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Konkurs

Weź udział w ankiecie i odbierz koszulkę! Zapraszamy do współtworzenia
Pulsu Miasta.
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Odbieramy
elektrośmieci

Zapraszamy do wzięcia udziału w tegorocznej akcji „Zbiórka Elektrośmieci”.
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Bezpłatna pomoc

Przy nowym tunelu
będzie bezpiecznie

Przy nowoprojektowanym tunelu
mają powstać trzy ronda: w ulicy Kwiatowej, zamiast skrzyżowania Strużańska/Polna oraz w miejscu przecięcia
się ulicy Polnej i Słonecznej. O te rozwiązania wnioskowali zarówno mieszkańcy jak i sami radni.

Instytucje bezpłatnej pomocy cz.1
Spis placówek, gdzie można uzyskać
porady psychologa. Poradnictwo rodzinne.
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Wspominamy
bohaterów

Na wieczną wartę odeszli kolejni kombatanci, bohaterzy czasów wojennych. Aby oddać im cześć, publikujemy garść wspomnień.
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Wywiad miesiąca

Rozmowa z nową Dyrektor Żłobka
Miejskiego „Motylkowy Świat” Panią
Moniką Poszytek.
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Rekrutacja

Rekrutacja do szkół i przedszkoli – jak
będzie wyglądać w tym roku? Gdzie
i do kiedy można złożyć wniosek?
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Od lewej: Ryszard Brański - Przewodniczący Rady Miasta, Anna Brzezińska - Radna
Sejmiku Województwa Mazowieckiego, Piotr Zadrożny - Zastępca Prezydenta Miasta

Czytaj str. 3

Szczeniak „na etacie”

Labrador w ratuszu czyli opowieść
o psie, który uczy się jak zostać psem
przewodnikiem.
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81. rocznica - Palmiry

Luty to miesiąc, w którym odwiedzamy groby pomordowanych żołnierzy
i mieszkańców Legionowa i Jabłonny. O minionych czasach opowiada
Rafał Degiel.
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W walce z bezdomnością
Panująca za oknami aura sprawiła, że problem bezdomności stał
się bardziej zauważalny dla mieszkańców, szczególnie pasażerów
korzystających z Centrum Komunikacyjnego. Dotyka on około
50 osób z terenu miasta i przyjezdnych. I choć w skali całego Legionowa to niewielki odsetek, trzeba

pamiętać, że za każdą z tych osób
stoi historia, nad którą w sposób indywidualny należy pochylić
się. Nie ma jednego scenariusza
prawidłowo udzielonej pomocy,
a w czasie pandemii działanie
służb, którym problem ten jest dobrze znany, jest szczególnie trudne. Nie oznacza to jednak, że nic

nie robią. Wręcz przeciwnie. W pomoc bezdomnym zaangażowane
jest wiele instytucji i organizacji.
Straż Miejska
W ramach codziennych obowiązków strażnicy patrolują miejsca
przebywania osób bezdomnych. Są
to zazwyczaj pustostany i dworzec.
Dzięki współpracy z PCPR dostarczają potrzebującym puszki z jedzeniem i ciepłe koce. Gdy potrzeba, zawożą ich do ogrzewalni w Warszawie.
Nadmienić jednak należy, że jest to

Trwają prace projektowe skrzyżowania, które powstanie w miejscu dotychczasowego przejazdu kolejowego w ulicach:
Kwiatowej i Polnej. Efektem tych działań ma
być wybudowanie tunelu i infrastruktury
towarzyszącej, czyli m.in. ronda w kształcie
owalu, po stronie ul. Kwiatowej.
O drugie rondo zabiega radna sejmiku
Anna Brzezińska. Jego lokalizacja to skrzyżowanie ulic Strużańska i Polna. Z powodu
dużego natężenia ruchu komunikacyjnego
w tym punkcie miasta, rondo ma umożliwiać w przyszłości bezpiecznie włączanie
się w ulicę Strużańską.
Trzecie rondo ma zastąpić dotychczasowe skrzyżowanie ulic Polna i Słoneczna.
Radni Porozumienia Samorządowego i Koalicji Obywatelskiej, wnioskujący o tę inwestycję, argumentowali m.in., że utworzony przejazd może prowokować nieodpowiedzialnych
kierowców do nadmiernych prędkości.

możliwe tylko przy spełnieniu 2 warunków. Osoba bezdomna musi wyrazić chęć otrzymania wsparcia oraz
nie być pod wpływem alkoholu. Należy również podkreślić, że jeśli osoby
bezdomne nie wyrażają zgody na
pomoc w zakresie schroniska lub zawiezienia do ogrzewalni, ani Ośrodek
Pomocy Społecznej (OSP), ani Straż
Miejska nie ma prawnych możliwości siłą umieścić ich w bezpiecznym
i ciepłym miejscu.

str. 5

Nr 2 /2021
luty

AKTUALNOŚCI

Szanowni Państwo,
informator miejski „Puls Miasta” to narzędzie, które od wielu lat
dostarcza informacji mieszkańcom Legionowa. Za jego pomocą, możemy
dotrzeć przede wszystkim do osób, dla których korzystanie z serwisów
internetowych gminy oraz mediów społecznościowych nie jest łatwe. Nasz
gminny informator jest również czynnikiem integrującym społeczność
lokalną goszcząc co miesiąc w Państwa domach.
Tematem numeru jest opis inwestycji jakże potrzebnej mieszkańcom Legionowa, która ma zapewnić bezpieczeństwo i bezkolizyjną przeprawę pod
torami – tunel w Kwiatowej/Polnej. Przedstawiamy Państwu wynik pracy
projektantów, czyli koncepcję budowy ronda rozprowadzającego ruch uliczny w rejonie ulicy Kwiatowej. Jesteśmy pewni, że ta inwestycja uratuje wiele
istnień ludzkich oraz zlikwiduje dotychczasowe uciążliwości. Znikną dotychczasowe korki, które tworzą się przed
przejazdem kolejowym, a mieszkańcy bezpiecznie dotrą do swoich domów.
Obecne wydanie przynosi kilka nowości w szacie graficznej, jak choćby Puls Seniora czyli specjalnie przygotowane pod kątem seniorów środkowe strony z wiadomościami dedykowanymi właśnie im. Wśród nich znajdą się
między innymi artykuły na temat zdrowia, na temat akcji dowozu seniorów na szczepienia i akcji pomocy odbioru
elektrośmieci.
Poruszanie się po stronach Biuletynu Informacji Publicznej nie jest łatwe dla wszystkich. Stąd by ułatwić dostęp
do informacji, umieszczamy również dla Państwa skrót najważniejszych komunikatów i obwieszczeń, a także
aktualne oferty pracy. Mamy nadzieję, że dzięki temu ta przestrzeń stanie się przyjaźniejsza.
To co pozostaje niezmienne to fakt, że w każdym numerze znajdują się rzetelne informacje dotyczące wszystkich
sfer życia miasta i gminy. Za pośrednictwem „Pulsu Miasta” pracownicy urzędu i podległych jednostek przybliżają
nie tylko efekty pracy gminy, zamierzenia i plany inwestycyjne, ale także mieszkańców oraz ludzi z pasją. Mogą
Państwo przeczytać o bieżących i minionych wydarzeniach dotyczących samorządu, oświaty, kultury, sportu,
stowarzyszeń – wszystkiego co wyznacza codzienny rytm, puls życia gminy.
Dlatego gorąco i serdecznie zapraszam do lektury!

Kupuj lokalnie

www.legionowo.pl/pl/rynek-online

KOMUNIKATY ze strony www.legionowo.pl
Oferta pracy
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: Inspektor w Referacie Budżetu i Analiz –
WK.2110.6.2021; Pełny wymiar czasu
pracy; Umowa o pracę na czas określony 1 roku. Termin składania dokumentów upływa 1 marca 2021 r. o godz.
16:00. Więcej informacji na stronie
www.legionowo.pl
Ptasia grypa
Powiatowy Lekarz Weterynarii
w Nowym Dworze Mazowieckim informuje, że w badaniu laboratoryjnym
przeprowadzonym w dniu 12 lutego
2021 r. w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym w Puławach stwierdzono 1 przypadek grypy ptaków H5N8
u padłego łabędzia niemego pobranego z terenu Jeziorka Wieliszewskiego. Z analizy ryzyka przeprowadzonej
przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Nowym Dworze Mazowieckim
wynika, że wystąpienie choroby nie
stanowi istotnego zagrożenia dla ludzi i dla zwierząt.
Obwieszczenie
Zawiadomienie o podjęciu przez
Radę Miasta Legionowo Uchwały
Nr XX/299/2020 z dnia 26 sierpnia
2020 r. w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
miasta Legionowo dla obszaru, którego granice przebiegają następująco:
• od północy: wzdłuż granicy administracyjnej z gminą Wieliszew;
• od zachodu: wzdłuż granicy
administracyjnej z gminą Wie-

liszew,
północnej,
zachodniej
i południowej granicy działki o nr
ewid. 138/4 z obrębu ewid. nr 5;
• od południa: wzdłuż południowej granicy działek o nr ewid. 138/1,
138/2, 138/3 z obrębu ewid. nr 5,
południowej granicy działek o nr
ewid. 138/4, 138/5, 138/6 z obrębu
ewid. nr 5, wschodniej granicy działki o nr ewid. 138/6 z obrębu ewid.
nr 5 i południowej granicy działki
o nr ewid. 16/3 z obrębu ewid. nr 68;
• od wschodu: wzdłuż wschodniej
i północnej granicy działki o nr ewid.
16/3 z obrębu ewid. nr 68 oraz o
przystąpieniu do przeprowadzenia
strategicznej oceny oddziaływania
na środowisko dla projektu planu. Zainteresowani mogą składać wnioski
w terminie do dnia 11 marca 2021 roku.
Oferta pracy
Poczta Polska poszukuje chętnych, którzy w ramach własnej działalności gospodarczej poprowadzą
Agencję Pocztową w Legionowie.
Poczta zapewnia: specjalistyczny
sprzęt, szkolenie, stałe wynagrodzenie, a przy wyższych obrotach – atrakcyjną prowizję! Wymagana jest zarejestrowana działalność gospodarcza,
dysponowanie prawem do lokalu. Istnieje możliwość uruchomienia agencji
w miejscu obecnie prowadzonej działalności handlowo-usługowej. Więcej
informacji tel. 22, 557 96 63, e-mail:
aneta.kowalczyk1@poczta-polska.pl.
Wnioski 500+
Wnioski o ustalenie prawa do
świadczenia wychowawczego na

nowy okres rozpoczynający się
1 czerwca 2021 r. można składać już
drogą elektroniczną, a od 1 kwietnia
będzie to można zrobić drogą tradycyjną – papierowo w siedzibie OPS
w Legionowie lub za pośrednictwem
poczty na adres: Aleja 3 Maja 28,
05-120 Legionowo. Poprawnie wypełnione wnioski są przyjmowane drogą elektroniczną za pomocą
systemu teleinformatycznego, za
pośrednictwem systemu teleinformatycznego udostępnionego przez
Zakład Ubezpieczeń Społecznych
i za pośrednictwem systemu teleinformatycznego banków krajowych.

#legionowo
#PulsMiasta

legionowo.pl

URZĄD W LICZBACH
Od 18 stycznia do 18 lutego w Biurze Obsługi Urzędu obsłużono 7007 osób
W zakresie Wydziału Spraw Obywatelskich:
• dokonano 135 zameldowań na pobyt stały,
• dokonano 36 zameldowań na pobyt czasowy,
• dokonano 36 zameldowań cudzoziemców na pobyt czasowy,
• przyjęto 6 wniosków o wydanie Karty Dużej Rodziny,
• przyjęto 394 wniosków o wydanie dowodu osobistego,
• wydano 430 dowodów osobistych,
• nadano PESEL 23 osobom,
• przyjęto 59 zgłoszeń utraty lub uszkodzenia
dowodu osobistego,
• potwierdzono 140 profili zaufanych,
• dokonano 21 nowych wpisów działalności gospodarczej,
• dokonano 130 zmian w ewidencji działalności gospodarczej,
• dokonano 27 likwidacji działalności gospodarczych,

Stypendia dla studentów
niepełnosprawnych
O stypendium mogą ubiegać się
studenci będący mieszkańcami Legionowa z orzeczonym umiarkowanym lub
znacznym stopniem niepełnosprawności, którzy spełniają jednocześnie niżej
wymienione warunki:
1. są studentami studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych;
2. nie przebywają na urlopie, który
przerywa tok studiów;
3. nie powtarzają żadnego roku
studiów;
4. są mieszkańcami Legionowa;
5. posiadają orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez Zespół
ds. orzekania o niepełnosprawności.
Szczegółowe warunki przyzna-

wania tego stypendium są dostępne
na stronie internetowej Biuletynu
Informacji Publicznej w Legionowie
w zakładce Programy, plany, strategie,
raporty, analizy/Programy, plany/ Program Stypendialny Gminy Legionowo.
Termin składania wniosków upływa 15 marca br. Do wniosku należy
dołączyć zaświadczenie o rozpoczęciu lub kontynuowaniu nauki w bieżącym roku akademickim wystawione przez właściwy dziekanat szkoły
wyższej zawierające dane wnioskodawcy oraz kopię orzeczenia o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności poświadczoną za
zgodność z oryginałem.

gov.pl

Oferta pracy
Prezydent Miasta Legionowo
ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne kierownicze stanowisko
urzędnicze w Urzędzie Miasta Legionowo Sekretarz miasta. Termin składania dokumentów upływa 5 marca
2021 r. o godz. 16.00. Szczegóły dot.
wymagań znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej.
Oferta pracy
Biblioteka poszukuje osoby do
pracy na stanowisku bibliotekarz.
Jeśli masz doświadczenie w pracy
w bibliotece lub jesteś animatorem
kultury, masz mnóstwo nieszablonowych pomysłów i nie boisz się
wyzwań, lubisz pracować zarówno samodzielnie, jak i w zespole,
a o książkach możesz rozmawiać godzinami, być może szukamy właśnie
Ciebie! Więcej informacji na stronie
www.bibliotekalegionowo.pl

Fb Miasto Legionowo
Fb LegionowoPorusza
Fb Nietrujdajoddychać
Polub, obserwuj, udostępnij!
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Przy nowym tunelu będzie bezpiecznie
W minionym roku podpisana została umowa na opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie na jej podstawie robót budowlanych,
polegających na budowie skrzyżowania bezkolizyjnego w miejscu dotychczasowego przejazdu kolejowego w ulicach: Kwiatowej i Polnej.
Obecnie wykonawca realizuje etap projektowania, który ma zapewnić
jak największe bezpieczeństwo oraz lepszą przepustowość dróg w tej
części miasta.
Jednym z najważniejszych
elementów, oprócz tunelu, jest
rondo, które ma powstać po stronie ul. Kwiatowej. Dotychczas
jego zakładany kształt przypominał okrąg, a dojazd z ulicy
Handlowej wymagał pokonania
objazdu wzdłuż torów. Jednakże
po przeprowadzeniu analiz element ten ulegnie zmianie. Obecnie zakładane jest powiększenie
ronda, aby poprawić jego przepustowość, zapobiec tworzeniu
się korków oraz umożliwić prosty
wjazd bezpośrednio z ulicy Handlowej. Rondo przybierze z tego
powodu również inny kształt, będzie owalne.
Przy rondzie, tak jak dotych-

czas, projekt zakłada liczne bezpieczne przejścia dla pieszych
i przejazdy dla rowerzystów. Nowy
projekt ronda został przygotowany w ten sposób, aby kierowcy
musieli zwolnić przed dojazdem
do tunelu. Jednocześnie włączenie ulicy Handlowej bezpośrednio
w wyjazd z tunelu odciąży od ruchu
ulicę Kwiatową, o co postulowali jej
mieszkańcy. Istniejący plac zabaw ani
boisko nie będą likwidowane.
Podkreślić należy, że w ramach inwestycji zaplanowane są
również liczne nasadzenia drzew
i krzewów.
Przypomnijmy,
że
budowa tunelu to jedna z najbardziej
oczekiwanych przez mieszkań-

ców inwestycji w ostatnich latach. Oczekiwana tym bardziej,
że funkcjonujący obecnie prze-

jazd kolejowy w ciągu ulic Polna Kwiatowa zostanie zlikwidowany.
Budowa tunelu umożliwi zachowanie ładu komunikacyjnego dla
zmotoryzowanych, zaś jeśli chodzi o pieszych pozwoli na bezpieczne pokonanie torowisk.
Dopełnieniem tej inwestycji
będzie utworzenie u zbiegu ulic
ulic Polna i Strużańska ronda,
które ułatwi komunikację lokalną
i pomoże w bezpieczny sposób
włączać się do ruchu osobom

jadącym w kierunku trasy DK61.
Nad zmianami, które poprawią
bezpieczeństwo i komfort poruszania się zmotoryzowanym
mieszkańcom, dyskutowali w minionym tygodniu (19.02.) podczas
wizji lokalnej Zastępca Prezydenta Urzędu Miasta Legionowo Piotr
Zadrożny, Przewodniczący Rady
Miasta Ryszard Brański wraz
z inicjatorką tej inwestycji Radną
Sejmiku Województwa Mazowieckiego Anną Brzezińską.

"Budowa ronda na skrzyżowaniu ulicy Polnej i Strużańskiej swoją konstrukcją wymusi ograniczenie prędkości,
czym zapewnimy kierującym lepszą widoczność innych
pojazdów, ale także pieszych czy rowerzystów, to znacznie podniesie poziom bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu".

- mówi Anna Brzezińska,
Radna Sejmiku Województwa Mazowieckiego

- Zakładamy budowę tzw. małego tunelu przewidzianego
dla ruchu lokalnego. Przeprawą, ze względu na warunki techniczne (wysokość 3,5 m), nie przejadą samochody ciężarowe. Znajdą
się w niej dwa pasy ruchu oraz w części oddzielonej od drogi ciąg
pieszo - rowerowy. W ramach realizacji inwestycji powstanie również rondo usprawniające ruch z ulic Przemysłowej i Kwiatowej
– przypomina Zastępca Prezydenta Piotr Zadrożny.

29
października
podpisano
umowę z firmą INTOP Warszawa Sp.
z o.o. na opracowanie dokumentacji
projektowej i wykonanie na jej podstawie robót budowlanych polegających na budowie skrzyżowania
bezkolizyjnego, w formule zaprojektuj i wybuduj, w miejscu dotych-

czasowego przejazdu kolejowego na
ulicy Kwiatowej i Polnej. Planowany
termin realizacji inwestycji to 2 lata.
Całkowity koszt zadania wynosi
31 800 00 zł z czego 14 524 571,85
pokryje strona PKP przy wsparciu
dofinansowania z UE, a 17 275 428,15
Gmina Legionowo.

Radni wnioskują o rondo Zamknięcie
ul. Strużańskiej
W połowie lutego br. radni klubów Porozumienia Samorządowego
i Koalicji Obywatelskiej złożyli wniosek do prezydenta miasta o budowę ronda u zbiegu ulic Polnej i Słonecznej. Pomysł ten jest następstwem rozwiązań komunikacyjnych związanych z budową tunelu
w ciągu ulic Polnej i Kwiatowej.
We wniosku radnych możemy
przeczytać, że ze wszech miar zasadne wydaje im się, aby inwestycja związana z budową tunelu została rozszerzona o wspomniane
rondo. Radni wypunktowali problemy jakie rozwiąże ta koncepcja. Argumentują, iż auta jadące
od strony ul. Kwiatowej, po wyjechaniu z tunelu, nie napotkają po

drodze żadnej „przeszkody”, tym
samym mogą rozwijać nadmierną
szybkość. To natomiast, w połączeniu z chcącymi włączyć się do
ruchu, skręcającymi w lewą stronę z sąsiednich ulic samochodami, może prowadzić do kolizji.
Radni zwrócili również uwagę na fakt, że mieszkańcy do-

mów położonych przy ul. Polnej
pomiędzy Plantową a Wrzosową
nie będą mieli możliwości wjazdu
do tunelu, zatem budowa ronda
pozwoli na uniknięcie takiej sytuacji (zawrócą na rondzie) i przyczyni się do bezproblemowego
korzystania z tunelu przez auta
przejeżdżające od osiedla Nowy
Bukowiec.

Generalna Dyrekcja Dróg
Krajowych i Autostrad poinformowała o zmianie polegającej na zamknięciu części
ul. Strużańskiej i wyznaczeniu
objazdów.
W
dniu
03.03.2021
r.
o godz. 12.00 planowane jest
wprowadzenie
tymczasowej organizacji ruchu zgodnie
z Projektem czasowej orga-

nizacji ruchu - zatwierdzenie
nr
Z.2/4081/531/Z.11/2020.
Zmiana polega na zamknięciu
ul. Strużańskiej oraz wyznaczeniu alternatywnych tras objazdowych:
- dla pojazdów o DMC do 10t
objazd drogą powiatową ul. Wolska,
- dla pojazdów o DMC powyżej 10t objazd drogami wojewódzkimi nr 631 i 629 (stara DK 8).
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INWESTYCJE

Legionowski Budżet Obywatelski
- spotkanie zespołu
Budżet Obywatelski to demokratyczny proces, w którym mieszkańcy
mogą osobiście współdecydować o wydatkach publicznych. Od 2020 r.
także mieszkańcy Legionowa mają po raz pierwszy możliwość wzięcia
udziału w Budżecie Obywatelskim, a do dyspozycji obywateli jest przeznaczona niebagatelna kwota 500 000 zł.
W poniedziałek 15.02 odbyło się
spotkanie zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego, na którym dokonano
wstępnej oceny zgłoszonych projektów pod względem formalnym.
Do dalszej weryfikacji zatwierdzono
wszystkie, czyli 15 wcześniej zgłoszonych. Poniżej przedstawiamy
Państwu w kolejności alfabetycznej
każdy z nich.
Nazwa projektu:
Bezpieczne ścieżki rowerowe
Szacunkowy koszt: 10 800 zł
Celem projektu jest poprawa
bezpieczeństwa na ścieżkach rowerowych w Legionowie, poprzez
zamontowanie luster drogowych
w 6 lokalizacjach, tam gdzie widoczność rowerzystów z perspektywy
kierowcy samochodu może być niewystarczająca. Są to wybrane skrzyżowania ulic ze ścieżkami wzdłuż ul.
Jagiellońskiej i ul. Polnej. Lustra mają
poprawić widoczność ścieżki w miejscach, w których jest ona zasłonięta
przez wysokie ogrodzenie lub zieleń.
Projekt ma być dostępny bezpłatnie
dla wszystkich użytkowników legionowskich dróg.
Nazwa projektu: Kurs pierwszej pomocy dla młodzieży
Szacunkowy koszt: 8 500 zł
Celem projektu jest zwiększenie wiedzy i świadomości legionowskiej młodzieży na temat udzielania
pierwszej pomocy. Projekt przewiduje
organizację profesjonalnego kursu
pierwszej pomocy dla 20 uczestników
– uczniów szkół średnich zamieszkałych w Legionowie. Szkolenie zostanie
przeprowadzone przez wyspecjalizowany podmiot zgodnie z ogólnie przyjętymi standardami i obejmie m.in.
postępowanie z osobą nieprzytomną,
tamowanie krwotoków, zaopatrywanie ran i złamań, zabezpieczenie miejsca wypadku, resuscytację krążeniowo-oddechową, obsługę defibrylatora
i podstawy ratownictwa wodnego.
Kurs składać się będzie z części teoretycznej i praktycznej. Uczestnikom
zostanie wydany imienny certyfikat
ukończenia kursu. Projekt ma być
dostępny bezpłatnie dla mieszkańców Legionowa uczęszczających do
szkoły średniej. Obowiązywać będzie
kolejność zgłoszeń.
Nazwa projektu:
Legionowo czyta!
Szacunkowy koszt: 30 000 zł
Celem projektu jest popularyzacja
czytelnictwa w Legionowie, poprzez
wspieranie miejskich bibliotek – Poczytalni i jej filii. Dzięki realizacji projektu do bibliotek ma trafić ok. 800

książek i audiobooków, w korzystnych
cenach dla odbiorców hurtowych.
Planowane jest uzupełnienie serii i cykli, zakup książeczek dziecięcych, publikacji popularnonaukowych a także
książek z serii „Duże Litery”, dedykowanych dla seniorów i osób słabiej widzących. W zakupach będą brane pod
uwagę życzenia czytelników. Ponadto
zostaną zorganizowane dwa spotkania autorskie z pisarzami, których
wybiorą w głosowaniu czytelnicy.
Projekt ma być dostępny bezpłatnie
dla wszystkich czytelników Miejskiej
Biblioteki Publicznej w Legionowie.
Nazwa projektu:
Legionowska szatnia marzeń
Szacunkowy koszt: 21 480 zł
Celem projektu jest remont jednej
z szatni w budynku DPD Areny Legionowo. Szatnia jest wykorzystywana
przez piłkarzy Klubu Piłki Ręcznej Legionowo a także przyjezdnych sportowców i artystów występujących
w Arenie. Projekt zakłada zakup i montaż profesjonalnych szafek, wymianę
podbicia sufitu, oczyszczenie i remont
podłogi. Realizacja poprawi komfort
oraz warunki do czynnego uprawiania
sportu zawodników reprezentujących
klub. Projekt ma być dostępny dla
klubów zrzeszonych w Legionowie,
a także mieszkańców naszego miasta
w ramach wynajmu komercyjnego.
Nazwa projektu: Leśne psoty
- naturalny plac zabaw z parkiem
linowym
Szacunkowy koszt: 300 000 zł
Celem projektu jest stworzenie
placu zabaw dla dzieci znajdującego
się w naturalnym otoczeniu, podzielonego na strefę aktywną i kreatywną.
W strefie aktywnej zaplanowano konstrukcje do nauki poczucia równowagi
oraz rozwijania sprawności fizycznej,
takie jak: niski park linowy, tor przeszkód wykonany z pieńków i belek, czy
też bezpieczne ścianki wspinaczkowe.
W strefie kreatywnej ma być "kuchnia
błotna", gdzie dzieci mogłyby eksperymentować z ziemią, patykami,
błotem. Do stworzenia placu zabaw
będą wykorzystane naturalne walory
terenu, przy zachowaniu istniejącej
roślinności. Urządzenia na placu mają
być zbudowane z materiałów naturalnych, np. z drewna. Projekt ma być
dostępny bezpłatnie dla wszystkich.
Nazwa projektu: Leśny plac
zabaw przy Przystanku
Szacunkowy koszt: 128 000 zł
Celem projektu jest stworzenie
naturalnego placu zabaw, na terenie
zalesionej działki przy stacji kolejowej Legionowo Przystanek. Do budo-

wy zostaną wykorzystane naturalne
materiały, np. drewno, ewentualnie
metal, wzornictwo ma nawiązywać
do przyrody – liście, zwierzęta, brak
krzykliwych kolorów. Plac ma umożliwiać samodzielną, kreatywną zabawę
w otoczeniu zieleni dzieciom w różnym
wieku. Projekt ma być dostępny bezpłatnie dla wszystkich.
Nazwa projektu: Młodzieżowa
strefa aktywności na os. Młodych
Szacunkowy koszt: 350 000 zł
Celem projektu jest utworzenie na
os. Młodych skateparku oraz urządzeń
sprawnościowych do Street Workout’u
(drabinki, drążki i poręcze) wraz z nawierzchnią bezpieczną w postaci syntetycznych mat i trawnika. Skatepark
ma się składać z 4 urządzeń modułowych (m.in. Fun Boxu, rampy, poręczy)
wraz z profesjonalną nawierzchnią
betonową. To wszystko będzie uzupełnieniem istniejącego już terenu
rekreacyjnego na osiedlu. Dodatkowo planowane są nasadzenia drzew
i krzewów. Projekt ma być dostępny
bezpłatnie dla wszystkich.
Nazwa projektu: Modernizacja
oświetlenia na Al. 1 Dywizji Zmechanizowanej Os. Piaski
Szacunkowy koszt: 67 600 zł
Celem projektu jest zmodernizowanie przestarzałego systemu oświetlenia składającego się z 21 latarń,
rozmieszczonych wzdłuż ul. 1 Dywizji
Zmechanizowanej, od ul. Gen. Buka do
Parku Kościuszkowców. 17 latarń ma
zostać całkowicie wymienionych, natomiast w 4 latarniach, w których słupy
są nowe, przewidziano wymianę opraw
oświetleniowych. Źródłem światła
mają być energooszczędne lampy
LED. Projekt poprawi bezpieczeństwo
mieszkańców i estetykę osiedla. Będzie służyć wszystkim, a w szczególności mieszkańcom os. Piaski.
Nazwa projektu: Na sportowo
"pod chmurką" przy Leśnej
Szacunkowy koszt: 484 000 zł
Celem projektu jest budowa wielofunkcyjnego boiska z nawierzchnią
syntetyczną o wymiarach 40 m na
28 m przy ul. Leśnej. Mają być zamontowane 2 bramki do piłki ręcznej, 4 stojaki do gry w koszykówkę oraz słupki
i siatki do siatkówki. Projekt zakłada także utwardzenie terenu, montaż oświetlenia i instalację obiektów małej architektury. Teren boiska ma być dostępny dla
wszystkich bezpłatnie i bez ograniczeń,
codziennie w godz. 8:00-22:00.
Nazwa projektu:
Plac Zabaw Parcela III
Szacunkowy koszt: 300 200 zł

Celem projektu jest budowa placu zabaw na terenie Spektrum Sportu
przy ulicy Narutowicza 96. Na placu
zabaw znajdzie się sprzęt wspinaczkowy, wielofunkcyjny ze zjeżdżalniami,
huśtawką na trzy stanowiska, ciuchcią
z dwoma wagonikami do siedzenia, karuzela, domek piaskownica, 3 bujaczki pojedyncze i jeden podwójny, stół
z piłkarzykami i do tenisa stołowego.
Na obrzeżu staną 3 ławki z dwoma
śmietnikami, dwa czterostanowiskowe stojaki na rowery. Projekt ma być
dostępny bezpłatnie dla wszystkich,
codziennie w godz. 7:00-22:00.
Nazwa projektu: Relaks na
Bukowcu - Park przy ul. Wąskiej
Szacunkowy koszt: 378 688 zł
Celem projektu jest poprawa jakości życia mieszkańców poprzez
budowę parku stanowiącego strefę
wypoczynku i relaksu, przy zachowaniu istniejących drzew. Przewidziano
wydzielone miejsce zabaw dla dzieci
znajdujące się tuż obok trawników.
Dodatkowo na terenie ma znaleźć
się miejsce dla miłośników czworonogów, z małym torem przeszkód dla
zwierzaków. Projekt ma być dostępny
bezpłatnie dla wszystkich.
Nazwa projektu: Remont
boiska ogólnodostępnego
z trawy sztucznej
Szacunkowy koszt: 195 000 zł
Celem projektu jest remont boiska przeznaczonego dla potrzeb
uczniów Szkoły Podstawowej nr 3,
spełniającego także rolę boiska ogólnodostępnego dla mieszkańców os.
Jagiellońska. Przewidziano wymianę
zużytej nawierzchni na nowoczesną
syntetyczną trawę, wraz z zasypką
piaskiem kwarcowym i bezpiecznym
granulatem. Zostaną zamontowane
nowe ławki dla publiczności. Projekt ma być dostępny bezpłatnie dla
wszystkich po zajęciach szkolnych
od godz. 17:00 do 22:00.

Nazwa projektu: Rewitalizacja
osiedlowego boiska sportowego
"Kozłówka"
Szacunkowy koszt: 79 458 zł
Celem projektu jest wymiana nawierzchni istniejącego boiska sportowego na wykładzinę z trawy syntetycznej o wys. 2 cm w kolorze ceglastym
o powierzchni 360 m2 z zasypką piaskową i wklejenie linii. Przewidziano też
częściową wymianę ogrodzenia boiska
z siatki stalowej, z montażem nowych
furtek. Projekt ma być dostępny bezpłatnie dla wszystkich.
Nazwa projektu:
Roztańczone Piaski
Szacunkowy koszt: 17 500 zł
Celem projektu jest zorganizowanie
3 spotkań sąsiedzkich w okresie letnim
przy Parku Kościuszkowców na osiedlu Piaski, dedykowanych szczególnie
dla seniorów. Spotkania odbyłyby się
przy muzyce na żywo z sąsiedzkim
poczęstunkiem. W ramach wydarzenia
uczestnicy będą mogli integrować się
i aktywizować kulturalnie oraz towarzysko, umacniając więzi społeczne
i obywatelskie. Projekt ma być dostępny bezpłatnie dla wszystkich.
Nazwa projektu: Szkoła SuperBabci i SuperDziadka
Szacunkowy koszt: 92 500 zł
Celem projektu jest utworzenie szkoły wspierającej seniorów
w efektywnym towarzyszeniu wnukom w poznawaniu świata, przekazywaniu wartości, tradycji rodzinnych
i narodowych oraz zdobywaniu umiejętności atrakcyjnej, rozwijającej zabawy. Szkoła ma pomóc w dbaniu
o własną sprawność, zdrowie i kontakty z ludźmi. Poprzez ciekawe wykłady,
warsztaty artystyczne, wycieczki
i spartakiady osoby starsze będą mogły zdobyć uznanie dzieci i stać się ich
lepszymi opiekunami. Projekt ma być
dostępny bezpłatnie dla mieszkańców Legionowa powyżej 50 r. ż.

Mimo panującej epidemii, legionowianie
myślą o rozwoju
naszego miasta. Cieszę się, że
mają możliwość zapoznania
się z wnioskami, które wpłynęły do Urzędu i przeszły ocenę
formalną. Po dalszej weryfikacji i sprawdzeniu czy wnioski
spełnią kryteria merytoryczne, mieszkańcy będą mogli
zagłosować i spośród nich
wybrać te, które ich zdaniem,
są najlepsze. Etap głosowania
poprzedzi losowanie numerów dla zadań, które zostały
dopuszczone do etapu głosowania. Warto dążyć do tego, by
włączać mieszkańców na jak najwcześniejszym etapie przygotowania budżetu obywatelskiego - mówi Ryszard Brański
Przewodniczący Rady Miasta Legionowo.

INWESTYCJE

Nr 2/2021
luty

Prace urzędu
26.01 - 22.02.2021

przed wymianą stanowiły przestarzałe już oprawy żarowe, sodowe
i metalohalogenowe w ilości 80
sztuk o mocy 400 i 1000 W. Sprzęt
ten nie spełniał norm stawianych
tego typu obiektom. Obecnie zamontowane oświetlenie zostało
zaprojektowane zgodnie z wszelkimi wymogami norm oświetleniowych i jest wykonane w technologii
LED. Ilość lamp obecnie zamontowanych na hali sportowej została
zmniejszona do 48 sztuk.

Zgłoszono do Starostwa Powiatowego w Legionowie dokumentację dotyczącą budowy węzła przesiadkowego przy ul. Olszankowej; budowy węzła przesiadkowego przy ul. Sowińskiego; budowy
ścieżki rowerowej w ul. Kazimierza Wielkiego; budowy mini ronda
ul. 3 Maja, Siemiradzkiego, Kopernika oraz wniosek ZRID na budowę
ronda ul. Sowińskiego z ul. Krasińskiego.
W przygotowaniu:
• zamówienia publiczne na budowę integracyjnej przestrzeni rekreacyjnej na osiedlu Jagiellońska, 6-ciu odcinków ścieżek rowerowych
w ulicach: Sowińskiego i Chrobrego, ronda Krasińskiego-Sowińskiego,
ul. Roi, ul. Siemiradzkiego, ul. Kazimierza Wielkiego, ul. Olszankowej oraz
na nadzór nad budową ścieżek rowerowych w ul. Wyszyńskiego, al. Legionów i ul. Słonecznej.
Inwestycje w projektowaniu:
• projekt budowy wielofunkcyjnego boiska sportowego na terenie
działki nr ew. 1/747 obr. 63, przy ul. Piaskowej 6,
• projekt przebudowy lokalnych węzłów przesiadkowych,
• projekt bezkolizyjnego skrzyżowania w ciągu ul. Polnej i ul. Kwiatowej, wraz z likwidacją przejazdu kolejowo-drogowego kat. A w km 24,455
linii kolejowej nr 9 w ul. Kwiatowej/Polnej – spotkania z projektantami
celem omówienia szczegółów rozwiązań w zakresie docelowego układu
drogowego,
• projekt budowy ścieżek rowerowych etap II w ul. Olszankowej
(od Sikorskiego do Jana Pawła I), w ul. 3 Maja, Kościuszki, w ul. Szwajcarskiej (od Piaskowej do Polnej),
Inwestycje w realizacji:
• zagospodarowanie Skate Parku na Stadionie Miejskim w Legionowie,
• budowa ul. Skorupki,

LEDy na Arenie
Dzięki współpracy urzędu miasta, Klubu sportowego Legionovia S.A. oraz DPD Polska Sp. z o.o.
bez konieczności zaangażowania
środków z budżetu miasta wykonano projekt oraz zamontowano
nowoczesne, energooszczędne
oświetlenie w hali głównej Arena
Legionowo.
Strony jeszcze w ubiegłym

roku zawarły porozumienie określające wzajemne, trójstronne
prawa i obowiązki stron w zakresie współpracy. Ma ono charakter długofalowy i obejmuje m.in.
zobowiązanie Klubu do pokrycia
wydatków w zakresie prac modernizacyjnych w hali DPD Arena
Legionowo.
Oświetlenie hali sportowej

W związku z wymianą nastąpiło obniżenie zapotrzebowania
mocy oraz kosztów zużycia energii
elektrycznej, zmniejszenie kosztów
konserwacji i utrzymania instalacji
oświetleniowej.
„Uprawianie sportu jest nie tylko zdrowe, ale także kształtuje charakter ludzi oraz sprawia ogromną
przyjemność. By móc się cieszyć
sportem oprócz świetnych wyników należy zapewnić dobre warunki
do jego uprawiania. Mamy nadzieję,
że inwestycja poprawi komfort gry
i przyczyni się do jeszcze lepszych
wyników legionowskich sportowców!” - mówi Michał Kobrzyński,
Kierownik Areny Legionowo.

W walce z bezdomnością
kontynuacja artykułu ze strony nr 1

Remonty wykonane:
• wymiana uszkodzonych pokryw studni chłonnych zlokalizowanych
w pasie zieleni ulicy Aleja 3 Maja na wysokości posesji nr 4.
• naprawa uszkodzonej jezdni w ciągu ulicy Stefana Czarnieckiego na
wysokości skrzyżowania z ulicą Rycerską.
• drenaż francuski w pasie drogowym ulicy Daliowej na wysokości
skrzyżowania z ulicą Sielankową.
• serwis dwóch lamp solarnych wraz z wymianą opraw, kloszy i żarówek przy ulicy Piaskowej i przy rondzie Józefa Poniatowskiego.
• demontaż dekoracji świątecznej na terenie miasta.
Zawarte umowy:
• umowa dotycząca przeprowadzenia serwisu samoobsługowych
stacji naprawy rowerów.
• umowa dotycząca wymiany uszkodzonego słupa oświetleniowego
wraz z oprawą oświetleniową na rondzie u zbiegu ulic Jana III Sobieskiego i Zygmunta Krasińskiego.
• umowa dotycząca wymiany uszkodzonego słupa oświetleniowego
na ulicy marsz. Józefa Piłsudskiego róg Stefana Batorego.
• umowa na wykonanie usługi konserwacji czterech sztuk platform
pionowych zainstalowanych na stacji PKP Legionowo.
• umowa dotycząca wykonania całodobowego utrzymania zimowego dróg gminnych utwardzonych, gruntowych, osiedlowych/wewnętrznych, ciągów pieszych, ścieżek rowerowych i przystanków komunikacji
na terenie miasta.
• umowa na nadzór inwestorski przy realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie na jej
podstawie robót budowlanych polegających na budowie skrzyżowania bezkolizyjnego w ciągu ul. Polnej i ul. Kwiatowej w Legionowie, wraz
z likwidacją przejazdu kolejowo-drogowego kat. A w km 24,455 linii kolejowej nr 9 w ul. Kwiatowej/Polnej w Legionowie w formule zaprojektuj
i wybuduj.
Udzielone zamówienia:
• w trybie z wolnej ręki pn. „Wykonanie usługi w zakresie odbioru ścieków z wód opadowych i roztopowych z terenu Gminy Miejskiej Legionowo oraz ich przepompowywania.
• w postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego pn. Kompleksowy nadzór inwestorski przy
opracowaniu dokumentacji projektowej i wykonaniu na jej podstawie
robót budowlanych polegających na budowie skrzyżowania bezkolizyjnego w ciągu ul. Polnej i ul. Kwiatowej w Legionowie, wraz z likwidacją
przejazdu kolejowo-drogowego kat. A w km 24,455 linii kolejowej nr 9
w ul. Kwiatowej/Polnej w Legionowie w formule zaprojektuj i wybuduj.

Ośrodek Pomocy Społecznej
Osoby bezdomne mogą liczyć na
kompleksową pomoc ze strony OPS
w Legionowie. Każda osoba bezdomna ma prawo do schronienia,
posiłku i niezbędnego ubrania. Pracownik socjalny Ośrodka dokładnie
analizuje sytuację osoby bezdomnej i jej motywację do zmiany. Ośrodek udziela pomocy w zakresie m.
in. pobytu schronisku, wyżywienia,
odzieży, leków i leczenia, a także
w ramach pracy socjalnej pomaga
we wszelkich sprawach urzędowych. Celem działania Ośrodka jest
pomoc osobie bezdomnej w wyjściu z bezdomności. Zaspakajanie
podstawowych potrzeb w formie
posiłku, odzieży czy schronienia
ma najskuteczniejszą formułę, gdy
osoba bezdomna jest w placówce
całodobowej, tzw. w schronisku dla
osób bezdomnych. Tylko wtedy ma
możliwość skutecznie zmienić swoją sytuację i wyjść z bezdomności.
Schronisko w swojej ofercie usług
dla osób bezdomnych, wspiera
w podejmowaniu działań aktywizujących ją zawodowo oraz podjęciu terapii uzależnień. Pracownik
socjalny OPS stale monitoruje i pomaga w rozwiązywaniu bieżących
problemów oraz w tych, które spowodowały problem bezdomności.
Dekady współpracy z Caritas
Na legionowskiej Kozłówce już
od prawie 30 lat funkcjonuje noclegownia dla bezdomnych mężczyzn
prowadzona przez Caritas DWP. Zapewnione jest tam 38 miejsc całodobowego pobytu. Placówka ta
daje możliwość wykonania zabiegów higieniczno-sanitarnych, prania
odzieży osobistej i pościeli. Ponadto
zapewnia opiekę lekarza, wsparcie
specjalistów: terapeuty uzależnień,
psychologa, prawnika oraz pracę in-

dywidualną ukierunkowaną na wychodzenie z bezdomności. Noclegownia finansowana jest z budżetu
gminy, dlatego jej regulamin przewiduje pobyt jedynie dla osób, których
ostatni meldunek był w Legionowie.
Obecnie, ze względu na bezpieczeństwo wszystkich podopiecznych,
każdy nowy mieszkaniec przed zamieszkaniem, musi odbyć dziesięciodniową kwarantannę.
Kwarantanna w Scenie 210
Wraz z wybuchem pandemii ratusz uruchomił miejsce, w którym
można odbyć kwarantannę. Wyznaczono je w Scenie 210 przy ulicy Husarskiej na osiedlu Sobieskiego. Każdorazowo, przed zakwaterowaniem
na noclegowni, mężczyźni kierowani
są właśnie w to miejsce. OPS organizuje ciepłe posiłki i rzeczy niezbędne
do odbycia kwarantanny, natomiast
Straż Miejska pomaga w codziennym
dostarczaniu jedzenia. Koszty związane z funkcjonowaniem kwarantanny ponosi budżet miasta.

„Zachować godność
w bezdomności“
W wyniku otwartego konkursu
ofert dla organizacji pozarządowych,
urząd miasta podpisał umowę dotacyjną z Fundacją Pasja Życia im.
s. Józefy Menendez, obejmującą swoim zakresem zapewnienie pomocy
osobom w trudnej sytuacji życiowej,
w tym chorym, ubogim, bezdomnym.
Umowa opiewająca na kwotę 14.000
zł przewiduje również zapewnienie
środków higieny osobistej, zapewnienie środków opatrunkowych, odkażających i podstawowych środków
medycznych oraz zakup produktów
żywnościowych w siedzibie Fundacji
przy ul. Strużańskiej 2B. Partnerem
powyższych działań jest również
wspólnota Przymierze Miłosierdzia
w Legionowie, której wolontariusze
w tym roku wyszli na miasto i zaczęli
pomagać bezdomnym napotkanym
w Legionowie, wykonując pracę tzw.
streetworkerów. Służą dobrym słowem, okazują wsparcie czy też częstują ciepłą zupą.
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Konkurs - wygraj koszulkę!
Szanowne Czytelniczki, Szanowni Czytelnicy!
Zapraszamy Was do wypełnienia ankiety z nagrodami. Dla pierwszych 100 osób,
które uzupełnią i dostarczą do Urzędu Miasta Legionowo ankietę, przygotowaliśmy
nagrody: koszulki z napisem: "Legionowo."
Wszystkie Wasze spostrzeżenia zostaną wnikliwie przeanalizowane i posłużą dalszemu doskonaleniu jakości usług związanych z dystrybucją i treścią gazety Puls Miasta.
Zdjęcie wypełnionej ankiety prosimy przesłać na adres konkurs@um.legionowo.pl
lub wycięty fragment z Pulsu Miasta oddać w punkcie informacyjnym w holu głównym
Urzędu w terminie do 31.03.2021 r.
1. Gdzie zaopatrujesz się w „Puls Miasta”?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
2. W jakim miejscu powinien być dystrybuowany?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….......……...
3. O czym chciał(a)byś przeczytać w następnym numerze Pulsu Miasta?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….......……………...
4. Czy jest coś, co chciałbyś/chciałabyś zmienić w gazecie? Proszę opisać zmiany.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…...……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
5. Z jakich źródeł najczęściej czerpiesz informacje na temat spraw ważnych w mieście?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....
Prosimy o wypełnienie kilku dodatkowych rubryk, które posłużą wyłącznie do celów
statystycznych:
1. Płeć /proszę zakreślić/: Kobieta / Mężczyzna
2. Twój wiek to:
• mniej niż 18 lat
• 18-25 lat
• 26-35 lat
• 36-60 lat
• więcej niż 60 lat
3. Jak długo mieszkasz w Legionowie?…………………………………...
4. W jakiej dzielnicy mieszkasz?
• Centrum
• Osiedle Jagiellońska
• Osiedle Sobieskiego
• Osiedle Piaski
• Bukowiec
• Ludwisin
• Przystanek
• III Parcela
• inna część / nie mieszkam w Legionowie
jeśli tak to gdzie?………………………………..........................

Tu mieszkasz,
tu się rozliczaj!
Blisko 1/3 dochodów miasta
to wpływy z podatku dochodowego
od osób fizycznych (PIT). Z tej kwoty
opłacane są m.in. inwestycje, transport, zapewniane bezpieczeństwo
i
oświetlane,
modernizowane
i sprzątane jest miasto. Dlatego tak
ważne jest płacenie podatku w miejscu, w którym się żyje.
Najistotniejszy wpływ do gminnej
kasy zapewnia podatek od osób fizycznych (PIT). Gmina otrzymuje bowiem
38,23% udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych
zamieszkałych na obszarze gminy.
W minionym roku wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych PIT to
81 488 000 zł. Dlaczego warto płacić
podatki w Legionowie? Bo służą one
zaspokojeniu potrzeb mieszkańców
Legionowa. Z pieniędzy tych utrzymywane są szkoły i przedszkola i budowane są nowe drogi. Dzięki wpływom
z podatków istnieje Darmowa Komunikacja Miejska i połączenia ze stolicą. Utrzymanie budynków, ochrona
środowiska, pomoc społeczna to tylko niektóre z działów finansowanych
przez gminę. Nie można też zapomnieć
o inwestycjach w ludzi, dotowaniu kultury, bibliotek, muzeów oraz szeroko

rozumianej kultury fizycznej.
Spadek koniunktury gospodarczej,
w związku z kryzysem wywołany pandemią Covid-19 negatywnie wpływa
na sytuację finansów gminy. W minionym roku spowodował zmniejszenie niektórych wpływów do budżetu
o około 5 mln zł (z tytułu udziału
w podatku PIT o 3,5 mln zł) w porównaniu do 2019 roku. Miasto musi oszczędzać - Urząd Miasta Legionowo ograniczył wydatki na kulturę, promocję,
oświatę oraz promocję sportu, odwołał
niemal wszystkie wydarzenia kulturalne i sportowe oraz ograniczył wsparcie
dla sportu zawodowego.
Zwiększyły się natomiast wydatki na walkę z COVID-19. Aby zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom,
nauczycielom i uczniom placówek
oświatowych, należało zaopatrzyć odpowiednie instytucje w środki ochrony
zdrowia i preparaty odkażające. Stąd
też planowany budżet na rok 2021 musiał był odpowiednio dostosowany do
panujących realiów.
Przy wypełnianiu zeznania podatkowego za rok 2020, na pierwszej
stronie w części A należy wpisać Urząd
Skarbowy w Legionowie. W części
B wystarczy wpisać adres zamieszkania w Legionowie.

Wiele osób wybrało
Legionowo jako swoje
miejsce do życia,
bo chce mieszkać
w przyjaznej bezpiecznej i atrakcyjnej okolicy. Jednocześnie
chce mieć zapewniony dostęp do
wysokiej jakości usług publicznych
i miejsc rekreacji. Realizacja tych
oczekiwań jest nierozerwalnie
związana z budżetem miasta Legionowo. To z niego finansowane są
inwestycje takie jak np.: rozbudowa
Szkoły Podstawowej nr 1, zaplanowana budowa integracyjnego placu zabaw na osiedlu Jagiellońska czy
budowa tunelu pod torami w ciągu ulic Kwiatowa – Polna, chodniki, drogi
i wiele, wiele innych działań.
Każda z osób, która rozliczy podatek w legionowskim urzędzie skarbowym, dołoży symboliczną cegiełkę do dalszego rozwoju miasta Legionowo. Dlatego zachęcam wszystkich mieszkańców (zameldowanych i tych
nie zameldowanych) do rozliczenia tegorocznego PIT, właśnie w Legionowie. - mówi Radna Rady Miejskiej w Legionowie, Przewodnicząca Komisji
Budżetu i Finansów Agata Zaklika.
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Rejestracja przez SMS-a
Wyślij SMS na numer 664 908 556 o treści: SzczepimySie. System pokieruje Cię krok po kroku: najpierw zostaniesz
poproszony o przekazanie numeru PESEL, a potem o przesłanie kodu pocztowego. System zaproponuje Ci najbliższy
termin na szczepienie w punkcie położonym blisko Twojego
miejsca zamieszkania. Jeśli ten termin nie będzie dla Ciebie
dogodny, będziesz mógł wybrać inne daty. Po zarejestrowaniu, na dobę przed szczepieniem otrzymasz SMS-a przypominającego o terminie i miejscu wizyty.
Ważne! Jeżeli w systemie rejestracji nie będzie wolnego
terminu, do wszystkich osób, które wyślą SMS oddzwoni infolinia w chwili uruchomienia nowych terminów szczepień.
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Nadzieja w walce z SMA
Wojtek Kowalczyk to Pełnomocnik ds. Osób Niepełnosprawnych
w Urzędzie Miasta Legionowo.
Jest on również jednym z ambasadorów
szerzącym
wiedzę
o rdzeniowym zaniku mięśni (SMA)
i chorych na niego osobach. W ostatnim okresie o tym zagadnieniu oraz
o badaniach przesiewowych noworodków i „Projekcie asystentury”
wypowiadał się w programie „Między
Ziemią a Niebem” na TVP 1.
Warto podkreślić, że 8 lutego
Rada Przejrzystości Agencji Oceny
Technologii Medycznych i Taryfikacji
(AOTMiT) pozytywnie zaopiniowała

program badań przesiewowych noworodków na SMA, o których wypowiadał się Wojtek Kowalczyk. Wskazywał też, jak istotne są to projekty
oraz jak mogą zmienić życie chorych.
Wspominał o innowacyjnym projekcie wprowadzenia asystencji osób
z niepełnosprawnością w Legionowie, mającej na celu odciążenie
rodziców, którzy codziennie opiekują się chorymi (miasto stara się
o dofinansowanie na ten cel. Projekt
znajduje się na etapie oceny). Opowiadał również o potrzebie integracji,
kontakcie z drugim człowiekiem oraz
o samodzielności.
Osoba chora może się rozwijać.

O obowiązku spisowym Zbiórka elektrośmieci
Dane od osób fizycznych objętych
spisem powszechnym są zbierane
metodą samospisu internetowego. Każdy mieszkaniec Polski jest
zobowiązany samodzielnie przeprowadzić samospis, polegający na
weryfikacji, aktualizacji i uzupełnieniu danych o respondencie, zamieszczonych w formularzu spisowym. Samospis internetowy będzie
przeprowadzany od 1 kwietnia 2021 r.
do 31 czerwca 2021 r.
W szczególnie uzasadnionych
przypadkach, kiedy osoba objęta spisem powszechnym nie może dopełnić
obowiązku samospisu przez Internet,
dane są zbierane metodami wywiadu
telefonicznego
przeprowadzanego

przez rachmistrza spisowego, który
wprowadza dane uzyskane od respondenta do formularza spisowego lub
wywiadu bezpośredniego, przeprowadzanego przez rachmistrza spisowego
przy pomocy urządzenia mobilnego
wyposażonego w oprogramowanie
dedykowane do przeprowadzenia
spisu. Obydwie metody polegają na
weryfikacji, aktualizacji i uzupełnieniu
danych dotyczących osoby spisywane
w formularzu spisowym.
Udział w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021
jest obowiązkowy. Odmowa udziału
w spisie powszechnym wiąże się
z możliwością nałożenia kary grzywny,
co jest ujęte w art. 57 ustawy o statystyce publicznej.

Już od ponad 7 lat urząd miasta prowadzi akcję zbiórki elektrośmieci.
Dzięki współpracy z firmą PolBlume zużyty sprzęt elektroniczny
nie tylko trafia do recyklingu, ale
również środki zgromadzone z jego
odzysku przekazywane są na cele
charytatywne. Tylko w ubiegłym
roku zebrano około 7 ton niepotrzebnych sprzętów.
Legionowska akcja prowadzona
jest dwutorowo. Mały sprzęt elektroniczny można wrzucać do usytuowanych w atrium ratusza koszopalet.
Większy sprzęt (np. pralka, lodówka
czy telewizor), po uprzednim umówieniu, odbiera z domu firma Polblume.

Wyjazdowe punkty szczepień już działają
Mazowiecki oddział NFZ poinformował o utworzeniu wyjazdowych
punktów szczepień na koronawirusa.
Dotrą one do tych pacjentów, którzy
ze względu na stan zdrowia nie mogą
przyjąć szczepionki w przychodni.
Punkty wyjazdowe nie będą zastępować zespołów mobilnych z populacyjnych punktów, ale wspierać ich pracę.
Legionowo obsługiwane jest przez
trzy punkty: Nowodworskie Centrum
Medyczne, ZOZ Szpitala Powiatowego
w Sochaczewie oraz Corten Medic.
Wyjazdowe punkty szczepień zorganizowano wyłącznie dla osób obłożnie chorych, których stan zdrowia
nie pozwala na samodzielną wizytę w
przychodni. Szczepienia domowe nie

dotyczą również pacjentów z niepełnosprawnościami i wykluczonych komunikacyjnie. Dla tych osób jest już przewidziany transport, organizowany przez
władze samorządowe.
Aby skorzystać z wyjazdowego
punktu szczepień wystarczy zadzwonić do swojej poradni POZ. Lekarze rodzinni lub pielęgniarki opieki
długoterminowej najlepiej znają swoich
pacjentów, dlatego najszybciej potwierdzą, że konkretna osoba z ich listy potrzebuje szczepienia w domu, ze względów zdrowotnych. Oznacza to, że na
wizytę wyjazdowego punktu szczepień
nie ma rejestracji przez internet lub telefonicznie, np. przez infolinię 989.
Szczepienie pacjentów w domu –
krok po kroku

1. Poradnia POZ/pielęgniarka opieki
długoterminowej przyjmuje zgłoszenie
pacjenta lub opiekuna do wyjazdowego
punktu szczepień i sprawdza, czy pacjent należy do tego POZ (jest na liście
aktywnej poradni).
2. Poradnia POZ/pielęgniarka opieki
długoterminowej sprawdza czy pacjent
ma skierowanie na szczepienie. Jeśli
nie, a pacjent jest w grupie aktualnie
szczepionej, wtedy lekarz POZ wystawia
skierowanie na szczepienie.
3. Podstawami do zakwalifikowania
pacjenta do szczepienia wyjazdowego
są: dokumentacja medyczna i wiedza
lekarza/pielęgniarki opieki długoterminowej o stanie zdrowia pacjenta, lub
teleporada, lub wywiad z opiekunem
pacjenta.

Ta opcja jest jednak zarezerwowana
przede wszystkim dla osób starszych,
samotnych, które nie mają możliwości zniesienia zalegających w domu
sprzętów. Ci, którzy nie zaliczają się
do tej grupy, zobowiązani są do samodzielnego dostarczenia elektrośmieci
do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy Sikorskiego.
Aby zamówić ekipę, która zabierze zużyty sprzęt należy zadzwonić
pod numer telefonu: 22 766 40 90 lub
22 766 40 91 w godzinach pracy urzędu (pon – pt 8:00 – 16:00), a pracownicy Wydziału Zdrowia Publicznego
i Spraw Społecznych umówią dogodny
termin.
Firma PolBlume, od 2014 roku

4. Jeśli lekarz POZ/pielęgniarka
opieki długoterminowej potwierdzą, że
pacjent może skorzystać ze szczepienia
w domu przez wyjazdowy punkt szczepień, wtedy lekarz POZ/pielęgniarka
opieki długoterminowej odnotowuje to
w dokumentacji medycznej i przekazuje
taką informację do wyjazdowego punktu szczepień.
5. Lekarz POZ/pielęgniarka opieki
długoterminowej może też przekazać
informację o pozytywnej kwalifikacji
do szczepienia w domu bezpośrednio
pacjentowi lub jego opiekunowi, który
następnie kontaktuje się z najbliższym
wyjazdowym punktem szczepień.
6. Wyjazdowy punkt szczepień rejestruje pacjenta na szczepienie, ustala
termin szczepienia i informuje o tym pacjenta lub jego opiekuna.
7. O zakwalifikowaniu do szczepienia
decyduje lekarz wyjazdowego punktu
szczepień. Jeśli pacjent pozytywnie

Może żyć, zakładać rodzinę, spotykać
się z przyjaciółmi, a co najważniejsze
integrować się pomimo wielu barier,
które napotyka w życiu. Warto żyć
i cieszyć się życiem. Choroba nie jest
wyrokiem, jest wyzwaniem – mówił
Wojtek, zwracając się do widzów.
Rdzeniowy zanik mięśni, to bardzo ciężka choroba - z powodu wady
genetycznej obumierają neurony
w rdzeniu kręgowym odpowiadające
za skurcze i rozkurcze mięśni. Brak
impulsów nerwowych prowadzi do
uogólnionego osłabienia i postępującego zaniku mięśni szkieletowych,
a w ostateczności – do częściowego
albo całkowitego paraliżu.
przekazuje dobrowolne darowizny
z części funduszy pozyskanych ze
zbiórki elektrośmieci odbywającej się
w Legionowie na rzecz dzieci niewidomych w Laskach oraz na Legionowskie
Koło Polskiego Związku Niewidomych.
W 2020 roku przekazano darowiznę
w kwocie 564 zł.
Elektrośmieci to wszystkie popsute, nieużywane, niepotrzebne urządzenia elektryczne i elektroniczne,
działające kiedyś na prąd lub na baterie, np. zepsute komputery, telefony,
zabawki i gadżety elektroniczne, stare pralki, lodówki i drobne urządzenia
AGD a także zużyte świetlówki i LEDy.
Ich zbiórka jest niezwykle istotna
z punktu widzenia ochrony środowiska bowiem zawierać one mogą liczne,
szkodliwe substancje takie jak rtęć,
azbest czy freon. Dlatego ważnym jest
odpowiedni ich demontaż w wyspecjalizowanych do celu tego zakładach.

przejdzie kwalifikację, zostaje szczepiony pierwszą dawką preparatu. W dniu
szczepienia ustalana jest również data
drugiej dawki podania szczepionki.
Procedura szczepienia wyjazdowego jest zbliżona do szczepienia
w punkcie stacjonarnym. Zespół wyjazdowy przynajmniej 15 minut po szczepieniu obserwuje pacjenta pod kątem
wystąpienia niepożądanych odczynów
poszczepiennych. Jeśli takie wystąpią,
zespół wyjazdowy jest przygotowany,
aby pomóc pacjentom w domu.
W całym kraju powstało 117 wyjazdowych punktów szczepień. Warto
zaznaczyć, że korzystają one z własnej
puli szczepionek, odrębnej od poradni
POZ. Na terenie powiatu legionowskiego
szczepienia wyjazdowe będą prowadzone przez 3 zespoły.
/www.nfz.gov.pl/
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Stres i pandemia

Czy na stres spowodowany pandemią działa tylko terapia psychologiczna? Badania mówią coraz śmielej – jednym z najbardziej powszechnych skutków pandemii jest stres i wszystkie związane z nim dolegliwości. Z powodu koronawirusa cierpią wszystkie pokolenia,
od najmłodszych do najstarszych. Co ciekawe, według ostatnio przeprowadzonych analiz, to single doświadczają najwyższego poziomu
stresu. Prawdą jest jednak, że jego efekty odczuwa większość z nas.

Stres jest reakcją organizmu na
wydarzenia o nieprzyjemnym charakterze. Każdy przeżywa go na swój
sposób, jak i doświadcza przeróżnych
dolegliwości z jego powodu. Gdy nie
panujemy nad naszym stresem przez
długi czas, może on objawiać się
w naszym organizmie jako zaburzenia lękowe, nerwowe, depresyjne, czy
uzależnienia. Dodatkowo jest także
przyczyną licznych nieprawidłowości
w somatyce naszego ciała. Prowadzi
do problemów z układem odpornościowym, trawienia, krwionośnym,
oddechowym… Stres to potężny przeciwnik każdego z nas. Jak zatem go

okiełznać, gdy już się pojawi?
Najlepszą odpowiedzią na powyższe pytanie będzie zawsze propozycja
skorzystania z psychoterapii. W sytuacji, gdy stres dominuje nasze życie,
a my nie jesteśmy w stanie pomóc sobie samemu, zgłośmy się do specjalisty. Dobrym rozwiązaniem, które wcale nie jest takie oczywiste, jest terapia
floatingowa! Nie jest to psychoterapia
prowadzona przez wykwalifikowanego
specjalistę, jednak może odbywać się
w jego obecności. Czym zatem jest?
Floating to nic innego jak „unoszenie się”. Kabina floatingowa wypełniona jest wodą, w której zostało
rozpuszczone ok. 500 kg soli Epsom.
Dzięki temu unosisz się na wodzie,
a grawitacja Cię nie dotyczy! Kabina
deprywacyjna ogranicza docieranie
bodźców z zewnątrz – nie słyszysz
hałasu, nie czujesz zapachów, dotyku… to sprawia, że Twoje ciało i umysł
odpoczywają od wszystkiego, co
może je rozproszyć! Dryfujesz w ciszy
z samym sobą i koncentrujesz się na
„JA”. Organizm w momencie Terapii
Ograniczonej Stymulacji Środowiskowej R.E.S.T osiąga stan głębokiej medytacji. Jednymi z korzyści floatingu
są: rozluźnienie naszego działa, produkcja endorfiny (hormonu szczęścia)
i tym samym obniżenie działania kortyzolu (hormonu stresu). Regularne
pełne wyciszenie umysłu pomaga nam

w koncentracji oraz sprawia, że na co
dzień łatwiej jest nam powrócić do
stanu rozluźnienia, jaki pamiętamy
z terapii floatingu. Ponadto dzięki
przebywaniu w kabinie deprywacji
sensorycznej, nasze obie półkule mózgu synchronizują się, dzięki czemu
szybciej kojarzymy oraz myślimy.
Floating to nie do końca terapia
psychologiczna – ma jednak zbawienny wpływ na naszą psychikę.
Polecana jest wszystkim osobom
borykającym się nie tylko z zaburzeniami ciała, ale i „ducha”. Współczesne rozwiązania umożliwiają nam
korzystanie z szerokiego wachlarza
sposobów ułatwiających nam dbanie o siebie i swoją psychikę. Zatem
czy terapia psychologiczna będzie
jedyną odpowiedzią na stres?
Barbara Wesołowska-Budka
Psycholog- Psychoterapeuta CBTSeksuolog- Superwizor
Poradnia Zdrowia Psychicznego EDUCATIO ul. Tęczowa 5a,
Chotomów
www.educatio.pl
tel. 505-68-54-54

Ambulatorium w Legionowie
Przypominamy, że w Legionowie
działa ambulatorium przy ulicy Sowińskiego 4, które udziela pomocy
mieszkańcom Legionowa w zakresie chirurgii ogólnej oraz chirurgii
urazowo-ortopedycznej.
Ambulatorium działa przy Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej
„Legionowo” znanym mieszkańcom
jako „przychodnia na górce”. Od 2018
roku ambulatorium świadczy usługi
medyczne dla mieszkańców zamiesz-

kałych na terenie powiatu legionowskiego.
Lekarze przyjmują w soboty,
niedziele i święta w godzinach 8.0024.00, a w dni powszednie w godzinach 19:00-24:00. Ambulatorium
współfinansują wszystkie gminy z terenu powiatu legionowskiego -w tym
Urząd Gminy Legionowo oraz samorząd powiatowy.
Świadczenia oferowane przez ambulatorium obejmują:
• szycie i opatrywanie ran,

ZUS dla seniora
Zakład Ubezpieczeń Społecznych
rozpoczął ogólnopolską kampanię
informacyjno-edukacyjną
„Bezpiecznie, zdrowo, bezgotówkowo”.
Celem jest promowanie wśród
naszych świadczeniobiorców wiedzy
na temat korzyści, jakie – zwłaszcza
w obecnej sytuacji związanej z COVID19 – niesie wykorzystanie bezgotówkowej formy pobierania świadczeń,
a także możliwości wynikających z korzystania z rachunku bankowego.
Kampania skierowana jest głównie
do emerytów i rencistów, osób, które

w najbliższej przyszłości będą przechodziły na emeryturę/rentę oraz
osób aktywnych zawodowo, które
mimo posiadania konta, decydują się
na gotówkową wypłatę świadczeń (np.
zasiłków).

• unieruchamianie złamań, które
nie wymagają cięć chirurgicznych,
• rozpoznawanie stanów zagrożenia życia, kierowanie do szpitala na
ostry dyżur pełniony w ramach Szpitalnego Oddziału Ratunkowego,
• inne drobne zabiegi możliwe do
wykonania w warunkach ambulatorium z wykorzystaniem wiedzy medycznej dyżurującego lekarza.
Informacja telefoniczna ambulatorium jest dostępna pod numerem
22, 774 51 51.
Przelew na konto to również gwarancja terminowego otrzymania pieniędzy. Jeśli ktoś z naszych klientów
skarży się, że nie dostał emerytury na
czas, to najczęściej jest efekt tego, że
wysłany pocztą przekaz pocztowy został zbyt późno dostarczony do domu
albo leży nieodebrany na poczcie.
Jeszcze gorzej jest, gdy senior jest nieobecny w domu i emerytury nie ma kto
odebrać. Zdarza się, że przekaz wraca
do ZUS, a emeryt jest bez pieniędzy.
Przelew na konto wyklucza takie sytuacje.
Więcej informacji można uzyskać
na stronie internetowej www.zus.pl,
pod nr tel. 22 560 16 00 oraz uczestnicząc w spotkaniu online bez wychodzenia z domu poprzez rezerwację wizyty na stronie www.zus.pl/e-wizyta

Aktywizacja
seniorów
Ponad 18 tysięcy złotych przyznano w trybie tzw. małych grantów organizacjom pozarządowym
na działania skierowane m.in. dla
seniorów. Wolontariat Legionowo
oraz Uniwersytet III Wieku będą
aktywizować mieszkańców na miarę pandemicznych możliwości, ale
również wspierać osoby w dobrowolnej kwarantannie.
Wolontariat na Piaskach
Stowarzyszenie Wolontariat Legionowo będzie realizować swój projekt przede wszystkim na terenie
Osiedla Piaski. Polegać on będzie na
wspieraniu mieszkańców w postaci
realizacji zakupów dla osób przebywających w dobrowolnej kwarantannie lub o ograniczonej sprawności
ruchowej. Zgłoszenia będą przyjmowane online (wolontariatlegionowo@
wp.pl) i telefonicznie (kom. 602 878
623). Ponadto, dla ułatwienia powrotu do normalnego życia, w trakcie
i po zakończeniu pandemii planuje się
prowadzenie z zachowaniem procedur bezpieczeństwa „kawiarenki integracyjnej” i warsztatów kreatywnych.
Jeżeli zostaną zaostrzone reżimy sanitarne warsztaty będą prowadzone
on-line. Miejscem realizacji zadania

będzie siedziba Stowarzyszenia Wolontariat Legionowo przy Al. 1 Dywizji
Zmechanizowanej 16 w Legionowie.
„Nadzieja” edukuje
Działające od wielu lat na terenie
miasta Stowarzyszenie Potrzebującym „Nadzieja” wespół z Uniwersytetem III Wieku przygotowało projekt
edukacyjny dla osób w wieku 60+.
Zadanie to, na przestrzeni miesięcy
luty-marzec-kwiecień, zakłada przeprowadzenie następujących zajęć:
lektorat języka obcego, zajęcia komputerowe, warsztaty radiowo-prasowe, wykłady uczące postaw obywatelskich. W przypadku przedłużania
lub utrzymywania się obostrzeń zajęcia opisane w projekcie będą realizowane przy wykorzystaniu i użyciu
narzędzi zdalnych lub hybrydowych.
Zaproponowany projekt jest niejako kontynuacją wcześniejszych
działań tych organizacji, bowiem od
początku pandemii (od marca 2020
roku) we współpracy z LTV nagrywany
jest i umieszczony na stronie internetowej LUTW, cykliczny program edukacyjny dla legionowskich seniorów
pod nazwą "Czas Seniora". Takich odcinków nagrano już około 20.

Nieodpłatne
poradnictwo cz.1
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Legionowie
Konsultacje indywidualne
– psycholog
Al. 3 Maja 28, Legionowo
22 774-08-66
pon. 10:00 – 18:00, wt. 8:00– 12:00,
czw. 8:00– 16:00
www.opslegionowo.pl
sekretariat@opslegionowo.pl
Osoby i rodziny mieszkające
na terenie Miasta Legionowo

ul. ks. J. Schabowskiego 2,
Legionowo

Poradnia Życia Rodzinnego
przy parafii Matki Bożej Fatimskiej w Legionowie
Ul. Orląt Lwowskich 8, Legionowo
tel. 502 954 346 Po wcześniejszym
umówieniu www.mbfatimska.pl
Porady psychologiczne

Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie
Pomoc w ramach rozwiązywania
problemów dotyczących sytuacji
kryzysowych (choroba/śmierć bliskiej osoby, utrata pracy, itd.)
ul. Sikorskiego 11, Legionowo
tel. 22 764 0 140

Poradnia Małżeńsko Rodzinna przy parafii św. Jana Kantego
w Legionowie
tel. 604 061 514 Pon. 17:00-20:00
lub po wcześniejszym umówieniu
Rozwiązywanie konfliktów małżeńskich i rodzinnych, komunikacja
małżeńska i rodzinna

Poradnia przy parafii Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa w Legionowie
ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 47,
Legionowo Tel. 513 133 084
Po wcześniejszym umówieniu.
k.romanik@op.pl
Doradca życia rodzinnego, porady
psychologiczne, mediacje

pon.-pt. 8:00-16:00 www.legionowo.pcpr.pl sekretariat@pcpr.legionowski.pl
Koszty połączeń według
stawki operatora.
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Honorowy
Obywatel

Rada Miasta Legionowo podczas styczniowej
sesji podjęła uchwałę o nadaniu tytułu Honorowego Obywatela Miasta Legionowo dla Cezariusza Kalinowskiego.
Podczas lutowej sesji Rady
Miasta Legionowo radni złożyli
gratulacje Cezariuszowi Kalinow-

skiemu oraz wręczyli tytuł nadania
"Honorowego Obywatela Miasta
Legionowa".

Por. „Sosna” - wspomnienie
Chrobrego. Po odbyciu przeszkolenia został łącznikiem i przyjął
pseudonim „Sosna”. Po wysiedleniu trafił do Jabłonny, Wieliszewa,
Łomianek, Piły a następnie na
roboty przymusowe do Lubeki
w Niemczech. Do Polski wrócił
w 1946 roku i zamieszkał na stałe
w Legionowie.

Z głębokim żalem i smutkiem, w poczuciu ogromnej
straty żegnamy bohatera, którzy przelewał krew za Ojczyznę.
11 lutego 2021 r. odszedł „na
wieczną wartę” pan Stanisław
Sosiński pseudonim „Sosna”,
aktywny uczestnik działań
wojennych w szeregach Armii
Krajowej i łącznik w formacji
Szarych Szeregów, walczący
na terenie VII Obwodu "Obroża"
(powiat warszawski) Warszawskiego Okręgu Armii Krajowej
- 1 Rejon "Brzozów" (Legionowo).
Porucznik Sosiński urodził się
1928 roku w Nieporęcie. Podczas
wojny cała jego rodzina była zaangażowana w pracę konspiracyjną,
a dom rodzinny był punktem kontaktowym AK. We wrześniu 1942
roku, czternastoletni Stanisław
został przyjęty do tajnej drużyny
Szarych Szeregów im. Bolesława

Pan Stanisław od powstania
Światowego Związku Żołnierzy
Armii Krajowej (1990 r.) zaangażowany był w działania Koła nr
1 „Brzozów” w Legionowie. Mieszkańcy Legionowa mogli go zapamiętać jako chorążego w poczcie
sztandarowym. Dziesiątki razy
uczestniczył w uroczystościach
patriotycznych,
troszczył
się
o sztandar, godnie prezentując go
w miejscach pamięci.
Za zasługi i działalność na
rzecz ojczyzny otrzymał następujące tytuły i odznaczenia: Tytuł
Weterana Walk o Niepodległość
RP, medal „Pro Patria”, Krzyż Armii Krajowej, Warszawski Krzyż
Powstańczy, Medal za Warszawę
1939-1945, Krzyż Partyzancki, odznakę „Akcja Burza” oraz honorową odznakę „Za zasługi dla Światowego Związku Żołnierzy Armii
Krajowej”.
Cześć Jego pamięci!
Opracowano na podstawie
informacji z Zespołu Ochrony Pamięci Armii Krajowej „Brzozów”

Tytuł ten został ustanowiony
26 lipca 1995 r. i jest najwyższym
wyróżnieniem nadawanym przez
Radę Miasta Legionowo osobom
szczególnie zasłużonym dla Miasta
Legionowo bez względu na miejsce
urodzenia, zamieszkania, narodowość. O przyznaniu tytułu decyduje Kapituła pod przewodnictwem
Przewodniczącego Rady Miasta
Legionowo. Osoba wyróżniona tytułem Honorowego Obywatela Miasta
Legionowo ma prawo do uczestniczenia – na prawach Gościa Honorowego – we wszystkich sesjach Rady
Miasta Legionowo oraz w uroczystościach o charakterze miejskim,
bezpłatnego wstępu na imprezy
kulturalne, sportowe i rekreacyjne
organizowane przez Urząd Miasta
Legionowo oraz umieszczenia fotografii w Galerii Honorowych Obywateli Miasta Legionowo.
Cezariusz Kalinowski jest obecnie Prezesem Zarządu Koła Powiatowego Kombatantów RP i Byłych
Więźniów
Politycznych.
Urodził
się 24 sierpnia 1931 r w Warszawie.
W 1937 r wraz z rodzicami osiedlił
się w Legionowie, gdzie mieszka do
dzisiaj. Naukę rozpoczął w Szkole
Powszechnej nr 2. Jego wychowawczynią była p. Zofia Dietrich- żona
płk Edwarda Dietricha, który przygotowywał Go wraz z grupą chłopców do działania w Szarych Szeregach.
W 1944 r. został wywieziony
do obozu koncentracyjnego Bremen
- Osterort. Wyzwolony z obozu
w maju 1945 r. przez wojska angielskie. Był również współzałożycielem
polskiej drużyny harcerskiej. Z księdzem kapelanem z 1. Dywizji Pancernej gen. Maczka jako ministrant jeździł
do alianckich obozów wojskowych. Na
jesieni 1945 r wrócił do Polski do Le-

gionowa. Ukończył Wydział Budowy
Maszyn Energetycznych - specjalność Silniki Okrętowe. We wrześniu
1958 r zaczął pracę w Biurze Projektów w Warszawie, gdzie pracował
45 lat do emerytury, jako kierownik
pracowni projektowej. W tym samym
roku poślubił Barbarę Barańską, legionowiankę od urodzenia.
W 1974 r. stał się Radnym Miejskiej Rady Narodowej w Legionowie,
a w 1981 r. został wybrany Przewodniczącym Rady. W 1981 r. zaczął też
działać w Towarzystwie Przyjaciół
Legionowa. W czasie swojej działalności doprowadził do zmiany nazw
ulic - Pstrowskiego na Jasnogórską
i Nowoparkowej na ks. kardynała
Stefana Wyszyńskiego. W 1984 r. poparł grupę działaczy AK starających
się o przyznanie miastu Legionowo
Krzyża Virtuti Militari. Współpracował ze Stanisławem Feliszkiem
i Piotrem Chruścielem, założycielami
TPL, przy opracowaniu monografii
Legionowa. 14 maja 1984 r. nagrodzony medalem "Zasłużony Działacz
Kultury". W wyborach do Rady Miasta 27 maja 1990 r. został wybrany
z ramienia Komitetu Obywatelskiego
"Solidarność" na radnego. Na pierwszej Sesji Rady został wiceprzewodniczącym Rady i delegatem do Sejmiku Wojewódzkiego. W latach 1989
do 1992 i 2011 do 2013 był prezesem
TPL, a w latach 2003 do 2011 - wiceprezesem. Był organizatorem 80.
rocznicy 1. Polskiej Wyprawy Polarnej
na Wyspę Niedźwiedzią, która wyruszyła z Legionowa pod kierownictwem inż. Czesława Centkiewicza.
W ramach tych uroczystości Rada
Miasta uchwaliła rok 2012 Rokiem
Centkiewiczów oraz nadała Alinie
i Czesławowi Centkiewiczom tytuły
Honorowych Obywateli Miasta Le-

Zmarł płk Kazimierz
Przymusiński
płk
Kazimierz
Przymusiński.
Wieloletni Prezes Zarządu Koła
Powiatowego Związku Kombatantów i Byłych Więźniów Politycznych Rzeczypospolitej Polskiej, podczas okupacji - żołnierz
1. Pułku Strzelców Podhalańskich
AK walczący pod pseudonimem
„Jastrząb”, odznaczony wieloma
medalami za udział w Ruchu Oporu oraz pełną poświęcenia pracę
na rzecz społeczności lokalnej.

Data dodania: 04 lutego 2021
Z żalem przekazujemy informację, że w dniu wczorajszym
(3.02) na wieczną wartę odszedł

Kazimierz Przymusiński urodził się 5 lutego 1927 r., w Jarocinie.
W 1933 r. jego rodzina przeniosła się
do Poznania. Jednak już sześć lat
później, w grudniu 1939 r. Niemcy wypędzili ich przesiedlając do gminy Kamienica koło Łącka.
W 1944 r. dołączył do oddziału
Armii Krajowej. Pod pseudonimem
„Jastrząb” walczył jako żołnierz 1. ba-

gionowo. Cezariusz Kalinowski wraz
z żoną Barbarą zainicjowali i zrealizowali we współpracy z Urzędem
Miasta upamiętnienie postaci ks. płk
Jana Mrugacza tablicą umieszczoną
w kościele garnizonowym. Zajęli się
również zrewitalizowaniem grobu
Tadeusza Segała. W porozumieniu
z p. Bronisławą Romanowską-Mazur, Prezesem Koła Nr 1 Światowego
Związku Żołnierzy AK, Prezes Kalinowski wystąpił do Urzędu Miasta,
uzyskując pomoc w rewitalizacji
grobu Wacławy i Edmunda Podniesińskich - żołnierzy AK, zamordowanych przez faszystów niemieckich
w październiku 1944 r w Legionowie przy ul. Targowej 62. Otrzymał
tytuł Honorowego Prezesa TPL.
Od 2011 r. zaczął działać w Związku
Kombatantów RP i BWP w Legionowie. W 2013 r. został wiceprezesem
Zarządu Powiatowego, a od 2015 r.
- prezesem. Będąc prezesem, wraz
z małżonką Barbarą, pełniącą funkcję skarbnika Zarządu Powiatowego,
odwiedzał członków Związku, którzy ze względu na zły stan zdrowia
nie mogli uczestniczyć w różnych
spotkaniach. Organizował spotkania
z członkami Związku z okazji Wigilii,
Dnia Kobiet, Dnia Weterana. Organizował wycieczki do miejsc pamięci
narodowej, pomagał w organizacji
zbiórek żywności dla kombatantów.
Za swoją działalność otrzymał m.
in. następujące odznaczenia: Złoty
Krzyż Zasługi, Srebrny Krzyż Zasługi, Medal XXX-lecia, Złota Odznakę
Za Zasługi Dla Warszawy, Odznakę
Za Zasługi Dla Legionowa, Odznakę
Za Zasługi Dla ZKRP i BWP, Odznakę
Za Wybitne Zasługi Dla ZKRP i BWP,
Złoty Krzyż Zasługi Dla WP, Odznakę
Za Zasługi Dla Energetyki i Odznakę
"Zasłużony Działacz Kultury".
talionu 1. Pułku Strzelców Podhalańskich AK. Po wojnie i rozwiązaniu Armii
Krajowej rodzina płk. Kazimierza Przymusińskiego powróciła do Jarocina.
Swoją drogę zawodową związał
z wojskiem. W 1975 r. rozpoczął służbę
w Wojskowym Instytucie Łączności
w Zegrzu. Na emeryturę przeszedł
w 1987 r. w stopniu pułkownika.
Po zakończeniu drogi zawodowej
płk Kazimierz Przymusiński pozostał
aktywnym działaczem społecznym.
Przez dwie kadencje był Prezesem
Zarządu Koła Powiatowego Związku
Kombatantów i Byłych Więźniów Politycznych Rzeczypospolitej Polskiej.
Aktywnie uczestniczył w życiu Legionowa oraz całego Powiatu Legionowskiego. Uczestniczył w uroczystościach patriotycznych, spotkaniach
z młodzieżą. Za swoją działalność
społeczną został wyróżniony wieloma
odznaczeniami państwowymi, wojskowymi i związkowymi.
Więcej o płk. Kazimierzu Przymusińskim
można
przeczytać
w wydanych pod koniec 2020 r.
wspomnieniach - „Okruchy wspomnień młodego partyzanta z okresu
działalności w Ruchu Oporu, 1/1 psp
AK, VII 1944 – II 1945 r.”.

Tytuł "Honorowy Obywatel Miasta Legionowa"
został ustanowiony 26 lipca 1995 r.
Dotychczas otrzymało go 14 osób.
Z sylwetkami Honorowych Obywateli Miasta można
zapoznać się na stronie legionowo.pl
w zakładce HISTORIA I SYMBOLE

Nr 2 /2021
luty

Szczeniak
„na etacie”

AKTUALNOŚCI

W lutym w Urzędzie Gminy Legionowo pojawił się nowy „pracownik”,
na którego widok trudno się nie uśmiechnąć. To młody, bo niespełna
półroczny labrador, który uczy się jak być psem przewodnikiem osoby
niewidomej.

Misza, bo tak ma na imię ten sympatyczny pies rasy labrador retriever
jest własnością Fundacji na Rzecz
Osób Niewidomych Labrador Pies
Przewodnik. Jego obecność w urzędzie wynika z faktu, iż jego opiekunką jest Iwona Wymazał, która pracuje
w Referacie Kultury i Współpracy.
W minionym roku, za jej sprawą, urząd
odwiedzały sporadycznie dwa labradory fundacji, Oggie oraz Rosa.
Natomiast Misza ma swoje legowisko
w ratuszu i, z przymrużeniem oka,
można powiedzieć, że stała się członkiem zespołu.
Co robi pies w urzędzie?
Gdy opiekunka Miszy wykonuje
swoje obowiązki służbowe, ten uczy
się jak być dobrym psem przewodnikiem. W przyszłości będzie oparciem
dla osoby niewidomej lub słabowidzącej, (będzie czyimiś oczami). Dlatego
musi nauczyć się, jak poruszać się
w przestrzeni publicznej, jak zwracać uwagę na przeszkody i prowadzić spokojnie oraz pewnie swojego
opiekuna. Misza sygnalizuje pierwszy
stopień, prowadzi do windy i uczy się
jak nie zaczepiać mijanych osób – co
jest szczególnie trudne dla szczeniaka. W trenowanie labradora włączyli
się wszyscy pracownicy urzędu. Na
prośbę opiekunki nie zwracają uwagi
na psa, gdy ten porusza się po korytarzach. Pies uczy się też, że w czasie
gdy pracownicy zajmują się codziennymi sprawami, nie może przeszkadzać i absorbować ich uwagi. Zwykle
śpi lub bawi się na legowisku.
- Obecność psa w ratuszu może
zaskakiwać, ale trzeba pamiętać, że
pies przewodnik jest jedną z bardziej
skutecznych metod wsparcia dla
osób niewidomych. Oprócz efektów
motorycznych, taki pies zaspokaja szereg potrzeb emocjonalnych,
zwiększa pewność siebie oraz ułatwia

Lekcje
o Mazowszu
kontakty społeczne. Dzięki niemu
osoba niewidoma może być aktywna
zawodowo, gdyż przewodnik ułatwia
jej poruszanie się po mieście i dotarcie do pracy. Nasz urząd od lat realizuje wiele projektów, które pomagają
osobom niepełnosprawnym, cieszę
się, że również w taki sposób możemy
przyczynić się do polepszenia czyjegoś losu – mówi Zastępca Prezydenta
Urzędu Miasta Legionowo Piotr Zadrożny.
- Dzięki fundacji wciąż poszerzam swoją wiedzę w zakresie tresury
psów. Moja rodzina funkcjonuje jako

Projekt drzewa
Grupa licealistek z „Konopnickiej” zwróciła się
do prezydenta z wnioskiem o patrona dla ich
inicjatywy mającej na celu zwiększenia liczby drzew w Legionowie, a także poszerzenia
świadomości mieszkańców o tym jak istotną
rolę odgrywa roślinność w miejskim ekosystemie. Projekt jest kilkuetapowy, a pierwszym
krokiem w jego realizacji jest wyszukanie
miejsc do przyszłych nasadzeń.
Weronika Baran, Paulina Dymkowska, Paulina Łukanowska i Kinga Rzemek jeszcze w ubiegłym roku zgłosiły
się do urzędu ze swoim pomysłem,

który chciałyby realizować w ramach
projektu szkolnego. Zakładały, że ich
proekologiczne działania zakończą się
w tym roku podsumowującym piknikiem

rodzina zastępcza w pierwszym roku
labradora, prowadzi socjalizację i trenuje. By sprostać zadaniu ukończyliśmy kursy behawiorysty i instruktora
szkolenia psów. Praca społeczna bardzo nas wciągnęła. Kiedyś przyjdzie
moment, w którym musimy oddać
Miszę, by zdobyła kolejne umiejętności. To na pewno będzie bardzo
trudne, ale wiąże się też z ogromną
satysfakcją, że dzięki naszej pracy
osoba niepełnosprawna zyska dobrze
przygotowanego psa asystującego –
mówi Iwona Wymazał, trenerka Miszy
i wolontariuszka fundacji.
edukacyjno-ekologicznym. Jednak ze
względu na utrzymującą się pandemię
plany te musiały zostać zweryfikowane
i przy wsparciu miejskich urzędników
udało się zmodyfikować koncepcję.
Obecnie dziewczęta, zgodnie z wytycznymi przedstawionymi przez Referat
Ochrony Środowiska, poszukują miejsc

Dorota Hepner, nauczycielka
edukacji wczesnoszkolnej w Zespole Szkolno - Przedszkolnym
zajęła I miejsce w konkursie
"Lekcje o Mazowszu. Scenariusz
zajęć edukacyjnych Lata 20". Tytuł zwycięskiego scenariusza to
"Tajemnica stuletniej kokardki".
Stworzona praca była nie tylko
poprawna merytorycznie i metodycznie, ale także innowacyjna
w doborze treści, środków dydaktycznych oraz metod.
Scenariusz
dostępny
jest
w wersji on-line na stronie www.
mazovia.pl. W tym roku tematem
przewodnim konkursu były lata 20-

na nowe nasadzenia. Wybrane lokalizacje skonsultują z urzędnikami, by następnie wspólnie ustalić plan sadzenia
angażujący lokalną społeczność.
„Naszym zamiarem jest zorganizowanie akcji, której głównym celem jest
zwiększenie terenów zielonych w Le-

Bardzo mnie ucieszyła informacja o takiej inicjatywie
uczennic z „Konopnickiej”, bo nie tylko jest bardzo potrzebna naszej społeczności, ale stanowi również pewnego
rodzaju kontynuację podobnych akcji prowadzonych od lat przez
Radnych Rady Miasta. W ramach naszych działań udało się posadzić
drzewa m.in. przy Szkołach Podstawowych nr 1 i 3, przy Arenie czy na
Osiedlu Młodych a także wielu innych miejsc – Radny Rady Miasta
i Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Janusz Klejment.

te XX w. na Mazowszu. Ten okres
w historii naszego regionu pozostawił wiele śladów w krajobrazie
kulturowym i w świadomości mieszkańców. Lata 20-te w historii Polski
stanowią szczególną wartość, ponieważ wtedy odbudowywano wszelkie
struktury państwowości polskiej, ale
też broniono zaciekle upragnionej
i wyczekiwanej wolności. Mazowsze było wówczas świadkiem wielkich, bohaterskich zmagań wojennych, przez lata dawało schronienie
i umożliwiało rozwój wszystkim
grupom społecznym, wyznaniowym
i politycznym. W historii powszechnej
lata 20-te często określane są mianem szczęśliwych albo szalonych.
gionowie, poprzez cykliczne sadzenie
drzew z zebranymi przez nas grupami
chętnych.” - piszą we wniosku licealistki. I choć na dzień dzisiejszy jeszcze nie
wiemy ile nowych drzew zyska Legionowo dzięki tej akcji, urząd zapowiada,
że jest gotowy zakupić każdą wskazaną
liczbę sadzonek.
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Najważniejsze są dzieci
Przedstawiamy Państwu nową Dyrektor Żłobka Miejskiego w Legionowie Panią Monikę Poszytek. Zapraszamy
do zapoznania się z rozmową o wyzwaniach, jakie czekają ją podczas pracy z najłodszymi mieszkańcami Legionowa.
Podobno małe dzieci to duże wyzwania.
A jakie są największe wyzwania w tej pracy?
Przede wszystkim trzeba sobie zdać sprawę,
że żłobek to nie tylko instytucja. To miejsce, gdzie
tak naprawdę te dzieci spędzają dużo czasu w
ciągu dnia, to ich drugi dom. Moim zadaniem jest
podejmowanie różnorakich działań, tworzenie
warunków do harmonijnego i wszechstronnego
rozwoju najmłodszych legionowian, by dzieci
czuły się w żłobku dobrze. Wraz z pracownikami musimy zadbać o ich bezpieczeństwo, ale
też wspierać rodziców w procesie wychowania. Bo taka jest prawdziwa rola tej instytucji.
Dobra współpraca z rodzicami i z opiekunami
to największe wyzwanie – wspólne działanie na
rzecz dobra dziecka. W czasie pandemii musimy
odnaleźć się w trudnych warunkach, tak organizować, by przede wszystkim zapewnić bezpieczeństwo małym dzieciom.

Proszę powiedzieć kilka słów o sobie.
Czym zajmowała się Pani wcześniej? Jakie
ma Pani doświadczenie w pracy dziećmi?
Moja praca od 15 lat związana jest z instytucjami opieki nad dziećmi w różnym wieku,
a ostatnie 11 lat ze żłobkiem. Przeszłam
wszystkie etapy od roli opiekuna, nauczyciela,
pedagoga, aż do kierownika jednego ze żłobków miejskich w Warszawie. Tak naprawdę
większość życia zawodowego poświęciłam na
pracę z dziećmi do lat 3. Nauczyciel wychowania wczesnoszkolnego, pedagog to mój zawód,
ale też pasja, którą na co dzień z radością się
zajmuję.
Jak się Pani czuje w nowym miejscu
pracy?
Muszę przyznać, że jest mi ogromnie miło.
Zostałam bardzo ciepło przyjęta. Pani Basia Mierzejewska, dotychczasowa dyrektor, wprowadziła mnie w bieżące sprawy żłobka, zapoznała
z personelem. Bardzo jej za to dziękuję.

Czy ma Pani może jakieś motto, które będzie określało misję placówki?

Myślę, że na motto na tym etapie jest jeszcze
za wcześnie. Trzeba sobie zdać sprawę, że misję
i wizję placówki tworzą wszyscy pracownicy
i musimy ją wypracować wspólnie z zespołem.
Na koniec proszę powiedzieć, czym się
będzie Pani kierowała podczas organizacji
pracy w żłobku?
Priorytetem jest zapewnienie wszystkim maluszkom warunków do wszechstronnego rozwoju, atmosferą akceptacji i przede
wszystkim poszanowanie praw dziecka.
Wszystkie nasze działania chcę ukierunkowywać na dziecko. Rolą dyrektora jest podnoszenie standardów, rozwój placówki, organizacja,
nadzorowanie, kierowanie i motywowanie zespołu. Bo jakość naszej pracy jest niezwykle
ważna. Ważne dla mnie jest również wzajemne
poznanie. Stawiam też na współpracę z rodzicami. Chciałabym, by mimo pandemii mogli oni
aktywnie uczestniczyć w życiu żłobka. By integrować całe środowisko.

Rekrutacja
SZKOŁY ŚREDNIE
Ministerstwo edukacji i nauki ogłasza terminy postępowania rekrutacyjnego i składania
dokumentów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół
ponadpodstawowych. Ustalony przez Ministra Edukacji i Nauki harmonogram postępowania rekrutacyjnego do szkół dla młodzieży dostosowany jest do zmienionego
harmonogramu przeprowadzanych egzaminów ósmoklasisty, w tym terminu wydania zaświadczenia o wyniku tego egzaminu
przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne.
Terminy te nie dotyczą szkół policealnych,
branżowych szkół II stopnia oraz szkół dla dorosłych na rok szkolny 2021/2022. Harmonogramy do tych szkół będą ogłaszane przez
właściwego kuratora oświaty.
Najważniejsze informacje
• Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami będzie można
składać od 17 maja do 21 czerwca 2021 r.,
z wyjątkiem szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego, oddziału
międzynarodowego, oddziału przygotowania
wojskowego w szkole ponadpodstawowej, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji oraz
do szkół i oddziałów prowadzących szkolenie
sportowe w szkołach ponadpodstawowych,
do których wnioski składane od 17 maja do
31 maja 2021 r.
• Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do
szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie
o wynikach egzaminu ósmoklasisty należy złożyć od 25 czerwca do 14 lipca 2021 r.
Listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych ogłoszone
zostaną 22 lipca 2021 r.
• Listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych ogłoszone będą 2 sierpnia
2021 r.
• W terminie od 23 lipca do 30 lipca
2021 r., w przypadku kandydatów zakwalifiko-

PRZEDSZKOLA I ZERÓWKI SZKOLNE

wanych, składa się potwierdzenie woli przyjęcia
w postaci przedłożenia oryginału świadectwa
ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile
nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.
W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie
zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego
zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej
nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia
lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia
psychologicznego o braku przeciwwskazań
psychologicznych do kierowania pojazdem.
• W przypadku braku możliwości przedłożenia takiego zaświadczenia lub orzeczenia,
rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do
20 sierpnia 2021 r. do godz. 15:00. Należy
wskazać wówczas przyczynę niedotrzymania
pierwotnego terminu. Wówczas zaświadczenie
lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły,
do której uczeń został przyjęty, nie później niż
do 24 września 2021 r.
• Nieprzedłożenie do 24 września 2021
r. zaświadczenia lub orzeczenia będzie równoznaczne z rezygnacją z kontynuowania nauki
w szkole, do której uczeń został przyjęty.
W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie
zawodowe – w oddziale realizującym kształcenie w zawodzie, do którego został przyjęty.
• W postępowaniu rekrutacyjnym do
szkół ponadpodstawowych na rok szkolny
2021/2022 przeprowadza się postępowanie
uzupełniające.
• Kandydaci do szkół ponadpodstawowych, którzy nie zostaną przyjęci do szkół dla
młodzieży w postępowaniu rekrutacyjnym
i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny
2021/2022, będą przyjmowani do tych szkół
w trakcie roku szkolnego.
Więcej informacji na stronie gov.pl

W postępowaniu rekrutacyjnym na r. szk.
2021/2022 biorą udział dzieci zamieszkałe
w Legionowie urodzone w latach 2018-2015
oraz dzieci, którym odroczono obowiązek
szkolny. Będzie ono prowadzone będzie
z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego. Oferta przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Legionowo zostanie
udostępniona 3 marca 2021 r. o godz. 12:00.
W terminie 7 dni poprzedzających termin
rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego rodzice/opiekunowie prawni dzieci, które obecnie
uczęszczają do przedszkoli / oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych składają
deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w r. szk. 2021/2022 w przedszkolu/
szkole, do której uczęszcza dziecko. Deklaracje
o kontynuacji przyjmowane są w terminie od 24
lutego do 2 marca 2021 r. do godz. 12:00. Wzór
deklaracji do pobrania w poszczególnych placówkach. Złożenie deklaracji o kontynuacji edukacji przedszkolnej w r. szk. 2021/2022 w danej
placówce uniemożliwia udział w postępowaniu
rekrutacyjnym do innego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej.
Nie więcej niż 3
Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca prowadzi się na wniosek rodziców/opiekunów prawnych dziecka. Wniosek o przyjęcie
można składać do nie więcej niż 3 wybranych
przedszkoli/szkół podstawowych prowadzących
postępowanie rekrutacyjne dla dzieci w określonym wieku.
Kryteria
1) dziecko sześcioletnie objęte obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym
oraz dziecko pięcioletnie i dziecko z odroczonym
obowiązkiem szkolnym, ubiegające się o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego
w szkole podstawowej położonej w odległości do 3 km od miejsca zamieszkania - 30 pkt;
2) dziecko, którego rodzeństwo w roku szkolnym,
którego dotyczy postępowanie rekrutacyjne,

będzie rozpoczynało lub kontynuowało edukację
w przedszkolu lub szkole/zespole szkół wskazanych na pierwszej pozycji we wniosku - 20 pkt;
3)
dziecko,
którego
oboje
rodziców/opiekunów
prawnych
pracuje lub uczy się w trybie dziennym - 20 pkt;
4) dziecko, którego jedno z rodziców/opiekunów prawnych rozlicza się w Urzędzie Skarbowym w Legionowie, wskazując w rozliczeniu
adres zamieszkania w Legionowie - 30 pkt;
5) rodzina dziecka jest klientem Ośrodka Pomocy
Społecznej w Legionowie - 4 pkt;
6) wskazanie przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej jako placówki
pierwszego wyboru - 4 pkt.
Terminy postępowania rekrutacyjnego
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole
podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków branych lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym 03.03.2021 r. od
godz. 12.00 - 16.03.2021 r. do godz. 16.00
2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną
wniosków o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej
i dokumentów potwierdzających spełnienie
przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
17.03 – 31.03.2021 r.
3. Podanie do publicznej wiadomości przez
komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
09.04.2021 r. do godz. 12.00
4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata
woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia 09.04.2021 r. od godz. 12.30 – 16.04.2021 r. do
godz. 16.00
5. Podanie do publicznej wiadomości przez
komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 19.04.2021r. do
godz. 12.00
Więcej informacji na stronie
www.legionowo.pl
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- 548 kopciuchów
Program wymiany pieców w Legionowie wystartował w listopadzie 2015 r. Cały czas podpisywane są umowy na wymianę pieca węglowego. Czekamy na następnych mieszkańców,
którzy chcą zrezygnować z „kopciucha” na
rzecz bardziej ekologicznego i wygodnego
pieca lub pompy ciepła.
Gmina Miejska Legionowo udziela
dotacji na wymianę nieekologicznych
pieców na paliwa stałe na nowoczesne piece gazowe, olejowe lub pompy

ciepła. Wraz z wymianą na piec gazowy można także uzyskać dotację do
przyłączenia nieruchomości do sieci
gazowej.

Piec nie dla plastiku
- Od 2015 roku do dziś
wydaliśmy na ten cel
4 278 142,00 zł. Czasu
jest mało i nie ma co czekać na
ostatnią chwilę. Od 1 stycznia
2023 wchodzi w życie zakaz eksploatacji kotłów, pieców i kominków, które nie spełniają określonych w uchwale antysmogowej norm. Już ponad połowa
została wymieniona, ale czekamy aż po dotacje zgłoszą się
pozostali mieszkańcy – mówi Pełnomocnik
ds. Jakości Powietrza Marcin Galoch.
Ile może zyskać mieszkaniec?
Pieniądze od urzędu: Dotacja na
wymianę pieca centralnego ogrzewania zasilanego paliwem stałym na piec
centralnego ogrzewania wynosi do
8 000 zł.
Dotacja na gruntową pompę ciepła - do 16 000 zł, a dotacja na budowę przyłącza gazowego w przypadku
wymiany pieca centralnego ogrzewania
zasilanego paliwem stałym na piec centralnego ogrzewania zasilanego gazem
wynosi do 2 376 zł.
Jak zdobyć dotację?
Wystarczy
skontaktować
się

z podanym niżej numerem telefonu,
by dowiedzieć się co należy zrobić, by
otrzymać dotację. Likwidacja pieców
węglowych to ogromny krok do poprawy powietrza, który odczuwa każdy
mieszkaniec Legionowa.
Na zgłoszenia od mieszkańców
o dotację czeka Referat Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Legionowo, ul.
marsz. J. Piłsudskiego 41, tel. 22 766 40
66, 22 766 40 65 (e-mail: ochrona.srodowiska@um.legionowo.pl) Ważna informacja: gminne dotacje można łączyć
z programem "Czyste powietrze" oraz
podatkową ulgą termomodernizacyjną.

Fundacja PlasticsEurope Polska
prowadzi kampanię edukacyjno-społeczną pt. „Plastik nie
do pieca – piec nie do plastiku”.
Przypomina w niej o szkodliwości spalania odpadów w piecach,
przydomowych
kotłowniach
i na wolnym powietrzu.
Problem złej jakości powietrza w Polsce, szczególnie dotkliwy w okresie jesienno-zimowym,
od dłuższego czasu obecny jest
w świadomości publicznej. Ostatni
przykład mieliśmy kilka dni temu,
kiedy to Polska ponownie stała się
„czerwoną wyspą” na mapie Europy pokazującej miasta, w których
znacznie przekroczono poziomy
dopuszczalnego
zanieczyszczenia powietrza. Naukowcy i lekarze
zgadzają się, że zanieczyszczone
powietrze, zwłaszcza zawieszonymi pyłami (mierzonymi jako PM2,5
i PM10), jest ważną przyczyną
przedwczesnych śmierci. Na większości terytorium Polski za zanieczyszczenie powietrza odpowiada
w głównej mierze tzw. niska emisja,
czyli emisje z pojazdów oraz emisje
z domowych palenisk i kotłowni,
będące wynikiem spalania złej ja-

kości opału, czy niestety spalania
odpadów.
Spalając plastik nie tylko marnujemy surowiec do recyklingu,
ale także emitujemy do powietrza
pyły i inne szkodliwe substancje,
przyczyniając się do zwiększenia
zanieczyszczenia powietrza w najbliższym otoczeniu, szkodząc sobie
i innym.
Świadomość
negatywnych
skutków takich praktyk jest
w społeczeństwie ciągle bardzo
niska, dlatego Fundacja Plastic-

sEurope Polska w kolejnej edycji
tej kampanii zwraca uwagę na zagrożenia dla zdrowia, jakie stwarza proceder spalania w piecach
odpadów, w tym odpadów plastikowych. Na stronie internetowej
Fundacji dostępne są do bezpłatnego pobrania materiały graficzne i tekstowe, które każdy może
wykorzystać do promowania wiedzy i edukowania na ten temat.
Źródło /Fundacja PlasticsEurope
Polska/
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KPR wciąż na czele
Mając w tym sezonie na koncie zaledwie jedną porażkę, legionowski
KPR zdecydowanie prowadzi w pierwszoligowych rozgrywkach grupy
C piłkarzy ręcznych i pewnie podąża po kolejną szansę na grę w PGNiG
Superlidze. Odliczając zarazem dni do zniesienia pandemicznych ograniczeń i powrotu na trybuny DPD Areny swoich kibiców.

Apetyt na
ósemkę
Prowadzone przez Alessandro Chiappiniego siatkarki DPD IŁ Capital Legionovii Legionowo coraz wyraźniej zgłaszają swoje
aspiracje do zakończenia fazy zasadniczej
rozgrywek TAURON Ligi w pierwszej ósemce najlepszych drużyn w kraju. Poza parkietem skutecznością imponuje natomiast
zarząd klubu, który pozyskał ostatnio do
współpracy nowego sponsora.
Trwająca od roku pandemia,
w mniejszym lub większym stopniu, dała się we znaki wszystkim
siatkarskim teamom. Negatywne konsekwencje koronawirusa
miały wpływ także na program
przygotowań oraz dyspozycję legionowskich siatkarek, które musiały z marszu dostosować się do
nowej rzeczywistości. Na szczęście wiele wskazuje na to, że trenowany przez włoskiego szkoleniowca zespół okres rozruchu po
zimowej przerwie ma już za sobą
i powoli wchodzi na najwyższe
sportowe obroty.
Od początku lutego legionowianki ani razu nie zeszły
z ligowego boiska pokonane. Najpierw we własnej hali odprawiły
3:1 zawsze groźny zespół Enei
PTPS Piła, by kilka dni później
– po zaciętym meczu z BKS-em
BOSTIK – przywieźć dwa punkty z Bielska-Białej. Zwycięską
passę zawodniczki Alessandro
Chiappiniego podtrzymały także w swym ostatnim jak dotąd
spotkaniu ligowym, z faworyzowanym ŁKS-em Commercecon
Łódź. We własnej hali przekonująco wygrały one 3:1, dzięki czemu wskoczyły na szóste miejsce
w tabeli TAURON Ligi, dające prawo gry w fazie play-off.
W parze z rosnącą formą drużyny idą poczynania włodarzy
legionowskiego klubu. Przed kil-

koma tygodniami zaserwowali oni
kibicom kolejny widowiskowy pokaz skuteczności w pozyskiwaniu
sportowych mecenasów. Nowym
sponsorem tytularnym legionowskiej ekipy została firma IŁ Capital, a drużyna od tego momentu
zmieniła nazwę na DPD IŁ Capital
Legionovia Legionowo. – Już na
pierwszych spotkaniach z przedstawicielami klubu zauważyłem
w nich to, czego coraz mniej widzi się na co dzień: ogromną pasję i serce. Decyzja była szybka.
Wiedziałem, że chcę współtworzyć ten projekt i stać się częścią
rodziny Legionovii – powiedział
Igor Łukasik, prezes firmy IŁ Capital. Radości nie kryła też głowa
owej rodziny, prezes Konrad Ciejka. – Dynamiczny rozwój naszego
klubu wymaga coraz większych
nakładów. Chcemy inwestować
w stopniową rozbudowę naszej
organizacji i realizowanie coraz
bardziej ambitnych celów sportowych. Bardzo się cieszymy, że
firma IŁ Capital dołącza do naszej
ekipy. Jesteśmy przekonani, że
razem wprowadzimy DPD IŁ Capital Legionovię na zupełnie nowy
poziom – dodał prezes klubu.
Obserwując to, jak przez
ostatnie lata Legionowo staje się
jednym z najdynamiczniej rozwijających się siatkarskich ośrodków w naszym kraju, można mieć
pewność, że nie są to deklaracje
na wyrost.

tego wpisał on w swoje aktywności
działania mające na celu stabilizację
i pracę nad pozyskiwaniem jeszcze
większej liczby sponsorów – mówi
prezes Dominik Brinovec.

Klub Piłki Ręcznej Legionowo,
w odróżnieniu od wielu rywali, ma
w swoich szeregach zawodników
z doświadczeniem w najwyższej klasie rozgrywkowej. Jeden z nich – Michał Prątnicki od startu bieżącego
sezonu wraz Marcinem Smolarczykiem prowadzą legionowski zespół.
Sezonu, który rozpoczął on w mocno
przemeblowanym składzie, ponieważ
z różnych względów KPR nie przedłużył kontraktów aż z ósemką zawodników. Na szczęście udało się znaleźć
na ich miejsce godnych, utalentowanych zastępców. Do składu dołączyli
przyszłościowi piłkarze ręczni z Akademii Szczypiorniaka Powiatu Legionowskiego oraz gracze z Warszawy,
Kielc i Olsztyna. – Dzięki znakomitej
współpracy szkoleniowców i dużemu
zaangażowaniu zawodników drużyna nie straciła na jakości. Składa się
ona obecnie z kilku doświadczonych
graczy, którzy w przeszłości rywalizowali w PGNiG Superlidze, a także
utalentowanej młodzieży stawiającej
pierwsze kroki w rozgrywkach seniorskich. Gra wygląda lepiej, jest bardziej
ułożona i przemyślana. Cieszy ciągły
rozwój zawodników, który przekłada
się na wynik sportowy – uważa prezes
klubu Dominik Brinovec.

kilkanaście dni temu, ulegając jedną
bramką tamtejszemu Jurandowi.
W niczym to jednak nie zmienia faktu, że wśród 44 ekip występujących
na zapleczu PGNiG Superligi Klub Piłki
Ręcznej Legionowo rzuca w rozgrywkach najwięcej bramek i może się także poszczycić jedną z najszczelniejszych obron. Nic dziwnego, że dobre
występy młodych piłkarzy ręcznych
KPR-u zdążyły już zaowocować powołaniami do reprezentacji Polski.
Zarówno zawodnicy, jak i kibice
żałują tylko, że przez sportowy lockdown są w trakcie meczów skazani

Z taką grą kłopotów nie powinno być natomiast z pozyskaniem
nowych kibiców, kiedy już wreszcie
będą oni mogli wrócić na trybuny.
Jak przyznają legionowscy zawodnicy, brak żywiołowego dopingu mocno
daje im się we znaki, bo to, co jeszcze
tak niedawno wszystkim wydawało
się normalne, dziś nie funkcjonuje.
Póki co klub oferuje fanom profesjo-

Osiągane przez zespół rezultaty mówią same za siebie. Przez całą
pierwszą rundę rozgrywek KPR nie
zgubił nawet punktu, pewnie rozsiadając się na fotelu lidera grupy C.
Pierwszą porażkę, na trudnym terenie w Ciechanowie, poniósł dopiero

na przymusową rozłąkę. Ma on też,
co zrozumiałe, swój wymiar finansowy. – Pandemia koronawirusa
w znacznym stopniu odbiła się na
funkcjonowaniu zespołu. W kasie
klubu znajdują się o wiele mniejsze
środki niż w latach ubiegłych, dla-

nalnie przygotowane i realizowane
transmisje live, dzięki którym kibice szczypiorniaka mogą przeżywać
chociaż namiastkę sportowych emocji – bo tych odczuwanych na trybunach żadna, nawet najlepsza transmisja nie zastąpi.

Juniorki jednak drugie
Od piątku do niedzieli (19-21
lutego) DPD Arena Legionowo gościła uczestniczki finału
siatkarskich Mistrzostw Mazowsza Juniorek. W pojedynku
o pierwsze miejsce faworyzowane gospodynie niespodziewanie uległy 2:3 Atenie Warszawa,
przerywając serię sześciu zwycięstw w tych zawodach. Wkrótce młode legionowianki czeka
kolejne wyzwanie – ćwierćfinały
Mistrzostw Polski.
W finałach Mistrzostw Mazowsza Juniorek, poza LTS Legionovią, wzięły udział trzy warszawskie drużyny: Atena, Metro
i MOS. Faworytkami turnieju
były podopieczne Pawła Kowala, które jako jedyne zakończyły
rundę zasadniczą bez porażki,
a w ostatnim starciu seniorskiej
drugiej ligi sensacyjnie pokonały AZS AWF Warszawa. Poza tym,
chociaż bez udziału kibiców, grały
przecież we własnej hali. – Mamy
ekipę doświadczoną w profesjonalnym przygotowywaniu zawodów najwyższego szczebla i na
pewno podołamy zadaniu. Swoim
podobno pomagają ściany, więc
jesteśmy optymistami! – powie-

dział przed zawodami wiceprezes
LTS Maciej Szewczyk. Co do samej organizacji, legionowskie mistrzostwa przygotowano według
najwyższych standardów: siatkarska młodzież zagrała na profesjonalnej wykładzinie, na której
mecze rozgrywa pierwszy zespół,
a wszystkie pojedynki – przy użyciu pięciu kamer – były transmitowane w Internecie.
W pierwszych dwóch spotkaniach siatkarki LTS Legionovii zagrały zgodnie z oczekiwaniami,
zarówno swoimi, jak i sztabu szkoleniowego. Najpierw w piątek odprawiły 3:0 ekipę Metro Warszawa,
zaś dzień później w takim samym
stosunku – choć już po znacznie
bardziej zaciętej walce – pokonały
MOS Wola Warszawa. Losy turniejowego zwycięstwa miały się więc
rozstrzygnąć w niedzielnym finale,
gdzie naprzeciwko legionowianek
stanęły dziewczyny ze stołecznej
Ateny. Dzięki bojowej postawie obu
drużyn był on doskonałym zwieńczeniem odbywających się w DPD
Arenie zawodów. Dramatyczny, obfitujący w zwroty akcji mecz wygrała
po tie-breaku drużyna z Warszawy
(17:25, 25:21, 23:25, 25:22, 10:15),

przełamując tym samym kilkuletnią
dominację ekipy z Legionowa.
Mimo porażki, jako jedna z trzech
mazowieckich drużyn, LTS Legionovia
zagra w ćwierćfinałach mistrzostw
Polski. Apetyt na końcowy sukces
wciąż oczywiście jest, jednak opiekun
drużyny patrzy na sprawę chłodnym
okiem. – Poziom w kraju jest na tyle
wyrównany, że ciężko teraz zastanawiać się, które miejsce możemy zdobyć. Ja osobiście chciałbym znaleźć
się z dziewczynami w gronie ośmiu
najlepszych drużyn w Polsce. Bo to
jest fajna impreza i fajna rywalizacja,
gwarantująca zawodniczkom prawidłowy siatkarski rozwój – uważa trener Paweł Kowal.
Od wielu lat legionowski klub
wymieniany jest w czołówce ośrodków najlepiej kształcących siatkarską młodzież. Dziesięć tytułów
Mistrza Polski, trzy brązowe i jeden
srebrny medal są potwierdzeniem
tych słów, choć działacze LTS Legionovii podkreślają, iż obecnie
ważniejsza jest dla nich rosnąca
liczba absolwentek Akademii występujących na najważniejszych
parkietach profesjonalnych lig
i rozgrywek międzynarodowych.
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Muzeum ponownie otwarte
Od 1 lutego muzea mogą rozpocząć funkcjonowanie w ścisłym rygorze sanitarnym. Legionowskie muzeum również otwiera się na zwiedzających.
Miło nam poinformować Państwa, że możliwe jest indywidualne
zwiedzanie wystaw muzealnych. Warunkiem jest spełnienie zaleceń bezpieczeństwa sanitarnego oraz ograniczeń ilościowych: 1 osoba na 15 m².
W związku z koniecznością zachowania bezpieczeństwa sanitarnego
obowiązują następujące ograniczenia
liczby osób zwiedzających na stałych
wystawach muzealnych:

• „Dzieje Legionowa 1877-1990” (pawilon) – do 4 osób jednocześnie na wystawie,
• „De Profundis… Archeologia ziem powiatu legionowskiego” (pawilon) – do
4 osób jednocześnie na wystawie,
• „W krainie lodu i książek…” (willa) – do
3 osób jednocześnie na wystawie,
• „Zegrze. Zapomniane miasto nad
Narwią” (pawilon, wystawa czasowa)
– do 3 osób jednocześnie na wystawie,
• „Dzieje Garnizonu Legionowo…” (Filia

„Piaski”) – do 3 osób jednocześnie na
wystawie.
Godziny otwarcia wystaw dla
zwiedzających w willi, a także pawilonie muzeum (ul. Mickiewicza 23) oraz
filii „Piaski” muzeum (Al. Sybiraków
23) to okres od poniedziałku do piątku w godzinach 08:30-15:30. Wstęp
na wszystkie wystawy muzealne jest
bezpłatny, a ostatnie wejście ma miejsce na 30 minut przed jej zamknięciem.

17. publikacja
W lutym 2021 r. ukazała się książka Artura Bojarskiego pt. „Andrzej Paszkowski i dzieje willi
»Kozłówka«”. Jest to już 17. publikacja Muzeum
Historycznego w Legionowie.
W pierwszej części książki otrzymujemy pełną biografię Honorowego
Obywatela Miasta Legionowa – Andrzeja Paszkowskiego – żołnierza AK
i właściciela willi „Kozłówka”, bez niego
najprawdopodobniej nie byłoby tego
zabytku w Legionowie. A w drugiej
części książki czytelnik znajduje wyczerpująco opisane dzieje posiadłości. Naturalnie, nie pominięto tu losów
właścicieli obiektu. Autorowi udało się
wyjaśnić i ustalić budzącą wiele kontrowersji datę założenia posiadłości
oraz rozpoczęcia budowy willi. Ustalono wszystkich właścicieli nieruchomości oraz udokumentowano starania

Wystawa „Walka o kobietę”
Legionowski MOK przyzwyczaił już publiczność odwiedzającą
Galerię Sztuki Ratusz do tego, że
komponując niektóre wystawy
cytuje, w postaci reprodukcji,
dzieła największych mistrzów
malarstwa, zestawiając je ze sobą
z użyciem pewnego wymyślonego
klucza. Tym razem wychodzimy
z taką wystawą na legionowski
dworzec, a że w marcu przypada
dzień zwany powszechnie „Dniem
Kobiet” - kluczem do wystawy
stała się kobieta właśnie.
Tytuł wystawy sugeruje walkę, a więc zestawienie racji dwóch

stron sporu. Zacytowany na tytułowej planszy obraz Franza Stucka nie
opisuje w żaden sposób zawartości
ekspozycji, stanowiąc tylko próbę
zilustrowania samego tytułu. Wystawa zaś podejmuje modne dziś i dyskutowane w różnych środowiskach
zagadnienie ról, jakie pełnią kobiety
– lub jakie są im, zgodnie z ich wolą
lub wbrew niej, przypisywane. Mistrzowie malarstwa stworzyli spory
materiał obrazujący różne podejścia
do tych ról, do ich umocowania w
kulturze, do ich znaczenia i ideowych
konsekwencji. Sceny biblijne przeplatają się tu z rewolucyjnymi, ale po
drugiej stronie mocno reprezento-

wana jest zwykła, codzienna rutyna
dnia powszedniego.
Zadaniem wystawy nie jest
wykazanie słuszności czy karygodności jakiegoś poglądu czy jakiejś
racji – ma ona po prostu skłonić do
namysłu, do osobistych refleksji, do
dostrzeżenia nieoczywistości tam,
gdzie ta oczywistość w sposób nachalny, lecz nieuprawniony narzuca
nam się siłą zniewalającego przyzwyczajenia.
Ekspozycję będzie można oglądać w legionowskiej dworcowej poczekalni od 1 do 26 marca 2021.

Andrzeja Paszkowskiego o uratowanie
budynku i jego pracę przy odbudowie
zabytkowego domu.
Podstawą źródłową książki „Andrzej Paszkowski i dzieje willi »Kozłówka«” było archiwum rodzinne Andrzeja i Danuty Paszkowskich, bez niego
skonstruowanie tej monografii nie byłoby możliwe. Publikację wzbogacono
ciekawą ikonografią, a recenzentem
naukowym jest dr hab. Jacek Emil
Szczepański. Wydawnictwo będzie
można nabyć w legionowskich księgarniach oraz w kiosku muzealnym
przy ul. A. Mickiewicza 23.
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Legionowski barok
Grant dla
biblioteki

Miejski Ośrodek Kultury przygotowuje nie lada niespodziankę.
Już niedługo w Legionowie pojawi się płyta Legionowskiej Orkiestry Barokowej. Legionowska
Orkiestra Barokowa pod dyr. Michała Junga działa przy Miejskim
Ośrodku Kultury w Legionowie od
ponad dwóch lat i dała już wiele
ciekawych koncertów. Ostatnio na stronach MOK-u mieliśmy
okazję podziwiać ją w koncercie
„Świąteczne Inspiracje”.

W szerokim repertuarze orkiestry,
składającej się z młodych i pełnych
pasji ludzi, znajdziemy dzieła epoki baroku, renesansu i klasycyzmu, jak również utwory późniejsze. Legionowska
Orkiestra Barokowa wykonuje muzykę
instrumentalną oraz wokalną, zarówno
sakralną jak i świecką. Celem zespołu
jest przybliżenie słuchaczom bogactwa muzyki barokowej, renesansowej
czy klasycystycznej w jej oryginalnym,
historycznym wymiarze.
Miło nam poinformować, że Pre-

zydent Miasta Legionowo wesprze
publikację muzyczną z koncertem Legionowskiej Orkiestry Barokowej. Na
płycie znajdą się utwory takich autorów jak m.in. Johan Sebastian Bach,
Georg Friedrich Handel czy Wolfgang
Amadeus Mozart.
Uwaga: płyty będą rozdawane
wsród mieszkańców. Zapraszamy do
obserwowania strony Fb@LegionowoPorusza.

Z radością informujemy, że nasza biblioteka
otrzymała grant w XI edycji konkursu Funduszu
Naturalnej Energii na realizację projektu "Sąsiedzi, czyli co się roi w Legionowie..."! Będziemy wspólnie czytać, zazielenią się skwery, będą
bzyczały pszczoły i tuptały jeże – czytamy na
profilu FB @BibliotekaLegionowo.
Tegoroczna edycja konkursu
skupiała się wokół czterech tematów
wybranych spośród 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju. Wnioskujący
w swoich projektach odpowiadali na
wyzwania związane ze zmianami klimatu, gromadzeniem i racjonalnym
wykorzystaniem wody oraz oszczędzaniem energii i korzystaniem z jej
alternatywnych źródeł. W ramach
proponowanych działań bardzo często pojawiały się inwestycje wspierające małą retencję, tworzenie łąk
kwietnych dla zapylaczy, a także eksperymentowanie z użyciem pomocy dydaktycznych, które pozwalają
w praktyczny i bezpośredni sposób
zwiększyć świadomość ekologiczną
dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych.
Konkurs skierowany był m.in. do
samorządów, placówek edukacyjnych
oraz organizacji pozarządowych dzia-

łających na terenie 8 województw:
kujawsko-pomorskiego,
łódzkiego,
małopolskiego, mazowieckiego, podkarpackiego, podlaskiego, śląskiego
i zachodniopomorskiego.
W XI edycji konkursu Fundusz Naturalnej Energii Jury nagrodziło 48
projektów, a 3 najlepsze wyróżniło za
innowacyjne rozwiązania i kreatywność, przyznając dodatkowe kwoty
dofinansowania na rozwój inicjatyw
i zakup pomocy dydaktycznych
Wśród laureatów została Miejska
Biblioteka Publiczna w Legionowie.
Doceniony został projekt p.n. „Sąsiedzi, czyli co się roi w Legionowie….”,
a ponieważ legionowskie bibliotekarki słyną z kreatywności i nieoczywistych akcji - czekamy z niecierpliwością na jego realizację!
/Gaz-systemdla natury/

Wieści z muzeum

Dziennikarze z II LO
Od marca bieżącego roku zespół redakcyjny Pulsu Miasta
powiększy się o grupę uczniów
z klas dziennikarskich Królewskiej
Dwójki. Pierwsze spotkanie organizacyjne odbyło się w ubiegły
czwartek (18.02). I jak przystało
na czas pandemii przeprowadzone zostało on - line.
Pracownicy ratusza zapoznali
uczniów z tajnikami składania gazety,

Muzeum Historyczne w Legionowie prezentuje ofertę kulturalną na czas pandemii… i nie
tylko. Zwiedzać wystawy można
zarówno wirtualnie jak i w realu.
Pełna oferta jest dostępna na
stronie internetowej www.muzeumlegionowo.pl
Wirtualne spacery
oraz wystawy internetowe
Zapraszamy do wirtualnego
zwiedzania naszych wystaw. Oferujemy 3 wirtualne specary oraz
5 wystaw internetowych.
Cykl „Z regionalnej półki”
W ramach cyklu prezentujemy

recenzje ksiązek podejmujących
tematyke związaną z miejscowościami powiatu legionowskiego.
Muzealne Warsztaty
Internetowe
W myśl zasady „ucząc bawić”
zachęcamy do udziału w Muzealnych Warsztatach Internetowych.
To propozycja zabawy dla całych
rodzin.
Archiwum Historii Mówionej
Odkrywamy wspomnienia lokalnych uczestników wydarzeń historycznych.

wyszukiwaniem tematów, tworzeniem
makiety czy podziałem zadań w redakcji. Uczniowie zaproponowali tematy
jakimi mogliby zainteresować swoich
rówieśników i zadeklarowali pierwsze
materiały do marcowego numeru.
- Jestem bardzo pozytywnie zaskoczona kreatywnością młodych
ludzi. Od razu widać było, że przygotowali się na nasze spotkanie i dało się
zauważyć w nich żyłkę dziennikarską.

Liczę, że ta współpraca będzie miała wiele owoców. Uczniowie nabiorą
doświadczenia, a Puls Miasta zyska
nowych, młodszych odbiorców.
- mówi Anna Szwarczewska, Kierownik Referatu Kultury i Współpracy. Chciałabym również wyrazić
wielką wdzięczność wobec pani
Katarzyny Walaszczyk , nauczycielki języka polskiego i warsztatów
dziennikarskich z II L.O. za otwartość i podjęcie się tego wyzwania.
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Cmentarz-Mauzoleum współcześnie (fot. R. Degiel).

81. rocznica mordu w Palmirach
„Więźniowie przywożeni byli samochodami
ciężarowymi z plandekami. Wyprowadzano ich
z zawiązanymi oczami wprost nad wcześniej
wykopane mogiły i nad nimi rozstrzeliwano”
– czytamy w opracowaniu Rafała Degiela.
Zapraszamy do zapoznania się z materiałem
na temat okoliczności tragicznej śmierci wielu
mieszkańców Legionowa i Jabłonny w 1940 r.
W październiku 1939 r. Niemcy
wyznaczyli na komisarycznego burmistrza (wójta) Legionowa Reinholda
Marielke. Będąc nastawionym życzliwie do Polaków szybko stał się osobą
niewygodną dla lokalnego środowiska
volksdeutschy. Uknuty został spisek,
którego celem było pozbycie się Marielke i rozprawa z liderami polskiego
społeczeństwa w gminach Legionowo
i Jabłonna.
Prowokacja legionowska
Zimą 1939/1940 r. na zebraniu
Selbstschutzu w Jabłonnie ustalono
listę osób przeznaczonych do likwidacji z terenu gmin Legionowo i Jabłonna. Główną rolę w jej przygotowaniu
odegrali volksdeutsche Fryderyk
Dreger i Emil Witte. Na liście znaleźli
się wybitni przedstawiciele lokalnej
społeczności oraz osoby, z którymi
Niemcy mieli konflikty jeszcze przed
wojną. Spis ten został przedstawiony burmistrzowi Marielke jako lista
„przestępców kryminalnych”. Marielke zorientował się, że znaleźli się na
niej najbardziej uczciwi mieszkańcy
Legionowa i odmówił złożenia pod nią
podpisu. Później zwierzył się swojemu
poprzednikowi na stanowisku wójta
Józefowi Rakowi, że za czyn ten grozi
mu śmierć z rąk niemieckich.
Burmistrz mieszkał wraz z żoną
na Żeraniu przy ul. Modlińskiej w jednopiętrowym domu państwa Michalskich. 23 lutego 1940 r. około godziny 20 niezidentyfikowany sprawca
wdarł się tylnym wejściem do kuchni
Marielke. Po krótkiej wymianie zdań
burmistrz został ciężko raniony strzałem w tył głowy, a jego żona Elżbieta
otrzymała postrzał w okolicach serca. W mieszkaniu przebywała znajoma Niemka z Łodzi Wanda Herman,
która przez uchylone drzwi widziała
przebieg całego zajścia. Drugą osobą
obecną w domu była służąca, która
słyszała strzały i widziała wychodzącego nieznanego człowieka. Dwóch
obcych mężczyzn opuszczających
zabudowania widział również jeden
z sąsiadów.
W międzyczasie do domu powróciła druga służąca Wiktoria Lisiecka

i wezwała na pomoc przejeżdżających
szosą żołnierzy niemieckich. Sprowadzono lekarza i policję. Małżonkowie jeszcze wtedy żyli, ale byli nieprzytomni. Elżbieta Marielke wkrótce
zmarła, a Reinholda ok. godziny 22 zabrano do szpitala w Warszawie, gdzie
umarł następnego dnia o 9 rano. Według jednych relacji burmistrz skonał
nie odzyskawszy przytomności, według innych miał odzyskać na chwilę świadomość i wyszeptał, żeby za

Stanisław Gierczyński, właściciel
wytwórni guzików w Legionowie. Podczas
ekshumacji został rozpoznany przez rodzinę po charakterystycznych okularach
(fot. Muzeum Historyczne w Legionowie).

jego śmierć nie obwiniać Polaków, ale
Niemców.
Aresztowania
24 lutego 1940 r. około godziny
21 w siedzibie gminy Jabłonna przy
ul. Modlińskiej zjawił się Obersturmführer SD Kluge dowodzący ekspedycją karną warszawskiego pułku policji.
Tutaj oczekiwali na niego burmistrz
Jabłonny Wilhelm Rinas, jego zastępca Edmund Witt, 40 członków Selbstschutzu, granatowi policjanci i sołtysi.
Kluge podzielił niemieckich policjantów na grupy dodając do każdej
z nich granatowego policjanta i volksdeutscha. W aresztowaniach brali
udział Wilhelm Rinas, Edmund Witt,
Franz Korcz, Fryderyk Dreger, Wiktor

Stupnizki, Jan Draheim i Lenz. Aresztowania przeprowadzono zgodnie
z listą wyniesioną przez Wittego
z gabinetu Rinasa. Na polecenie wójta
w ostatniej chwili dopisano do niej dyplomowanego ogrodnika Mieczysława
Tańskiego. Aresztowania trwały całą
noc do godzin porannych 25 lutego
1940 r. Objęte nimi zostały Jabłonna,
Legionowo, Henryków, Michałów, Piekiełko, Żerań oraz prawdopodobnie
Wieliszew i Zegrze Południowe. Liczbę
zatrzymanych szacuje sią na 200 do
600 osób. Jednak najbliższa prawdy
wydaje się liczba ok. 250 osób.
Wśród aresztowanych znaleźli się
m.in.: Stanisław Gierczyński – właściciel fabryki guzików w Legionowie,
Mikołaj Bożym – samorządowiec, wójt
gminy Legionowo czasu wojny, Henryk Starczewski – inwalida wojenny,
bohater wojny 1920 r., który ujawnił
w prasie agenturalną działalność kolonistów niemieckich pod Warszawą, Tadeusz Grzemski – komendant
„Strzelca”, dr mjr Julian Mermon
– lekarz garnizonowy w Legionowie,
Ryszard Szwedowski – syn Karola,
obrońcy Westerplatte, przed wojną
miał sprawę sądową z Dregerem, Jan
Górczyński – właściciel wytwórni wyrobów cementowych w Legionowie,
Piotr Buczacki – uczestnik powstań
śląskich.
Zatrzymanych
zgromadzono
w areszcie gminnym w Jabłonnie.
Około 4 rano 25 lutego 1940 r. wszystkich załadowano na samochody ciężarowe. Henryka Starczewskiego,
inwalidę bez nóg, brutalnie wrzucono
bez kul na pakę samochodu. R. Kamińskiemu, Piotrowi Wodzyńskiemu
i Henrykowi Piekutowskiemu udało
się uciec przed aresztowaniem. Na
ich miejsce dołączono do transportu
trzy przypadkowe osoby, które akurat
przebywały w areszcie zatrzymane za
pędzenie bimbru.
Aresztowani zostali przewiezieni z
Jabłonny do Warszawy, do więzień na
ul. Rakowieckiej i Daniłowiczowskiej,
skąd po 48 godzinach od zatrzymania
wywieziono ich do Palmir. Na miejsce
egzekucji udał się również jako obserwator Jan Dreheim.
Polana śmierci
Palmiry wchodziły w skład tzw.
warszawskiego pierścienia śmierci, jako jedna z ok. 250 miejscowości
okalających stolicę, w których Niemcy od
października 1939 r. do lipca 1944 r. dokonywali masowych egzekucji. Szacuje
się, że na terenie pierścienia zamordowano ok. 35 tysięcy osób.
Dzisiaj
Palmiry
kojarzymy
z gęstym lasem okalającym cmentarz.

Mikołaj Bożym, samorządowiec, wójt
Legionowa we wrześniu 1939 r. zamordowany wraz z synem Józefem w Palmirach
(fot. Muzeum Historyczne w Legionowie).

W 1940 r. krajobraz tego miejsca różnił się znacząco od obecnego. Był to
teren po dawnym składzie amunicji,
a więc już przed wojną odizolowany
od najbliższego otoczenia. Znajdującą
się tu niewielką polanę Niemcy poszerzyli o kilka kilometrów kwadratowych karczując sąsiadujący z nią las.
Na tej ogromnej pustej przestrzeni od
grudnia 1939 r. do lipca 1944 r. zamordowano co najmniej 1793 osoby, które
pochowano w 24 masowych grobach.
Tyle udało się odnaleźć. Wśród ofiar
znaleźli się m.in. marszałek Sejmu Maciej Rataj i złoty medalista olimpijski
Janusz Kusociński.
Egzekucje odbywały się wedle
tego samego schematu. Możemy więc
wyobrazić sobie jak wyglądały ostatnie chwile osób zabitych 26 lutego
1940 r.
Więźniowie przywożeni byli samochodami ciężarowymi z plandekami. Wyprowadzano ich z zawiązanymi
oczami wprost nad wcześniej wykopane mogiły i nad nimi rozstrzeliwano. Chcąc utrudnić ich odnalezienie Niemcy nadawali dołom śmierci
kształt rowów przeciwlotniczych lub
nieregularny kształt przypominający
naturalne zapadlisko albo lej po bombie. Po zakończeniu egzekucji zbierano łuski, zasypywano dół i maskowano
groby przez nasadzenie drzew. Zbrodnie w Palmirach nigdy nie miały być
ujawnione, a los aresztowanych miał
pozostać nieznany.
Niemiecka propaganda
Pogrzeb Marielke w dniu 29 lutego 1940 r. stał się okazją do wielkiej
manifestacji jedności i siły Niemców.
Uroczystość odbyła się na cmentarzu
ewangelickim w Warszawie. Przyje-

chał na nią specjalnie z Berlina superintendent (odpowiednik biskupa)
Krusche, który wygłosił mowę pogrzebową.
Sprawą zainteresowane były najwyższe czynniki partyjne NSDAP, które postanowiły wykorzystać śmierć
Marielke dla własnych celów propagandowych. Polacy mieli być oczernieni i skompromitowani w oczach
opinii publicznej całego świata.
W tym celu stworzono depeszę
prasową zawierającą spreparowaną
wersję wydarzeń. Zgodnie z nią Marielkowie zostali zakłuci nożami przez
polskich bandytów, a Reinhold konał
trzy dni. Zatajono informację o jego
pracy jako burmistrza, przedstawiając go jako wysoko postawionego
urzędnika charytatywnej organizacji
NSV. Szkalujący Polaków tekst został
podchwycony przez wiele zachodnich dzienników, które 5 marca 1940
r. zaczęły go bezkrytycznie powielać.
W Holandii i Brazylii niektóre redakcje
uznały ten temat za sensację wartą
publikacji na pierwszej stronie.
Ujawnienie zbrodni
Nie wszystkie ślady zbrodni udało
się zatrzeć. Pierwszy trop podsunęli
sami Niemcy ujawniając datę egzekucji. Do rodzin kilku ofiar wysłano
zawiadomienia o ich śmierci w dniu 26
lutego 1940 r. bez podania przyczyn
lub okoliczności zgonu. Po zakończeniu wojny leśnicy z Puszczy Kampinoskiej wskazali dwie masowe mogiły ofiar egzekucji z 26 lutego 1940 r.
Polski Czerwony Krzyż przeprowadził
w tych miejscach ekshumacje
w dniach 6-11 maja 1946 r. Znaleziono w nich 190 ciał (w tym 6 kobiet).
W rozpoznawaniu zwłok brali udział
członkowie rodzin. Często jedyną
wskazówką do identyfikacji były detale ubrań, w których zamordowani
byli widziani po raz ostatni. W trakcie
ekshumacji udało się zidentyfikować
48 osób z Legionowa i 15 z Jabłonny.
Ciała pomordowanych spoczęły
na Cmentarzu-Mauzoleum w Palmirach, który otwarto w 1948 r. Mieszkańcy Legionowa leżą w kwaterach
XI i XVI.
Większość sprawców zbrodni
wyjechała z Jabłonny i Legionowa
jeszcze przed wybuchem powstania
warszawskiego. Schwytany został
jedynie Wilhelm Rinas, którego skazano Wyrokiem Sądu Okręgowego
w Warszawie z 7 kwietnia 1949 r. na
15 lat więzienia. Po częściowym odbyciu kary uzyskał zwolnienie z więzienia i wyjechał do Niemiec Zachodnich.
Rafał Degiel

