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Basen WODNE PIASKI
czynny codziennie
w godzinach
6:00 - 22:00
przez całe wakacje!
Ceny bez zmian!

Ile zapłacisz za odbiór śmieci? Miasto
podpisało umowę na odbiór odpadów.

Str. 3

SOS dla Modlina

Lotnisko Modlin ma kłopoty – poznaj
szczegóły konferencji dotyczącej sytuacji portu lotniczego.

Str. 3

Puls Seniora

Seniorze - zostań redaktorem i dzienikarzem. Zniżki na rehabilitację.
Gdzie szukać certyfikatu Covid? Zlot
seniorów – dołącz do nich. Kącik Hani
zaprasza.

Str. 7-10

Radni
o bezpieczeństwie

Legionowscy radni wystosowali wniosek o modernizację przejść dla pieszych.

Str. 11

Legionowska Dycha

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji
z biegu na 10 kilometrów.

Str. 12

Lato w mieście

Jakie atrakcje czekają nas tego lata?

Str. 14-15

Niech tory nie
zniszczą nam domów!
Tylko do 7 lipca trwają konsultacje społeczne
w sprawie budowy torów dla szybkiej kolei. Ponieważ jest to sprawa dla mieszkańców Legionowa niezwykle istotna, prosimy o zagłosowanie!
Niezwykle ważnym jest, aby
jak najwięcej mieszkańców naszego miasta wzięło w nich udział,
bowiem sześć z siedmiu propozycji korytarzy przechodzi przez
Legionowo. Wybór każdej z nich
może mieć bardzo negatywny
skutek dla legionowian, począwszy od wyburzeń czy likwidacji
całych ulic.
Konsultacje odbywają się on-line na stronie www.databout.pl/
konsultacjespoleczne/. Aby ułatwić Państwu głosowanie, dla osób,
które nie mają dostępu do komutera, przygotowaliśmy formularz na
stronie 16 Pulsu Miasta. Można go
wypełnić i do 6 lipca przynieść do
ratusza oraz wrzucić do urny przy
punkcie informacyjnym. Zdecydujmy, którędy mają przebiegać tory,

bo będzie to miało wpływ na życie
wielu mieszkańców.
Kolejarze proponują kolejne warianty przebiegu szybkiej
kolei (ponad 200 km/h) przez
tereny powiatu legionowskiego.
Trzy z nich zaplanowano tunelem pod miastem (warianty 2, 4,
5). To rozwiązanie jest korzystne
dla mieszkańców i infrastruktury. Na przeciwnym biegunie
znajduje się rozbudowa istniejącej linii kolejowej (warianty 6 i 7).
Rozwiązanie to zwiększy między
innymi oddziaływanie na okoliczne tereny poprzez drgania i hałas
przejeżdżających pociągów. Na
stronie nr 3 przedstawiamy opisy siedmiu wariantów przebiegu
tras. Zapraszamy do zapoznania
się z artykułem.

Prezydent
z wotum zaufania
i absolutorium
Podczas środowej (30.06) sesji Rady Miasta Legionowo radni
udzielili Romanowi Smogorzewskiemu absolutorium z wykonania
budżetu za 2020 rok. Dyskutowali także nad raportem o stanie gminy
oraz udzielili prezydentowi wotum zaufania.
Radni zapoznali się ze sprawozdaniem z wykonania
budżetu Gminy Legionowo
za 2020 r., sprawozdaniem finansowym Gminy
Legionowo za 2020 r.
oraz opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Warszawie. Komisje
rady pozytywnie zaopiniowały wykonanie budżetu za ubiegły rok.
W głosowaniu dotyczącym udzielenia
absolutorium udział
wzięło 20 radnych
- 13 było za, 4 przeciw, a 3 wstrzymało się od głosu. Natomiast
w głosowaniu
o
udzielenie
wotum
zaufania udział
wzięło
21
radnych
- 14 było za,
5 przeciw,
a 2 wstrzymało się od
głosu.

Czytaj str. 2, 3
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Szanowni Czytelnicy,
Nadchodzą wakacje,
z którymi wiążemy zazwyczaj
czas odpoczynku i relaksu. Jednakże dla Urzędu Miasta Legionowo to okres wytężonej pracy.
Dokładamy wszelkich starań, aby
oferta na lato, zarówno ta kulturalna, jak i sportowa, spełniała
Państwa oczekiwania. Sprawdzana jest infrastruktura, tak aby
wypoczynek na terenie miasta był
spokojny oraz bezpieczny.
Na ostatniej stronie mogą się Państwo zapoznać z ankietą konsultacyjną dotyczącą planowanych tras szybkich kolei, które praktycznie w każdym wariancie zakładają ingerencje w tereny naszej
gminy. Zachęcamy do jej wypełnienia, a następnie przyniesienia
do urny w atrium ratusza (do 7 lipca). My zaś dostarczymy ją do
firmy przeprowadzającej konsultacje. Wersja dostępna w gazecie
zawiera już naszą propozycję wypełnienia ankiety. To ważna sprawa dotycząca przyszłości naszego miasta, dlatego zachęcam do
udziału w konsultacjach.
Chciałbym podziękować również za wotum zaufania i udzielone
absolutorium w imieniu swoim oraz całego zespołu – bowiem w pracę
na rzecz naszej małej Ojczyzny zaangażowanych jest dużo ludzi.
To dzięki Państwa zaangażowaniu tak wiele pozytywnych rzeczy
dzieje się w naszej gminie. Codziennie czujemy wsparcie Mieszkańców,
które daje nam siłę do działania.
Bardzo dziękuję!

Prezydent z wotum
zaufania i absolutorium
Podczas środowej (30.06) sesji Rady Miasta
Legionowo radni udzielili Romanowi Smogorzewskiemu absolutorium z wykonania budżetu za 2020 rok. Dyskutowali także nad raportem o stanie gminy oraz udzielili prezydentowi
wotum zaufania.
Radni zapoznali się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy
Legionowo za 2020 r., sprawozdaniem
finansowym Gminy Legionowo za 2020
r. oraz opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie. Komisje rady
pozytywnie zaopiniowały wykonanie
budżetu za ubiegły rok.
Zanim jednak radni przystąpili do
udzielenia absolutorium budżetowego,
dyskutowali nad raportem o stanie gminy.
Po blisko czterogodzinnej dyskusji większość radnych zagłosowała za udzieleniem prezydentowi miasta Romanowi
Smogorzewskiemu wotum zaufania.
Przygotowanie „Raportu o stanie
miasta” to obowiązek dla wszystkich
gmin i miast w Polsce, wprowadzony
ustawą z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału mieszkańców w procesie
wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych. W 2019 r. prezydenci miast (również burmistrzowie i wójtowie) po raz
pierwszy musieli przedstawić raport
dotyczący 2018 r. W debacie, oprócz
radnych, zgodnie z ustawą uczestniczyć może także 15 mieszkańców.
W
głosowaniu
dotyczącym

udzielenia absolutorium udział wzięło 20 radnych - 13 było za, 4 przeciw, a 3 wstrzymało się od głosu.
Natomiast w głosowaniu o udzielenie wotum zaufania udział wzięło
21 radnych - 14 było za, 5 przeciw,
a 2 wstrzymało się od głosu.
Za nami trudny rok. W nowej rzeczywistości, z którą przyszło nam
zmierzyć się w minionych miesiącach,
musieli odnaleźć się wszyscy: mieszkańcy, przedsiębiorcy, organizacje
pozarządowe, a także wiele innych
podmiotów. Miasto z kolei miało do
wypełnienia szczególną rolę – z jednej strony zapewniając ciągłość usług
publicznych, z drugiej strony troszcząc
się o bezpieczeństwo mieszkańców.
Niezależnie od skali trudności, jakie
przyniósł 2020 rok, jako miasto wyszliśmy z nich obronną ręką - mówi prezydent Roman Smogorzewski - Dziękuję
mieszkańcom oraz radnym rady miasta za zaufanie, zrozumienie i wspólne
działanie. Jestem przekonany, że rok
2021 będzie lepszy dla naszego miasta. Dziękuję moim współpracownikom za sprawną, profesjonalną i pełną
zaangażowania pracę, która przynosi
wymierne efekty dla legionowian.

AKTUALNOŚCI

#legionowo
#PulsMiasta

legionowo.pl

Niektóre z prac urzędu od 26 maja 2021 r. do 25 czerwca 2021 r.
Inwestycje w trakcie
projektowania i realizacji:
• audyt energetyczny
dla budynku OSP
• doposażenie istniejącego placu zabaw przy ul. Zygmunta Krasińskiego 75
• budowa dróg rowerowych
w ul. Słonecznej, ul. Wyszyńskiego
i al. Legionów (od. Złotej
do ul. Topolowej
• przetarg na dostawę i montaż urządzeń siłowni rehabilitacyjnej przy
ul. Sowińskiego 4
• projekt bezkolizyjnego skrzyżowania w ciągu ul. Polnej i ul. Kwiatowej
• projekt budowy mieszkań chronionych przy ul. P. Wysockiego
• projekt doświetlenia skrzyżowania
ul. Suwalnej z ul. Jaśminową
• zagospodarowanie Skate Parku
• budowa ścieżek rowerowych
w ul. Słonecznej, ul. Wyszyńskiego

i al. Legionów
• naprawy dróg gruntowych
• oczyszczanie studni chłonnych,
studni rewizyjnych, wpustów ulicznych
• oznakowanie poziome dróg kategorii gminnej
• podpisano 13 umów na udzielenie
dotacji na wymianę kotłów węglowych na gazowe
W zakresie Wydziału Spraw
Obywatelskich:
• dokonano 112 zameldowań na pobyt stały,
• dokonano 17 zameldowań na pobyt
czasowy,
• dokonano 33 zameldowania
cudzoziemców na pobyt czasowy,
• dokonano 3 zameldowania
cudzoziemca na pobyt stały,
• przyjęto 6 wniosków o wydanie

Karty Dużej Rodziny,
• przyjęto 778 wniosków o wydanie
dowodu osobistego,
• wydano 723 dowody osobiste,
• nadano PESEL 16 osobom,
• przyjęto 80 zgłoszeń utraty
lub uszkodzenia dowodu osobistego,
• potwierdzono 156 profili zaufanych,
• dokonano 15 nowych wpisów działalności gospodarczej,
• dokonano 122 zmian w ewidencji
działalności gospodarczej,
• dokonano 7 likwidacji działalności
gospodarczych.
Statystyki z kolejkomatu:
w maju wydano 4456 biletów stanowisk biura obsługi klienta (kasa, Wydział Spraw Obywatelskich, Referat
Ochrony Środowiska, kancelaria)

TEMAT NUMERU

Decyduj gdzie
położą tory!

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. opracowują dokumentację techniczną dotyczącą utworzenia skrótu pomiędzy Warszawą a Nasielskiem omijającego
Nowy Dwór Mazowiecki dla wszystkich pociągów (pow. 200 km/h) i kontynuują proces konsultacji społecznych dotyczących realizacji Projektu, pozwalający na wybór przebiegu korytarza nowoprojektowanej linii kolejowej
na odcinku Warszawa Praga – Nasielsk (Kątne/Świercze). Tym razem przedstawiono siedem korytarzy tras, które w sześciu przypadkach przebiegają
przez Legionowo. Wyjątek stanowi projekt pociągnięcia linii przez tereny
zielone w gminie Jabłonna, niedaleko PAN (wariant 3).
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Wariant 1 – przechodzący przez
os. Kozłówka oraz III Parcelę
• Ingerencja w ul. Szwajcarską,
która najprawdopodobniej zakładałaby jej likwidację poprzez budowę rampy zjazdowej do tunelu kolejowego,
• konieczność budowy tunelu pod
terenami z gęstą zabudową mieszkaniową, wielo- i jednorodzinną.
Wariant 2, 4, 5 – skręcające
przed granicą Legionowa w stronę
os. Bukowiec, przechodzące tunelem pod CSP
• W stosunku do wariantów przedstawionych w poprzednich konsultacjach planowane jest dużo wcześniejsze rozpoczęcie budowy tunelu,
• nie powinny pojawić się kolizje
drogowe,
• główna część tunelu przechodziłaby pod terenami Instytutu Meteorologii oraz Centrum Szkolenia Policji,
• wyjście tunelu już poza granicą
administracyjną miasta.
Wariant 3 – poza granicami Legionowa
• Obejmuje on stworzenie dodatkowych torów kolejowych poza terenem Legionowa. Wariant zakłada, że
trasa kolejowa skręcałaby przed Płudami w kierunku Wisły,
• Znacząca ingerencja w tereny
zielone.
Wariant 6, 7 – budowa w obecnym śladzie torowym poprzez rozbudowę dodatkowego toru
• Zakładają rozbudowę obecnej linii kolejowej,
• ogromna ingerencja w tereny
zarówno po prawej, jak i lewej stronie torów,
• według przedstawionej mapy
poglądowej prawdopodobna zajętość

terenu pod teren kolejowy dotyczy nie
tylko ingerencji w infrastrukturę drogową (ul. Szwajcarska i Kolejowa), ale
również w prywatne działki.
Na podstawie przeprowadzonej
analizy planowanych wariantów przebiegu linii kolejowej, które przechodzą przez Legionowo, za najlepsze
odebrać można warianty 2, 4 oraz 5.
W mniejszym stopniu dotykają one posesji i działek prywatnych, praktycznie
przez cały swój przebieg poprowadzone są w tunelu. Jego budowa będzie
zaś obejmowała w dużej mierze tereny pod Instytutem Meteorologii oraz
Centrum Szkolenia Policji.
Jednocześnie zaznaczyć trzeba, że warianty 1, 6 oraz 7 zawierają
najmniej korzystne rozwiązania dla
mieszkańców w kwestii powstania
trasy kolejowej. Każdy z nich wymaga dużych zajętości terenu pod teren
kolejowy. W głównej mierze dotyczy to
już istniejącej infrastruktury drogowej
(ul. Szwajcarska i Kolejowa). Warianty
te wymagają również zajmowania posesji prywatnych i wyburzeń.
Pamiętajmy, że przedstawione
w materiałach wnioski zawierają bardzo ogólne informacje, choć bardziej
szczegółowe niż na poprzednich etapach konsultacji. Jednocześnie pamiętajmy, że z ustawy o transporcie
kolejowym wynika m.in., że: budowle i budynki mogą być usytuowane
w odległości nie mniejszej niż 10 m
od granicy obszaru kolejowego, z tym
że odległość ta od osi skrajnego toru
nie może być mniejsza niż 20 m, z zastrzeżeniem ust. 4. (Przepisu ust. 2
nie stosuje się do budynków i budowli
przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego).

Konsultacje odbywają się on-line na stronie https://www.databout.pl/konsultacjespoleczne/
Aby ułatwić Państwu głosowanie, dla osób, które nie mają dostępu do komputera, przygotowaliśmy formularz
na stronie 16 Pulsu Miasta. Można go wypełnić i do 6 lipca przynieść do ratusza oraz wrzucić do urny
przy punkcie informacyjnym.
Zdecydujmy, którędy mają przebiegać tory, bo będzie to miało wpływ na życie wielu mieszkańców.

Ceny za śmieci Legionowo na 8. miejscu!
bez zmian!
W dniach 8-9 czerwca liderzy świata samorządu i oświaty spotkali się
w Lubelskim Centrum Konferencyjnym. Podczas VIII Ogólnopolskiej
Konferencji Samorządu i Oświaty
Legionowo otrzymało dyplom laureata rankingu „Miejsca edukacyjnych szans”!

Urząd Miasta Legionowo podpisał kolejną umowę na odbiór odpadów z terenu gminy. Od 01.07
do 31.12.2021 r. Legionowo obsługiwać będzie dotychczasowy operator, czyli firma MS-EKO.
- Warunki umowy są podobne
do tych obowiązujących obecnie.
Dla mieszkańców miasta oznacza to
przede wszystkim, że ceny nie ulegają
zmianie, a odbiór śmieci, wbrew nieprawdziwym informacjom w niektórych mediach, będzie realizowany bez
zmian – mówi Prezydent Miasta Legionowo Roman Smogorzewski.
Umowa została podpisana w trybie postępowania uzupełniającego do
przetargu (sprzed dwóch lat), co jest
wynikiem wydłużającej się procedury wyłonienia nowego wykonawcy na
kolejne 24 miesiące (ogłoszonej w tym
roku jeszcze na początku kwietnia).
Niewielkie zmiany w obowiązującej
umowie obejmują przede wszystkim
różnice w częstotliwości odbioru od-

padów zmieszanych w zabudowie
wielorodzinnej. Dotychczas było to
3 razy w tygodniu. Natomiast od lipca
odbiór odpadów zmieszanych będzie
się odbywał 2 razy w tygodniu i dodatkowo raz w tygodniu odebrane zostaną tzw. bioodpady kuchenne. Od tej
pory będą one musiały być wydzielone
z odpadów zmieszanych i będzie na nie
wystawiony dodatkowy pojemnik (brązowy z napisem BIO). Warto wiedzieć,
że do odpadów kuchennych będziemy
wrzucać odpady warzywne i owocowe
oraz resztki jedzenia. Natomiast nie
można tam wrzucać: kości i odchodów
zwierząt, oleju jadalnego, ziemi, kamieni oraz popiołu z węgla kamiennego.

Po raz kolejny nasze miasto zostało wyróżnione na tle samorządów
z całej Polski. Podczas VIII edycji konferencji Edukacja Przyszłości ogłoszono wyniki ogólnopolskiego rankingu
pt. „Miejsca edukacyjnych szans”.
Ranking organizowany przez
Pismo Samorządu Terytorialnego
„Wspólnota” został przygotowany
przez zespół Fundacji Naukowej Evidence Institute we współpracy z Municipium S.A. Miał on na celu wskazanie
tych samorządów, które w wyjątkowy
sposób wspierają słabszych uczniów,
zwłaszcza w obliczu wyzwań dla edukacji w czasie pandemii. Legionowo
uplasowało się na VIII pozycji wśród
wszystkich miast powiatowych Polski. W imieniu gminy gratulacje odebrał
Zastępca Prezydenta Miasta Legionowo Piotr Zadrożny.

Edukacja Przyszłości to konferencja, która gromadzi liderów świata
samorządu, dyrektorów szkół i przedszkoli, osoby odpowiedzialne za rozwój
edukacji w Polsce oraz przedstawicieli
biznesu. Jest miejscem wymiany myśli o edukacji i zarządzaniu edukacją
przez samorządy. Podczas konferencji poruszano kluczowe zagadnienia
związane z rozwojem oraz problemami w oświacie. To dwa dni wykładów
w gronie doświadczonych ekspertów

i starannie dobranych wystawców.
W tym roku o przyszłości edukacji
i wyzwaniach, jakie stoją przed samorządami, a także dyrektorami szkół
i przedszkoli, rozmawiano podczas
3 konferencji i 16 paneli tematycznych. Jaki jest cel? Przede wszystkim jest to ciągła praca nad jakością
edukacji w Polsce oraz reagowanie na
nowe problemy dzieci i młodzieży, takie
jak: przemoc, mobbing i uzależnienie
w świecie wirtualnym.
Zarządzanie oświatą, finansowanie oświaty oraz jak powinno wyglądać przedszkole przyszłości to
główne panele dyskusyjne. Jak przy
obecnych ograniczeniach prawnych
samorząd może prowadzić skuteczną politykę optymalizacji kosztów
oświaty? Gdzie znaleźć nowe źródła
finansowania zadań oświatowych?
Takie tematy jak: organizacja opieki
przedszkolnej przez gminy, wpływ
architektury i wyposażenia sal na jakość opieki przedszkolnej, innowacyjne programy nauczania przedszkolnego, wpływ multimediów na rozwój
dziecka – to tylko niektóre zagadnienia poruszane podczas konferencji.
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INWESTYCJE

SOS dla Modlina
We wtorek (15.06) odbyła się
konferencja dotycząca sytuacji
lotniska w Modlinie. Po 9 latach
działalności, obsługiwaniu ponad
3 mln pasażerów rocznie, zdobyciu
5. miejsca wśród lotnisk w Polsce,
wywarciu nieocenionego wpływu
na rozwój regionu, gwarantowaniu
setek, jeśli nie tysięcy, miejsc pracy inicjatorzy powstania lotniska
zmuszeni są wołać S.O.S.

W parku
kieszonkowym

O godzinie 10:00 rozpoczął się panel dyskusyjny z udziałem Marszałka
Województwa Mazowieckiego Adama
Struzika, Wiceprezesa Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa-Modlin Sp. z o.o. Marcina Daniła, Prezesa
Spółki Ryanair Sun Michała Kaczmarzyka, Prezesa Zarządu Egis Projects
Polska Sp. z o.o. Krzysztofa Bernatowicza i Burmistrza Nowego Dworu
Mazowieckiego Jacka Kowalskiego.
Gminę Legionowo reprezentował Zastępca Prezydenta Miasta Legionowo
Piotr Zadrożny. – Jeśli Modlin upadnie, wszyscy muszą wiedzieć, przez
kogo to się stanie. Wszystkie próby
ratowania lotniska spotykają się z obstrukcją albo z unikami. Stronie rządowej nie zależy, żeby ten port lotniczy
funkcjonował – powiedział podczas

konferencji “SOS dla Modlina” Marszałek Województwa Mazowieckiego
Adam Struzik, opowiadając o kolejnych próbach ratowania tej inwestycji. Pandemia zmieniła sytuację wielu
firm, spowodowała kryzys gospodarczy, który najbardziej odczuła branża
turystyczna i lotnicza. Rozmawiano
o inwestorze prywatnym i jego propozycjach oraz o pomocy finansowej,
której potrzebuje Lotnisko Modlin. Po
dyskusji obecni podpisali petycję skierowaną do Prezesa Rady Ministrów
Mateusza Morawieckiego. Bez pomocy
rządu lotnisko nie przetrwa, stąd hasło
spotkania SOS dla Modlina.
– Lotnisko Modlin to nie tylko miejsce, z którego podróżują po świecie legionowianie. To również miejsce pracy
dla wielu z nas, a wielu mieszkańców
pracuje w firmach realizujących usługi na rzecz lotniska. Wreszcie prawie
każdy legionowianin korzysta z pociągów lotniskowych Kolei Mazowieckich
dojeżdżając do pracy. Zamknięcie tego
portu lotniczego będzie ciosem w gospodarkę regionu i spowoduje wzrost
bezrobocia w mieście i powiecie. Dlatego protestujemy wspólnie przeciwko takim pomysłom – mówi Zastępca
Prezydenta Piotr Zadrożny.

Niewielki, przytulny teren z elementami małej architektury, pełen zieleni i kwiatów w samym centrum osiedla mieszkaniowego. Od maja można korzystać z kolejnego nowego miejsca do wypoczynku. Pierwszy
w Legionowie park kieszonkowy powstał na terenie os. Młodych,
u zbiegu ulic Suwalnej i Olszankowej.
Inwestycja ta powstała w odpowiedzi na potrzeby
mieszkańców, którzy będą mogli tu szukać wytchnienia od kłopotów, stresów, by odpocząć od codziennego pędu. Cieszę się, że w Legionowie powstało kolejne
miejsce rekreacji. Takie małe enklawy zieleni w miastach przyczyniają się do poprawy mikroklimatu i estetyki osiedla
– mówi radny Marcin Smogorzewski.
Uroczystość otwarcia parku dostarczyła mieszkańcom moc atrakcji. W tym dniu odbyła się organizowana przez harcerzy gra terenowa
dla dzieci i młodzieży, oczywiście z
nagrodami. Pojawiły się food trucki
oraz animacje dla dzieci, w tym dekoracje balonowe i bańki mydlane.
Dodatkowo nastąpiło otwarcie budki
do wymiany książek.

Sam park kieszonkowy to nieszablonowa inwestycja. Na skwerze zadbano o istniejące drzewa i przycięto
gałęzie topoli, która zagrażała bezpieczeństwu dzieci. W ogrodzonym
parku ścieżki prowadzą do boiska i do
małego placu zabaw. Na miejscu starej przepompowni PWK powstała też
łąka kwietna. O utworzenie skweru
wnioskowali radni Matylda Durka, Ta-

deusz Szulc, Mirosław Pachulski oraz
Marcin Smogorzewski. Inwestorem
jest PWK Legionowo. Idea tworzenia
parków kieszonkowych nie jest jeszcze zbyt rozpowszechniona w Polsce.
Jednak te miejsca, charakteryzujące
się niewielką powierzchnią, mogą być
świetnym rozwiązaniem dla mieszkańców potrzebujących wytchnienia
i wypoczynku blisko domu.

Powstało tu urokliwe miejsce, które z pewnością
będzie sprzyjać relaksowi. Niewielka przestrzeń
została tak zaaranżowana, aby mogła służyć dorosłym i starszym ludziom, ale także dzieciom – komentuje
Matylda Durka, radna rady miasta – Pomysł na zagospodarowanie tego terenu był klarowny, park ma przede wszystkim
spełniać oczekiwania mieszkańców.

Bookcrossing to coraz częściej spotykany trend polegający na wymianie książek zostawionych
w miejscach publicznych, z których inni mogą je bez przeszkód odebrać. Cała idea polega na pozostawieniu w nich książek, które już przeczytaliśmy i zabraniu w zamian tych, które nas interesują, na zasadzie „książka za książkę”. Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich „Działamy Lokalnie” przy współpracy
z Wydawnictwem Dressler zainicjowało powstanie takich budek w Legionowie: w Parku Zdrowia, przy
Urzędzie Miasta od ul. Sowińskiego, na Bukowcu C przy ul. Długiej, przy pętli na os. Młodych oraz przy
parkingu wielopoziomowym na os. Piaski.

Kontenerowy problem
W ostatnim czasie mieszkańcy Legionowa sygnalizują kłopoty z kontenerami na odzież ustawionymiw
całym mieście. Przy niektórych
widzą nieustający bałagan, apelują
więc o porządek i rozwiązanie tego
problemu.
W ostatnim czasie miało miejsce
spotkanie, które poświęcone było
m.in. problemowi z kontenerami i zaśmieceniem miasta. Uczestniczył
w nim Zastępca Prezydenta Legionowa Piotr Zadrożny, Komendant Straży
Miejskiej Adam Nadworski, prawnik
i pracownicy Referatu Ochrony Środowiska oraz Wydziału Gospodarki Komunalnej.
Rozmowy dotyczyły licznych
wniosków mieszkańców, którzy zgłaszali, iż wokół pojemników albo często
zalegają śmieci, albo same pojemniki
są wywrócone i uszkodzone, stanowiąc zagrożenie dla bezpieczeństwa.
Kontenery ustawione są nierzadko „na
dziko” bez wiedzy właścicieli działek
i tereny te nie są sprzątane.

Straż Miejska zobowiązała się do
sprawdzenia w pierwszej kolejności
kontenerów na terenach miejskich.
Pojemniki, bywa że bez żadnego opisu, ustawione bez pozwolenia, otrzymają specjalną naklejkę informującą
o terminie, w którym powinny zostać
usunięte. Jeśli ich właściciele tego
nie zrobią, sporządzona dokumentacja pozwoli na usunięcie kontenera z przestrzeni publicznej, bowiem
w przypadku braku reakcji, przewidziano mandaty oraz wnioski do sądu.
- W przypadku, gdy okaże się, iż
pojemnik stoi na terenach spółdzielni, wspólnot mieszkaniowych, przy
pasach drogowych powiatu czy drogach wojewódzkich, ale też na prywatnych działkach, zarządca terenu
lub właściciel otrzyma informację
o problemie i o zaśmiecaniu terenu.
Zostanie też poproszony o sprzątnięcie działki. Działania te mają za
zadanie wyeliminowanie pojemników stojących „na dziko” – mówi
Komendant straży Miejskiej Adam
Nadworski.

Nr 6/2021
czerwiec

#ekoLegionowo

Młodzież sadzi drzewa

Uczniowie drugiej klasy z Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej zainaugurowali 1 czerwca inicjatywę dotyczącą sadzenia drzew. Ich pomysł wsparł Urząd Miasta Legionowo, który zapewnił drzewka oraz wszystkie niezbędne
elementy do ich zasadzenia.
To niezwykłe, że wśród młodych ludzi są tacy,
którzy angażują się w działania proekologiczne.
Chętnie wychodzimy naprzeciwko takim inicjatywom i wspieramy młodzież poprzez zakup roślin czy pomoc
w organizacji akcji. Im więcej zieleni tym więcej tlenu, tym
bardziej przyjazne miasto - dbajmy o nasze otoczenie
– mówi Prezydent Miasta Legionowo Roman Smogorzewski
Dzięki inicjatywie w okolicy ulic
Zegrzyńskiej 89 i Mrugacza 1 pojawiło się po piętnaście nowych drzew
– lip i klonów. Jednak nie jest to jej
koniec, ponieważ będzie ona kontynuowana jesienią.
O tym, jak ważne są drzewa,
chyba nie trzeba nikogo specjalnie

przekonywać. To prawdziwe cuda
natury, a ich wpływ na ekosystem
jest nieoceniony, zwłaszcza w dobie postępujących zmian klimatycznych. Na potwierdzenie wystarczy przywołać kilka faktów, jak
choćby ten, że jedno duże drzewo
o wysokości około 25 m pochłania
tyle dwutlenku węgla, ile emitują

dwa gospodarstwa jednorodzinne,
a wieloletnie okazy uwalniają ilość
tlenu pokrywającą zapotrzebowanie trzech osób. Drzewa i krzewy
chronią przed hałasem, ponadto
oczyszczają powietrze z substancji
toksycznych i wzbogacają powietrze w substancje lotne o właściwościach m.in. bakteriobójczych.

Jestem pod wrażeniem ich pracy. Cieszę się, że młodzież z chęcią
realizuje tego typu pomysły i bierze w nich udział – mówi Anna
Łaniewska, radna rady miasta. – Inicjatywy, jak ta dzisiejsza,
są niezwykle potrzebne, przede wszystkim pod względem edukacyjnym. Uczniowie podczas sadzenia drzew wykazywali niezwykłe zaangażowanie w projekt. Zapewne dzisiejszy dzień na długo pozostanie w ich
pamięci, pozostawili swój ślad na tej ziemi – podkreśla.

Weź dotację - wyrzuć kopciucha
8 000 zł
Dotacja na wymianę pieca
centralnego ogrzewania zasilanego paliwem stałym na
piec centralnego ogrzewania
do 8 000 zł

Projekt
międzygminny
Legionowo uczestniczy w projekcie międzygminnym pod nazwą
„Twój piec nasze powietrze”. Jest
to kampania edukacyjna na terenie gmin: Legionowo, Wieliszew,
Serock, Jabłonna, Nieporęt, Radzymin i Dąbrówka.
1 lipca zostanie podpisane porozumienie między gminami, na

Rady na odpady
Rozstrzygnięto XXIV, przedłużoną
z powodu epidemii, edycję konkursu
„RADY NA ODPADY”. Konkurs rozpoczęty we wrześniu 2019 roku, zakończono w czerwcu 2021 r. polegał na
zgromadzeniu przez szkoły i przedszkola z Legionowa jak największej
ilości surowców wtórnych. Uczestnicy konkursu zebrali 31 ton makulatury
i 2,4 tony zużytych baterii.
Laureaci w kategorii przedszkola:

16 000 zł

2 376 zł

Dotacja na wymianę pieca
centralnego ogrzewania zasilanego paliwem stałym na gruntową pompę ciepła do 16 000 zł

podstawie którego w/w gminy będą
edukować mieszkańców w zakresie ochrony powietrza. Celem tej
kampanii będzie zintensyfikowanie
tempa wymiany nieekologicznych
urządzeń grzewczych zasilanych
paliwami stałymi. Projekt ten uzyskał dofinansowanie z programu
„Mazowiecki Instrument Wspierania
Ochrony Powietrza i Mikroklimatu
Mazowsze 2021” w wysokości 50 tys.
zł. Warunkiem otrzymania dotacji jest
wkład własny każdej z uczestniczących gmin w wysokości 7100 zł.

• I – Przedszkole Miejskie
nr 1 - talon na kwotę 3000 zł,
• II - Przedszkole Miejskie
nr 7 - talon na kwotę 2000 zł,
• III – Przedszkole Miejskie Integracyjne nr 5 - talon na kwotę 1000 zł.
Laureaci w kategorii szkoły:
• I – Zespół Szkolno - Przedszkolny
nr 2 - talon na kwotę 3000 zł,
• II – Szkoła Podstawowa
nr 1 - talon na kwotę 2000 zł,
• III – Szkoła Podstawowa
nr 8 - talon na kwotę 1000 zł.

Dotacja na budowę przyłącza gazowego w przypadku wymiany pieca centralnego ogrzewania zasilanego paliwem stałym
na piec centralnego ogrzewania zasilanego gazem do 2 376 zł

Informacji w sprawie dotacji udziela:
Referat Ochrony Środowiska
Urzędu Miasta Legionowo,
ul. marsz. J. Piłsudskiego 41,
pokój 3.15 oraz 3.14,
tel. /22/ 766 40 66, 766 40 65
mail: ochrona.srodowiska@um.legionowo.pl

Projekt GREEN HEAT w Legionowie!
Ruszył projekt GREEN HEAT. Miło
nam poinformować, że projekt
z funduszy Europejskiego Obszaru
Gospodarczego (EOG) będzie realizowany w Legionowie przez Instytut Maszyn Przepływowych PAN
(w tym przez KEZO w Jabłonnie).
W oficjalnym spotkaniu inaugurującym wziął udział Pełnomocnik
prezydenta ds. jakości powietrza
i gospodarki niskoemisyjnej Marcin
Galoch, który opowiedział zebranym o działaniach Legionowa w sferze dekarbonizacji.
W czwartek (17.06) w Centrum
Badawczym KEZO przy ul. Akademijnej 27 odbyło się spotkanie inauguracyjne projektu pod nazwą "GREEN
HEAT – towards collaborative local
decarbonization". Program ten korzysta z dofinansowania o wartości
5 710 182 zł otrzymanego od Islandii,
Liechtensteinu i Norwegii w ramach
funduszy EOG.
W trakcie spotkania rozmawiano

m.in. na temat założeń projektu oraz
roli Legionowa w tym projekcie, które od wielu lat skutecznie prowadzi
proces wymiany pieców węglowych
poprzez udzielanie dotacji i pomoc
mieszkańcom.
Celem nadrzędnym projektu jest
przyczynienie się do eliminacji stosowania kotłów na paliwa kopalne
w Polsce, poprzez opracowanie skutecznych scenariuszy dekarbonizacji
systemów grzewczych w skali gospodarstw domowych.
Cele szczegółowe:
1. przeprowadzenie projektu pilotażowego w wybranej dzielnicy
Legionowa oraz opracowanie dedykowanego (”szytego na miarę”) modelu biznesowego uwzględniającego
wymagania konkretnych proponowanych rozwiązań technologicznych
oraz wskazanie potencjalnych inwestorów jak również potencjalnych
źródeł finansowania w celu skutecznego wsparcia eliminacji kotłów na
paliwa kopalne;

2.
opracowanie
metodologii
gotowej do wykorzystania w przyszłości dla kolejnych miast w Polsce
w oparciu o doświadczenie zebrane
w trakcie realizacji projektu pilotażowego (w szczególności analizy modelu biznesowego).
W skład konsorcjum projektu
GREEN HEAT wchodzą następujący
Partnerzy:
• Instytut Maszyn Przepływowych im. R. Szewalskiego Polskiej
Akademii Nauk, Promotor projektu
- Koordynator (IMP PAN, PL),
• Akademia Leona Koźmińskiego
(ALK, PL),
• Norsk institutt for luftforskning
(NILU, NO),
• Universitetet i Bergen (UiB, NO),
• Akademia Pedagogiki Specjalnej
im. Marii Grzegorzewskiej (APS, PL),
• CASE – Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych (CASE, PL),
• Fundacja KEZO przy Centrum
Badawczym Polskiej Akademii Nauk
(Fundacja KEZO, PL).
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Wyniki konkursu
Minecraft
Znamy już laureatów konkursu „Architekci przyszłości”. Łącznie w ramach akcji
przygotowano 178 prac. Spośród nich jury wyłoniło dwadzieścia, które zostały poddane pod głosowanie mieszkańców. Autorzy wszystkich prac zaskoczyli swoją kreatywnością i twórczym przedstawieniem Legionowa przyszłości.
W trakcie obrad jury wyłoniono osoby, które uplasowały się na podium:
• 1 miejsce - Blanka Butkiewicz
• 2 miejsce ex aequo - Jan Łyngas i Agata Bartecka
• 3 miejsce - Ignacy Abramowicz
Natomiast w wyniku głosowania publiczności, podczas którego
oddano 1325 głosów, zwyciężyła:
• Agata Bartecka - Nagroda Publiczności - 281 głosów (21,21%)
Wybór laureatów jest zawsze rzeczą subiektywną, a praktycznie każda z prac zasługiwała na wyróżnienie, dlatego Urząd Miasta Legionowo wraz z partnerem akcji Szkołą Giganci Programowania Legionowo składa podziękowania wszystkim uczestnikom za udział
w konkursie, a laureatom gratuluje sukcesu.
Pełne wyniki głosowania na nagrodę
publiczności:
1. Adam Mrozek: 7 głosów (0,53% oddanych
głosów).
2. Wojtek Parzych: 129 gł. (9,74%).
3. Khrystyna Promovych: 11 (0,83%).
4. Jan Łyngas: 5 (0,38%).
5. Aleksander Kapuściński: 103 gł. (7,77%).
6. Joanna Zarek: 152 gł. (11,47%).
7. Agata Bartecka: 281 gł. (21,21%).
8. Maciek Krupa: 12 gł. (0,91%).
9. Blanka Butkiewicz: 109 gł. (8,23%).

10. Krzysztof Jacków: 9 gł. (0,68%).
11. Aleksander Rzepkowski: 78 gł. (5,89%).
12. Kalina Stępniewska: 85 gł. (6,42%).
13. Katarzyna Raducha: 47 gł. (3,55%).
14. Cezary Furmanek: 15 gł. (1,13%).
15. Oskar Sadkowski: 4 gł. (0,3%).
16. Michał Raźny: 8 gł. (0,6%).
17. Ignacy Abramowicz: 197 gł. (14,87%).
18. Maja Manzel: 11 gł. (0,83%).
19. Piotr Zabłocki: 50 gł. (3,77%).
20. Karol Nagy: 12 gł. (0,91%).
W sumie oddano 1325 głosów.

Angażując się w takie konkursy zyskujemy nie tylko nagrodę, jeśli nasza praca została doceniona, ale też nabieramy
doświadczenia. Kreatywne zadania powodują, że rywalizacja
zmusza nas do wysiłku i zdobywania nowych umiejętności. Zwycięzcami są więc wszyscy, którzy wzięli udział w konkursie. Podobnie jak
w sporcie, liczy się tu przede wszystkim gra i dobra zabawa!
- mówi przewodniczący Rady Miasta Legionowo Ryszard Brański

PULS SENIORA
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Seniorzy podwyższają
kwalifikacje
Uczymy się przez całe życie, ten
frazes stał się już dość oklepany, ale
pomimo wszystko jest nadal bardzo
prawdziwy. Poprzez rozwój nie rozumiemy bowiem jedynie uczęszczania do
szkoły. Z wiekiem nabywamy również
coraz to nowych doświadczeń życiowych, uczymy się schematów w jakich
przyjdzie nam się poruszać, popełniamy
błędy, z których zazwyczaj wyciągamy
wnioski, jesteśmy delegowani na różne
szkolenia pracownicze. Taką też możliwość mieli pracownicy i wolontariusze
ze Stowarzyszenia Pomocy Potrzebującym Nadzieja. Szkolenie odbyło się
w zacisznym hotelu w przepięknym
Ciechocinku, a tematem był Monitoring stanowienia i stosowania prawa
w zakresie dostępności. Konstytucyjne podstawy i zasady stanowienia prawa. Kurs został zorganizowany
przez „Akademię legislacji i monitoringu prawa”. Jesteśmy pewni, że wiedzę,
którą nabyliśmy przez te kilka dni, wykorzystamy w walce z przeciwnościami
naszych podopiecznych. Znając prawo
można pomóc nie tylko doraźnie, ale
i długotrwale, bo konstytucja gwarantuje każdemu dostępność i równość

w życiu codziennym. Przepisy dotyczące osób ze szczególnymi potrzebami
wciąż się zmieniają na lepsze i oby tak
zostało, najwyższy czas, aby każdy
mógł uczestniczyć na co dzień w życiu
publicznym i kulturalnym bez barier.
Szkolenie z trenerem, który ma wiedzę
nie tylko teoretyczną, ale i praktyczną, to czysta przyjemność i doskonałe
doświadczenie rozwojowe, zatem więc
bardzo dziękujemy prowadzącemu prelegentowi Panu Piotrze Szychowskiemu, za motywację do działania.
A skoro tak jest, to zakończę ten artykuł jedną z najpopularniejszych aneg-

dot o szkoleniach:
- Zaczynamy szkolenie:
„Jak zarobić milion w jeden dzień”.
Ilu Was jest na sali? – pyta trener.
- Tysiąc! – odpowiadają
uczestnicy.
- A ile kosztował bilet?
– pyta dalej.
- Tysiąc! – odpowiadają znowu
uczestnicy.
- Bardzo dziękuję.
Koniec szkolenia.
Sieradzan Ania
Stowarzyszenie Pomocy
Potrzebującym Nadzieja

15 czerwca Święto seniorów
Światowy Dzień Praw Osób Starszych został ustanowiony z inicjatywy Światowej Organizacji
Zdrowia i Międzynarodowej Organizacji Zapobiegania Przemocy wobec Osób Starszych.
Celem tego święta jest zwrócenie
uwagi społeczeństwa na problemy
z jakimi borykają się ludzie starsi, a są
to: brak szacunku, pozbawianie godności, zaniedbywanie, wykorzystywanie, złe traktowanie. W Polsce 13%
społeczeństwa to osoby starsze, dlatego powinniśmy być uwrażliwieni na
potrzeby ludzi w podeszłym wieku. Te
osoby to często nasi najbliżsi dziadkowie, rodzice, sąsiedzi.
W tym dniu członkowie klubu Senior + „Mniszek” spotkali się
z R. Biskupskim - doktorem nauk humanistycznych. Wykład - rozmowa
z R. Biskupskim na temat praw osób
starszych była bardzo ciekawa i po-

uczająca. R. Biskupski opowiedział
seniorom o Europejskiej Konwencji
Praw Człowieka, których praktyczne
znaczenie dla osób starszych wydaje
się najistotniejsze. Są to:
• prawo do zabezpieczenia społecznego,
• prawo do opieki zdrowotnej,
• prawo zakazujące tortur i nieludzkiego lub poniżającego traktowania,
• prawo do poszanowania życia
prywatnego i rodzinnego, domu i korespondencji.
W tym szczególnym dniu zastanówmy się czy pamiętamy o naszych
osobach starszych, czy respektujemy ich prawa do życia w godności,
poczucia bezpieczeństwa, prawa do
opieki, prawo do bycia zrozumianym
i szanowanym.
Oxana Uvarkina
Kierownik Kluba Senior+

Unijny Certyfikat COVID
Chcecie zdobyć Unijny Certyfikat
COVID i mieć go w telefonie? Ministerstwo zdrowia odpowiada na pytania - gdzie go teraz szukać i kiedy
pojawi się w aplikacji mObywatel.
Unijny Certyfikat COVID ułatwi
podróżowanie po Unii Europejskiej.
Nic więc dziwnego, że wiele osób chce
go mieć. Jak go zdobyć, kto może to
zrobić i gdzie go znaleźć? Zapraszamy do Internetowego Konta Pacjenta
(IKP). Certyfikat znajdziecie po zalogowaniu się (np. profilem zaufanym),
w zakładce „Certyfikaty” (znajdziecie
ją na dole strony). Będąc tam wystarczy wybrać rodzaj certyfikatu i kliknąć
„Pobierz kod QR”. Później wystarczy
zapisać dokument na swoim urządze-

niu lub wydrukować.
WAŻNE! Certyfikat mogą pobrać
tylko osoby, które:
• są w pełni zaszczepione - otrzymały dwie dawki szczepienia lub przyjęły jednodawkową szczepionkę. Certyfikat jest ważny od 14. do 365. dnia
po podaniu ostatniej dawki,

• otrzymały negatywny wynik testu na obecność koronawirusa (czas
ważności certyfikatu to 48 godzin),
• wyzdrowiały po COVID-19 (certyfikat jest ważny od 11. do 180. dnia
od uzyskania pozytywnego wyniku
testu PCR).
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ROZKŁAD JAZDY

DKM - rozkłady jazdy

ROZKŁAD JAZDY

Koleje Mazowieckie - zmiana rozkładu jazdy
od 13 czerwca 2021 r.
Jak informują Koleje Mazowieckie od 13 czerwca zmianie ulega
rozkład jazdy pociągów i będzie on
obowiązywał do 28 sierpnia. Najważniejszym utrudnieniem jest
trwający remont stacji Warszawa
Zachodnia. Z uwagi na ograniczoną liczbę krawędzi peronowych
na stacji Warszawa Zachodnia, jak
również kolizyjny ruch w rejonie
stacji Warszawa Włochy, część po-

ciągów KM kursuje w zmienionych
godzinach lub ma wydłużone czasy przejazdu. W związku z prowadzeniem ruchu jednotorowego na
odcinku Warszawa Zachodnia –
Warszawa Centralna, wybrane pociągi nadal kończą i rozpoczynają
bieg na stacjach Warszawa Główna
i Warszawa Centralna.

Linia nr R9 Warszawa
– Działdowo
Z uwagi na przebudowę stacji
Warszawa Zachodnia część pociągów KM skończy bieg na stacji Warszawa Gdańska i Warszawa Wola.
Dodatkowo Koleje Mazowieckie
nie uruchomią pociągu „Słoneczny”
z Warszawy nad Bałtyk w okresie letnim 2021 r. Więcej informacji na stronie Kolei Mazowieckich.
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Kącik Hani
Minął już czerwiec, koniec roku
szkolnego, rozpoczynają się wakacje, więc postanowiłam uraczyć
Was porcją humoru na temat dzieci i ich rodziców, jak jedni i drudzy
patrzą na świat. Dla nas seniorów
żarty te, będące jak zwykle z przymrużeniem oka, przypomną naszą
młodość i rozweselą troszkę.
Oto proponowane żarciki:
1 Nauczyciel zwraca się
do ucznia III klasy:
- Powiedz mi Jasiu, kto rozwiązał
to zadanie?
- Tatuś, proszę Pana.
- Sam?
- Nie. Trochę mu pomogłem.
2 Dolałaś Kasiu wody rybkom do akwarium? - pyta mama
4 - letniej córeczki.
- Nie, bo tej jeszcze nie wypiły.
3 Jaś robi wymówki Małgosi:
- Czemu ani razu nie napisałaś
do mnie z kolonii?
- Nie miałam Twojego adresu.
- To nie mogłaś napisać, żebym
Ci go podał?
- A widzisz! Nie przyszło mi to
do głowy.
4 Ojciec siedzi przy komputerze. Do pokoju wchodzi syn.
- Cześć Tatku, wróciłem.
- Cześć synku, gdzie byłeś?
- W wojsku, tatku.
5
Nauczyciel
wyjaśnia
na lekcji:
- Ciepło sprawia, że rzeczy zwiększają swoją objętość a zimno, że
się kurczą. Możecie podać jakieś
przykłady?
- Wakacje są dłuższe od ferii zimowych.
6 Bolku, jak nazywał się Chrobry?
- Nie wiem.
- No przecież tak, jak Ty.
- Nowak?
7 Pani pyta Jasia:
- Jasiu, czy tata nadal odrabia
za Ciebie lekcje?
- Nie, ta ostatnia jedynka go załamała.
8 Kubuś mówi do Prosiaczka:
- Wiem, co się z Tobą stanie,
gdy dorośniesz...
- A co, czytałeś mój horoskop?
- Nie, książkę kucharską.
9 Jaś wraca z guzem na czole.
- Jasiu! Co Ci się stało, pyta mama
- To od myślenia. Bo myślałem,
że Krzyś nie trafi we mnie kamieniem.
10 Chcąc sprawdzić, na ile
Jaś (10 l.) wciągnął się w zadaną
na wakacje lekturę, zapytałam
jak się nazywa Staś, bohater powieści „W pustyni i w puszczy”.
Usłyszałam odpowiedź:
- Trzaskowski, czy jakoś tak.
I tak weszliśmy z uśmiechem
w okres wakacyjny. Koniec też
trudnego roku akademickiego
a przed nami - na jesieni- 15- lecie Uniwersytetu III Wieku w Legionowie. Do zobaczenia!
Hanna Przymusińska

PULS SENIORA

Nareszcie wyjazdy!
Grupa 22 seniorów z LUTW po raz
pierwszy w tym roku spędziła
10 dniowe wczasy w Ustroniu Morskim. Ucieszyliśmy się, że obostrzenia dotyczące pandemii zelżały na tyle, że mogliśmy wyjechać
nad morze.
Nieważne były problemy związane z wyjazdem PKP i to o 2:50
w nocy. Przybyliśmy ok. 10:00 na peron w Ustroniu – bardzo niski zupełnie

nie dostosowany dla ludzi starszych,
a tym bardziej niepełnosprawnych.
Powitała nas piękna, letnia pogoda
oraz gospodarz obiektu, który z radością witał swoich pensjonariuszy po
rocznej przerwie. Nie będę opisywać,
jak spędzaliśmy wczasy, jak oglądaliśmy wschody i zachody słońca nad
naszym Bałtykiem. Przedstawimy
wam za to najnowsze wiersze naszego
kolegi Zygmunta Malewicza, które napisał podczas pobytu w Ustroniu:

Po nocy

To tylko morze

Nadeszła cisza po nocy,
Nie widać wzburzonych fal
Życie powoli się toczy
i żagiel biały w oddali.

Całą noc wiało od morza,
fala zachodzi na falę,
ubrana w sukni białej,
nie martwi się o nas wcale.

Umilkły mewy piskliwe,
siedzą na palcach skulone,
słonko wychodzi leniwie,
blask rzuca w moją stronę.

I jakże mam cię przytulić.
Kiedyś ty jest lodowata,
w swojej rannej koszuli,
grzbiety fal morskich wplatasz.

Budzi się w sercu tęsknota
za domem, co na nas czeka,
jeden na psa, drugi kota,
a droga jeszcze daleka.

Jak tylko wyjdzie słoneczko,
ukryte w morskiej głębi,
przyniesie milutkie ciepło,
fale przestaną się kłębić.

Tak myślę sobie, co dalej,
czas płynie nieubłaganie,
a w sercu tylko zostanie
blask słońca i plaże gwarne.

Wtedy zanurzę swe ciało
w twojej słonawej wodzie
morze nad ranem wezbrane
nie traci na swej urodzie

Nasz romantyczny poeta przelał na papier swoje i naszych seniorów przeżycia
z pobytu nad morzem. Dziękujemy Mu za to, bo zatrzymały w pamięci wiele miłych chwil, które wspólnie przeżywaliśmy. Wyjazd był bardzo udany. Liczymy na
następne wyjazdy, wszak to wakacje.
Hanna Przymusińska

Kawiarenka Internetowa
Człowiek
pozostawiony
sam
w domu potrzebuje kontaktu z drugą osobą. W czasie pandemii często taki kontakt możliwy jest tylko
online. Aby zrealizować takie spotkania potrzebny jest odpowiedni
sprzęt i umiejętność jego obsługi.
Seniorzy Legionowskiego Klubu
„Mniszek” przy SPP „Nadzieja” na koniec 2020 roku dostali proste w obsłudze tablety z dostępem do internetu
przez cały okres zajęć. Zainstalowane na nich oprogramowanie pozwoli
w łatwy sposób nawiązać kontakt
z najbliższymi, a także przenieść
Klub Senior+ do strefy wirtualnej.
W czasie, gdy nie możemy spotykać
się w sposób bezpośredni, musimy
nauczyć się korzystać z możliwości,
które daje nam technika. Wszystko
po to, aby nasi seniorzy czuli się bezpiecznie, a jednocześnie nie czuli się
samotni. Jednak, aby móc korzystać
ze wszystkich udogodnień, trzeba się
najpierw nauczyć się obsługi komputera oraz tabletu. Oczywiście pozostawiony sam sobie senior może się
pogubić w wirtualnym świecie, dlatego warto skorzystać z kursów komputerowych dla seniora.
Legionowski Klub Senior
+ "Mniszek" przy SPP "Nadzieja" już
drugi rok prowadzi dla klubowiczów kawiarenkę internetową - bezpłatne
szkolenia seniorów z technologii internetowych. Zaczęliśmy od najprost-

szej rzeczy- włączania i wyłączania
tabletu, łączenia się z internetem,
ładowania sprzętu, wyszukiwania
systemów, wyszukiwania informacji,
korzystania z najprostszych programów. Zajęcia prowadzi doświadczona
nauczycielka - psycholog Kinga Kietlińska. W każdy czwartek od 10:00 do
14:00 nasi seniorzy chętnie poznają
najnowszą technologię komputerową. Czas płynie szybko, bo zajęcia są
ciekawe i satysfakcjonujące.
Na naukę nigdy nie jest za późno.
Wiek naszych uczniów to od 65 do
93 lat!! Seniorzy Legionowskiego Klubu są młodzi duchem, pełni chęci nadążyć z duchem czasu, bo motto naszego klubu brzmi: „Bądź sobą, a nie
swoim wiekiem !!”.
Zapraszamy mieszkańców Legionowa i okolic do dołączenia do
naszego zespołu nowych i otwartych
na wiedzę seniorów do Legionowskiego Klubu Senior+ „Mniszek” przy
SPP „Nadzieja”, który jest czynny od
poniedziałku do piątku w godzinach
10.00-14.00 ul. Marsza. J. Piłsudskiego 3 (wejście od ul. Kopernika) Kontakt: tel. 22 774-50-80, www.spp-nadzieja.pl
NIE JESTEŚ JESZCZE Z NAMI?
DOŁĄCZ DO NAS ... BĄDŹ SOBĄ,
A NIE SWOIM WIEKIEM!!
Oxana Uvarkina
Kierownik Klubu Senior+

Zapraszamy na zlot
Fundacja Nowa Wieś zaprasza wszystkich seniorów na Ogólnopolski Zlot – Serock Wita, który odbędzie się w dniach
19-23 sierpnia 2021 r. Uwaga: kartę potwierdzającą udział
w Zlocie należy pobrać ze strony www.legionowo.pl
i przesłać na adres fundacjanw@gmail.com
lub angelikapelcer@gmail.com do 15 lipca.
W programie m.in. zwiedzanie Muzeum Wódki z przewodnikiem, odwiedziny w Twierdzy Modlin, zawody strzeleckie, zwiedzanie starej Pragi, koncert „Pod Brzozami”, rejs statkiem, loty
paralotnią, koncert „Fontanna Muzyki” oraz koncert „Moniuszko
o Moniuszce”, którego Legionowo jest współorganizatorem. Pełen program, płatne i bezpłatne aktrakcje, informacje o noclegach
i kontakt można znaleźć na stronie www.legionowo.pl. To wydarzenie
jest objęte patronatem honorowym Prezydenta Miasta Legionowo.
Szczegółowe informacje o zlocie tel. 883 283 787.
Koszty uczestnictwa w Zlocie:
1. Zwiedzanie Muzeum Wódki z przewodnikiem 35,00 zł
2. Twierdza Modlin 40,00 zł
3. Zawody Strzeleckie 35,00 zł
4. Autokar (3 dni) 100,00 zł
5. Opłaty dodatkowe + ubezpieczenie 30,00 zł
6. Wyżywienie dla uczestników zlotu (obiady, kolacje, ogniska,
posiłki na wycieczkach) 200,00 zł
7. Nocleg w hotelu Geovita 1 osoba za dobę 80,00 zł (zgodnie
ze zgłoszoną ilością noclegów)
8. Możliwość zamówienia koszulki okolicznościowej

Program Zlotu Seniorów Sierpień 2021 SEROCK WITA!
19 sierpnia 2021
16.00 Zjazd uczestników zakwaterowanie
w wybranych ośrodkach.
20.00 Ognisko (dla uczestników zakwaterowanych w ośrodku i w hotelu).
20 sierpnia 2021
7.30 - 8.30 Śniadanie.
9.00 Powitanie gości przez Burmistrza Miasta - Rynek Serock.
9.15 - 14.00 Wyjazd do Warszawy , Zwiedzanie Starej Pragi – Praga jakiej nie znacie,
Muzeum Wódek KONESER.
15.00 - 19.00 Spotkanie w Ratuszu w Legionowie „Moniuszko o Moniuszce” i mini koncert Zwiedzanie Muzeum Legionów. Obiad.
20.00 Ognisko z gościem specjalnym – kap.
Janusz Zbierajewski – legendarny Zbieraj,
kapitan Zawiszy Czarnego. Zabawa z DJ.
21 sierpnia 2021
7.30 - 8.30 Śniadanie.
9.00 Wyjazd do Modlina.
10.00 - 16.00 Zwiedzanie Twierdzy Modlin.
Obiad, zawody strzeleckie.
16.30 - 19.30 Powrót do ośrodka, czas wolny.

19.30 Wyjazd do Nowej Wsi.
20.00 Wieczorny koncert „ Pod Brzozami”
Nowa Wieś. Przyjęcie pod gwiazdami – spotkanie integracyjne mieszkańców gminy
z gośćmi Zlotu.
2.00 Powrót do ośrodka UM na nocleg.
22 sierpnia 2021
8.30 - 9.30 Śniadanie ośrodek UM Jadwisin.
11.00 - 15.00 Niedzielny wypoczynek nad
Zalewem Zegrzyńskim.
11.00 - 12.00 Rejs statkiem z przystani na
plaży miejskiej (możliwość lotów na paralotni).
12.00 - 15.00 Osobliwości Serocka - miejsca historyczne, plenery widokowe, plaża.
15.00 - 16.30 Obiad i wypoczynek w ośrodku UM w Jadwisinie.
17.00 Finał Zlotu Rynek Serocki.
18.00 - 19.30 Koncert „Fontana Muzyki „Trio
gitarowe Piramidy Ballady Bułata Okudżawy.
20.00 Pożegnalne ognisko.
23 sierpnia 2021
8.00 - 9.30 Śniadanie i wyjazd uczestników.

ZDROWIE
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Odkryj siłę aktywnej rehabilitacji
Zapraszamy do udziału w bezpłatnym projekcie „Aktywność Kluczem Do Niezależności”,
współfinansowanym ze środków PFRON.
Zależy nam na tym, aby osoby
z niepełnosprawnością dążyły do
zwiększenia samodzielności, by uzyskiwały jak największą niezależność
w życiu codziennym. By wierzyły
w siebie. Dlatego w ramach projektu
proponujemy zarówno indywidualne
zajęcia z fizjoterapeutą, z psychologiem, logopedą, jak i różnego typu
zajęcia sportowe. - Fundacja Avalon.

litację on-line. W związku z trwającą epidemią umożliwiamy realizację projektu w całości online. Aby
skorzystać z rehabilitacji on-line,
należy mieć dostęp do Internetu na
urządzeniu zawierającym mikrofon
i kamerę (komputer/tablet/telefon).
Stacjonarna rehabilitacja w ramach
projektu jest przeprowadzana w Fundacji Avalon, ul. Domaniewska 50A.

Zostajesz w domu?
Nie siedź bezczynnie!
Zapisz się na bezpłatną rehabi-

Kto może wziąć udział?
Osoby od 16 r.ż., posiadające
orzeczenie o niepełnosprawności,

Szczepimy się!

Wprawdzie liczba zakażeń koronawirusem spada, ale zagrożenie nie znikło i jedyną drogą do
zabezpieczenia się przed kolejną
falą zachorowań są szczepienia.
Z danych udostępnionych przez
rząd wynika, że ponad 50%, czyli
28 178 mieszkańców Legiono-

wa zostało już zaszczepionych
pierwszą dawką. W pełni zaszczepionych jest zaś prawie 36%, czyli
19 224 osób.
W całym powiecie legionowskim
pierwszą dawkę przyjęło prawie 50
procent mieszkańców. Natomiast

ponad 30 procent zostało w pełni zaszczepionych przeciwko Covid-19.
Legionowo plasuje się obecnie
na 48. miejscu wśród 2 477 gmin
w Polsce w liczbie osób w pełni
zaszczepionych będąc na równi
z Olsztynem, czy Rzeszowem.

Radni o bezpieczeństwie

"Poruszeni ostatnimi wydarzeniami, jakie miały miejsce na Osiedlu Piaski, zwracamy się z prośbą o podjęcie
wszelkich działań mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych i ciągach pieszo-rowerowych w ramach ulicy Piaskowej". - można przeczytać we wniosku radnych Anny Łaniewskiej i Pawła
Głażewskiego. Proszą oni o modernizację przejść,
tak by piesi korzystający z nich, byli bezpieczni.
18 czerwca dwoje radnych złożyło do prezydenta Legionowa wniosek o poprawę bezpieczeństwa pieszych. "Na przełomie ostatnich
tygodni doszło do dwóch niebezpiecznych zdarzeń z udziałem rowerzystów, co skłoniło nas do
jeszcze bardziej wytężonej pracy na rzecz poprawy obecnej sytuacji. Powodów niebezpiecznych zdarzeń może być kilka, w tym nieprzestrzeganie ograniczenia prędkości do 40 km/h
przez kierujących pojazdami. W przeszłości ulica
Piaskowa była wpisywana na Krajową Mapę Zagrozeń Bezpieczeństwa w związku z notorycznym łamaniem prędkości przez użytkowników
drogi, niestety nie przyniosło to oczekiwanych
rezultatów" – piszą radni i proszą o doświetlenie
przejść, instalację świateł pulsacyjnych, ele-

mentów odblaskowych i zastosowanie specjalnej nawierzchni umożliwiającej sprawniejsze
hamowanie.
Według nich najbardziej niebezpieczne
miejsce to przejście pieszo-rowerowe usytuowane na wysokości sklepu Kaufland, nieopodal zjazdu z ulicy Zegrzyńskiej. Kierowcy
w godzinach popołudniowych zaskakiwani
są przez oślepiające słońce, co powoduje
niebezpieczne sytuacje i skróconą możliwość reakcji. Radni proszą więc o sprawdzenie wszystkich możliwości technicznych
wyniesienie przejścia na dalszy odcinek ulicy
Piaskowej, tak by wydłużyć mozliwość reakcji
kierowców.

przebywające na terenie województwa mazowieckiego. Istnieje cała paleta aktywności, hobby, które osoby
z niepełnosprawnością są w stanie
realizować w życiu codziennym.
Dzięki dodatkowym podejmowanym
aktywnościom przekonują się, że
mogą! - Kamil Toczydłowski, fizjoterapeuta zespołu Avalon Active.
Umów się na konsultację - stacjonarną lub on-line!
Podczas konsultacji fizjoterapeuta dopasuje pakiet zajęć odpowiedni do Twoich potrzeb i możliwości. Kontakt
e-mail: fundacja@fundacjaavalon.pl
tel.: 22 349 97 71, 796 324 328
Więcej informacji na www.fundacjaavalon.pl

- Bardzo cieszy wysoki
poziom szczepień mieszkańców. Świadczy to
przede wszystkim o chęci powrotu do życia sprzed pandemii, ale
również o wrażliwości wobec osób,
które ze względów zdrowotnych
zaszczepić się niestety nie mogą
– komentuje Piotr Zadrożny zastępca prezydenta miasta.
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#SPORT

#legionowo
#PulsMiasta

12.
Legionowska
Dycha

Legionowska dycha to bieg na 10 kilometrów - trasa biegu przebiega przez centrum miasta. Udział w biegu mogą wziąć nie tylko mieszkańcy Legionowa i okolicy. Co roku na zawody przybywa
wielu biegaczy z całej Polski.
W tym roku bieg odbył się po raz dwunasty! I jak zwykle dopisała
pogoda i frewkencja uczestników w biegach młodzieżowych.
Łącznie w 13 kategoriach wiekowych wystartowało 177 osób.
Chłopcy 2016
1. Marcel Brodowski
2. Jakub Kołodziejczyk
3. Filip Truszkowski
Dziewczynki 2016
1. Hania Królikowska
2. Pola Zając
3. Zofia Osiecka
Dziewczynki 2014 - 2015
1. Lena Wawrzynkiewicz
2. Maja Kwiek
3. Alicja Targońska
Chłopcy 2014 – 2015
1. Jakub Trębacz
2. Adam Żegarski
3. Karol Łada
Dziewczynki 2012 – 2013
1. Maja Kempczyńska
2. Karolina Biedrzycka
3. Julia Nerko
Chłopcy 2012 - 2013
1. Filip Cegiełka
2. Dominik Izdebski
3. Dominik Sumiński
Dziewczynki 2010 – 2011
1. Wiktoria Kiełczewska

2. Zofia Wyrzykowska
3. Zofia Woźniak
Chłopcy 2010 - 2011
1. Krystian Górka
2. Dmytro Danylchuk
3. Jakub Kołodziej
Chłopcy 2008 – 2009
1. Szymon Tobiasz
2. Ksawery Kwiatkowski
3. Piotr Łatkowski
Dziewczynki 2008 - 2009
1. Agata Czajka
2. Nadia Rzepińska
3. Róża Kmieć
Dziewczynki 2007
1. Katarzyna Raducha
2. Julia Orlińska
3. Amelia Miętek
Chłopcy 2007
1. Jakub Paluch
2. Alan Jastrzębski
3. Jan Górniak
Dziewczyny 2005
1. Zofia Piotrowska

W biegu na 10 km o godzinie 20:00 wystartowało 459 zawodników. Najlepszym zawodnikiem okazał się być Daniel ŻOCHOWSKI z wynikiem 00:31:34.
Za nim uplasowali się Andrzej Starżyński i Aleksander Dragan. Wśród kobiet
najszybszą okazała się Valentyna Veretska z wynikiem 00:35:15. Całą listę
czasów na mecie można znaleźć na stronie Fb @legionowskadycha.
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DPD Arena Legionowo poszukuje
sponsora tytularnego
Wkrótce wygaśnie umowa sponsorska dotycząca nazwy DPD Areny Legionowo przy ul. Bolesława Chrobrego 50B. W związku z tym powstał regulamin konkursu na nazwę sponsora generalnego hali. Umowa z nowym podmiotem zostanie zawarta na okres co najmniej 3 lat. Do tej pory
sponsorem była firma DPD. Oferty można składać osobiście w Biurze Obsługi Klienta lub za pośrednictwem poczty do 12 lipca do godz. 10:00.
Nowa nazwa i logo uwzględniające
markę sponsora tytularnego stosowane będą we wszystkich oficjalnych do-

kumentach oraz w materiałach promocyjnych. Sponsor zyska też m.in. prawo
do oznakowania zewnętrznego, a także

wewnętrznego obiektu oraz wykorzystywania wizerunku obiektu do realizacji własnych celów marketingowych.

Arena Legionowo jest przystosowana do organizacji halowych zawodów sportowych na najwyższym

Obok realizowanej misji rozwijania sportu wśród mieszkańców, Arena jest miejscem
sportowej rywalizacji na szczeblach amatorskich oraz mistrzowskich o zasięgu ogólnopolskim oraz międzynarodowym, a także tworzy doskonałą przestrzeń dla realizacji projektów komercyjnych – komentuje Michał Kobrzyński, kierownik DPD Areny Legionowo.
- Naszym celem jest nawiązanie długofalowej współpracy z partnerem wizerunkowym i biznesowym, z którym będziemy mogli współdziałać na rzecz realizacji naszej honorowej misji, czyli
rozwijania sportu. Ze swojej strony gwarantujemy pracę z zespołem specjalistów doświadczonych w zarządzaniu tak nowoczesnym obiektem sportowo-widowiskowym.

szczeblu oraz wydarzeń kulturalno-rozrywkowych i wystawienniczych.
Sercem obiektu jest boisko główne
o powierzchni 1305 m2 z trybunami dla widzów mieszczącymi blisko
2000 osób. Mecze ligowe rozgrywają w niej miejscowe drużyny piłki
siatkowej, piłki ręcznej i koszykówki.
Dodatkowo w hali znajdują się: siłownia, sala fitness, odnowa biologiczna, ścianka wspinaczkowa, sala
konferencyjna, bar, hotel, sezonowa
wypożyczalnia rowerów i punkt informacji turystycznej. Imprezy organizowane przez miasto w Arenie to
m.in. turnieje siatkówki, koszykówki,
piłki ręcznej, tenisa stołowego, targi,
wystawy i koncerty. Hala widowiskowo-sportowa - Arena Legionowo
została oddana do użytku we wrześniu 2010 roku. Przed halą znajdują
się 144 miejsca parkingowe. Obiekt
jest w pełni przystosowany dla osób
niepełnosprawnych i matek z małymi dziećmi.
Dane techniczne:
• powierzchnia boiska głównego – 1305 m² (wymiary 45 m x 29 m,
wysokość 12,7 m);
• pojemność trybun – 1989
miejsc.

Kadetki ze srebrem
Tylko rok trwała przerwa od medalowych zdobyczy LTS Legionovii.
Ekipa kadetek wywalczyła srebrny medal Mistrzostw Polski.
Podopieczne trenera Wojciecha
Lalka jak burza przeszły przez fazę
grupową turnieju w Olecku. Bez straty seta pokonały Enea Energetyk Poznań i Dwójkę Zawiercie, w czterech
partiach wygrały z warszawskim
Metrem. W półfinale ekipa z Legionowa po fantastycznej grze rozbiła ŁKS
Łódź 3:0, zapewniając sobie medal.
W starciu finałowym siatkarki LTS
rozegrały fantastyczny bój z Energa
MKS-em Kalisz. Mecz stał na bardzo
wysokim poziomie. Nie brakowało
emocji i zwrotów akcji, zwłaszcza
w pierwszym, rozstrzygniętym dopiero na przewagi secie. Ostatecznie
„górą” w tym starciu były kaliszanki,
które sięgnęły po złoto.

Mistrzyni Polski
Taniec zagościł w Arenie
z Legionowa
Legionowski klub Spektrum Sportu na Mistrzostwach Polski w Squasha w Hasta la
Vista we Wrocławiu był reprezentowany przez
6 juniorów. Największy sukces osiągnęła Antonina Piotrowicz, zdobywając pierwsze miejsce i tytuł Mistrzyni Polski 2021 w kategorii
dziewcząt poniżej 11 lat.
Bardzo dobrze spisali się także
pozostali juniorzy:
• Matylda Hamarowicz - XII miejsce kat. GU13
• Paweł Mienkus - XXI miejsce
kat. BU15
• Karol Krzywina - XIII miejsce
kat. BU15
• Wiktor Paluchowski - XI miejsce
kat. BU13
• Jan Majocha - XVIII miejsce
w kat. BU11

Jak
informuje
Spektrum
Sportu, sekcja squasha liczy
około 40 juniorów, dlatego możemy mieć nadzieję na kolejne
sukcesy naszej młodzieży. Systematyczne treningi pod okiem
certyfikowanych trenerów przynoszą kolejne sukcesy. Jednocześnie zapraszamy wszystkich
chętnych do dołączenia do squashowej ekipy i poznania tego
wspaniałego sportu.

W Arenie Legionowo 11 czerwca
odbyło się niesamowite widowisko
– Time for Dance 2021. Trwało ono
cały weekend a konkurs miał zasięg międzynarodowy. To największa impreza sportowa w mieście od

początku pandemii i odbywała się
bez publiczności.
W turnieju prezentowali się,
zrzeszeni w Domach Kultury oraz
Szkołach Tańca, soliści, duety,

tria i zespoły amatorskie ruchu
tanecznego. Prezydent Miasta
Legionowo objął wydarzenie swoim patronatem honorowym. Około 3300 tancerzy rywalizowało
o najwyższe lokaty w swoich kategoriach. Tysiące uśmiechów, chwil
wzruszeń, eksplozja emocji i piękne współzawodnictwo pokazało,
że taneczny świat potrzebował
prawdziwego turnieju na żywo.
Tancerze po miesiącach pandemii stanęli na wysokości zadania.
Prezentacje były fenomenalne
a poziom w wielu kategoriach kosmiczny. „Piękne prezentacje,
arcymistrzowskie
choreografie
i ten niepowtarzalny klimat, który
panował podczas legionowskich
zawodów” – pisano o zmaganiach
tancerzy. Na następne takie wydarzenie zapraszamy za rok!
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Kultura znów
porusza!
Jak bardzo tęskniliśmy za spotkaniami z kulturą! W ostatnich dniach w Legionowie wróciły koncerty. Póki co, ostrożnie, bez imprez masowych, by
publiczność mogła zachowywać bezpieczny dystans – stawiamy na rozrywkę kameralną.
24 i 25 czerwca legionowian zachwycili aktorzy z Operetki Wrocławskiej,
którzy podczas czterech koncertów w Parku Zdrowia, przy Kasynie Wojskowym na Piaskach, przed Miejskim Ośrodkiem Kultury i na Moim Rynku przy
ulicy Sobieskiego przybliżyli publiczności największe szlagiery operetkowe.
W programach koncertów nie zabrakło utworów z „Księżniczki Czardasza”,
„Zemsty Nietoperza”, „Wesołej Wdówki”, „Barona Cygańskiego”, a także czardaszy, walców i foxtrottów.
Wystąpili: Liza Wesołowska – sopran, Tomasz Maleszewski – tenor, Damian
Domalewski – wokal oraz tancerze baletu Teatru Scena Kamienica. Nie zabrakło licznych anegdot w wydaniu prowadzącego Macieja Michałkowskiego.
26 czerwca na Lodowej Arenie wystąpił ze swoim programem Kabaret
KaŁaMaSz. Wieczór wypełniły koncerty Legionowskiego Bandu Rozrywkowego (Gośka Andrzejewska-Składanek - voc, Bartek Krzemiński - piano,
Filip Güntzel - bass, Tomek Szafran Szafrański – drumms) oraz Pracowni Śpiewu Estradowego Angel`s Voice (Angela Gerłowska, śpiew i Filip
Güntzel, gitara). Zaś Zespół BELLCANTI (Maria Malinowska, Magdalena
Chmielecka, Karolina Sołomin - śpiew, Mateusz Lipiński - fortepian, Paweł
Urowski - kontrabas, Maksymilian Mińczykowski - perkusja) z wirtuozem
akordeonu Pawłem A. Nowakiem przeniósł publiczność do czasów międzywojennej Polski i niezapomnianych piosenek, do których słowa i muzykę tworzyli najwięksi ówcześni artyści. Koncert poprowadził Michał Fogg.

legionowo.pl

Puls Miasta | ISNN 2544-8633 | Adres wydawcy i redakcji: ul. Piłsudskiego 41, 05-120 Legionowo, Urząd Miasta Legionowo | Kontakt: tel. /22/ 784 92 38, mail: redakcja@um.legionowo.pl | Redaktor naczelny: Iwona Wymazał | Redakcja: Łukasz Konstantynowicz, Kamil Stępkowski, Nikodem Karolak, Irena Wyżanowa, Konrad Seledyn,
| Skład i łamanie: Irena Wyżanowa | Druk: Polska Press Sp. z o.o. - oddział w Bydgoszczy | Nakład: 12 000 egzemplarzy | Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczanych ogłoszeń i reklam.

KULTURA
Nr 6 /2021
czerwiec

Nr 6 /2021
czerwiec

KONSULTACJE SPOŁECZNE

Wskazane warianty zostały wybrane jako najlepsze spośród przedstawionych z punktu widzenia mieszkańca Legionowa. Jednakże zgoda na powstanie którejś z zaznaczonych tras jest uwarunkowana metodą jej realizacji. Musi zostać wykonana przez maszynę drążącą tunel (TBM, tunelownicą), czyli tak jak wykonywane jest metro, nie zaś metodą odkrywkową.
Konieczne jest również, aby wykonawca przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac dokonał
sprawdzenia stanu technicznego zabudowań oraz infrastruktury na planowanej trasie. Następnie
niezbędne będzie prowadzenie ciągłego monitoringu terenu i pomiary drgań w rejonie prac. Ustawienie czujników na budynkach oraz tworzonym tunelu. Wnioskujemy, aby stały podgląd wyników
badań był ogólnodostępny, najlepiej za pomocą dedykowanej strony internetowej.

Podpisz i wrzuć do urny w urzędzie

