
Na sportowo
Turniej szachowy, zawody modeli szy-
bowców, otwarcie lodowiska – poznaj 
szczegóły wydarzeń.
Str. 12

15 lat pomocy
Powstał Koci Zakątek – zapraszamy 
do lektury wywiadu z radną Małgorza-
tą Luzak, która opowiada o pracy wielu 
osób przy gminnym programie ochro-
ny zwierząt. 
Str. 13

Kulturalne Legionowo
Idą święta a z nimi kiermasze świą-
teczne, wyjątkowe spotkania, kon-
certy i wystawy. Poznaj ofertę kultu-
ralną Miejskiego Ośrodka Kultury oraz 
Muzeum Historycznego. Mikołajkowe 
biegi i mikołajkowe zawody w pływa-
niu. Zobacz szczegóły tych wydarzeń.
Str. 14-16

W ostatnich dniach najistotniej-
szą informacją dla mieszkańców 
Legionowa jest fakt, że podatki                                                                                                                      
i opłaty lokalne w 2022 r. pozosta-
ną na niezmienionym poziomie.                                                                                         
W złożonym przez prezydenta 
projekcie uchwały stawki podat-
ku od nieruchomości, od środ-
ków transportu, a także wyso-
kość stawek opłaty targowej na 
2022 rok utrzymano na poziomie                              
z 2021 roku.

Należy przypomnieć, że wpły-
wy z podatków oraz opłat lokalnych 
to znacząca pozycja w budżecie 
miasta i wynosi ok. 23% dochodów 
budżetowych. Pieniądze te wracają 

jednak do mieszkańców Legionowa 
w postaci lepszych dróg i skrzyżo-
wań, ścieżek rowerowych, szero-
kiej oferty kulturalnej, edukacyjnej                        
i zdrowotnej, jednym słowem – le-
piej funkcjonującego miasta. 30 
listopada podczas ostatniej sesji 
Rady Miasta Legionowo radni za-
twierdzili propozycję prezydenta. 

Wszyscy obserwujemy, jak                                                                                    
w Polsce wszystko systematycz-
nie drożeje, dlatego zastanawia-
jąc się nad polityką podatkową 
uznaliśmy, że nie możemy jeszcze 
dodatkowo obarczać mieszkań-
ców wzrostem podatków. Pozo-
staną one absolutnie we wszyst-

kich kategoriach na tym samym 
poziomie. Będziemy starali się 
szukać dodatkowych dochodów 
gdzie indziej a nie sięgać do kie-
szeni mieszkańców Legionowa. 
Zwłaszcza w sytuacji, w której                
i tak muszą więcej płacić między 
innymi za elektryczność, żywność 
czy paliwo. Nie znaczy to jednak, 
że nie będziemy inwestowali. Bę-
dziemy starali się znaleźć finan-
sowania zewnętrzne oraz opty-
malizować wszelkie inwestycje. 
Chcemy, aby miasto rozwijało się 
dalej, ale nie kosztem podwyż-
szenia podatków lokalnych – ko-
mentuje Roman Smogorzewski, 
prezydent miasta.

Podatki bez zmian
Czytaj
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CYFROWY PULS

16 stron
Bezpłatny miesięcznik Miasta Legionowo

Wersja cyfrowa na legionowo.pl

Wigilia miejska - Ratusz 19 grudnia godz. 17:00 
Czytaj str. 16

11 listopada
Oficjalne uroczystości Narodowego 
Święta Niepodległości i 8. Festiwal 
Gęsiny w Legionowie – zobacz foto-
relację.
Str. 4 i 6

Inwestycje
Integracyjny plac zabaw, wielofunkcyj-
ne boisko, remonty chodników, budowa 
ścieżek rowerowych – czyli wszystko                
o inwestycjach w listopadzie.
Str. 5

Puls Seniora
Zapraszamy do zapoznania się z in-
formacjami na temat zdrowia, rehabi-
litacji, szczepień dodatkowych. Gdzie 
w Legionowie zrobić test? Radni na 
szkoleniu z pierwszej pomocy. Kącik 
Humoru Hani. Zajęcia sportowe dla se-
niorów – zobacz gdzie i kiedy.
Str. 7 – 10

Czytaj
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Rafał Kwiatkowski urodził się 
12 września 1964 roku w Warszawie. 
W 1997 roku ukończył studnia licen-
cjackie na Uniwersytecie Warszaw-
skim – Centrum Studiów Samorządu 
Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego, 
na kierunku administracja. Karierę 
zawodową rozpoczął w 1986 roku w 
wieliszewskim Kombinacie Państwo-
wych Gospodarstw Ogrodniczych.                                                                                                                     
W latach 1987-1988 pracował na sta-

nowisku asystenta ds. kultury w Gmin-
nym Ośrodku Kultury w Jabłonnie. 
W 1989 roku zatrudniony został w Ra-
dzie Wojewódzkiego Zrzeszenia ”Lu-
dowe Zespoły Sportowe” w Warsza-
wie, gdzie pełnił funkcję inspektora 
ds. gmin. W latach 1990-1998 zawo-
dowo związał się z Gminą Jabłonna, 
gdzie najpierw pełnił funkcję członka 
Zarządu, a następnie zastępcy wójta. 
25 maja 2000 r. został powołany na 

stanowisko wicestarosty legionow-
skiego, które piastował do 24 lipca 
2002 roku.

Na okres od 25 lipca 2002 roku 
do 20 października 2004 roku wy-
brany został starostą legionowskim. 
Od 21 października 2004 roku do                                                                                                    
27 listopada 2006 roku ponownie peł-
nił funkcję wicestarosty legionowskie-
go. W latach 2008-2013 zatrudniony 
był na stanowisku wicedyrektora 
Komunalnego Zakładu Budżetowego                    
w Legionowie.

Następnie w latach 2013-2015 
pracował w Referacie Ochrony Śro-
dowiska Urzędu Miasta w Legionowie, 
najpierw na stanowisku głównego 
specjalisty, a potem zastępcy kie-
rownika. W ostatnich latach prowadził 
własną działalność gospodarczą.

Rafał Kwiatkowski przez lata                           
z zaangażowaniem pracował na rzecz 
społeczności lokalnej, zapisując się na 
kartach miejskiej i powiatowej historii. 

Ostatnie pożegnanie odbyło się 
12 listopada o godz. 11.00 w koście-
le pw. Matki Boskiej Królowej Polski                                    
w Jabłonnie.

Pokój Jego duszy.

Informujemy, że w grudniu 2021 r. 
Ministerstwo Rozwoju i Techno-
logii planuje wprowadzić zmiany                         
w obsłudze rejestru Centralnej 
Ewidencji i Informacji o Działalno-
ści Gospodarczej.

Do najważniejszych zmian należą:
1. Przeniesienie usług elek-

tronicznych dla przedsiębiorców,                                      
tj. usługi założenia działalności go-
spodarczej, zmiany danych, zawie-
szenia, wznowienia i zamknięcia dzia-
łalności gospodarczej ze strony ceidg.
gov.pl na serwis Biznes.gov.pl, 

2. Wprowadzenie nowych wzorów 

formularzy, instrukcji oraz zaświad-
czeń. 

Integracja serwisów CEIDG i Biz-
nes.gov.pl jest jednym z efektów pro-
jektu UE pt.: „Konto przedsiębiorcy 
– usługi online dla firm w jednym miej-
scu”, którego celem jest uproszczenie 
formalności podczas zakładania i pro-
wadzenia działalności gospodarczej 
w Polsce. Jego celem jest ułatwienie 
firmom dostępu do niezbędnych in-
formacji i e-usług, bez potrzeby reje-
stracji w kilku serwisach.

Już dziś przedsiębiorca, który po-
siada lub założy konto na Biznes.gov.
pl, może w nim sprawdzić swój wpis 

do rejestru CEIDG i dokonać zmian we 
wpisie bez potrzeby odwiedzania re-
jestru ceidg.gov.pl. Dzięki tej zmianie 
przedsiębiorca zyska jedno konto do 
sprawdzania powiadomień, statusów 
i historii realizowanych przez siebie 
spraw urzędowych, również tych, 
które dotyczą rejestru CEIDG.

/Zespół Biznes.gov.pl/

AKTUALNOŚCI

Szanowni
Czytelnicy,

Już niedługo będziemy obcho-
dzić Boże Narodzenie, ale my 
w Urzędzie Miasta o świętach 
jeszcze nie myślimy. Niedaw-
no zakończyliśmy prace nad 
projektem budżetu. Nie ma co 
ukrywać – było to duże wyzwa-
nie. Z jednej strony chcemy jak 
najwięcej inwestować, z dru-
giej – drastycznie rosnąca in-
flacja i związany z tym wzrost 
cen odcisnęły się na finansach 

praktycznie wszystkich samorządów. Mimo tych trudności udało 
się przygotować budżet stabilny, w którym znalazły się pieniądze 
między innymi na tunel w ciągu ul. Kwiatowej i Polnej, budynek biu-
rowo-administracyjny dla Ośrodka Pomocy Społecznej. 

Dla wszystkich legionowian z pewnością jedną z najistotniejszych 
informacji jest fakt, że podatki i opłaty lokalne w 2022 r. pozostaną 
na niezmienionym poziomie. Za naszą decyzją stała przede wszyst-
kim świadomość, że wszystko systematycznie drożeje, dlatego za-
stanawiając się nad polityką podatkową, uznaliśmy, że nie możemy 
jeszcze dodatkowo obarczać mieszkańców wzrostem podatków. 

W Legionowie dzieje się jednak dużo więcej, dlatego po zakończeniu 
lektury zapraszam na naszą stronę internetową legionowo.pl oraz 
do mediów społecznościowych – Facebooka, Twittera.

Wybrane prace prezydenta
od dnia 22.10.2021 r . do dnia 25.11.2021 r. 
Zakończono:

- budowę drogi rowerowej
w ul. Słonecznej,
- wykonanie nasadzeń zieleni                       
na obszarze osiedla Bukowiec A,
- termomodernizację budynku ko-
munalnego wraz z wykonaniem 
instalacji kolektorów słonecznych 
na cele ciepłej wody użytkowej                
ul. Olszankowej C,
- budowę drogi rowerowej w al. Le-
gionów (od Złotej do Topolowej),
- wykonanie przyłącza wodocią-
gowego i kanalizacyjnego do toa-
lety publicznej i zdroju wody pitnej                       
na terenie oś. Jagiellońska.

W realizacji:

- trwa procedura administracyjna 
celem wydania decyzji ZRID na bu-
dowę skrzyżowania bezkolizyjne-
go w ciągu ul. Polnej i ul. Kwiatowej 
wraz z likwidacją przejazdu kolejo-
wo-drogowego, trwa weryfikacja 

projektów wykonawczych przez 
nadzór inwestorski, 
- uzyskano decyzję – zezwolenie 
na realizację inwestycji drogowej 
na rozbudowę skrzyżowania 
ul. Olszankowej z ul. Jana Pawła I, 
- dostawa i montaż jadłodzielni na 
Targowisku Miejskim, 
- budowa ścieżek rowerowych, 
Roi, Siemiradzkiego, Olszankowej, 
Sowińskiego, Chrobrego, Kazimie-
rza Wielkiego, 
- dostawa i montaż urządzeń 
plenerowej zewnętrznej siłowni 
rehabilitacyjnej na terenie NZOZ 
Legionowo przy ul. Sowińskiego 4 
(oczekiwanie na dostawę
 i montaż zdroju wody pitnej), 
- budowa wielofunkcyjnego boiska 
sportowego przy ul. Piaskowej 6, 
- budowa integracyjnej prze-
strzeni rekreacyjnej na Osiedlu 
Jagiellońska (wykonano część cią-
gów pieszych i nasadzeń zieleni, 
zamontowano urządzenia siłowni 
plenerowej), 

- wykonanie i montaż mozaiki na 
ścianie Urzędu Miasta Legionowo 
z okazji 70 rocznicy nadania praw 
miejskich Miasta Legionowo, 
- wielobranżowy projekt miesz-
kań chronionych przy ul. Piotra 
Wysockiego, 
- zakupiono ozdoby świąteczne, 
- podpisano umowę na wykona-
nie remontu ciągu pieszego przy 
ulicach Pałacowej 3, Pałacowej 1, 
Pałacowej 8 w Legionowie 
(termin realizacji 30 dni kalen-
darzowych od daty podpisania 
umowy), 
- podpisano umowę na wymianę 
opraw oświetlenia ulicznego 
(10 sztuk) na oprawy typu LED we 
wskazanych miejscach na terenie 
Legionowa. Termin realizacji do 
20.12.2021r. 
- wykonanie naprawy piłkochwy-
tu na boisku przy Faktorii oraz 
naprawa cokołu figurki Matki Bo-
skiej przy miejscu pamięci Wandy 
Tomczyńskiej.

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość           
o śmierci Rafała Kwiatkowskiego – wieloletnie-
go Starosty i Wicestarosty Legionowskiego.

Zmiany w CEIDG

Zadzwoń:
500 683 354

TELEFON ZAUFANIA
DLA SENIORA

Nagroda dla 
przedszkola
Przedszkole Miejskie nr 1 im. Marii 
Kownackiej w Legionowie zdoby-
ło Europejską Odznakę Jakości 
eTwinning Quality Label za projekt 
My Activity My Design. 

Ta prestiżowa europejska nagro-
da to efekt pracy przy projekcie koor-
dynowanym przez panią Annę Wiącek. 
Jest to międzynarodowy edukacyj-
ny program Unii Europejskiej, który 
promuje wykorzystywanie techno-
logii informacyjno-komunikacyjnych                  
w placówkach oświatowych na tere-
nie Europy. Legionowskie przedszkole 
nawiązało współpracę z Turcją, Litwą, 
Bułgarią, Rumunią i Azerbejdżanem. 
Dzieci oraz nauczyciele wykorzystują 
internet do współpracy: rozmów, wy-
miany doświadczeń, przekazywania 
materiałów do nauki, a ponadto zapo-

znają się ze zwyczajami i historią in-
nych narodów w sposób bezpośredni, 
jednak bez przekraczania granic. 

W projekcie My Activity My Desi-
gn uczestniczyły przedszkolaki wraz 
z nauczycielami, wykonując różne 
zadania, tj. tworzenie gier edukacyj-
nych, instrumentów muzycznych                      
i zabawek z recyklingu. Podejmowały 
różnorodne aktywności o charakte-
rze związanym z zagrożeniami dla 
naszej planety. Przekaz informacji 
odbywał się poprzez tablicę inte-
raktywną, dzięki której dzieci mogły 
uczestniczyć online w zajęciach,                                                                                            
a nawet tańczyć, śpiewać czy słu-
chać czytanych bajek. Otrzymana 
nagroda stanowi potwierdzenie, że 
miejska placówka reprezentuje naj-
wyższy europejski poziom nauczania.

Wspomnienie o Rafale Kwiatkowskim
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Do miejsca zdarzenia wezwane 
zostały zarówno policja, jak i straż po-
żarna, które zastały tam auto wbite                                                                                                       
w ścianę. Budynek uległ uszkodze-
niom, jednak zgodnie z otrzymany-
mi informacjami od Powiatowego 
Inspektora Nadzoru Budowlanego 
tylko jedno pomieszczenie zostało 
wyłączone z użytkowania. Według 
wstępnej oceny budynkowi nie grozi 
rozbiórka. 

Strażacy po zakończeniu czyn-
ności przez policję usunęli samochód 
z posesji i zabezpieczyli uszkodzo-
ną ścianę, podpierając ją drewnem,                             
a następnie naprawili ogrodzenie. 
Hydraulicy  podłączyli wodę oraz in-
stalację CO2.

TEMAT NUMERU

Stabilny projekt budżetu miasta
Stabilny i zbliżony do lat poprzednich – tak naj-
krócej można powiedzieć o budżecie miasta na 
przyszły rok. Planowane dochody oraz przy-
chody budżetu Miasta Legionowo w 2022 roku 
wyniosą ponad 274 mln zł. Z tej kwoty wydatki 
bieżące, przeznaczone między innymi na oświa-
tę i wychowanie, transport, gospodarkę komu-
nalną i ochronę środowiska, pomoc społecz-
ną czy sport i kulturę, stanowią kwotę około                                             
247 mln zł, a na inwestycje przeznaczono ponad 
23 mln zł. Przedstawiony przez prezydenta pro-
jekt budżetu miasta był przedmiotem prac po-
szczególnych komisji Rady Miasta.

Najważniejsze przyszłoroczne 
inwestycje to między innymi:

• projekt i budowa skrzyżowania 
bezkolizyjnego w ciągu ul. Kwiato-
wej/Polnej – 7 825 429 zł, 

• budowa budynku biurowo-ad-
ministracyjnego dla Ośrodka Pomo-
cy Społecznej – 4 018 745 zł, 

• przebudowa oraz remont bu-
dynku Willa „Kozłówka” wraz z zago-
spodarowaniem terenu w wysokości 
– 3 927 961 zł, 

• przebudowa ul. Zakopiańskiej                    
– 1 000 000 zł, 

• budowa ronda na skrzyżowaniu 
ulic: Z. Krasińskiego, gen. J. Sowiń-
skiego, A. Grottgera – 1 500 000 zł. 

W 2022 roku po raz pierwszy 
rozpocznie się realizacja projektów 
wyłonionych w ramach Budżetu 
Obywatelskiego:

• Legionowska Szatnia Marzeń, 
• Roztańczone Piaski, 
• Kurs pierwszej pomocy dla 

młodzieży, 
• Relaks na Bukowcu – Park przy 

ul. Wąskiej, 
• Rewitalizacja osiedlowego 

boiska sportowego na Osiedlu Ko-
złówka. 

Z przyszłorocznym budżetem 
zapoznać się można na stronie Biu-
letynu Informacji Publicznej.

- Przygotowany projekt przyszłorocznego budżetu Legio-
nowa jest optymalny i stabilny, oparty na wnikliwych anali-
zach i prognozach. Jednocześnie podkreślić należy, że swo-

je piętno odciśną na nim inflacja, wpływająca na wzrost cen towarów, 
a także usług, oraz trwająca pandemia. Pomimo tego zaprojektowany 
budżet jest maksymalnie bezpieczny, bo wciąż nie znamy wszystkich 
konsekwencji wynikających ze zmian podatkowych – mówi Roman 
Smogorzewski, prezydent miasta.

Niezwłoczna pomoc dla 
poszkodowanej
W przedostatnim tygodniu listopada doszło do wypadku przy ulicy Złotej. 
Rozpędzone auto uderzyło w budynek jednorodzinny. Na szczęście w tym 
wydarzeniu nie ucierpieli ludzie.

- Oczywiście staramy się pomóc poszkodowanej w tej 
trudnej sytuacji. Z mieszkanką budynku skontaktował się 
już Ośrodek Pomocy Społecznej. Na miejscu pracownicy 

socjalni zapoznali się z sytuacją oraz porozmawiali o tym, jakiej 
pomocy oczekuje seniorka. Będziemy pomagali zgodnie z jej po-
trzebami. Przeanalizujemy też elementy zabezpieczające, które 
już funkcjonują przed jej domem - tablice prowadzące oraz dwie 
bariery energochłonne - mówi Piotr Zadrożny, zastępca prezy-
denta miasta Legionowo.

Weź dotację! 
Zdobądź dotację! 
To bardzo proste!
www.legionowo.pl/nietruj
tel. 22 766 40 66, 22 766 50 65

• max. 8 000 zł 
na zakup pieca gazowego
• max. 8 000 zł 
na zakup pieca olejowego
• max. 16 000 zł na zakup 
gruntowej pompy ciepła
• 2376 zł za przyłączenie 
do sieci dystrybucyjnej gazu

Legionowo III
w rankingu FRDL
Fundacja Rozwoju Demokracji 
Lokalnej (FRDL) jest organizato-
rem Rankingu Gmin Województwa 
Mazowieckiego. W tymże rankin-
gu Legionowo zajęło wysokie, bo 
III miejsce wśród gmin miejskich                
i XIV na Mazowszu!

Ranking Gmin jest inicjatywą 
realizowaną od wielu lat przez re-
gionalne Ośrodki Fundacji Rozwoju 
Demokracji Lokalnej im. Jerzego 
Regulskiego w województwach ma-
łopolskim, podkarpackim, lubelskim.             
W tym roku we współpracy z Urzę-
dem Statystycznym w Warszawie 
zorganizowano go również na Ma-
zowszu. 

Celem przedsięwzięcia jest wy-
łonienie i promowanie gmin wyróż-
niających się pod względem rozwoju 

społeczno-gospodarczego. - Mamy 
nadzieję, że przeprowadzane anali-
zy statystyczne staną się podstawą 
ważnej dyskusji zarówno nad zarzą-
dzaniem lokalnym, jak i strategicz-
nymi kierunkami rozwoju regionu.                                                                  
W ramach Rankingu ocenie pod-
dawane są wszystkie gminy woje-
wództwa mazowieckiego z wyłą-
czeniem miast na prawach powiatu 
– czytamy na stronach interneto-
wych fundacji, gdzie można rów-
nież zapoznać się z metodologią,                                                
z założeniami i diagnostyce jakiej 
były poddawani uczestnicy rankingu.

Wyniki Rankingu zostaną przed-
stawione podczas uroczystej Gali 
która planowana jest na 7 grud-
nia 2021 r. w Sangate Hotel Airport                        
w Warszawie. Więcej informacji na 
stronie frdl.mazowsze.pl
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Świętując
Niepodległość

W czwartek 11 listopada władze 
miasta oraz mieszkańcy Legiono-
wa uczestniczyli w oficjalnych uro-
czystościach Narodowego Święta                     
Niepodległości.

Legionowskie obchody rozpoczęto uroczystą mszą świętą 
w intencji Ojczyzny, która odbyła się w kościele garnizonowym 
przy ulicy Piłsudskiego 5. Po modlitwie zgromadzeni goście 
przeszli ulicą marsz. J. Piłsudskiego w kierunku pomnika, gdzie 
liczne delegacje złożyły wieńce i kwiaty. O godzinie 14.00 od-
prawiony został Apel Poległych oraz oddano salwę honorową. 
Hasło tegorocznego Święta Niepodległości brzmi „Dzień sza-
cunku dla munduru”.

Świętując
Niepodległość

W mszy św. uczestniczyli m.in. 
Zastępca Prezydenta Legionowa Piotr Zadrożny 
oraz Przewodniczący Rady Miasta Legionowo 
Ryszard Brański

W uroczystościach brali udział mieszkańcy oraz 
przedstawiciele środowisk wojskowych
i kombatanckich

Od lewej: Piotr Zadrożny, Anna Brzezińska, Jan Grabiec, 
Ryszard Brański, Andrzej Kalinowski

Wieńce pod pomnikiem 
marsz. Józefa Piłsudskiego Oddanie salwy honorowej po Apelu Poległych
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Rozpoczynają się prace zwią-
zane z remontem chodników przy 
ul. Pałacowej 1, 3 i 8. Inwestycja jest 
realizowana w ramach zgłoszonych 

inicjatyw lokalnych. 
Zakres prac obejmuje wymianę 

obrzeży i remont konstrukcji zde-
gradowanych chodników. W zakres 

poszczególnych remontów wchodzą 
poniższe czynności budowlane: ro-
boty przygotowawcze, rozbiórkowe, 
zdjęcie warstwy humusu, wykona-
nie korytowania pod remontowa-
ne konstrukcje chodnika, ułożenie 
obrzeży, wykonanie warstwy pod-
budowy, wykonanie nawierzchni                                 
z kostki brukowej betonowej na pod-

sypce cementowo-piaskowej i robo-
ty wykończeniowe.

Wykonawcą prac jest Przed-
siębiorstwo Handlowo-Usługowe 
„CEM-BUD”. Termin realizacji to 30 
dni kalendarzowych (od daty podpi-
sania umowy). 

Koszt realizacji:

• Remont ciągu pieszego przy 
ul. Pałacowej 1 przy bloku 507 
- 45.120,86 zł, 
• Remont ciągu pieszego przy 
ul. Pałacowej 3 przy bloku 506 
- 53.925,14 zł, 
• Remontu ciągu pieszego przy 
ul. Pałacowej 8 przy bloku 508 
- 55.314,06 zł.

INWESTYCJE

- Integracyjna przestrzeń 
zabawy i wypoczynku, któ-
ra powstaje w Legionowie, 
to pierwsza inwestycja na 

taką skalę. Wykonany na najwyższym 
poziomie i spełniający wszelkie stan-
dardy plac będzie służyć mieszkań-
com przez długie lata. Przekonany 
jestem, że będzie to miejsce inspiru-
jące wszystkich do wspólnej zabawy i miłego spędzania czasu 
- mówi Andrzej Piętka, Przewodniczący Komisji Rozwoju Miasta.

Integracja i zabawa
Integracyjna przestrzeń rekreacyjna dla osób z niepełnosprawnościami              
– na osiedlu Jagielońska trwa budowa placu zabaw na 7 tysiącach metrów 
kwadratowych.

Prace wykonuje firma SORTED S p. 
z o.o. Od 10 września realizuje ambitny 
projekt, którego celem jest przełamy-
wanie barier. Wśród rosnących drzew 
powstają ścieżki dla pieszych oraz cią-
gi pieszo-jezdne. Na wyznaczonych 
obszarach staną urządzenia do ćwi-
czeń, z których będą mogły korzystać 
także osoby niepełnosprawne. Firma 

zaczęła montaż wybranych elemen-
tów placu zabaw.

Zostaną też zbudowane drewnia-
ne nawierzchnie, pojawią się elementy 
do zabawy dla najmłodszych, trampo-
liny, karuzele, bujaki, huśtawki i siedzi-
ska, a także siłownia plenerowa oraz 
obiekty małej architektury, np. ławki. 

Projekt uzupełnią oświetlenie i nowe 
nasadzenia roślin, które ozdobią to 
miejsce. W części inwestycji już można 
zaobserwować kępy ozdobnych traw 
i byliny, które będziemy podziwiać 
wiosną. Na placu zostanie również 
zamontowana wolnostojąca toaleta 
systemowa.

- Całkowita wartość miejskiego przedsięwzięcia to ponad 
2.422.341,58 zł brutto. Udało się pozyskać wsparcie od 
Samorządu Województwa Mazowieckiego w wysokości 
1,2 mln zł na budowę integracyjnego placu zabaw. Pozo-

stała część pochodzi z budżetu gminy. Zgodnie z planami zadanie 
ma być zrealizowane do końca grudnia 2021 r. Integracyjny plac 
zabaw w Legionowie to niezwykle ważna inwestycja nie tylko dla 
gminy, ale i powiatu. Będzie on bezpieczną przestrzenią bez granic, 
która sprzyja wspólnej zabawie. Miejscem przepełnionym walora-
mi edukacyjnymi, sportowymi i kulturalnymi - mówi Roman Smogo-
rzewski, prezydent miasta.

Boisko przy Piaskowej
Trwają prace przy budowie boiska wielofunkcyj-
nego przy bloku nr 6 przy ulicy Piaskowej. Budo-
wa ma zakończyć się jeszcze w tym roku.

Przyszłe boisko wielofunkcyjne 
będzie mierzyć ok. 24,3 x 12 m. Będzie 
dostosowane do gry w piłkę nożną                       
i koszykówkę. Wartość tej inwestycji 
to ok. 219 tys. zł. Wykonawcą jest firma 
Complexe Sportif Grazyna Kowalska. 
Nawierzchnia poliuretanowa, chodnik, 
siatka zabezpieczająca, nasadzenia 
roślin – tym wszystkim mamy cieszyć 
się jeszcze w tym roku.

- Otwarcie tego boiska będzie 
doskonałą okazją do promowania 
zdrowego stylu życia wśród dzieci                             
i młodzieży. Mam ogromną nadzieję, 

że właśnie w tym miejscu dowiedzą 
się i zrozumieją, że ważniejsze, prócz 
mediów społecznościowych i inter-
netu, są relacje między nimi samymi. 
Jeśli tylko sytuacja epidemiologiczna 
pozwoli, chciałbym, aby to otwarcie 
było prawdziwą ucztą dla dzieciaków: 
mecz otwarcia w piłkę nożną samo-
rządowcy vs mieszkańcy, dmuchańce, 
animatorzy zabaw dla najmłodszych                                                                                                 
i wszystko to, co kojarzyć będzie się           
z dobrym dzieciństwem – mówi radny 
Paweł Głażewski, Wiceprzewodniczą-
cy Komisji Zdrowia, Bezpieczeństwa                 
i Spraw Społecznych.

Drogi dla zdrowia
Budowlana jesień upływa pod znakiem kon-
tynuacji prac przy ścieżkach rowerowych. Na 
mapie Legionowa istnieje już ponad 20 kilome-
trów takich dróg, a jeszcze przybędą nowe.

Odebrano już ciągi pieszo-rowe-
rowe położone wzdłuż ulicy Słonecz-
nej oraz towarzyszące im oświetle-
nie LED (długość ok. 500 m, koszt 
681.438,41 zł). Gotowe są również 
ścieżki przy ulicy Wyszyńskiego (dłu-
gość ok. 50 m, koszt 143.598,96 zł). 
Wykonawcą tych prac była firma Ro-
boty Ziemne-Budowlane Janusz Mróz. 

Trwają prace na:
- al. Legionów na odcinku od Zło-

tej do Topolowej
(długość ok. 800 m, termin od-

bioru 26.11, wymiana opraw oświe-
tlenia na LED, kwota 624.716,86 zł, 

firma Roboty Ziemne-Budowlane 
Janusz Mróz).

- ul. Olszankowej na odcinku                      
od Suwalnej do Sikorskiego

(termin odbioru 3.12, długość ok. 
630 m, remont chodnika z kostki be-
tonowej, wymiana opraw oświetlenia 
na LED, kwota 764.462,25 zł, firma 
Drogi i Mosty Jan Kaczmarczyk).

- ul. Kazimierza Wielkiego na od-
cinku od ul. Sowińskiego do ul. Jagiel-
lońskiej

(termin zakończenia 26.11, dep-
tak, chodniki, długość ok. 520 m, 
wymiana opraw oświetlenia na LED, 

kwota 543.870,76 brutto zł, firma TIT 
BRUK Tomasz Knopik).

- ul. Sowińskiego i ul. Chrobrego
(termin zakończenia 6.12.2021, 

chodniki, długość ok. 1200 m, wymia-
na opraw oświetlenia na LED, kwota 
2.137.899,41 zł, firma TIT BRUK Tomasz 
Knopik) .

- ul. Siemiradzkiego
(długość ok. 550 m, wymiana 

opraw na LED na odcinku od Jagiel-
lońskiej w ul. Siemiradzkiego, 3 Maja                    
i Kościuszki, kwota 525.488,78 zł, fir-
ma Delta S.A.).

- ul. Generała Roi na odcinku                        
od ul. Wrzosowej do ul. Strużańskiej

(termin zakończenia 26.11, wy-
miana opraw oświetlenia na LED, od-
wodnienie skrzyżowania ul. Słonecz-
nej z ul. Roi, kwota 797.687,52 zł, firma 
Delta S.A.).

Budowa kolejnych kilometrów ścieżek rowerowych na terenie na-
szego miasta daje możliwość mieszkańcom, aby jazdę samochodem 
zamienili na jazdę rowerem. Nowo powstałe drogi rowerowe umoż-
liwiają nam przemieszczanie się nie tylko na terenie Legionowa, ale 

także poza jego granicami, a co za tym idzie, poznanie walorów turystycznych 
jego okolic. Ta inwestycja przekłada się również na poprawę bezpieczeństwa                                   
w ruchu drogowym, gdyż rowerzyści nie są już narażeni na korzystanie z jezdni 
i poruszanie się między pędzącymi pojazdami. Budowa ścieżek jest niewątpli-
we powodem do zadowolenia i przekłada się na nasze zdrowie, samopoczucie                               
a także ochronę środowiska. Jednym słowem ta inwestycja przynosi same ko-
rzyści - mówi Ryszard Brański, Przewodniczący Rady Miasta Legionowo. 

Remont chodników
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8. Festiwal Gęsiny
w Legionowie

W czwartek 11 listopada w budynku IŁ Capital Arena                       
Legionowo przy ulicy Sobieskiego odbył się kolejny,                     
już 8. Festiwal Gęsiny.

Po oficjalnych uroczystościach, złożeniu kwiatów pod pomnikiem Józefa Piłsudskiego                             
i przemarszu przez miasto, mieszkańcy udali się do legionowskiej Areny. Na stoiskach umiesz-
czonych na zewnątrz i wewnątrz budynku można było kupić regionalne produkty żywnościowe, 
miody, sery, wędliny i ciasta. Wśród wystawców znaleźli się też rzemieślnicy i rękodzielnicy, który 
prezentowali swoje wyroby.

Najmłodsi odwiedzający o godzinie 14:00 obejrzeli "Muzyczne Zoo" - musicalową opowieść 
dla dzieci. Dużą widownię zgromadził też występ Klauna Feliksa. Imprezie towarzyszył koncert 
„Retro Raut u Piłsudskiego” czyli najpiękniejsze piosenki lat 20. Spektakl iluzji kabaretowej, in-
stalacje „Magiczny Port” i „Stara Zagroda” oraz Kabaret Ciach to kolejne atrakcje, które cieszyły 
gości tego dnia. Nie zabrakło też tradycyjnej degustacji rosołu z gęsi, który dla mieszkańców 
serwowali Przewodniczący Rady Miasta Ryszard Brański wraz z pracownikami urzędu.

Stoiska gastronomiczne przed Areną
Na stoisku urzędu przewodniczący i radni 

częstowali rosołem z gęsi

Koncert pieśni patriotycznych

Spektakl dla dzieci

Animacja teatru Wagabunda z Krakowa
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Tydzień seniora
Stacjonarne zajęcia edukacyjne odbywające się w siedzibie LUTW

WTORKI
Radiowe spotkania ze słuchaczami. Cotygodniowe audycje o godzinie 13:45 
prowadzi Roman Biskupski. FB www.facebook.com/Legionowski-Uniwersytet-III-Wie-
ku-368135449997876
Gimnastyka rehabilitacyjna - zajęcia prowadzi mgr Martyna Karczmarz. 
Grupy I, II i III kolejno w godzinach 9:00 - 9:45, 9:50 - 10:35 i 10:40 - 11:25

Taniec towarzyski - zajęcia prowadzi Dariusz Lewiński. 
Nauka tańca godz. 9:45 - 21:00

Klub brydżowy „Kier” - zajęcia prowadzi mgr Jarosław Kostrzewa 
godz. 15:30 - 17:00 dla początkujących, godz. 17:00 - 21:00 turniej
Klub Amazonek - pierwszy wtorek miesiąca 
- spotkanie prowadzi mgr Marianna Trojanowska godz. 16:00

ŚRODY
Język angielski - zajęcia prowadzi mgr Zbigniew Szymański. 
Grupa podstawowa godz. 9:00 - 10:30. Grupa zaawansowana godz. 10:35 - 12:05

Gimnastyka rehabilitacyjna - zajęcia prowadzi mgr Martyna Karczmarz. 
Grupy I, II i III kolejno w godzinach 10:00 - 10:45, 10:50 - 11:35 i 11:40 - 12:25

Robótki ręczne - zajęcia prowadzi Wiesława Klukowska godz. 10:30 - 12:00

Warsztaty krawieckie - zajęcia prowadzi Barbara Kasiak godz. 12:00

Grupa Teatralno - Muzyczna „Soprano” - warsztaty prowadzi Zygmunt Malewicz 
godz. 12:30 - 14:30

Indywidualne porady dietetyczne - każda trzecia środa. Konsultacje prowadzi                                                  
dietetyk Elżbieta Ciszkowska godz. 10:00 - 13:00. Zapisy telefoniczne. 

CZWARTKI
Gimnastyka rehabilitacyjna - zajęcia prowadzi mgr Martyna Karczmarz. 
Grupy I, II i III kolejno w godzinach 15:00 - 15:45, 15:50 - 16:35 i 16:40 - 17:25

Taniec towarzyski - zajęcia prowadzi Dariusz Lewiński. 
Nauka tańca godz. 9:45 - 21:00

Zajęcia komputerowe - zajęcia prowadzi Kinga Kietlińska. 
Kurs zaawansowany godz. 13:00 - 14:00

PIĄTKI
Zajęcia komputerowe - zajęcia prowadzi mgr Elżbieta Niemczyńska. 
Kurs podstawowy godz. 10:00 - 10:45 i 11:15 - 12:00

Klub szachowy „Hetman” - zajęcia prowadzi Lech Kępiński godz. 9:00 - 14:00

Wykłady otwarte dla słuchaczy i mieszkańców - w trzeci piątek miesiąca 
(19 listopada, 17 grudnia) godz. 13:00-15:00

Planowane wydarzenia:

Sylwester dla seniorów w siedzibie SPP „Nadzieja” 
31 grudnia godz. 20:00
Termy Mszczonów 23 listopada, 14 grudnia
Zamek w Oporowie 16 listopada godz. 8:00 - 16:00

Więcej informacji na stronie 
www.spp-nadzieja.pl.  
Legionowski Uniwersytet Trzeciego Wieku 
05-120 Legionowo, ul. Piłsudskiego 3, 
tel. 694-409-087, 
e-mail: uniwersytet.lutw@wp.pl

Miasto stroi się
na nadchodzące święta

W Legionowie montowane 
jest właśnie świąteczne 
oświetlenie. Wzorem lat 
ubiegłych blisko czterysta 
ozdób bożonarodzenio-
wych udekoruje różne czę-
ści miasta. Niektóre, jak te 
umieszczone

Natomiast ozdoby na te-
renie całego miasta zostaną 
ostatecznie zamontowane do 
6 grudnia. Dzięki temu pełne 
oświetlenie zadziała już w mi-
kołajkowy wieczór. Dekoracje 

będą zdobić miasto do końca 
stycznia przyszłego roku.

Mieszkańców z pewno-
ścią ucieszy fakt, że w zupeł-
nie nowym blasku będziemy 
mogli podziwiać choinkę przy 
rondzie marsz. J. Piłsudskie-
go. Zostanie ona przybrana 
zupełnie nowymi dekoracjami 
i oświetleniem.

Każdego roku staramy 
się uzupełniać lub wymieniać 
miejskie dekoracje świątecz-
ne. W tym roku całkowicie 
zmieni się wystrój choinki przy 

rondzie marsz. Piłsudskiego. 
Jestem przekonany, że wy-
jątkowe oświetlenie na czas 
świąt sprawi mieszkańcom 
dużo radości zarówno podczas 
rodzinnych, popołudniowych 
i wieczornych spacerów, jak i 
podczas codziennych podróży 
– mówi Piotr Zadrożny, zastęp-
ca prezydenta miasta.

Dzięki zamontowanym 
ozdobom już niedługo będzie-
my mogli poczuć przedsmak 
klimatu nadchodzących świąt.



Zaginiona seniorka, poszukiwana 
w Warszawie została odnaleziona 
w naszym mieście. Pomocy udzielili 
jej legionowscy strażnicy miejscy.

W poniedziałek (22.11) około go-
dziny 18:20 patrol Straży Miejskiej zo-
stał skierowany na ulicę Sobieskiego                           
w celu sprawdzenia zgłoszenia doty-
czącego przebywającej i błąkającej się 
w tym rejonie starszej kobiety. Osta-
tecznie okazało się, że jest to poszu-
kiwana 76-letnia seniorka z Wilanowa. 
Jej zaginięcie zostało zgłoszone przez 
rodzinę w Komendzie Rejonowej Policji 
przy ulicy Grenadierów w Warszawie.

Po dotarciu na miejsce strażnicy 
jednak nikogo nie zastali. Rozpoczęli 
więc poszukiwania w okolicy. Po pew-
nym czasie odnaleźli kobietę, której 
wygląd odpowiadał opisowi podane-
mu w zgłoszeniu. Starsza pani była 
zdezorientowana i nie wiedziała, gdzie 
się znajduje oraz jak się znalazła w Le-
gionowie. Strażnicy miejscy, za zgodą 
kobiety, przeszukali jej torbę, gdzie od-
naleźli telefon. Dzięki numerom, które 
się w nim znajdowały, udało się skon-
taktować z jej rodziną i doprowadzić 
sprawę do szczęśliwego zakończenia.
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- Z dużą ciekawością słuchałem wykładu o udzielaniu 
pierwszej pomocy i działaniu defibrylatora. Bardzo po-
zytywnie oceniam to szkolenie. Pamiętajmy, że oprócz 
wezwania karetki, uciskania klatki piersiowej czy 

oddechów, możemy wykorzystać AED.  Urządzenia te są dostęp-
ne w publicznych miejscach i naprawdę warto z nich korzystać, 
gdy wymaga tego sytuacja. Ich działanie jest intuicyjne, zostały 
tak skonstruowane, by mógł użyć ich człowiek bez przeszkolenia 
medycznego – mówi radny Sławomir Traczyk.

Gdzie zrobić test?
Mieszkańcy Legionowa nieprzerwanie mogą korzystać z możliwości dia-
gnostyki w kierunku Covid-19 w Punkcie Diagnostyki Mobilnej Corten Me-
dic oraz na terenie parkingu P&R przy ul. Szwajcarskiej przy stacji Legio-
nowo Piaski - Laboratorium Genomika Sp. z o.o.

Pierwszy punkt jest czynny co-
dziennie przy zbiegu ul. Jana III So-
bieskiego i ul. Jerzego Siwińskiego 
w Legionowie. Informacje o testach 
znajdą Państwo pod numerem tel. 22 
602 09 97. Więcej informacji na temat 
oferty można znaleźć na stronie: www.
cortenmedic.pl. W punkcie dostępnych 
jest kilka rodzajów testów na koronawi-

rusa, m.in. szybkie testy kasetkowe na 
przeciwciała Anty-SARS-CoV-2 (wy-
nik w 6 min.), szybkie testy wymazo-
we na antygeny koronawirusa (wynik                                                                                               
w 20 min.) i testy genetyczne RT-PCR 
na obecność koronawirusa w orga-
nizmie (wynik w ok. 24h). Na życzenie 
Pacjenta wydawane są zaświadczenia 
o wyniku testu w jęz. angielskim.

Aktualnie obowiązujące godziny 
otwarcia punktu dla Pacjentów 
(NFZ i komercja):
Poniedziałek 08:00-16:00 
(8:00-14:00 NFZ) 
Wtorek 08:00-16:00 (8:00-14:00 NFZ) 
Środa 08:00-16:00 (8:00-14:00 NFZ) 
Czwartek 08:00-16:00 
(8:00-14:00 NFZ) 
Piątek 08:00-16:00 (8:00-14:00 NFZ) 
Sobota 08:00-16:00 (8:00-14:00 NFZ) 
Niedziela 08:00-16:00 
(8:00-14:00 NFZ)

Drugi punkt został otworzony 
ponownie w czwartek (18.11), w związ-
ku ze znaczącym wzrostem liczby za-
chorowań na Covid-19 w Legionowie. 
Uruchomiony punkt pobrań materia-
łu biologicznego (pobranie wymazu) 
funkcjonuje na terenie parkingu P&R 
przy ul. Szwajcarskiej przy stacji Le-
gionowo Piaski. Tak jak poprzednio ob-
sługiwany jest on przez Laboratorium 
Genomika Sp. z o.o. 

Wymazy w ramach NFZ są wy-
konywane od poniedziałku do piątku                     
w godzinach od 7:30 do 12:30.

Radni się szkolą
W sytuacji kryzysowej nawet naj-
prostsze czynności mogą sprawić 
dużo problemów. Przezwyciężyć 
trudności pomagają regularne ćwi-
czenia pierwszej pomocy. Dlatego 
też radni Rady Miasta zaliczyli szko-
lenie z zakresu pierwszej pomocy, 
które odbyło się 22 listopada br.

W ramach szkolenia przeprowa-
dzono między innymi ćwiczenia z oce-
ny sytuacji i zabezpieczenia miejsca 
wypadku, oceny stanu poszkodowa-
nego, podtrzymywania czynności ży-
ciowych,  nauki podstawowych zasad 
udzielania pierwszej pomocy w zagro-
żeniu życia.

Codziennie wokół nas może dojść 
do zasłabnięć, omdleń i innych kryzy-
sowych sytuacji, gdy trzeba będzie 
udzielić pierwszej pomocy. To wiedza, 
która może się przydać w każdej sytu-
acji. Szkolenie pozwala na opanowanie 
podstawowych zasad postępowania 
w stanach zagrożenia życia, w ramach 
zarówno teorii, jak i praktyki poprzez 
ćwiczenia na fantomach. Udzielanie 
pierwszej pomocy przed przyjazdem 
na miejsce wykwalifikowanych służb 
medycznych jest bardzo ważne, bo po 
kilku minutach dochodzi do nieodwra-

calnych zmian w korze mózgowej, a 
wtedy szanse na uratowanie życia są 
nikłe. Nieszczęście może pojawić się 
w każdym miejscu – urzędzie, auto-
busie, pociągu czy galerii handlowej. 
Ratować innych to prawny obowiązek 
każdego z nas. Udział w takim kur-
sie pozwala na przypomnienie oraz 
utrwalenie wiedzy. Po takim przeszko-
leniu uczestnicy z pewnością będą 
spokojniejsi w sytuacjach zagrożenia 
życia i zdrowia.

Gmina Miejska Legionowo, w ra-
mach Miejskiego Programu Promocji 
Zdrowia, cyklicznie szkoli z zakresu 
udzielania pierwszej pomocy. Są one 
kierowane głównie do osób, które za-

wodowo pracują z klientami zagrożo-
nymi utratą zdrowia i życia. To straż-
nicy miejscy, strażacy, pracownicy 
samorządowi, pracownicy jednostek 
organizacyjnych gminy i organizacji 
pozarządowych, pracownicy placó-
wek oświatowo – wychowawczych, 
pracownicy żłobka miejskiego, rodzi-
ce dzieci ze żłobka miejskiego, innych 
placówek szkolnych i przedszkolnych 
w tym także dzieci i młodzież z legio-
nowskich  szkół i przedszkoli. Głów-
nym celem programu jest nauka czyn-
ności ratunkowych polegających na 
udzieleniu pierwszej pomocy przed-
medycznej oraz zwiększenie świado-
mości w tej kwestii.

Strażnicy Miejscy
uratowali staruszkę

- Mam ogrom-

ną prośbę do 

mieszkańców. Zbliża się 

zima. Temperatura na ze-

wnątrz będzie wciąż spa-

dać. To niezwykle ważne, by 

widząc zdezorientowaną, 

chorą lub potrzebującą po-

mocy osobę, zawiadamiać 

odpowiednie służby. Bądźmy empatyczni. Dzięki takim in-

formacjom można komuś uratować zdrowie, a nierzadko                        

i życie - mówi Komendant SM Adam Nadworski. 

Telefon
zaufania

Telefon zaufania i bezpłat-
ny czat internetowy dla uczniów 
przeżywających trudności. Mło-
dzi ludzie, którzy przeżywają 
trudności wpływające na zdrowie 
psychiczne, mogą skorzystać z 
bezpłatnego telefonu zaufania 
Rzecznika Praw Dziecka. Dzwo-
niąc pod numer 800 12 12 12, 
otrzymają profesjonalne wsparcie 
psychologiczne. Rozmówcy będą 
mieli zapewnioną dyskrecję i ano-
nimowość. Dzieci i młodzież mogą 

skorzystać także z czatu interne-
towego. Nie wymaga on logowania 
oraz instalowania żadnej aplikacji. 

Telefon i czat są czynne przez 
całą dobę, siedem dni w tygodniu! 
Więcej informacji na temat Dzie-
cięcego telefonu Zaufania można 
znaleźć na stronie Rzecznika Praw 
Dziecka. 1 listopada zastąpił on 
ogólnopolską infolinię dla dzieci i 
młodzieży oraz ich opiekunów Po-
magamy (800 800 605).

Bezpłatna infolinia  dla dzieci, młodzieży                            
i opiekunów – wsparcie psychologiczne                                                                          
w sytuacji kryzysu. Zachęcamy uczniów 
przeżywających lęki, napięcia emocjonalne, 
kłopoty i trudności wpływające na zdrowie 
psychiczne do skorzystania z bezpłatnej in-
folinii Rzecznika Praw Dziecka 800 12 12 12.
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Przypominająca 
szczepionka
Wszystkie osoby, które ukończyły 50 lat, mogą otrzymać przy-
pominającą szczepionkę marki Pfizer. Jeśli przyjąłeś inną 
szczepionkę podczas pierwotnego szczepienia, teraz możesz 
zaszczepić się Pfizerem jako dawką przypominającą.

Trzecią dawkę szczepionki marki Pfizer dla 
osób po 50. roku życia należy przyjąć po 6 miesią-
cach od pełnego zaszczepienia. Ważne! Jeśli przy-
jąłeś szczepionkę innej marki (np. Astra Zeneca, 
Moderna czy J&J) podczas pierwotnego szcze-
pienia, teraz możesz zaszczepić się Pfizerem jako 
dawką przypominającą. 

Osoby z zaburzeniami odporności już mogą 
przyjąć trzecią dawkę. Obecnie trzecia przypo-
minająca dawka szczepionki jest przeznaczona 
też dla osób otrzymujących np. leczenie przeciw-
nowotworowe, po przeszczepach narządowych,                        
z zespołami pierwotnych niedoborów odporności, 
z zakażeniem wirusem HIV i dializowanych. 

Zaszczep się i bądź bezpieczny. Wykonano już 
36,977 mln szczepień przeciw koronawirusowi. 

Pierwszą dawkę przyjęło 19,659 mln osób, a w peł-
ni zaszczepionych jest już ponad 19,259 mln oby-
wateli. Szczepienie pozwala uniknąć zachorowania 
na COVID-19 lub łagodnie przejść przez zakażenie. 
Musimy być odpowiedzialni – zachowajmy czuj-
ność, by wspólnie uniknąć IV fali pandemii. Bądź 
bezpieczny i zarejestruj się na szczepienie przeciw 
COVID-19.

Prosta rejestracja na szczepienie. Cały czas 
można klasycznie zgłosić się na szczepienie prze-
ciw COVID-19. Rejestracja zajmuje tylko chwilę. 
Zapisz siebie lub kogoś bliskiego przez: bezpłatną 
infolinię  989, SMS o treści  SzczepimySie  na nu-
mer  880-333-333, pobliski  punkt szczepień lub 
www.pacjent.gov.pl. Więcej informacji na stronie 
www.pacjent.gov.pl

Pomoc On-line
Urząd Miasta Legionowo oraz Zarząd Poradni 
Zdrowia Psychicznego Educatio dostrzega-
ją zapotrzebowanie na realizację konsulta-
cji psychiatrycznych i psychologicznych dla 
mieszkańców oraz wspólnie przeciwdziałają 
negatywnym skutkom pandemii Covid-19.

Pandemia koronawirusa bez wątpliwości 
wpłynęła na każdego z nas. Szczególne jej skutki 
możemy odczuwać poprzez różne problemy w za-
kresie naszego zdrowia psychicznego. Szczegól-
ną grupę ryzyka stanowią osoby już cierpiące na 
zaburzenia lękowe, zespół stresu pourazowego, 
czy depresję. Niezależnie od tego, z czym się mie-
rzysz – masz szansę ze skorzystania nieodpłatnie 
z konsultacji psychiatrów i psychologów, spraw-
dzonych Specjalistów Poradni Zdrowia Psychicz-
nego Educatio!

Chcesz uzyskać pomoc od lekarza psychiatry 
lub psychologa? Zapraszamy do kontaktu z na-

szym punktem pomocy psychologicznej i psychia-
trycznej! Jak się z nami skontaktować?

1. Jeżeli jesteś mieszkańcem Legionowa, za-
dzwoń pod numer 512 895 219. 

2. Umów się na konsultację do psychotera-
peuty bądź psychiatry. Konsultacje odbywają się                         
w formie on-line lub telefonicznie. 

3. Zadbaj o swoje zdrowie psychiczne! Dzięki 
konsultacji u psychiatry zdobędziesz e-receptę 
i zwolnienie lekarskie. Dzięki konsultacji z psy-
choterapeutą poprawisz komfort swojego życia 
psychicznego! 

Godziny pracy punktu pomocowego: pon.-pt. 
12:00-21:00 i sob. 9:00-16:00. Konsultacji udziela-
ją specjaliści Poradni Zdrowia Psychicznego Edu-
catio. Więcej informacji na stronie internetowej 
Educatio. Projekt jest dofinansowany z budżetu 
Gminy Miejskiej Legionowo. Z projektu, który jest 
realizowany jest realizowany do 18.12.2021 r mogą 
skorzystać mieszkańcy Legionowa.
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Humor Hani
Dzisiaj pośmiejemy się trochę 

z naszych zagranicznych sąsia-
dów. Tak, jak wszystkie nacje mają 
swoje przywary -  i ci na Wscho-
dzie, i na Zachodzie, a także ci na 
drugiej półkuli. Proszę spojrzeć na 
to z przymrużeniem oka.

1. Na Ukrainie zastanawiają się 
co posadzić wokół Czarnobyla:

- Buraki.
- Nie, bo krowy pozdychają.
- To może ziemniaki?
- Nie, bo się ludzie potrują.
- To posadzimy tytoń, a na 

opakowaniu napiszemy:
 Minister Zdrowia ostrzega po 

raz ostatni.

2. W samolocie stewardessa 
pyta taliba:

- Może drinka?
- Nie, dziękuję. Za chwilę będę 

pilotował.

3. Do hotelu w Warszawie 
przyjeżdża Hiszpan.

Recepcjonista pyta:
- Pańskie nazwisko?
- Enrico de la Toskada Mia An-

gela Papanella.
- Ach żałuję, ale możemy wy-

nająć pokój tylko dla jednej osoby.

4. - Znam język włoski - chwali 
się Kowalski sąsiadom.

- To powiedz coś po włosku - 
prosi jeden z nich.

- Paszoł won!
- Przecież to nie jest po                     

włosku!
- O nie wiedziałem, że znam 

jeszcze jeden język obcy.

5. Eskimos ciągnie na sankach 
lodówkę. Widzi go sąsiad i pyta:

- Po co ci ta lodówka?                            
Jest -20 stopni!

- A niech się dzieci                                              
trochę ogrzeją.

6. Idzie człowiek przez pusty-
nię, widzi studnię i krzyczy:

- O woda!
A ze studni słychać głos:                         

„Gdzie?” „Gdzie?”

7. Do biura turystycznego 
przychodzi klient .

- Mam 50 Euro. Chciałbym 
za to wczasy, ale żeby na miej-
scu była biblioteka, bilard, basen, 
siłownia, sauna, a w pokoju TV, 
komputer i kino domowe.

- W tej cenie nie mamy ta-
kiej oferty, ale proszę zgłosić do 
szwedzkiego więzienia – tam 
wszystko mają.

Jeśli trochę śmiechu było, to 
dobrze. Poprawił wam się nastrój. 
Spojrzeliśmy na świat przez różo-
we okulary i stwierdziliśmy, że nie 
tylko u nas są sytuacje śmieszne                    
i nierealne. 

Śmiejmy się – bo śmiech to 
zdrowie. 

Sporz. Hanna Przymusińska

Niepodległa
 Chciałabym w imieniu Seniorów zrzeszonych w Stowarzyszeniu Pomo-
cy Potrzebującym „Nadzieja”, Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów 
a także a także Związku Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych 
Więźniów Politycznych, których jestem członkinią od wielu lat – poka-
zać to nasze radosne Święto troszkę inaczej, bo poprzez słowa wyrażone 
przez polskich poetów.

Ich lektura pozwala docenić to, że żyjemy dziś w niepodległym kraju. Święto 
Niepodległości to święto państwowe – ustawowo wolne od pracy. Co roku tego 
dnia poprzez uczestniczenie w różnych uroczystościach upamiętniających wy-
darzenia bardzo ważne dla Polski od 103 lat, kiedy to Ojczyzna nasza stała się 
wolnym krajem. Wolność tą zawdzięczamy przede wszystkim marszałkowi Jó-
zefowi Piłsudskiemu, który stanął na czele Armii Polskiej i przejął naczelne do-
wództwo nad wojskiem. Po 123 niewoli i trzech zaborów Polska wróciła na mapy 
Europy. W tym momencie przytoczę jeden z wierszy poety Wiszniewskiego:

Dzisiaj wielka jest rocznica
11 listopada
Tym, co zmarli za Ojczyznę.
Hołd wdzięczności Polska składa

        Im to bowiem zawdzięczamy
        wolność – polską mowę w szkole,
        to, że tylko z ksiąg historii
        Poznajemy dziś niewolę.

Uroczyście biją dzwony
W mieście flagi rozwinięto
I nie serce się raduje
Że obchodzę Polski święto.

 Ponieważ cieszy nas fakt, że wśród dorosłych i seniorów widzimy również 
dzieci i młodzież szkolną, którzy w przedszkolach i szkołach pięknie obcho-
dzą tak ważną rocznicę, poprzez uroczystości, konkursy, wspólne śpiewanie 
a tym samym są uczone szacunku i patriotyzmu wobec Ojczyzny, przytoczę 
jeszcze jeden krótki wiersz znany mi od dziecka – autorstwa Władysława Beł-
za „Katechizm polskiego dziecka”

Kto ty jesteś? - Polak mały
Jaki znak twój? - Orzeł biały
Gdzie Ty mieszkasz? - między swymi
W jakim kraju? - w polskiej ziemi
Czym ta ziemia? - mą Ojczyzną
Czym zdobyta? - krwią i blizną.
Czy ją kochasz? - kocham szczerze.
A w co wierzysz? - w Polskę wierzę.
Czym Ty dla niej? - wdzięczne dziecię
Coś jej winien? - oddać życie.

Wiersze te skłaniają do refleksji i wciąż potrafią wzruszyć. Ich lektura po-
zwala docenić to, że żyjemy dziś w niepodległym kraju, chociaż mamy za sobą 
bardzo trudną historię. Jak co roku bardzo uroczyście obchodzimy to nasze 
wielkie patriotyczne święto – zwłaszcza my legionowianie, bo przecież od 
Legionów marszałka Piłsudskiego pochodzi nazwa naszego miasta i główna 
ulica też, i pomnik, pod którym składamy kwiaty i zbieramy się tak tłumnie, tj. 
pod pomnikiem marszałka Piłsudskiego. 

Sporz. Hanna Przymusińska

Życie seniorów w trudnym 
okresie pandemii

Już zdążyliśmy się przyzwy-
czaić, że żyjemy w czasie obostrzeń 
związanych z pandemią. Jedni na-
wet po szczepionkach czują się go-
rzej, ale chorobę przechodzą lżej. 
Są też tzw. „antyszczepionkowcy”, 
którzy wszelkie apele ze strony na-
ukowców, lekarzy, polityków obcho-
dzą z daleka i nie liczą się z tym, że 
nie tylko siebie ale i swoich bliskich 
i znajomych narażają na zarażenie                                                                                                          
i w konsekwencji na liczne zgony.

W naszym Stowarzyszeniu Po-
mocy Potrzebującym „Nadzieja” dba-
my o zdrowie członków a także osób 
przybywających do naszej siedziby. 
Przestrzegamy używania maseczek, 
mycia rąk wodą i produktami anty-
bakteryjnymi. Przy wejściu wszy-
scy wypełniają oświadczenia (pod 
odpowiedzialnością karną) świad-
czące o przestrzeganiu obostrzeń,                                      
o zaszczepieniu się, o braku kontaktu 

z osobą chorą, o dobrym samopo-
czuciu. Tak samo bierzemy oświad-
czenia od osób uczestniczących                                                                  
w prowadzonych przez nas wyjaz-
dach na baseny, wycieczki 1-dniowe 
czy wieczorki taneczne.

Wszyscy słuchacze rozumieją, że 
jest to konieczne, aby nie zachoro-
wać, aby nadal prowadzić naszą dzia-
łalność. A przecież mamy do końca 
roku 2021 jeszcze różne spotkania, 
wyzwania, np. zbiórkę żywności, nie 
mówiąc o planowanych zajęciach na 
Uniwersytecie.

Czekamy na Was, nie zamykaj-
cie się w domach, jeśli nie musicie ze 
względu na stan zdrowia. Spotkania                     
z innymi, uczestnictwo w proponowa-
nych imprezach, zajęciach to również 
dobra terapia przeciwko samotności                        
i starości. Życzymy Wam tego u progu 
starego roku oraz na Nowy 2022 Rok.

Hanna Przymusińska

Zajęcia dla seniorów
Ćwiczenia, spacery, joga to zajęcia ruchowe, które bardzo pozytywnie 
mogą wpłynąć na nasze samopoczucie i zdrowie. Zapraszamy do sko-
rzystania z bezpłatnych zajęć!

SIŁOWNIA
Dominator – poniedziałek, środa, piątek 9:00 – 14:00
Sandow – poniedziałek, środa 9:00 – 10:00 „Zdrowy Senior”

BASEN WODNE PIASKI – aquaareobik w poniedziałki i środy                               
o godzinie 7:30 i 8:00

LODOWA ARENA – Zapraszamy na lodowisko, sesje trwające                                
45 minut, 7 zł - bilet ulgowy dla emerytów, rencistów i osób niepełno-
sprawnych za okazaniem legitymacji; bezpłatne korzystanie z lodowiska 
przez weterana za okazaniem legitymacji 

NORDIC WALKING – w każdy poniedziałek i środę w godzinach                        
15:00 – 16:30 na terenie Parku Zdrowia prowadzone są zajęcia                                                                                                                                       
z nordic walking.

JOGA – na spotkania z jogą zapraszamy w poniedziałki i środy                        
do budynku IŁ Capital Arena Legionowo w godzinach 16:30 – 17:30

ZUMBA – energetyczne ćwiczenia przy muzyce odbywają się                       
na Stadionie Miejskim we wtorki i czwartki o godzinie 19:00

TRENINGI BIEGOWE – w każdy wtorek i czwartek biegamy                    
na Stadionie Miejskim o godzinie 19:30

I MEMORIAŁ SZACHOWY
W niedzielę (14.11) w Uniwersy-

tecie Trzeciego Wieku w Legionowie 
został rozegrany I Memoriał Szacho-
wy im. płk. Kazimierza Przymusiń-
skiego - partyzanta Ruchu Oporu i 
żołnierza AK, zasłużonego działacza 
organizacji kombatanckich i jedno-
cześnie świetnego szachisty - wiel-
kiego miłośnika gry królewskiej. 
Turniejowi, który zgromadził 26 za-
wodników, patronowała wdowa po 
tym zmarłym w lutym br. niezwykle 
zasłużonym żołnierzu, Pani Hanna 
Przymusińska. Wyróżnionym szachi-
stom Pani Hanna wręczyła książkę 
autorstwa śp. męża - pt.: „Okruchy 
wspomnień młodego partyzanta z 
okresu działalności w Ruchu Opo-
ru”, którą opatrzyła własnoręczną 
dedykacją. Organizatorem turnieju 
i fundatorem pucharów był Prezes 
Stowarzyszenia Pomocy Potrzebu-
jącym „Nadzieja” dr Roman Biskupski. 
Szczególne podziękowania należą się 
Panu Jerzemu Morasiowi, którego 
Wydawnictwo Szachowe „Penelo-
pa” z Warszawy przekazało na rzecz 
czołowych szachistów turnieju kil-
kanaście bardzo ciekawych książek 
o tematyce szachowej oraz kilka-
naście miesięczników „Panorama 

Szachowa.”, redagowanych w tymże 
Wydawnictwie. Turniej prowadził i sę-
dziował Pan Leszek Bałda - sędzia kl. 
państwowej. Poniżej, wyniki turnieju 
w poszczególnych kategoriach:

Kat. open 
I miejsce - Manfred Mannke, War-

szawa; II miejsce - Dariusz Gajewski, 
Hetman Płock, III miejsce -  Krystian 
Janik, NOK Nakło

Kat. senior
I miejsce - Zdzisław Jackowski, 

Legionowo; II miejsce - Sławomir Bu-
rzyński, Legionowo; III miejsce - Ta-
deusz Jarmołowski, UKSz Hetman 
Warszawa

Kat. kobiety
I miejsce - Aleksandra Dąbrowska, 

KSRoyal Chess Bydgoszcz
Kat. S.P. kl. 0-4
I miejsce - Stanisław Wąs, KS Le-

gionowo
Kat. S.P. kl. 5-8:
I miejsce - Maksymilian Cisow-

ski Piechociński, KS. Legionowo;                                  
II miejsce - Orest Semkiw, KS. Legio-
nowo; III miejsce - Cezary Wrzesiński,                           
KS. Legionowo

Lech Kępiński
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Od 2015 roku obowiązuje w Le-
gionowie uchwała rady miasta o 
dofinansowaniu z budżetu gminy 
wymiany pieców węglowych na eko-
logiczne źródła ciepła. Przez pierw-
szy rok z programu skorzystały 92 
osoby. Ale do dziś podpisano już 629 
umów! Urząd czeka na następnych 
mieszkańców, którzy chcą zrezy-
gnować z „kopciucha” na rzecz bar-
dziej ekologicznego i wygodnego 
pieca. Działania te podejmowane są 
od 2015 roku i do tej pory urząd na te 
dotacje dla mieszkańców wydał po-
nad 4,9 mln zł. Zostało to docenione 
m.in. w rankingu smogowym w Ga-
zecie Wyborczej. Legionowo jest na                                                                                        
6 miejscu wśród 39 podwarszaw-
skich gmin. W opracowaniu pod 
uwagę brano liczbę kopciuchów 
oraz liczbę usuniętych pieców tylko 
w ostatnim roku. Jest się czym po-

chwalić! Przykładowo nasi 
sąsiedzi zajmują: Niepo-
ręt – 38 miejsce, Jabłonna                                                                                                               
- 20 miejsce, a Wieliszew 9 miejsce.

Ponieważ powietrze nie zna gra-
nic, Legionowo dołączyło też do pro-
gramu „Twój piec – nasze powietrze” 
oraz działa wspólnie z innymi gminami 
i zachęca do wymiany pieców węglo-
wych. Zgodnie z uchwałą antysmo-
gową właściciele kopciuchów mają 
czas do końca 2022 roku, aby wymie-
nić piec na taki – spełniający normy. 
W kolejnych latach w życie wchodzić 
będą dalsze obostrzenia wynikające 
z przepisów uchwały antysmogo-
wej dotyczące użytkowania pieców 
określonej klasy. Celem tego projektu 
jest maksymalne zwiększenie liczby 
gospodarstw domowych w gminach 
należących do Związku Gmin Zalewu 

Zegrzyńskiego, które do końca 2022 
roku wymienią piece tzw. „kopciuchy” 
na rozwiązania ekologiczne. Projekt 
obejmuje 7 gmin, tj. Dąbrówka, Ja-
błonna, Legionowo, Nieporęt, Radzy-
min, Serock i Wieliszew. 

Na czym polegają inne działania na 
rzecz powietrza? Na stronie internato-
wej miasta podawane są informacje                
o bieżącej jakości powietrza, progno-
zy zanieczyszczeń, ostrzeżenia doty-
czące przekroczeń poziomów zanie-
czyszczeń oraz instrukcje dotyczące 
zachowania w czasie obowiązywania 
ostrzeżeń o nadmiernym zanieczysz-
czeniu. Dodatkowo w każdym sezonie 
grzewczym Ekopatrol przeprowadza 

kilkaset kontroli palenisk zgłaszanych 
przez samych mieszkańców (akcja 
Zgłoś Kopciucha). Towarzyszą temu                    
i inne projekty m. in. termomoderniza-
cja budynków, bezpłatne badania ter-
mowizyjne dla mieszkańców, budowa 
ścieżek rowerowych, dbałość o sys-
tem gospodarki odpadami komunalny-
mi,  rozdawanie kompostowników oraz 
akcje edukacyjne dla dzieci w szkołach 
i dla dorosłych podczas wydarzeń ple-
nerowych.

#ekoLegionowo

Twój piec – nasze powietrze
Powietrze nie zna granic, dlatego Legionowo, które od wielu lat prowadzi 
akcje i programy lokalnie, na terenie gminy, przystąpiło również do progra-
mu „Twój piec – nasze powietrze”. Ten program edukacyjny obejmuje 7 gmin.

- Legionowo jest liderem wśród miast jeśli chodzi o działania 
ekologiczne. Bardzo wysokie dotacje jakie oferuje urząd dla 
mieszkańców, którzy chcą pozbyć się kopciuchów przyno-
szą dla nas wymierne efekty – poprawę jakości powietrza.                                        

A przecież wszyscy oddychamy tym samym powietrzem! Już 629 osób 
zdecydowało się skorzystać z legionowskiego programu i wymienić 
piec węglowy na gazowy, czyli połowa właścicieli pieców w Legionowie 
zmieniła źródło ogrzewania na bardziej ekologiczne. To budujące, ale 
jeszcze przed nami dużo pracy. Trzeba namówić naszych sąsiadów, by 
wyrzucili kopciuchy, uświadomić im jakie zagrożenia dla zdrowia nie-
sie smog – mówi Przewodnicząca Komisji Zdrowia, Bezpieczeństwa                                           
i Spraw Społecznych Anna Łaniewska.

Projekt TWÓJ PIEC
NASZE POWIETRZE

Łączymy siły, by wspólnie zadbać o zdrowie i jakość życia na-
szych mieszkańców. Zależy nam, aby w unikalnej okolicy Zalewu Ze-
grzyńskiego mieszkańcy, nasze rodziny i nasi goście oddychali pełną 
piersią i czystym powietrzem. W myśl zasady, że smog nie zna granic 
realizujemy nasze działania na terenie dwóch powiatów: legionow-
skiego i wołomińskiego. Gminy należące do Związku Gmin Zalewu 
Zegrzyńskiego łączą siły, by razem zawalczyć o lepsze jutro dla na-
szych bliskich i środowiska.

Naszą misją jest dotarcie do jak największej liczby mieszkańców 
gmin i zachęcenie do wymiany pieca na źródła ekologiczne. Co waż-
ne wspieramy naszych mieszkańców i podpowiadamy im jak sięgnąć 
po dotacje na to działanie. Zadbajmy o nasze środowisko, o nasze ży-
cie i naszą przyszłość. Więcej informacji na stronie 
www.twojpiec-naszepowietrze.pl

Dotacje w Legionowie
• max. 8000 zł na zakup pieca gazowego (bez montażu)
• max. 8000 zł na zakup pieca olejowego (bez montażu)
• max. 16000 zł na zakup gruntowej pompy ciepła (bez montażu)
• 2376 zł za przyłączenie do sieci dystrybucyjnej gazu ziemnego nieru-
chomości, która nie była podłączona do sieci gazowej, przy jednoczesnej                        
wymianie pieca na paliwo stałe na piec gazowy

Na co przyznawana 
jest dotacja?
• na wymianę pieca centralnego 

ogrzewania zasilanego paliwem sta-
łym na piec centralnego ogrzewania 
zasilany gazem lub olejem opałowym, 

• na wymianę pieca centralnego 
ogrzewania zasilanego paliwem sta-
łym na gruntową pompę ciepła, 

• na budowę przyłącza gazowego 
w przypadku wymiany pieca central-
nego ogrzewania zasilanego paliwem 
stałym na piec centralnego ogrzewa-
nia zasilany gazem. 

Warunki przyznania dotacji

• wniosek o dotację należy zło-
żyć do Prezydenta Miasta Legiono-
wo przed rozpoczęciem modernizacji 
systemu ogrzewania, 

• złożenie wniosku nie jest równo-
znaczne z przyznaniem dotacji, 

• dotacja jest jednorazowa, 
• umowy na dotację są zawierane, 

jeśli nie zostały wyczerpane środki fi-
nansowe Gminy Miejskiej Legionowo 
na dotacje celowe w danym roku ka-
lendarzowym, 

• w przypadku wyczerpania się 
środków finansowych Gminy Miejskiej 
Legionowo przeznaczonych na dota-
cje celowe w danym roku kalendarzo-
wym, niezrealizowane wnioski rozpa-
trywane będą w następnych latach, 
według kolejności złożenia wniosków, 

• wnioskodawcy, którym udzie-
lono dotacji celowej, zobowiązani są 
do utrzymania efektu ekologicznego 
inwestycji, czyli użytkowania nowego 
źródła ciepła, przez okres co najmniej 
5 lat od daty złożenia wniosku o wy-

płatę dotacji, 
• udzielenie dotacji na budowę 

przyłącza gazowego jest możliwe je-
dynie łącznie z udzieleniem dotacji na 
wymianę pieca centralnego ogrze-
wania zasilanego paliwem stałym na 
piec centralnego ogrzewania zasilany 
gazem. 

Informacje:
Referat Ochrony Środowiska 
tel. 22 766 40 66 
pokój 3.14 lub 3.15 
Urzędu Miasta Legionowo
ochrona.srodowiska@um.legiono-
wo.pl
Dokumenty niezbędne do przyzna-
nia dotacji są dostępne na stronie:
www.legionowo.pl/nietruj/dotacja-
-na-piec

WYMIANA PIECA 
- KROK PO KROKU 

- instrukcja dla mieszkańców

• CZY W BUDYNKU JEST PRZYŁĄ-
CZE GAZOWE ? 

JEŚLI NIE - należy zawrzeć umowę 
z gazownią na przyłącze gazowe 
(Mazowiecka Spółka Gazownictwa 
Sp. z o.o., ul. Kolejowa 32, tel. 22 667 
30 88). Kopię umowy z gazownią na-
leży dołączyć do wniosku o dotację. 
JEŚLI TAK -  składamy do Urzędu 
Miasta Legionowo wniosek o dotację

• WNIOSEK O DOTACJĘ 
Niezbędne załączniki –

1. Oświadczenie (o treści oświad-
czam, że jestem właścicielem, 

współwłaścicielem nieruchomości 
położonej przy ul….. nr.…. w Legiono-
wie. 
Data.… Podpis….. 
2. Kopia rachunku za gaz lub umowy 
z gazownią.
3. Kosztorys prac związanych z mon-
tażem pieca gazowego (ceny prac, 
materiałów i jako oddzielna pozycja 
w kosztorysie cena brutto zakupu 
konkretnego modelu i marki pieca). 
Kosztorys podpisuje osoba z upraw-
nieniami instalacyjnymi (niezbędna 
kopia uprawnień).
4. We wniosku podajemy numer te-
lefonu - oględziny umawiane są te-
lefonicznie

• OGLĘDZINY PODŁĄCZONEGO 
PIECA WĘGLOWEGO
• PODPISANIE UMOWY Z GMINĄ

UWAGA!!! DO DNIA PODPISANIA 
UMOWY Z GMINA NIE MOŻNA NICZE-
GO KUPOWAĆ - PIEC MOŻNA KUPIĆ 
DOPIERO PO PODPISANIU UMOWY Z 
GMINA. Jeśli budowane było przy-
łącze gazowe do domu - faktura 
tytułem opłaty przyłączeniowej z 
gazowni też musi być wystawiona 
po dniu podpisania umowy z gminą.

• ZAKUP PIECA GAZOWEGO

Prace związane z wymianą pie-
ca. O zakończeniu prac należy poin-
formować telefonicznie Urząd Mia-
sta Legionowo, tel. (22) 766 40 66, 
766 40 65. Uwaga! Proszę zapoznać 
się z taryfami gazowymi dostar-
czyciela gazu i ewentualnie zmie-
nić na tę, która jest korzystniejsza                           
w przypadku ogrzewania domu.

• OGLĘDZINY PODŁĄCZONEGO 
PIECA GAZOWEGO

• WNIOSEK 
O ROZLICZENIE DOTACJI 

Niezbędne załączniki:

1. Kopia faktury za zakup pieca gazo-
wego, wystawionej na nazwisko wnio-
skodawcy, potwierdzona za zgodność 
z oryginałem przez wnioskodawcę. 
2. Kopie protokołów z demontażu 
pieca węglowego i montażu pieca 
gazowego podpisanych przez oso-
bę, która posiada uprawnienia insta-
lacyjne, potwierdzone za zgodność 
z oryginałem przez wnioskodawcę. 
3. Kopia dokumentów potwierdza-
jących gwarancję i parametry tech-
niczne nowego pieca.

• WYPŁATA DOTACJI NA KONTO 
BANKOWE WNIOSKODAWCY

Dotacja jest zwolniona z podat-
ku dochodowego. Należy sprawdzić, 
czy można skorzystać z ulg podat-
kowych na wydatki poniesione pod-
czas modernizacji ogrzewania.

• UWAGA - w okresie zagroże-
nia epidemiologicznego wnioski                                                                                            
w wersji elektronicznej (skan, zdjęcia 
itp.) proszę wysyłać do sprawdzenia 
na adres marcin.galoch@um.le-
gionowo.pl Wszelkie informacje na 
temat udzielania dotacji i wniosków 
można uzyskać telefonicznie 
- 22 766 40 66; 22 766 40 65.



#legionowo
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W szlagierowym starciu 18. kolejki III ligi Legio-
novia zremisowała u siebie z Polonią Warszawa 
1:1. Mecz stał na naprawdę wysokim poziomie                     
i mógł się podobać postronnym obserwatorom. 
Obie drużyny stworzyły sobie sporo sytuacji do 
zdobycia gola. W 28. minucie na prowadzenie 
wyszli legionowianie. Po dośrodkowaniu z lewej 
strony tor lotu piłki źle obliczył bramkarz Czar-
nych Koszul, Michał Brudnicki. Bartosz Mro-
czek uderzeniem głową umieścił futbolówkę w 
siatce. Do przerwy 1:0 dla naszych ulubieńców.

W drugiej połowie goście ruszyli do odrabiania 
strat. Piłkę z linii bramkowej wybił chociażby Karol 
Barański. Kilka chwil później Polonia dopięła swe-
go. Na strzał z dystansu zdecydował się Marcin 
Pieńkowski, czym zaskoczył golkipera biało-żół-

to-czerwonych, Jana Krzywańskiego. Novia w 
samej końcówce mogła jeszcze przechylić szalę 
na swoją korzyść po bardzo dobrej indywidualnej 
akcji i uderzeniu Mroczka, który był zdecydowanie 
jedną z najjaśniejszych postaci tego widowiska.

Co oznacza ten remis? W czołówce prak-
tycznie status quo – Legionovia wciąż przewodzi 
stawce. Przewaga nad wiceliderem ze Skiernie-
wic wzrosła do 2 punktów, dzięki niespodziewanej 
porażce Unii z Wissą Szczuczyn. 

Legionovia Legionowo 
– Polonia Warszawa 1:1 (1:0)

Bramki: Mroczek (28') – Pieńkowski (60')
Legionovia: Krzywański – Kaczorowski, Ko-

ziara, Wojdyga, Barański, Mroczek, Zjawiński (63' 
Balicki), Koziara, Bajdur, Smuga (79' Waszkiewicz), 
Papazjan. Trener: Michał Piros.

Polonia: Brudnicki – Mikołajewski, Jarosz, 
Wełna, Wyszkowski, Piątek, Kluska, Marciniec, 
Pieńkowski (85' Pazio), Mosiejko (90' Górski), Pie-
czara (77' Paczuk). Trener: Rafał Smalec.

Żółte kartki: Koziara – Kluska, Mosiejko, Wełna.
Sędzia: Wojciech Myć (Lublin).

źródło: Patryk Grzelak/Ks Legionovia Legionowo
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Szlagier 
na remis

Kolejne trzy punkty
Po dwutygodniowej przerwie Legionovia wró-
ciła do rywalizacji w rozgrywkach ligowych. 
Nasi ulubieńcy pewnie pokonali u siebie Wissę 
Szczuczyn 3:0.

Legionovia jako lider tabeli była zdecydo-
wanym faworytem starcia z drużyną z Podla-
sia. Wissa zajmowała przedostatnie miejsce. Od 
pierwszego gwizdka to nasz zespół przejął inicja-
tywę i narzucił swój styl gry. Wyraźna przewaga 
przyniosła efekt w 27. minucie, gdy na bramkę 
uderzał Michał Bajdur, a tor futbolówki przeciął 
Dariusz Zjawiński. Kilka minut później było już 2:0. 

Tym razem na listę strzelców wpisał się Bajdur po 
tym, jak bramkarz przyjezdnych sparował piłkę do 
boku po uderzeniu Bartosza Mroczka. Tuż przed 
końcem pierwszej części swojego drugiego gola w 
tym spotkaniu zdobył “Bajdi”. Na tablicy wyników 
do przerwy aż 3:0 dla biało-żółto-czerwonych.

Po zmianie stron legionowianie nie forso-
wali tempa i w pełni kontrolowali wydarzenia 
boiskowe. Nie brakowało jednak kolejnych sy-
tuacji i pojedynek mógł się zakończyć jeszcze 
wyższą wygraną.

KS Legionovia Legionowo
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W ubiegły piątek (26.11) w ratuszu 
prezydent miał okazję wręczyć meda-
le za długoletnie pożycie małżeńskie.

Diamentowe i złote gody były oka-
zją do wręczenia jubilatom kwiatów, 
medali i pucharów. W Sali Ślubów pary 
spotkały się osobno. Małżonkowie przy-
szli na wyznaczoną wcześniej godzinę. 

- Drogim Jubilatom jeszcze raz ży-
czę wszystkiego co najlepsze, a nam 
wszystkim takiej pogody ducha jaką 

miałem okazję zaobserwować u Mło-

dych Par – mówi prezydent Smogo-
rzewski, który miał okazję porozmawiać 
z wyjątkowymi gośćmi.

Laboratoria Przyszłości to 
rządowa inicjatywa finansowania 
oświaty, która daje szkołom pod-
stawowym możliwość otrzymania 
pieniędzy na zakup nowoczesnego 
wyposażenia z tzw. kierunków STE-
AM (nauka, technologia, inżynieria, 
sztuka oraz matematyka). W ramach   

prowadzonych zajęć uczniowie mają 
rozwinąć swoje kompetencje takie 
jak kreatywność, umiejętność roz-
wiązywanie problemów czy znajo-
mość nowych technologii.

Katalog wyposażania o jakie mo-
gły się starać szkoły, liczył 175 pozy-

cji. Wśród podstawowych elementów 
znalazły się: drukarki 3D z akceso-
riami (w tym m.in. z aplikacjami, sli-
cerami, ploterami); mikrokontrolery                                           
z sensorami, wzmacniaczami, płyt-
kami prototypowymi i innymi akce-
soriami; sprzęt do nagrań dla nauki 
prezentacji swoich osiągnięć (kame-
ry, oświetlenie, mikrofony) oraz stacje 
lutownicze (do mikrokontrolerów).

Wysokość przyznanych środków 
była uzależniona od liczby uczniów                     
w danej szkole:

• SP nr 1 – 248.400,00 zł,
• SP nr 2 - 289.800,00 zł,
• SP nr 3 – 161.400,00 zł,
• SP nr 4 – 153.600,00 zł,
• SP nr 7 - 302.100,00 zł,
• SP nr 8 - 266.700,00 zł.

Na czym polega sukces tego pro-
gramu? W ciągu tych lat wysterylizowa-
no 3156 kotów (2126 kotki, 1030 kocur-
ków), 386 suczek i 89 psów w ramach 
tzw. adopcji z ulicy. Oddano do adopcji 
ponad 3025 kotów i 516 psów (adopcje                                                                                                      
z ulicy). To są dane, z których możemy być 
wszyscy dumni! To także duże oszczęd-
ności dla budżetu gminy, bowiem zwie-
rzęta trafiają do adopcji, bez konieczności 
pobytu w schroniskach, które są przepeł-
nione i niestety kosztowne.

Bezdomne koty bywają praw-
dziwą zmorą w niektórych mia-

stach. Jak sobie radzi Legionowo? 
Dzięki podjętym działaniom zapobie-
gamy niekontrolowanemu rozmnaża-
niu się wolno żyjących kotów. Przy-
znam, że po kastracji zdecydowanie 
łatwiej znaleźć im domy. Zaś dla wyka-
strowanych kotów wolno żyjących za-
kupiono 74 budki, które ustawione są 
w różnych miejscach Legionowa. Na-
sze potrzebujące pomocy zwierzaki są 
dokarmiane, leczone, w razie potrzeby 
mają zapewnioną całodobową pomoc 
medyczną, schronienie i tymczasową 
opiekę do czasu adopcji. Współpracuje 
z nami 7 lecznic weterynaryjnych. 

Pani Małgorzato, co to jest 
„Koci Zakątek”? Czy może Pani 
przybliżyć temat czytelnikom? 
Grupa młodych ludzi, prowadzi dom 
tymczasowy dla kotów. Może to nie 
jest szczyt marzeń, bo to piwnica                                                                                    
w wolno stojącym domu przy                                           
ul. 3 Maja, ale są w niej 3 pomiesz-
czenia, doprowadzona kanalizacja, 
ogrzewanie, a na podłodze leży łatwo 
zmywalna wykładzina. Jest okienko,                               
a oprócz tego w każdym pomieszcze-
niu zrobiona została wentylacja. Koci 
zakątek ma zapewniać schronienie 
bezdomnym kotom do czasu oddania 
ich do adopcji, przyjmować i przetrzy-
mywać koty wolno żyjące wymagają-
ce pomocy weterynaryjnej, zapewniać 
opiekę kotom po zabiegach np. kastra-
cji wykonanych w legionowskich lecz-
nicach. Pomieszczenie jest też regu-
larnie dezynfekowane wg wskazówek 
weterynarza.

Komu należałoby podzięko-
wać za pracę na rzecz zwierząt? 
To wszystko osiągnęliśmy między 
innymi dzięki wielkiemu sercu i od-

daniu wolontariuszy, bez których nie 
bylibyśmy w stanie zrobić tyle dobre-
go i uratować tak dużo psów i kotów. 
Ich działalność jest bezcenna: Ka-
mila Panel Dera, Joanna Kuska, Kaja 
Kasprowicz, Milena Baran, Kajetan 
Gaetano, Krzysztof Pluta - BRAWO 
WY!!! Silna grupa pod dowództwem 
Kamili jest dobrze zorganizowana, to 
oni urządzili lokal, dbają o czystość, 
zdobywają sprzęty, domki dla kotów, 
zabawki itp. Sporządzili grafik, we-
dług którego pełnią dyżury w Kocim 
Zakątku. Mają zapał i wierzę, że na 

długo im go wystarczy.
Koci Zakątek nie powstałby, gdy-

by nie życzliwość i pomoc prezydenta 
Romana Smogorzewskiego, wicepre-
zydentów Marka Pawlaka i Piotra Za-
drożnego oraz prezes KZB pani Ireny 
Boguckiej, radnej Katarzyny Skierkow-
skiej-Pacochy. Wyrazy wdzięczności 
przekazuję też dla naszego dobrego 
ducha w urzędzie - Krzysztofa Wło-
chińskiego. Nie sposób też nie wspo-
mnieć o Lidii Zając, która pomaga od 
40 lat i jest rekordzistką w szukaniu 
domów adopcyjnych.

AKTUALNOŚCI

15 lat pomocy
Program Zapobiegania Bezdomności Zwierząt 
działa w Legionowie już 15 lat i naprawdę mamy 
czym się pochwalić, bowiem jesteśmy w czołów-
ce gmin w Polsce. O tym i innych aspektach pro-
gramu rozmawiamy z radną Małgorzatą Luzak, 
inicjatorką i społecznym koordynatorem Pro-
gramu Zapobiegania Bezdomności Zwierząt w 
Legionowie, która od wielu lat sprawom zwierząt 
poświęca dużo serca i czasu.

Warto przypomnieć, że koty 
są ważnym elementem 
miejskiego ekosystemu,                                                                       

a ich obecność przede wszystkim regu-
luje populację gryzoni, ich rola jest nie 
do przecenienia. Sama obecność ko-
tów sprawia, iż płodność myszy i szczu-
rów spada. Mieszkańcom zależy jednak, 
by zwierzęta były zdrowe i wysterylizo-
wane. Wierzymy więc, że ta inicjatywa 

spotka się z życzliwym przyjęciem przez Legionowian, którzy co-
raz częściej reagują na przejawy złego traktowania zwierząt, coraz 
chętniej współpracują. To bardzo budujące. Wielokrotnie Straż Miej-
ska podejmowała interwencje właśnie po zgłoszeniach mieszkań-
ców. Nie jesteśmy obojętni i o to właśnie chodzi. Poza tym, czy  nie 
jest przyjemniej żyć, gdy wokół nas jest coraz mniej cierpiących, za-
niedbanych zwierzaków? - mówi radna Małgorzata Luzak.

Laboratoria Przyszłości
w legionowskich podstawówkach
Wszystkie legionowskie szkoły podstawowe 
prowadzone przez gminę już niedługo zosta-
ną wyposażone w nowoczesny sprzęt w ramach 
programu Laboratoria Przyszłości. Kwota do-
finansowania wyniosła ponad 1,4 mln. zł. Misją 
programu jest stworzenie nowoczesnej szkoły,                                                                                                                                          
w której zajęcia będą prowadzone w sposób cie-
kawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający od-
krywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań.

- Cieszymy się, że nasze wnioski zostały rozpatrzo-
ne pozytywnie. Jest to spory zastrzyk finansowy 

dla naszych szkół. Co ważne placówki nie muszą mieć wkła-
du własnego, czyli nie ponoszą żadnych kosztów – podkreśla 
Piotr Zadrożny, zastępca prezydenta miasta.

Złote gody
W poniedziałek (29.11) w sali widowiskowej ratusza odbyło się posiedzenie 

Mazowieckiego Porozumienia Rad Seniorów. Wśród prelegentów debatują-
cych nad problemami ówczesnych seniorów byli m.in. Roman Smogorzewski, 
Anna Katarzyna Brzezińska i Jan Grabiec.
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Chceczytaco.pl
Pod koniec października Miejska Biblioteka 
Publiczna w Legionowie uruchomiła wyszu-
kiwarkę książek dla młodzieży pod nazwą 
„Chcę czytać o…”. Strona jest skierowana 
głównie do osób w wieku 10-18 lat, czytelni-
ków z grup young adults i new adult, ale może 
być też z powodzeniem wykorzystywana 
przez każdego, jako narzędzie do polecania 
książek nastolatkom w swoim otoczeniu.

W stworzonym przez nasz zespół generato-
rze łączymy funkcję wyszukiwarki tytułów z re-
komendacjami czytelniczymi oraz odpowiednim 
pozycjonowaniem książek, w oparciu o kryteria 
wskazane przez użytkownika. Badania wskazują, 
że młodzież wiedzę o tym co czytać czerpie głów-
nie z internetu, dlatego postanowiliśmy stworzyć 
narzędzie, które nie tylko podsuwa użytkowniko-
wi inspiracje czytelnicze, lecz także odsyła prosto 
do naszego katalogu internetowego.

Chceczytaco.pl to strona internetowa, która 
działa jak aplikacja. Stworzona została przede 
wszystkim z myślą o urządzeniach mobilnych, 
najpowszechniejszych wśród młodych osób, ale 
można ją uruchomić także na komputerze. Działa 
w prosty sposób – dostarczamy wyszukiwarce 
informacji na swój temat (wiek, płeć) oraz wy-
bieramy z listy tematy, o których chcielibyśmy 
czytać, a strona dostosowuje wyniki do wska-
zanych kryteriów. Powstanie tej wyszukiwarki to 
nasz sposób na dotarcie do młodych czytelników, 
którzy np. chętnie zaopatrują się w księgarniach, 
aktywnie korzystają z tzw. booktoka i booksta-
gramu, czyli internetowej przestrzeni wymiany 
doświadczeń czytelniczych, a wciąż stereotypo-
wo postrzegają bibliotekę, jako miejsce wypoży-
czania wyłącznie lektur szkolnych.

Przy wyszukanych pozycjach można znaleźć 
krótki opis oraz link do książki w katalogu inter-
netowym, tak aby można było od razu ją zare-
zerwować lub, jeżeli książka jest wypożyczona, 
ustawić się w kolejce. Ze wszystkich tych funkcji 

można korzystać bez zalogowania. Każdy użyt-
kownik będzie mógł także założyć swoje konto, 
co umożliwi zapisanie list pozycji do przeczytania 
oraz ocenę książek. Taka wirtualna półka może 
stanowić dobrą bazę czytelniczą, zwłaszcza dla 
młodzieży, która szuka inspiracji książkowych                       
i chce rozwijać swoje zainteresowania literackie.

Stworzenie strony było poprzedzone długimi 
i starannymi przygotowaniami: powstała w part-
nerstwie i ścisłej współpracy z jej potencjalnymi 
użytkownikami. Przede wszystkim musieliśmy 
dobrze poznać zainteresowania młodzieży, tak 
żeby odpowiednio dobrać książki i tematy, o któ-
rych chce ona czytać. Z tego powodu od marca 
analizowaliśmy treści dotyczące czytania, które 
pojawiają się na tik toku, zarówno same filmy, jak 
i komentarze do nich, w których młodzież często 
wprost opisywała swoje ulubione tropy literackie, 
co przełożyło się na tematy, które zostały ujęte 
na naszej stronie. Bibliotekarze korzystali również                                                                                                                       
z codziennych doświadczeń z pracy z młodzieżą 
oraz statystyk wypożyczeń. Ich propozycje zo-
stały skonfrontowane z oczekiwaniami uczniów 
legionowskich szkół, którzy mieli okazję przete-
stować to narzędzie podczas „szybkich randek” 
z książkami, a ich uwagi zostały uwzględnione 
przy przygotowywaniu ostatecznej wersji strony. 
W wyszukiwarce tytułów zawarto zarówno po-
pularne nowości, jak i pozycje starsze, ale nadal 
chętnie czytane. Strona jest na bieżąco rozbudo-
wywana, pojawiają się na niej kolejne książki.

Wyszukiwarka chceczytaco.pl została przy-
gotowana w ramach projektu „Ta książka jest                         
o Tobie!”, którego nazwa jest nieprzypadkowa. 
Ma bowiem na celu wspomóc młodego czytelnika                                                                                                                      
w dotarciu do książek, z których bohaterami 
mógłby się utożsamić, współprzeżywać ich emo-
cje oraz spojrzeć na swoje problemy z innej per-
spektywy. Dofinansowano ze środków Ministra 
Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu po-
chodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Nasi mali czytelnicy

Międzynarodowy Dzień
Postaci z Bajek

Tego dnia (5.11) w Poczytalni roiło się od książkowych 
gości. Między półkami umościli się m.in.: Shrek, Aladyn, 
Roszpunka, Grufallo, Cliford, Królewna Śnieżka i siedmiu 
krasnoludków oraz cała rodzina Muminków. Na naszych 
Czytelników czekały przygotowane książki, opowiadające 
o losach tych postaci. Najmłodsi Czytelnicy mieli okazję 
wziąć udział w zgadywance i otrzymać naklejki. Mogli rów-
nież do woli korzystać z kolorowanek ze swoimi ulubionymi 
bohaterami. A wszystkich, którzy nas w tym dniu odwie-
dzili, przywitali bajkowi pomocnicy biblioteki: Elsa z Kra-
iny Lodu, Pippi Pończoszanka, Myszka Miki, Kot w butach, 
Czarownica oraz uczennica Hogwartu. Więcej informacji na 
stronie www.bibliotekalegionowo.pl
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W środę 10 listopada 2001 r. na-
stąpiło uroczyste otwarcie Zbiorów 

Historycznych Miasta Legionowa 
– pierwszej w dziejach Legionowa 
placówki muzealnej przedstawia-
jącej historię miasta. Działalność 
zbiorów od 2006 r. kontynuuje Mu-
zeum Historyczne w Legionowie. 
Placówką od 20 lat, tj. od samego 
początku nieprzerwanie kieruje Ja-
cek Szczepański.

Z radością informujemy, że Miej-
ska Biblioteka Publiczna w Legiono-
wie otrzymała 17 250 zł na zakup ksią-
żek w ramach „Dofinansowania dla 
bibliotek publicznych na zakup nowo-
ści wydawniczych oraz usługi zdalne-
go dostępu do książek w formatach 
e-booków i/lub audiobooków i/lub 
synchrobooków – Priorytet 1, Kieru-
nek Interwencji 1.1 w ramach NPRCz 
2.0”. Już wkrótce półki w Poczytalni 
i filiach będą uginać się pod stosami 
nowiutkich, wciąż pachnących dru-
karnią książek. Bądźcie czujni i regu-
larnie śledźcie biblioteczny katalog 
(Dofinansowano ze środków finanso-
wych Ministra Kultury, Dziedzictwa 
Narodowego i Sportu w ramach reali-
zacji Narodowego Programu Rozwoju 
Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025).

Mamy też kolejną dobrą wiado-
mość! Biblioteka otrzymała wyróżnie-

nie w konkursie Noc Bibliotek i Platon 
na najciekawsze wydarzenie, orga-
nizowane w ramach Nocy Bibliotek 9 

października 2021 r. Kolejny zestaw 
książek zasilił więc legionowskie półki.

KULTURA
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MOK w grudniu 2021
kalendarz wydarzeń

11 grudnia, godz. 15.00
sala w ratuszu, Legionowo, 
ul. Piłsudskiego 41
Koncert świąteczny Pracowni 
Śpiewu Estradowego 
Angel`s Voice
dzieci i młodzież
wstęp - wejściówki dostępne 
w MOK Legionowo, 
ul. Norwida 10 

11 grudnia, godz. 19.00
sala w ratuszu, Legionowo, 
ul. Piłsudskiego 41
Koncert świąteczny Pracowni 
Śpiewu Estradowego 
Angel`s Voice
młodzież i dorośli
wstęp - wejściówki dostępne 
w MOK Legionowo, 
ul. Norwida 10 

18 grudnia, godz. 18.00
sala w ratuszu, Legionowo, 
ul. Piłsudskiego 41
Koncert świąteczny Pracowni 
Śpiewu Estradowego 
Angel`s Voice
dzieci i młodzież
wstęp - wejściówki dostępne 
w MOK Legionowo, 
ul. Norwida 10

19 grudnia, godz. 17.00
Ratusz Miejski, Legionowo, 
ul. Piłsudskiego 41
Wigilia Miejska
- koncert "Czas Niespodzianek"
- kiermasz Świąteczny
- żywa szopka
wstęp wolny

Zapraszamy do oglądania wy-
staw w Galerii Sztuki Ratusz w 
Legionowie. Galeria znajduje się 
w atrium ratusza, przy 
ul. Piłsudskiego 41. 

Jest dostępna w godzinach 
pracy Urzędu Miasta.

Jarosław Filipek 
- "Pejzaż polski" - malarstwo
wystawa: 
19 listopada - 14 grudnia
Wystawa to malarskie opowie-
ści z różnych zakątków Polski. 
Artysta maluje zarówno rozle-
głe, panoramiczne widoki, jak 
i z wyczuciem wykadrowane 
fragmenty, pojedyncze motywy 
pejzażowe. Część prac to widoki 
z Puszczy Kampinoskiej, miejsca 
gdzie artysta mieszka i pracuje. 
Oglądamy wydmy, mokradła, 
łąki, rozlewiska i strumienie. Au-
tor w naturalnej przyrodzie widzi 
najdoskonalszy stan pierwotny. 
Namawia nas do zatrzymania 
się, kontemplacji piękna, które 
nas otacza.

Grupa TechART - "W poszukiwa-
niu Harmonii i piękna" 
- malarstwo
wystawa: wystawa: 
15 grudnia - 6 stycznia
Tytuł wystawy to motto spotkań 
plenerowych grupy, które od 
ośmiu już lat odbywają się na te-
renie wspaniałego Zespołu Pa-
łacowo-Parkowego Domu Pra-
cy Twórczej w Radziejowicach,                    
w uroczym Wiatrakowie koło Ka-
zimierza Dolnego, oraz w Domu 
Plenerowym ASP w Dłużewie 
nad Świdrem. Uczestnicy przy-
jeżdżają z różnych miejsc. Są                                                                                
w różnym wieku, ale z jednako-
wo silną radością malowania. 
Łączy ich wspólna pasja, wza-
jemna życzliwość jak też szacu-
nek dla indywidualnych poszu-
kiwań artystycznych. 

Poczytalnia zaprasza
Półki Poczytalni uginają się od nowości. Warto zajrzeć do legionow-
skiej biblioteki i wybrać coś dla siebie.

Przygoda ze Zwiadowcami
Niezwykle miło nam poinformo-
wać, że legionowska bibliote-
ka została laureatem konkursu 
„Przygoda ze Zwiadowcami” zor-
ganizowanym przez Wydawnic-
two Jaguar. 

Częścią konkursu były filmiki 
związane ze „Zwiadowcami” (do-
stępne do zobaczenia na biblio-
tecznym profilu na Facebooku oraz 

Tik-Toku) i gra escape room „Uciecz-
ka z zamku Falaise”. - Dziękujemy 
bardzo za docenienie naszej pracy! 
Już niedługo nagrody konkursowe, 
m.in. pakiet książek z Wydawnictwa 
Jaguar, będzie można znaleźć na 
naszych półkach – mówią legionow-
scy bibliotekarze. Odwiedź ich na 
stronie www.bibliotekalegionowo.pl 
lub FB @bibliotekalegionowo

Uroczysta
prezentacja
W niedzielę 14 listopada od-
była się uroczysta prezen-
tacja XIII tomu „Rocznika 
Legionowskiego”. Publikację 
wydało Towarzystwo Przyja-
ciół Legionowa we współpra-
cy z Muzeum Historycznym                
w Legionowie.

Na spotkanie w sali widowi-
skowej Urzędu Miasta przybyło 
ponad 80 osób. Na wstępie goście 
upamiętnili minutą ciszy zmar-
łych autorów. Następnie głos 
zabrał redaktor naczelny Rocz-
nika prof. Aleksander Łuczak. Po 
tym dr hab. Jacek Szczepański, 
prezes TPL i zastępca redaktora 
naczelnego omówił zawartość 
merytoryczną poszczególnych 
artykułów. Następnie sekretarz 
komitetu redakcyjnego dr Adam 
Kaczyński przedstawił wymogi 
edytorskie i terminy składania 
tekstów do XIV tomu.

Muzealny Jubileusz
Czy wiecie, że 20 lat 
temu powstały Zbio-
ry Historyczne Mia-
sta Legionowo?
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Otwarcie
11 grudnia


