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Szkoła Podstawowa
nr 8 i jej historia

Pod koniec stycznia do Urzędu Miasta Legionowo dotarła przesłana
przez
wojewodę mazowieckiego
i Instytut Pamięci Narodowej opinia
dotycząca zmiany patrona Szkoły
Podstawowej nr 8.
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SPRAWDŹ JAK TY MOŻESZ POMÓC
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Budżet Obywatelski

Inspiracje. Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi.
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Nowe ścieżki rowerowe
w Legionowie

Legionowo już od kilku lat dynamicznie
rozwija alternatywne sposoby przemieszczania się w granicach miasta.
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Edukacja

Rekrutacja do przedszkoli. Stypendia
dla studentów niepełnosprawnych.
Konkurs plastyczny „Konopnicka
– dzieci dzieciom”.

Str. 10

Stypendia

O stypendium mogą ubiegać się studenci będący mieszkańcami Legionowa z orzeczonym umiarkowanym lub
znacznym stopniem niepełnosprawności, którzy spełniają jednocześnie
niżej wymienione warunki.

Str. 10

Wspólnoty
Dogęszczają Zielenią

To już kolejni adresaci tej niezwykłej
inicjatywy, która ma wpłynąć na
zwiększenie liczby drzew na terenie
miasta. W jej ramach zostanie posadzonych co najmniej 50 tys. sadzonek drzew – sosny, brzozy, lipy, dęby,
buki, graby.
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Drodzy Mieszkańcy,
zwracam się do Was z prośbą o wsparcie dla naszych ukraińskich
przyjaciół. Musimy być gotowi nie tylko do symbolicznych gestów,
choć są niezwykle ważne, ale także do realnej pomocy. Samorząd
i mieszkańcy ruszyli z ogromną pomocą dla Ukraińców. W Legionowie przyjęliśmy już około 25 uchodźców i spodziewamy się kolejnych. Mieszkańcy i instytucje zaoferowały do tej pory możliwość
pobytu dla około 300 osób.
czytaj str. 3

Alert dezinformacyjny!
Zweryfikuj informacje, zanim przekażesz dalej.
Bądź świadomy!
Zmanipulowaną informację często charakteryzują:
kontrowersyjny tytuł, emocjonalny język i zdjęcia/nagrania,
niewiarygodne źródło informacji lub jego brak.
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Szanowni
Mieszkańcy
Legionowa!
Przy granicach naszego kraju
toczy się regularna, niczym nie
sprowokowana wojna. Myślę,
że wszyscy powinniśmy stanąć na wysokości zadania i tak
jak kiedyś Polakom pomagano
w różnych krajach świata, teraz my musimy pokazać swoją
solidarność Ukrainie.
Już od momentu agresji na Ukrainę mieszkańcy Legionowa
chcą wspierać uchodźców. Pragnę podziękować mieszkańcom za wszelkie pomysły, zgłoszenia wolontariuszy, oferowane miejsca noclegowe.
Miasto przygotowało ponad 150 miejsc dla obywateli Ukrainy,
mamy nadzieję, że w najbliższym czasie będzie ich jeszcze
więcej.
Ta straszliwa rozpoczęta wojna jest testem naszej ludzkiej
godności i przy tych trudnych dla nas wszystkich, dla całej
Europy dniach musimy wykazać niezwykły humanitaryzm
oraz okazać wszelką możliwą pomoc.

Ogłoszenie
pracy
Prezydent Miasta Legionowo ogłasza konkursy:
1. na kandydata na stanowisko
Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 10 im. Wandy Tomczyńskiej
w Legionowie, ul. Władysława Broniewskiego 6;
2. na kandydata na stanowisko
Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 im. Janusza Kusocińskiego
w Legionowie, ul. Władysława Broniewskiego 7;
3. na kandydata na stanowisko
Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 6 ,,Tęczowa Szóstka"
w Legionowie, ul. Władysława Broniewskiego 3.
Oferty należy składać w terminie do 14 marca 2022 r.
do godz. 16.00
Szczegółowa treść ogłoszeń znajduje się
w Biuletynie Informacji Publicznej (bip.legionowo.pl)
w zakładce Praca – Ogłoszenia.

AKTUALNOŚCI

#legionowo
#PulsMiasta

legionowo.pl

Prace prezydenta od 26 stycznia do 18 lutego
Inwestycje
w trakcie realizacji:
• budowa skrzyżowania bezkolizyjnego w ciągu ul. Polnej
i ul. Kwiatowej wraz z likwidacją przejazdu kolejowo-drogowego (trwają prace
przy zabezpieczaniu wykopu
pod tunel od strony ul. Polnej, przebudowywane są
sieci wodociągowe i gazowe
w ramach usuwania kolizji,
rozpoczęto prace związane
z budową rurociągu tłocznego kanalizacji deszczowej,
wykonano zbiornik na wody
deszczowe i trwają prace
związane z zabezpieczaniem
dna i skarp)
• budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy
ul. Piaskowej 6,\

• budowa integracyjnej przestrzeni rekreacyjnej na Osiedlu Jagiellońska,
• budowa ul. Leszczynowej,
• budowa ścieżki rowerowej
w ul. Sowińskiego, Chrobrego i Kazimierza Wielkiego.
• przebudowa lokalnego węzła przesiadkowego przy
ul. Olszankowej;
• przebudowa lokalnego węzła przesiadkowego przy
ul. Sowińskiego;

Złożono wnioski o przeprowadzenie
postępowania o udzielenie zamówienia na:
• budowę ronda w ul. Krasiń-

skiego,
skiego

Grottgera,

Sowiń-

• budowę ścieżki rowerowej
w al. Legionów i ul. Cynkowej (od ul. Wyszyńskiego do
ul. Orzechowej)
• budowę ścieżki rowerowej
w ul. 3 Maja i ul. Kościuszki
wraz z budową mini ronda na
skrzyżowaniu ul. 3 Maja, Kopernika, Siemiradzkiego
• budowę ścieżki rowerowej
w ul. Olszankowej (od ul. Sikorskiego do ul. Jana Pawła
I) wraz z przebudową drogi
i przebudową osiedlowej sieci cieplnej
• budowę ścieżki rowerowej
w ul. Zakopiańskiej wraz
z przebudową drogi

Zmarł płk Zdzisław Sokalski
Z głębokim żalem i smutkiem,
w poczuciu ogromnej straty żegnamy śp. płk. Zdzisława Sokalskiego
pseudonim „Czarny”. Kombatanta,
aktywnego uczestnika działań wojennych w szeregach Armii Krajowej. Działacza społecznego, osobę
niezwykle zasłużoną dla Legionowa.
Zdzisław Sokalski ukończył Szkołę Powszechną nr 2 w Legionowie,
a następnie kontynuował naukę
w przedwojennej Szkole Handlowej
zredukowanej przez Niemców w czasie okupacji do rangi szkoły zawodowej (Handelsschule der Gemeinde
Legionowo).
W latach 1937-1939 należał do drużyny harcerskiej ZHP przy Szkole Powszechnej nr 2 w Legionowie. W konspiracji od grudnia 1943 roku - Szare
Szeregi - drużyna im. Zawiszy Czarnego przy tajnym gimnazjum, wprowadzony przez drużynowego, żołnierza
710 plutonu, Jerzego Chlewickiego
ps. Odrowąż. Przysięgę składał przed
Jerzym Siwińskim ps. Dąb, dyrektorem tajnego gimnazjum przy Gminnej Szkole Handlowej w Legionowie,
który był również Zastępcą Komen-

danta Kadry Obywatelskiej na terenie
Legionowa oraz przed ks. Wacławem
Szelenbaumem ps. Bonus, kapelanem
1 Rejonu „Marianowo - Brzozów”. Do
zadań drużyny należało między innymi malowanie antyniemieckich haseł
w ramach tzw. małego sabotażu, obserwacja i wystawianie tzw. czujek
przed domami, w których odbywały
się szkolenia wojskowe, sprzedaż „Nowego Kuriera Warszawskiego, kolportaż prasy konspiracyjnej - "Biuletynu
Informacyjnego" i "Reduty".
Zdzisław Sokalski przynależał do

VII Obwodu „Obroża” (powiat warszawski) Warszawskiego Okręgu Armii
Krajowej - 1 Rejon „Brzozów” (Legionowo) - pluton łączników w 1. kompanii
pod dowództwem st. sierż. Ludwika
Majchrzaka ps. Komar w 1. Batalionie
dowodzonym przez ppor. Bolesława
Szymkiewicza „Znicza", do 5.08.1944.
Zdemobilizowany rozkazem mjr. Romana Kłoczkowskiego ps. Grosz.
Więcej informacji odnaleźć można
na stronie Muzeum Powstania Warszawskiego.
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Solidarni z Ukrainą
TEMAT NUMERU

Legionowianie przynoszą dary na zbiórkę, a lista wolontariuszy stale rośnie. Wszystkie osoby chcące włączyć się w akcję pomocy oraz
poszukujące pomocy dla rodziny lub przyjaciół
z Ukrainy prosimy o zapoznanie się z poniższym
artykułem. Wyjaśniamy jak można pomóc oraz
jakiej pomocy udziela samorząd.

Drodzy Mieszkańcy,
zwracam się do Was z prośbą o wsparcie dla naszych ukraińskich przyjaciół.
Musimy być gotowi nie tylko do symbolicznych gestów, choć są niezwykle ważne,
ale także do realnej pomocy. Chcemy być gotowi na pomoc humanitarną na wypadek, gdyby sytuacja na Ukrainie się zaostrzała. Powstała już pierwsza lista takich
miejsc, w których moglibyśmy przyjąć Ukraińców.
Chcielibyśmy stworzyć listę partnerów, mieszkańców oraz organizacji pozarządowych, bo to działanie, które powinno łączyć zasoby i siły podmiotów publicznych i niepublicznych, na których moglibyśmy liczyć w momencie migracji ludności
z Ukrainy.
Nasze obecne działania skoncentrowane są na:
• Znalezieniu wolontariuszy, którzy mówią w jęz. ukraińskim. Chcielibyśmy
stworzyć bazę, dzięki której będziemy w stanie szybko zareagować w przypadku
pojawienia się w naszym regionie osób z Ukrainy.
• Poszukiwaniu sprzętu, który mógłby zostać przekazany przybyłym do nas
rodzinom. Jeżeli dysponujecie sprzętem: lodówka, łóżko, meble, małe AGD itp., który chcielibyście przekazać, poinformujcie nas o tym. W przypadku wystąpienia okoliczności zgłosimy się do was czy oferta jest nadal aktualna. Zapewnimy transport
i odbiór wskazanego przez was sprzętu.
• Tworzeniu bazy lokalowej, osób mogących udzielić schronienia obywatelom
Ukrainy.
W celu wyrażenia chęci zaangażowania się w naszą akcję proszę o kontakt:
Referat Kultury i Współpracy,
tel. 22 766 40 78 (w godz. pracy Urzędu) / 518 970 430
e-mail: kultura@um.legionowo.pl
Bezpieczna Ukraina to również bezpieczna Polska. To nie jest tylko pusty gest.
Do wszystkich naszych ukraińskich przyjaciół - partnerów, współpracowników, beneficjentów naszych działań – kierujemy wyrazy wsparcia, otuchy i solidarności.
Roman Smogorzewski, prezydent miasta Legionowo

Pomoc lokalowa
Legionowo dysponuje około 300
miejscami noclegowymi (u osób prywatnych, ale też w instytucjach). Koordynatorem akcji rozlokowania osób
potrzebujących schronienia jest Justyna Borawska Kierownik Referatu
Zarządzania Kryzysowego i Obrony
Cywilnej nr tel. 518 970 430. Wszystkie osoby z Legionowa pomagające
Ukraińcom, potrzebujące skorzystać
z tej bazy lokalowej, proszone są
o kontakt z panią Justyną. Natomiast
tych, którzy chcą użyczyć swoje
mieszkanie lub pokój dla uchodźców,
prosimy o wysyłanie SMS z informacją o tym, w jakim zakresie możecie
Państwo tę pomoc udzielić (np. pokój
2 osoby). W ramach naszych możliwości będziemy się starać pomóc każdemu potrzebującemu.
Tych, którzy mają już zakwaterowanych Ukraińców, zapraszamy do
ratusza, po potrzebne im rzeczy (ubrania, jedzenie, środki czystości).
Zbiórka dla uchodźców
Już od soboty (26.02.2022) w ratuszu prowadzona jest zbiórka darów.
Będzie ona kontynuowana codziennie w godzinach od 8:00 do 22:00 do
odwołania. Od wtorku ruszają zbiórki
w Arenie, Poczytalni i siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej. W każdym
miejscu zbiórka prowadzona jest
w innych godzinach. Zbiórka ta jest
prowadzona we współpracy z PCK.
• IŁ Capital Arena Legionowo,
ul. Chrobrego 50B /od 8:00 do 18:00/
• Poczytalnia, ul Kościuszki 8A/
pierwsze piętro w godzinach pracy biblioteki/
• Siedziba OSP, ul. Mickiewicza 11/
od10:00 do 18:00/

Na pomoc Ukrainie!

W związku z tragicznymi wydarzeniami na Ukrainie, Polski Czerwony Krzyż uruchamia zbiórkę środków pod hasłem #napomoc
Ukrainie. PCK jest przygotowany, aby zorganizować pomoc dla
obywateli Ukrainy poszkodowanych w wyniku konfliktu zbrojnego.
Polski Czerwony Krzyż na bieżąco monitoruje
sytuację i dostosowuje swoje działania do panujących warunków. Uruchamiamy zbiórkę środków
finansowych na rzecz pomocy ofiarom wojny na
Ukrainie. Wszystkie nasze akcje będą skoordynowane z działaniami Międzynarodowej Federacji
Stowarzyszeń Czerwonego Krzyża i Czerwonego
Półksiężyca i Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża oraz Ukraińskiego Czerwonego
Krzyża, który działa na miejscu zdarzenia – mówi
Jerzy Bisek, prezes Polskiego Czerwonego Krzyża.
Wpłaty na pomoc Ukrainie można kierować
na konto: 16 1160 2202 0000 0002 7718 3060
z dopiskiem „UKRAINA”.

Pozyskane
środki
będą
przeznaczone
w pierwszej kolejności m.in. na zakup żywności,
materiałów opatrunkowych oraz zabezpieczenie
innych priorytetowych potrzeb.
Polski Czerwony Krzyż w razie potrzeby może
również wspierać miejsca tymczasowego zakwaterowania uchodźców z terenów objętych działaniami wojennymi. Dysponujemy sprzętem (łóżka
polowe, śpiwory, koce, żywność środki higieny
osobistej) oraz posiadamy szerokie doświadczenie w udzielaniu pomocy humanitarnej, które pozwoli na zapewnienie schronienia i opieki poszkodowanym.

To największy kryzys humanitarny od czasów
II Wojny Światowej. Przewidujemy, że do Polski może trafić nawet 3 milionów Ukraińców
uciekających przed okrucieństwem wojny. To
będą ludzie po dramatycznych doświadczeniach, często pozbawieni środków do życia, potrzebujący naszego wsparcia. Bardzo dziękuję mieszkańcom Legionowa
za tak wielki odzew na wspólny apel Prezydenta Miasta
Legionowa i Polskiego Czerwonego Krzyża o pomoc dla
ofiar wojny na Ukrainie – mówi Jerzy Zaborowski Wiceprezes Polskiego Czerwonego Krzyża.

Co zbieramy?
Produkty nowe lub nienoszące
śladów użytkowania:
• koce,
• śpiwory,
• ręczniki,
• pościel,
• produkty higieniczne,
• środki czystości i higieny osobistej,
• środki opatrunkowe,
• pieluchy,
• środki bakteriobójcze itp.
• żywność o przedłużonym terminie ważności
• nowe ubrania (prosimy przynosić
w opisanych torebkach, ułatwi to bardzo sortowanie)
*Informacja od OPS Legionowo,
pomoc dla matek, które są w Hrubieszowie: na chwilę obecną potrzebne są:
• jednorazówki (sztućce, miseczki,
kubki),
• zabawki, które dzieci zabierają ze
sobą.
• Wózki, koce termiczne, termosy,
środki opatrunkowe i do dezynfekcji,
leki przeciwbólowe.

Zbiórka finansowa PCK
Zbiórkę pieniężną prowadzi m.in.
PCK. Środki można wpłacać na numer
konta 16 1160 2202 0000 0002 771
3060 z dopiskiem „Ukraina’.
Wolontariat
Zapraszamy osoby chętne do pomocy do przychodzenia w miejsca
zbiórek i pomoc w sortowaniu darów.
Ponadto osoby znające język ukraiński prosimy o zgłaszanie swojej chęci
pomocy na adres mail: kultura@um.legionowo.pl podając: numer telefonu
kontaktowego oraz informacje na temat
swojej dostępności). Koordynator zbiórki: Anna Łaniewska, tel. 570 244 302.
Bezpłatną pomoc uchodźcom
z Ukrainy oferują:
Notariusz Igor Baranowski
- tel. 607 334 166
Fotograf Legionowo Beata Benedyczak (zdjęcia do dokumentów)
- 502 267 855
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INWESTYCJE

Szkoła Podstawowa nr 8 i jej historia
Pod koniec stycznia do Urzędu Miasta Legionowo dotarła przesłana
przez wojewodę mazowieckiego i Instytut Pamięci Narodowej opinia
dotycząca zmiany patrona Szkoły Podstawowej nr 8 na osiedlu Piaski
w Legionowie, jakim jest 1 Warszawska Dywizja Piechoty. Umotywowano
to art. 1 ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy, budowli, obiektów i urządzeń
użyteczności publicznej oraz pomniki. Zgodnie z opinią nazwa szkoły
„upamiętnia organizację symbolizującą represyjny, autorytarny i niesuwerenny system władzy w Polsce, istniejący w latach 1944-1989”.

– To jest 30 lat tradycji, wszyscy do tej nazwy się
przyzwyczaili. Powstał jakiś konsensus i nagle
ktoś z zewnątrz próbuje ten spokój zniszczyć. Teraz nagle z publicznej, z historycznej pamięci chce się wymazać nazwę jednostki. Taka była historia Polski. – ocenia
prezydent Roman Smogorzewski.

W związku z powyższymi informacjami Konstanty Radziwiłł zwrócił
się do Prezydenta Miasta Legionowo
„z uprzejmą prośbą o rozważenie dokonania zmiany patrona ww. szkoły
i w tym celu skierowanie inicjatywy
do Rady Miasta Legionowa”.

szawskiej Dywizji Zmechanizowanej,
w ramach akcji „Czynu Pomocy Szko-

W artykule z 1988 roku kpt. T. Piekło
pisał: „Na osiedlu Piaski w Legiono-

przy współudziale Kościuszkowców tysiąc czterystu sześćdziesięciu uczniów mogło rozpocząć naukę
w obecnym budynku.
Szkoła Podstawowa nr 8 została
estetycznie zaprojektowana i umiejętnie wkomponowana w krajobraz
osiedla. Ma dwadzieścia cztery sale
lekcyjne, liczne pomieszczenia so-

Przesłana opinia i możliwa zmiana
nazwy szkoły wywołała sprzeciw zarówno w Urzędzie Miasta Legionowo,
wśród historyków, mieszkańców, jak
i byłych żołnierzy ją współtworzących. Do chwili obecnej odbyło się
kilka spotkań, podczas których osoby
związane ze szkołą negatywnie odniosły się do prośby wojewody.

Przekazanie
sztandaru uczniom

Szkoła Podstawowej nr 8 im.
1. Warszawskiej Dywizji Piechoty
Historia szkoły związana jest
z powstaniem w Legionowie osiedla
Piaski. Dowództwo 1 Warszawskiej Dywizji Zmechanizowanej im. Tadeusza
Kościuszki, rozumiejąc potrzeby pięciuset dzieci uczących się daleko od
domu, przekazało na rzecz szkoły własny budynek przy ulicy Zegrzyńskiej 3.

"16 lutego odbyło się nadzwyczajne zebranie Rady
Rodziców Szkoły Podstawowej nr 8 na Piaskach.
W spotkaniu uczestniczyli rodzice, wielu znakomitych gości, byli również radni Anna Łaniewska, Ryszard
Brański i ja. Rada Rodziców w drodze uchwały wyraziła negatywną opinię co do zmiany nazwy swojej szkoły i wcale
jej się nie dziwię, w końcu to społeczność szkolna powinna
decydować o patronie szkoły, nie kto inny. Staram trzymać
się z dala od polityki, interesuje mnie jedynie Samorząd i to
co im związane, natomiast obawiam się jednego w tej sprawie, dziś przychodzi jedna
opcja, która nakazuje coś zmieniać, za kilka lat przyjdzie kolejna i też nakaże korektę
nazwy? Jako absolwent tej szkoły mam ogromną nadzieję, że nazwa Szkoły Podstawowej nr 8 im. Pierwszej Warszawskiej Dywizji Piechoty pozostanie". - mówi Radny
Rady Miasta Legionowo Paweł Głażewski.

10 listopada 1986 roku zabrzmiał
tu pierwszy dzwonek dla uczniów klas
0 – 3. Funkcję dyrektora objęła pani
Helena Mikołajczak. Wkrótce podjęto decyzję o budowie nowej szkoły,
nad którą patronat objęła Dywizja.
Z inicjatywy kadry zawodowej 1 War-

Biorąc pod uwagę zasługi Kościuszkowców w listopadzie 1987
roku społeczność szkolna rozpoczęła gromadzenie dokumentów związanych z nadaniem szkole imienia
1 Warszawskiej Dywizji Piechoty im.
Tadeusza Kościuszki. Maksyma naczelnika: „Nic bardziej drogiego od
Ojczyzny mieć nie można” wytycza
kierunki wychowania uczniów i tworzy tradycje szkolne.
16 lutego 1988 roku ukonstytuował się Społeczny Komitet Fundacji
Sztandaru Szkolnego. Opracowano jego projekt. Trud środowiska,
uczniów i pedagogów uwieńczono
1 maja 1989 roku nadaniem szkole
imienia i wręczeniem Sztandaru.
W ostatnim czasie do szskoły dobudowana została pływalnia miejska
„Wodne Piaski”.

le”, zaczął działać Społeczny Komitet
Budowy Szkoły. Przygotowano teren,
dokumentację i zgromadzono niezbędne materiały.
Do realizacji inwestycji przystąpił Mazowiecki Kombinat Budowlany.

wie powstaje gigant długości blisko
100 m, o powierzchni użytkowej ponad
4000 m2, ze stołówką, salą sportową
i pełnym zapleczem…”. 1 września
1988 roku po 16 miesiącach, dzięki poparciu lokalnych i stołecznych
władz, ofiarnej pracy społeczeństwa,

cjalne, przestronne hole i korytarze,
salę gimnastyczną o wymiarach olimpijskich (oddana do użytku w 1989
roku), boiska sportowe, korty tenisowe, gabinet lekarski, logopedyczny,
reedukacyjny.
Dyrektora, panią Helenę Mikołajczak wspierali wicedyrektorzy: Marta Śliwińska i Halina Nowakowska.
W 1990 roku trzecim wicedyrektorem
została Wanda Szymańska.

9 czerwca 1989 roku pierwsi absolwenci Szkoły Podstawowej nr 8
w Legionowie im. 1 WDP składali ślubowanie na sztandar i przekazali
sztandar uczniom klas siódmych.
W 1994 roku Szkoła przejęła opiekę nad pomnikiem ku czci Polaków
pomordowanych i zmarłych na Syberii w latach 1899 – 1957. Izba Tradycji
została wzbogacona o dokumenty
świadczące o martyrologii rodaków.
W maju 1997 roku rozpoczęła kadencję dyrektora szkoły pani Mariola
Żurawlow-Glinka. Obowiązki wicedyrektorów objęły: Zoja Dąbrowska, Halina Nowakowska, i Jolanta Bębenek.
W 2000 roku oddano do użytku
nową część budynku w zabudowanym prześwicie. Dzięki temu kształcenie zintegrowane zyskało trzy sale
lekcyjne, a kadra pedagogiczna przestronny pokój nauczycielski.
Od września 2002 roku Szkoła
Podstawowa nr 8 i Gimnazjum nr 4
tworzą Zespół Szkół w Legionowie.

Pileckiego
przejezdna
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Zakończyły się prace związane z naprawą
pasa drogowego na ulicy Rotmistrza Witolda Pileckiego. Poprawienie warunków jezdnych zapewni tam niezbędną komunikację
w okresie powstawania tunelu w ciągu ulic
Polna – Kwiatowa.

Podziękowania dla
strażaków i druhów

Na zdjęciu wóz strażacki podczas interwencji, fot. Daniel Kaczmarczyk

W lutym strażacy z Państwowej Straży Pożarnej (PSP) oraz druhowie z Ochotniczej Straży
Pożarnej (OSP) toczyli nierówną walkę ze zniszczeniami związanymi z silnym wiatrem.

Modernizacja
drogi
związana była z prowadzeniem dalszych etapów prac przy budowie tunelu w ciągu ul. Polnej i ul.
Kwiatowej. Obecnie czasowo zamknięta dla ruchu zostaje część
ul. Wąskiej (odcinek od ul. Wrzosowej do ul. Szwajcarskiej). Dlatego
niezwykle ważne było skierowanie
ruchu pojazdów na ul. Pileckiego.
Z uwagi na tymczasowy charakter
droga utwardzona jest tłuczniem.
W związku z tym zwracamy się

z prośbą do kierowców o ostrożną
i powolną jazdę.
Początek robót na ul. Pileckiego znajdował się na granicy drogi
serwisowej DK 61 (przy wiadukcie drogowym), natomiast koniec
remontowanego odcinka to rejon ul. Wąskiej, gdzie włączono ją
w istniejący zjazd publiczny z kostki brukowej.
Wykonawcą inwestycji była firma INTOP Warszawa Sp. z o.o.

Prace przy budowie tunelu
Polna - Kwiatowa trwają.
Zapraszamy do zapoznania się z fotorelacją
Budowa tunelu pod torami
w miejscu przejazdu kolejowego to
jedna z najważniejszych inwestycji
w bieżącym roku. Całkowity koszt
zadania wynosi 31 800 000 zł,

z czego 14 524 571,85 zł pokryje
strona PKP przy wsparciu dofinansowania z UE, a 17 275 428,15 zł
Gmina Legionowo.

W imieniu wszystkich mieszkańców Legionowa składamy serdeczne podziękowania dla Powiatowej
Straży Pożarnej oraz Ochotniczej

Straży Pożarnej w Legionowie za
odwagę, wysiłek, zaangażowanie.
Życzymy Wam bezpiecznej służby
oraz szczęśliwych powrotów z akcji.

Pragnę podziękować wszystkim Mieszkańcom Gminy, którzy włączali się w pomoc w usuwaniu skutków
silnego wiatru, a także zaopatrywali druhów w ciepłe napoje
– mówi Tomasz Wiśniewski prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Legionowie.

Wypełniając strażacką powinność
wobec drugiego człowieka, zyskujecie nieoceniony szacunek w społeczeństwie. Dziękujemy! Zgodnie
z danymi PSP podjęte zostało do
21 lutego prawie 400 interwencji na
terenie całego powiatu. Działań, które zrealizowało OSP w Legionowie
było również wiele. W ciągu minionych kilku dni wyjeżdżali oni do akcji
ponad 90 razy!
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Budżet obywatelski - inspiracje
I edycja Budżetu Obywatelskiego Gminy Miejskiej Legionowo dostarczyła nam kilkunastu ciekawych pomysłów na zagospodarowanie naszej
wspólnej przestrzeni. Pojawiły się pomysły głównie związane z budową
lub przebudową placów zabaw, wyremontowaniem i stworzeniem „szatni marzeń” a także projekty miękkie takie jak kurs pierwszej pomocy czy
potańcówki. Teraz, gdy wkraczamy już w drugi rok funkcjonowania budżetu obywatelskiego warto zainspirować się również projektami, które
powstały w miastach w całej Polsce.

Jestem pewien, że mają Państwo mnóstwo pomysłów, których
realizacja będzie niezwykle istotnym aspektem rozwoju naszego
Miasta i okazją do aktywizacji lokalnej społeczności. W tym roku,
podobnie jak w poprzednim na realizację budżetu obywatelskiego
przeznaczona została kwota pół miliona złotych. Pierwsza edycja wspaniale
pokazała, że Legionowianie sami najlepiej wiedzą, jakie działania i projekty
powinny być realizowane w naszym mieście. Pomysły zgłaszane do budżetu
obywatelskiego pokazują nam, które dziedziny potrzebują wsparcia. Dzięki
temu nawet projekty, które nie zostały wybrane są później rozważane do
możliwej realizacji. Pamiętajmy, że zaangażowanie w Budżet Obywatelski
to wspaniała okazja do realizacji zadań o zróżnicowanym charakterze. Zgłaszane pomysły mogą obejmować zarówno obszar zadań inwestycyjnych,
jak również tych o charakterze społecznym, kulturalnym czy integracyjnym.
W ostatecznym rozrachunku wszystkie się wzajemnie uzupełniają, dając impuls do rozwoju całego Miasta. Tak jak poprzednio liczę na jak najszersze włączenie się Legionowian
w proces tworzenia budżetu. Każdy pomysł, który mieści się w ramach Regulaminu, ma szanse zostać
zrealizowany, wszystko zależy od Państwa mobilizacji i tego, jak będzie on odpowiadał na Wasze potrzeby, sąsiadów z ulicy, dzielnicy, czy też całego Legionowa. Nasze miasto pięknieje, z roku na rok staje się
lepszym miejscem do życia, zmienia się dla nas - mieszkańców. Dlatego tak ważne jest to, aby zmieniało
się tak, jak tego sami oczekujemy – mówi Piotr Zadrożny, zastępca prezydenta miasta.
Pamiętajmy, że sukces budżetu
obywatelskiego zależy w dużej mierze
od jakości przedstawionych pomysłów, ich przydatności dla jak największej grupy mieszkańców i rozsądnej
kalkulacji kosztów. Dlatego przedstawiamy garść ciekawych, zwycięskich
pomysłów z innych miast i gmin, które
często bywają też innowatorskimi:
• Budowa dużych, betonowych
skateparków w Warszawie na Gocławiu i na Targówku. Skateparki mają
być wyposażone w przeszkody i rampy, będą służyć dzieciom i młodzieży
do uprawiania sportów (jazda na deskorolce, rolkach, hulajnodze, rowerze,
BMX) i nauki trików.
• Plaża Gocław – Strefa Lokalna,
Warszawa. Miejsce nad Wisłą do odpoczynku i uprawiania sportu, będą
tam boiska do siatkówki, badmintona
i gry w boule, miejsce na ognisko
i grilla, drewniane stoły do gier planszowych, a także hamaki i stylowa piaskownica dla dzieci.

• Park motyli – Warszawa, Ursynów. Motyw przewodni to motyle. Park
ten będzie się wyróżniał kolorem tak
jak motyle w naturze - zastosowanym
we wszystkich instalacjach. Miejsce
dla rodzin z dziećmi oraz grup przedszkolnych i szkolnych.
• „Wyspa Młyńska bez barier”
w Bydgoszczy. Z myślą o osobach
niewidomych i słabo widzących,
na Wyspie zamontowano specjalny udźwiękowiony plan dotykowy,
a na poręczach mostu i trzech kładek – płytki kierunkowe pisane alfabetem Braille’a.
• „Tacy sami” - plac zabaw dla
dzieci niepełnosprawnych w Jarosławiu. Zmodernizowano istniejący
plac zabaw, dodano m.in. zestaw wielofunkcyjny, huśtawkę dla dzieci poruszających się na wózkach inwalidzkich
oraz huśtawkę typu Bocianie Gniazdo.
• Permakulturowy miejski sad
w Tychach - na skwerze przy ul. Hlonda w Tychach powstaje sad. Będą
tu rosły czereśnie, wiśnie, mirabelki,

brzoskwinie, jabłonie, różne odmiany
malin oraz jeżyny. Elementy małej architektury mają być wyłącznie naturalistyczne – takie jak kłody i siedziska
z drewna. Sad miejski w Tychach to
jedna z pierwszych tego typu inicjatyw w kraju, zrealizowanych ze środków budżetu obywatelskiego. Powstaje na działce o powierzchni blisko 2000
mkw, a w sadzenie roślin licznie zaangażowali się sami mieszkańcy. Sad
ma mieć charakter permakulturowy.
Drzewa otoczone będą nasadzeniami
niższej roślinności, tworzącej piętra
krzewów i podszytu, analogicznie do
tego jak wygląda to w naturalnym środowisku. Wiele z nich to stare odmiany,
takie jak jabłoń kosztela.
• „Rowerowa Gmina” z Kórnika.
Program, którego celem jest włączenie jak największej ilości mieszkańców
gminy Kórnik w aktywne spędzanie
czasu, poprzez uczestnictwo w rajdach i wycieczkach rowerowych. Organizowane imprezy mają sprzyjać
wzajemnemu poznawaniu się, integracji i propagowaniu aktywnego stylu
życia.
• „Przyroda w paluszku – toruńskie ZOO dostępne dla niewidomych”.
W ogrodzie Zoobotanicznym w Toruniu
stworzono system informacyjny dla
osób niewidomych i słabowidzących
poprzez zainstalowanie modułów
udźwiękawiających oraz tablic z opisami brajlowskimi i wypukłymi rysunkami.
• Kędzierzyn-Koźle: mini miasteczko ruchu drogowego. Dzieci mogą tam
doskonalić swoje umiejętności jazdy
na rowerze i poznać zasady ruchu drogowego. Obejmuje 267 m2 powierzchni asfaltowej, postawiono 25 znaków
drogowych.
Miasteczko
wchodzi
w skład kompleksu, w którym znajduje
się m.in. plac zabaw dla dzieci, boisko

do koszykówki i do siatkówki.
Parę niecodziennych projektów
wygrało także ostatnie edycje budżetów obywatelskich, czyli te realizowane w 2020 i 2021 roku. Nie zostały
one co prawda jeszcze zrealizowane
ale ze względu na nietypowe pomysły
i nieoczywiste idee warto o nich wspomnieć.
• W Łodzi przy ulicy Katedralnej
powstanie Mechofiltr. To przypominający duży billboard panel, wypełniony mchem. Mech ma przyciągać pył
i oczyszczać powietrze. Jak przekonują autorzy projektu – kilkanaście
metrów kwadratowych mechofiltra
ma wydajność w oczyszczaniu powietrza zbliżoną do 275 drzew.
• W Bytomiu powstaje z kolei park
edukacyjny poświęcony geodezji. Inspiracją do jego powstania był niepozorny granitowy słupek geodezyjny.
Wyznaczony został w 1852 roku. Geodeci wykonywali pomiary ze stojącej
nad nim wieży triangulacyjnej. Był
to punkt początkowy układu współrzędnych na Górnym Śląsku, używany
jeszcze do 2000 roku, swoiste geodezyjne centrum Górnego Śląska. To
względem niego wymierzono m.in.
wszystkie górnośląskie kopalnie. Teraz
odbudowana wieża triangulacyjna ma
pełnić funkcje widokowe.
Oczywiście trwa dyskusja dotycząca tego czy budżety obywatelskie
powinny służyć inwestycjom bardziej
elementarnym oraz potrzebnym,
czy wręcz przeciwnie – pomysłom
niestandardowym i wykraczającym
„poza”. Takie decyzje podejmuje jednak indywidualnie każda społeczność.
Dlatego im więcej projektów zostanie
złożonych w ramach naszego lokalnego budżetu obywatelskiego, tym większy wybór będziemy mieli wszyscy.
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Budżet Obywatelski w pytaniach
i odpowiedziach

Poniżej zamieszczamy odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące Budżetu Obywatelskiego, które pojawiły się podczas spotkań
z mieszkańcami. Jeśli nie znajdziesz wśród nich informacji, których
szukałeś, napisz do nas na adres: konsultacje@um.legionowo.pl lub zadzwoń 22 766 40 77. Zapraszamy również na indywidualne konsultacje
w atrium ratusza, które odbędą się 28 lutego br. w godz. 17:00 – 20:00,
będzie można porozmawiać.
Czym jest Budżet Obywatelski?
Budżet Obywatelski, zwany również
partycypacyjnym, jest demokratycznym procesem, w ramach którego mieszkańcy osobiście współdecydują o wydatkach publicznych.
Do tej pory takie prawo mieli jedynie
radni Rady Miasta.

• propozycje projektów, które pomyślnie przeszły weryfikację, poddaje się pod powszechne i bezpośrednie głosowanie;
• w efekcie, najwyżej ocenione
lub najczęściej wskazywane propozycje projektów przeznacza się do
realizacji – wpisując je do budżetu.

W skrócie oznacza to, że:
• mieszkańcy zgłaszają propozycje projektów do budżetu, które
następnie są analizowane pod kątem
możliwości realizacji;

Skąd biorą się pieniądze na
Budżet Obywatelski?
Pieniądze, które zostały przeznaczone na Budżet Obywatelski,
to wydzielona część budżetu Gminy

Miejskiej Legionowo. Do dyspozycji
w ramach Budżetu Obywatelskiego
jest pół miliona złotych.
Dlaczego warto uczestniczyć
w tworzeniu Budżetu Obywatelskiego?
To wyjątkowa okazja do rzeczywistego i bezpośredniego współdecydowania o tym, na co zostanie wydana część budżetu gminy. Daje on
możliwość zgłaszania i promowania
własnych ciekawych pomysłów na
rzecz mieszkańców, przyczyniają-

cych się do poprawienia funkcjonowania całego miasta.
Kto może zgłaszać projekty do
Budżetu Obywatelskiego?
Propozycję projektu do Budżetu
Obywatelskiego może zgłosić każdy
mieszkaniec Gminy Miejskiej Legionowo.
Co decyduje, że dany projekt
wygra w głosowaniu?
Rekomendowane do realizacji
Projekty podaje się w kolejności według uzyskanej liczby głosów. W rekomendacji uwzględnione zostaną tylko
te Projekty, na które oddano co najmniej 20 głosów.
Czy można realizować zadania
BO w etapach?
Nie. W ramach Budżetu Obywatelskiego nie mogą być realizowane
zadania, które zakładają realizację jedynie ich części, w tym sporządzenia
wyłącznie projektu bądź planu przed-

sięwzięcia lub zabezpieczają środki
na wykonanie, bez uwzględnienia
kosztów projektu.
Czy w przypadku, gdy mój pomysł zostanie wybrany w głosowaniu, dostanę pieniądze na jego
realizację?
Nie. Budżet Obywatelski nie jest
programem dotacji i realizacja przegłosowanych propozycji jest zadaniem Miasta.
Kto może głosować na projekty?
Prawo udziału w głosowaniu ma
każdy mieszkaniec Gminy Miejskiej
Legionowo.
Kiedy rozpocznie się realizacja
projektów, które wygrają głosowanie w bieżącym roku?
Realizacja zwycięskich projektów
z II edycji rozpocznie się w 2023 r.

Więcej środków na Inicjatywy
Lokalne mieszkańców
Budżet obywatelski to w Legionowie swoista nowość, jednakże na
terenie miasta już od 8 lat funkcjonuje inna forma współpracy
z mieszkańcami – Inicjatywa Lokalna. Podczas minionego okresu udało się już zrealizować kilkadziesiąt
inwestycji w ramach tego projektu.
W bieżącym roku zwiększona została kwota przeznaczona na pomysły mieszkańców – obecnie wynosi ona 600 tys. złotych.
Inicjatywa lokalna jest narzędziem
umożliwiającym realizację działań
zgłaszanych przez mieszkańców w ich
bezpośrednim otoczeniu, które uzupełnia już funkcjonujące instrumenty
takie jak na przykład budżet obywatelski. W jej ramach mieszkańcy zgłaszają
pomysły i deklarują udział w ich realizacji, który może mieć formę wkładu
rzeczowego, finansowego lub pracy
społecznej.
Pamiętać jednak należy, że wysokość środków budżetowych zaangażowanych w jedną inicjatywę/pomysł/
projekt nie może przekroczyć 85% jej
szacunkowych kosztów całkowitych.
Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na podstawie której funkcjonuje ten mechanizm,

precyzuje, że inicjatywa lokalna to:
forma współpracy jednostek samorządu terytorialnego z ich mieszkańcami, w celu wspólnego realizowania
zadania publicznego na rzecz społeczności lokalnej.
Inicjatywa Lokalna a Budżet Obywatelski Gminy Miejskiej Legionowo
Podstawowa różnica to sposób
realizacji zadania: w budżecie obywatelskim pomysłodawcy zgłaszają
projekt i zachęcają do głosowania, ale
jego realizacją zajmują się służby miejskie. W przypadku Inicjatywy Lokalnej
to pomysłodawcy muszą deklarować
wkład własny, a miasto dostarcza brakujących zasobów: pieniężnych, osobowych lub rzeczowych.
Zadania w budżecie obywatelskim
można zgłaszać w konkretnych terminach i realizowane są one w kolejnym
roku budżetowym. W Inicjatywie Lokalnej pomysły można nadsyłać przez
cały rok, do wyczerpania środków,
a ich realizacja następuje na bieżąco.
W ramach Inicjatywy Lokalnej można składać projekty dotyczące wyłącznie zadań inwestycyjnych, remontowych, ochrony przyrody oraz porządku
i bezpieczeństwa publicznego.
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Rozliczenie PIT – informacja
dla emerytów i rencistów
Od 15 lutego do 2 maja można składać zeznania PIT za 2021 r. np. w serwisie
e-Urząd Skarbowy. Jak emeryci i renciści mogą przekazać 1% podatku na
rzecz organizacji pożytku publicznego? Jak najszybciej otrzymać zwrot
podatku?
Osoby, które otrzymały z organu
rentowego PIT-11A, mogą:
• złożyć samodzielnie zeznanie
roczne, albo
• nic nie robić do 2 maja - wtedy
urząd skarbowy zaakceptuje zeznanie
PIT-37 za 2021 r., automatycznie wygenerowane w usłudze Twój e-PIT.
Zwrot nadpłaty
Jeśli zeznanie zostanie automatycznie zaakceptowane albo złożone
elektronicznie - najłatwiej w usłudze
Twój e-PIT, zwrot nadpłaty podatku
trwa do 45 dni. W przypadku zeznań

papierowych termin zwrotu wynosi do
3 miesięcy.
Ważne:
aby uzyskać zwrot nadpłaty, zgłoś
swój rachunek bankowy do urzędu
skarbowego – możesz to zrobić w zeznaniu podatkowym lub na formularzu
ZAP-3. Jeżeli rachunek był zgłoszony
wcześniej i jest aktualny, nie musisz
nic robić.
Przekazanie 1% na rzecz OPP
Emeryci lub renciści, którzy
otrzymali z organu rentowego PIT-40A i chcą przekazać 1% podat-

ku na rzecz wybranej organizacji
pożytku publicznego (OPP), mogą
wskazać wybrane OPP w oświadczeniu PIT-OP lub w zeznaniu podatkowym.
Emeryci i renciści, którzy otrzymali jeden PIT-40A i chcą, by wskazana w ubiegłym roku OPP otrzymała ich 1% podatku, również nie będą
musieli nic robić, jeśli do 31 marca
2022 r. nie zostanie odwołany stan
epidemii.
Jeśli podatnik otrzymał PIT-11A
i chce przekazać 1% na tę samą orga-

II semestr w LUTW
Nowy semestr w Legionowskim Uniwersytecie III Wieku(LUTW) przyniósł odnowioną ofertę zajęć. Do
obecnej, stałej propozycji dołączono
nowe projekty. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z planem LUTW, odwiedzenia
jego siedziby przy Piłsudskiego 3
oraz strony internetowej i profilu
w mediach społecznościowych.

W poniedziałki w godz. 10-15.00
można uzyskać bezpłatną konsultację dla pacjentów z bólami kręgosłupa,
stawów i mięśni.

Od wtorku 15 lutego ruszyły zajęcia z gimnastyki rehabilitacyjnej,
które będą się odbywać we wtorki
i czwartki rano. Również we wtorki
będą nagrywane audycje dla Radia
Legionowo: interesujące wywiady
z cyklu „Kawa u Romana” oraz programy kulinarne pana Zygmunta. Warto je oglądać – z wywiadów
można dowiedzieć się o ciekawych
mieszkańcach Legionowa, natomiast z programów kulinarnych
można poznać nowe przepisy i sposoby przyrządzenia nowych potraw
oraz dowiedzieć się jak przyprawić

te dania i jak serwować, dzięki czemu
urozmaicimy nasze domowe menu.
W środy wznawia próby zespół
wokalno-artystyczny
„Soprano”,
który ostatnio bardzo się rozwinął.
Przybyło kilka nowych osób oraz
akompaniator. W przygotowaniu
nowy program artystyczny: skecze,
wiersze, dowcipne piosenki z własnymi tekstami. W środy odbywają
się także warsztaty krawieckie i rękodzieła artystycznego, które cieszą
się dużym powodzeniem wśród pań.
W czwartki, tak jak dotychczas, będzie odbywał się kurs ję-

Tydzień seniora

Stacjonarne zajęcia edukacyjne odbywające się w siedzibie LUTW
WTORKI
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

CZWARTKI
Język angielski - zajęcia prowadzi mgr Ewa Lipińska.
Grupa I i II kolejno w godzinach 9:00 - 10:30
i 10.35 - 12.05

Taniec towarzyski - zajęcia prowadzi
Dariusz Lewiński.
Pary taneczne gr. zaaw. godz. 19:45 - 21:00

Gimnastyka rehabilitacyjna
- zajęcia prowadzi mgr Martyna Karczmarz.
Grupy IV i V kolejno w godzinach 9:00 - 9:45,
9:50 - 10:35

Klub brydżowy „Kier”
- prowadzi mgr Jarosław Kostrzewa.
Godz. 15:20 - 16:50 zajęcia, godz. 17:00 - 21:15 turniej

Taniec towarzyski
- zajęcia prowadzi Dariusz Lewiński.
Pary taneczne gr. zaaw. godz. 19:45 - 21:00

Klub Amazonek - pierwszy wtorek miesiąca
- spotkanie prowadzi mgr Marianna Trojanowska
godz. 17:00

PIĄTKI
Kawiarenka internetowa
- zajęcia prowadzi mgr Alicja Gawlak.
Kurs podstawowy + kontynuacja godz. 10:00 - 11:30

ŚRODY
Robótki ręczne - zajęcia ogólne
prowadzi Barbara Kasiak godz. 10:30
Grupa Teatralno - Muzyczna „Soprano”
- warsztaty prowadzi Zygmunt Malewicz
godz. 10:00 - 12:00

Planowane wydarzenia:
Przerwa świąteczna wielkanocna
13.04. do 20.04.2022 r.
Boże Ciało - 16.06.2022 r.
Wakacje - 17.06. do 30.09.2022 r.

Klub Diabetyków spotkania prowadzi Danuta Gawkowska, data nie ustalona.

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

nizację co w ubiegłym roku, nie musi
nic robić. Urząd skarbowy zrobi to za
niego za pośrednictwem usługi Twój
e-PIT w automatycznie zatwierdzonym zeznaniu podatkowym.
Jeżeli natomiast podatnik chce
przekazać 1% podatku na rzecz innej
OPP niż rok wcześniej, to wskazuje ją
w zeznaniu, które składa do swojego
urzędu skarbowego.

Ważne:
• wskazana w ubiegłym roku OPP
musi znajdować się w aktualnym Wykazie OPP,
• gdy w systemie znajduje się zeznanie – niezależnie od tego, czy złożysz je sam, czy zeznanie zostanie
automatycznie zaakceptowane przez
KAS – nie składaj PIT-OP.
źródło: Ministerstwo Finansów

zyka angielskiego na poziomie
podstawowym i zaawansowanym
oraz wymienione wcześniej zajęcia
usprawniające.
Zajęcia komputerowe zostały przesunięte z czwartku na piątek na prośbę osób, które uczą się
w czwartki angielskiego, a jednocześnie chciałyby poznać tajniki obsługi
komputera i korzystania z Internetu.
Na terenie UTW prowadzony jest
także kurs tańca dla par na poziomie
zaawansowanym.
Od nowego semestru wprowadzamy również nowe formy zajęć. Dla
miłośników zwierząt domowych proponujemy spotkania w klubie „Pupil”,
a dla miłośników spotkań towarzyskich, dyskusji i gier planszowych
organizujemy klub pod nazwą: „Spo-

tkania sąsiedzkie”, spotkania którego
zostały zaplanowane na piątek.
Cały program zajęć na II semestr
znajduje się w Informatorze na stronie internetowej LUTW. Zamieszczono tam informacje o wszystkich
planowanych wydarzeniach i spotkaniach oraz terminy wyjazdów
do Mszczonowa. Od marca wracają
także potańcówki w „Oazie”, na razie
z mniejszą ilością gości, ze względu na
obostrzenia w związku z pandemią.

Amicus dla seniorów
Klub Seniora działający przy legionowskim Stowarzyszeniu Amicus
już od 4 lat animuje życie starszego
pokolenia mieszkańców Piasków,
Grudzi i nie tylko. Oferta klubu jest
bardzo bogata, a wszyscy, którzy
chcą z niej skorzystać, powinni się
zgłosić do jego siedziby przy Orląt
Lwowskich 8.
Klub funkcjonuje od poniedziałku
do piątku w godzinach 9.00 -15.00.
Jak mówią sami członkowie Klubu Seniora emerytura to jest świetny czas,
by sprawdzić siebie i zdobyć nowe doświadczenia lub pogłębić dotychczasowe pasje, a dzielenie przyjemności
razem z innymi, podobnie myślącymi
osobami, daje jeszcze więcej radości
i satysfakcji.
Oto niektóre z sekcji i działań klubu
seniora
• Gimnastyka rehabilitacyjna
– grupowa gimnastyka ogólnoruchowa prowadzona przez fizjoterapeutę
pozwala pozbyć się dolegliwości bólowych kręgosłupa i stawów, dotlenia
organizm, poprawia ogólną sprawność.
• Warsztaty wokalne – nauka
śpiewu prowadzona przez wykwalifikowanego instruktora wyzwala w nas
energię, dotlenia organizm, usprawnia
pracę mięśni oddechowych i pozwala
uwolnić tłumione emocje.
•
Warsztaty
kosmetyczne
- gdzie prowadzone są wykłady o pielęgnacji skóry, a także można zadbać

o wygląd stosując proponowane zabiegi kosmetyczne. Maseczki, manicure, parafinowanie rąk, henna oraz wiele
innych zabiegów cieszy się dużym zainteresowaniem.
• Warsztaty artystyczne – nauka
i doskonalenie techniki decoupage,
mozaika. Zajęcia z papiermache, scrapbookingu i innych technik.
• Sekcja gier – gry planszowe nie
tylko są dobrym powodem dla spotkań
towarzyskich, ale także dla mózgu! Pomagają zwiększyć zdolność koncentracji, mają bardzo korzystny wpływ
na proces zapamiętywania,
• Sekcja filmowa – bogata oferta
filmów fabularnych do dyspozycji Seniorów w „prawie” kinowych warunkach.
• Biblioteczka klubowa – książki
można wypożyczać do domu jak i czytać na miejscu, także codzienna prasa
jest do dyspozycji w naszym Klubie.
Można z niej skorzystać przy porannej
herbacie lub kawie.
• Spotkania integracyjne – cyklicznie
organizowane
spotkania
urodzinowe pod koniec każdego miesiąca dla uhonorowania wszystkich
Jubilatów z danego miesiąca. Świetna
zabawa przy muzyce, smakołykach
i w miłym towarzystwie.
• Wycieczki autokarowe – jednodniowe wycieczki grupowe do ciekawych miejsc, często połączone ze
zwiedzaniem obiektów sakralnych.
• Grzybobranie – coroczne wyjazdy na grzyby owocujące dużymi
zbiorami.

PULS SENIORA

Limity znowu w górę
Ponad 236 zł – o tyle więcej mogą dorobić renciści oraz emeryci, którzy nie osiągnęli powszechnego wieku emerytalnego. Limity wchodzą w życie 1 marca.

Do emerytur i rent można dorabiać, ale część seniorów musi uważać
na tzw. graniczne kwoty przychodu.
Ich przekroczenie może spowodować,
że wypłata świadczenia zostanie pomniejszona lub zawieszona. Limity
w dorabianiu są uzależnione od średniej płacy krajowej i zmieniają się co
trzy miesiące. Powinni je sprawdzać
emeryci, którzy nie osiągnęli powszechnego wieku emerytalnego,
oraz renciści. Od 1 marca kwota przychodu, jaki możemy osiągnąć, wzrasta.
Pierwsza kwota graniczna to 70
proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia krajowego. Gdy dodatkowe zarobki nie przekroczą 4196,60
zł brutto, to z emeryturą lub rentą nic
się nie dzieje. Jeśli zarobki będą wyższe niż 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia, a tym samym przekroczą
7793,70 zł brutto, ZUS zawiesi wypłatę
świadczenia.
Natomiast uzyskanie przychodów
miesięcznie w granicach od 4196,60 zł
do 7793,70 zł spowoduje zmniejszenie
wypłacanego świadczenia o kwotę
przekroczenia, jednak nie więcej niż
o kwotę maksymalnego zmniejszenia.
Kwota maksymalnego zmniejszenia od
1 marca wyniesie 691,94 zł dla emerytur i rent z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, 518,99 zł dla rent
z tytułu częściowej niezdolności do
pracy i 588,19 zł - dla rent rodzinnych,
do których uprawniona jest jedna
osoba. Co ważne, od stycznia 2022 r.
zmieniły się zasady zawieszania renty
socjalnej. Obecnie stosowane są w ich
przypadku te same reguły co do renty
z tytułu niezdolności do pracy. Jest to
korzystniejsze dla osób pobierających
to świadczenie.
Zmniejszenie bądź zawieszenie
wypłacanego świadczenia zależy od
ewentualnych przychodów między
innymi z umowy o pracę, umowy
zlecenia, umowy agencyjnej, od których obowiązkowo są odprowadzane
składki na ubezpieczenia społeczne,
a także przychodu, który stanowi
podstawę wymiaru składek przy prowadzonej pozarolniczej działalności
gospodarczej.

Kto może dorabiać
bez ograniczeń?
Wysokością przychodów nie muszą przejmować się emeryci, którzy
ukończyli powszechny wiek emerytalny. Wyjątek od tej zasady stanowią
ci emeryci, którym ZUS podwyższył
wyliczoną emeryturę do kwoty świadczenia minimalnego, czyli do 1338,44
zł brutto. W przypadku, gdy osiągnięty
przychód przekroczy wysokość kwoty
podwyższenia do minimalnej emerytury to, emerytura będzie wypłacana
w niższej kwocie, a więc bez dopłaty
do minimum.
Ograniczenia nie dotyczą również niektórych rencistów. Chodzi
o osoby, które pobierają z ZUS renty
dla inwalidów wojennych, inwalidów
wojskowych, których niezdolność do
pracy pozostaje w związku ze służbą
wojskową oraz osoby pobierające renty rodzinne po uprawnionych do tych
świadczeń.
Jeżeli osoba pobiera rentę rodzinną, która jest kwotowo korzystniejsza
od ustalonej emerytury z tytułu ukończenia powszechnego wieku emerytalnego – również może zarobkować
bez ograniczeń.
Mało czasu na rozliczenie
dodatkowego przychodu
Renciści i emeryci, którzy nie
ukończyli powszechnego wieku emerytalnego (60 lat kobieta/65 lat mężczyzna), a osiągnęli w zeszłym roku
dodatkowy przychód, są zobowiązani poinformować ZUS o uzyskanych
kwotach wynagrodzeń. Muszą to
zrobić maksymalnie do końca lutego.
Rozliczenie z dodatkowego przychodu
dotyczy także wcześniejszych emerytów i rencistów, którzy w ubiegłym
roku pracowali za granicą.
Informacja o przychodach potrzebna jest do rozliczenia wypłacanego świadczenia. Świadczenie może
zostać rozliczone rocznie lub miesięcznie. Aby umożliwić rozliczenie
emerytury czy renty w najkorzystniejszy sposób, taka osoba powinna
przedłożyć zaświadczenie o kwocie
zarobków osiągniętych w poszczególnych miesiącach. Niezbędne dokumenty wystawiają pracodawcy. Z kolei
osoby, które prowadzą własną działalność gospodarczą, muszą napisać
i złożyć oświadczenie samodzielnie.
Ich przychodem jest deklarowana
podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne.
Źródło: informacja prasowa ZUS
województwa mazowieckiego

Dyżury Przewodniczącego Miejskiej Rady Seniorów
w Legionowie
W każdą środę w godz. 10.00 - 12.00 w siedzibie Stowarzyszenia Pomocy Potrzebującym NADZIEJA w Legionowie ul. Piłsudskiego 3 / wejście od ul. Kopernika/
odbywa się dyżur Przewodniczącego Miejskiej Rady
Seniorów w Legionowie.
Bardzo prosimy o uprzedzeniu o swojej wizycie pisząc
na adres e-mail: spp-nadzieja@wp.pl lub dzwoniąc pod
numer telefonu 694-409-087.

Nr 2/2022
luty/marzec

Nowe ścieżki rowerowe
w Legionowie
Legionowo już od kilku lat dynamicznie rozwija alternatywne sposoby przemieszczania się w granicach miasta. Stąd znaczące inwestycje
w ścieżki rowerowe, bezpłatną oraz płatną komunikację miejską, system rowerów miejskich, parkingi P&R. Im lepsza jest infrastruktura, tym
więcej osób przesiada się na rower. Jazda nim to też cieszący się coraz
większą popularnością wśród mieszkańców sposób na aktywny, zdrowy
odpoczynek i spędzanie wolnego czasu.
Inwestycje, które będą podejmowane w najbliższym okresie w tej
kwestii to:
• Dokończenie budowy ścieżki rowerowej w ul. Sowińskiego i ul. Chrobrego 1,2 km za kwotę 2.137.899,41 zł
brutto.
• Dokończenie budowy ścieżki rowerowej w ul. Kazimierza Wielkiego
długości 520m za kwotę 543.870,76
zł brutto.
• Budowa ścieżki rowerowej
w ul. Cynkowej i al. Legionów
(od ul. Cynkowej do ul. Wyszyńskiego) o długości ok. 500 m za kwotę
szacowaną ok. 550 tys zł brutto.
• Budowa ścieżki rowerowej w ciągu
ul. 3 Maja i Kościuszki (od ul. Piłsudskiego do ul. Kopernika) o długości
ok. 250 m za kwotę szacowaną
ok. 250 tys zł brutto.
• Budowa ścieżki rowerowej
w ul. Zakopiańskiej o długości
ok. 300m za kwotę szacowaną
ok. 300tys zł brutto.
• Budowa ścieżki rowerowej
w ul. Olszankowej (od ul. Sikorskiego
do ul. Jana Pawła I) o długości
ok. 650m za kwotę szacowaną
ok. 450tys. zł.
Planowane inwestycje to ponad
3 km nowych ścieżek rowerowych,
które uzupełnią te istniejące o długości prawie 14 km.
Do Urzędu Miasta Legionowo
docierają liczne głosy od cyklistów
amatorów, osób uprawiających ten
sport rekreacyjnie czy wyczynowo,
które niejednokrotnie chwalą rozbudowę ścieżek w mieście, łączenie

istniejących dróg, tworzenia dłuższych odcinków. Niejednokrotnie
docierają do nas sygnały, że dzięki
rozbudowie ścieżek rowerowych
jest gdzie bezpiecznie jeździć,
więc więcej osób wsiada na rower.
Należy mieć świadomość, że budowa ścieżek rowerowych, węzłów
przesiadkowych, wiat i stacji odpoczynkowych zapewnia wolność wyboru środka transportu. Co więcej,
ścieżki rowerowe wpływają na bezpieczeństwo ruchu drogowego.
Cykliści nie są narażeni na korzystanie z jezdni, która nie zawsze
jest komfortowa, zwłaszcza gdy
trzeba poruszać się wśród pędzących aut. Rower jest również środkiem transportu, który pozytywnie
wpływa na rozwiązanie problemów
parkingowych. Ścieżki rowerowe
wpływają też znacząco na element rekreacyjny miasta, przycią-

gają turystów. Istotne jest także
to, że infrastruktura rowerowa jest
wielofunkcyjna. Dzięki temu można
nią dojechać do pracy czy nawet
wyjechać za miasto.
– Miasto od kilkunastu lat systematycznie rozwija sieć infrastruktury rowerowej, która liczy
już ponad 13 km. Przystępujemy
do kolejnych zadań w tym zakresie.
Naszym celem jest stworzenie jak
najwygodniejszej
infrastruktury
rowerowej pozwalającej na omijanie ruchliwych ulic. Liczymy, że
dzięki temu w sezonie rowerowym,
jak i po jego zakończeniu mieszkańcy coraz częściej skorzystają
z dwóch kółek zamiast poruszać
się po mieście i jego okolicach samochodem – mówi Piotr Zadrożny,
zastępca prezydenta miasta.

Bezpieczny senior
Policja nieustannie informuje
i ostrzega mieszkańców przed próbami oszustw, wyłudzeń i kradzieży. Działania sprawców zwłaszcza
w okresie pandemii znacząco się
nasiliły. Aby ustrzec seniorów przed
działaniem oszustów oraz wyczulić
na ewentualne niepokojące sygnały
w najbliższym i lokalnym środowisku warto zapoznać się ze sposobem
działania sprawców.
Jak się uchronić przed metodą
„na wnuczka”? Przeczytaj porady
policjantów.
Policjanci apelują do wszystkich
mieszkańców, a w szczególności do
seniorów, samotnie mieszkających

i wszystkich, którzy takie osoby
mogą znać – aby zachować ostrożność i ograniczone zaufanie wobec
pukających do drzwi nieznajomych.
Trzeba pamiętać, aby w każdym
z takich przypadków zidentyfikować osobę, która puka do naszego
mieszkania. Poprosić o dokument
potwierdzający, że jest ona przedstawicielem instytucji, na którą
się powołuje. W razie jakichkolwiek
wątpliwości nie wpuszczajmy takiej
osoby do mieszkania i zaproponujmy
ponowną wizytę w innym wcześniej
umówionym terminie. My możemy
w tym czasie sprawdzić instytucję,
zapewnić sobie obecność drugiej
zaufanej osoby czy powiadomić
policję o swoich podejrzeniach.

Osoby, które zaobserwują w swoim
otoczeniu niepokojące sygnały mogące świadczyć o aktywności domowych złodziei np: nieznajomych
pukających do drzwi, wypytujących
o mieszkańców okolicy, oferujących
darmowy sprzęt leczniczy lub wygraną w loterii i inne tego typu zachowania - powinny skontaktować
się z Komendą Powiatową Policji
w Legionowie pod
nr tel.: 997 lub 112
oraz 22 774 27 77.
Na podstawie artykułu asp.
sztab. Bogumił Prostak, KPP w Legionowie
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EDUKACJA

Rekrutacja do przedszkoli
na rok szkolny 2022/2023
Postępowanie rekrutacyjne prowadzone będzie z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego w terminach określonych w harmonogramie wynikającym z Zarządzenia Nr 13/2022 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia
24 stycznia 2022 r.
Strona rekrutacyjna dla rodziców: legionowo.formico.pl
Oferta przedszkoli i oddziałów
przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę
Legionowo zostanie udostępniona
2 marca 2022 r. o godz. 12.00. W postępowaniu rekrutacyjnym na r.szk.
2022/2023 biorą udział dzieci zamieszkałe w Legionowie urodzone
w latach 2019 – 2016 oraz dzieci, którym odroczono obowiązek szkolny.
Rodzice / opiekunowi prawni
dzieci zamieszkałych poza Gminą
Legionowo mogę ubiegać się o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola lub oddziału przedszkolnego
w szkole podstawowej jeśli po zakończeniu rekrutacji i zapewnieniu
miejsc dla dzieci mieszkańców Legionowa pozostaną wolne miejsca.
Przydział dzieci do właściwych oddziałów nastąpi po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego. Organizacja
oddziałów przedszkolnych (jednorodnych wiekowo lub mieszanych) uzależniona jest od liczby i wieku dzieci kontynuujących edukację przedszkolną
i przyjętych w rekrutacji.
Przypominamy, że w terminie 7 dni
poprzedzających termin rozpoczęcia
postępowania rekrutacyjnego rodzice / opiekunowie prawni dzieci, które
obecnie uczęszczają do przedszkoli
/ oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych składają deklarację o kontynuowaniu wychowania
przedszkolnego w r.szk. 2022/2023
w przedszkolu / szkole, do której
uczęszcza dziecko.
Deklaracje o kontynuacji przyjmowane są w terminie od 23 lutego
do 1 marca 2022 r. do godz.12.00.
Wzór deklaracji do pobrania w poszczególnych placówkach.
Złożenie deklaracji o kontynuacji edukacji przedszkolnej w r. szk.
2022/2023 w danej placówce uniemożliwia udział w postępowaniu rekrutacyjnym do innego przedszkola
lub oddziału przedszkolnego w szkole
podstawowej.
Niezłożenie deklaracji w terminie oznacza rezygnację z miejsca

w aktualnym przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole
podstawowej.
Postępowanie rekrutacyjne na
wolne miejsca prowadzi się na wniosek rodziców / opiekunów prawnych
dziecka. Wniosek o przyjęcie można
składać do nie więcej niż 3 wybranych
przedszkoli / szkół podstawowych
prowadzących postępowanie rekrutacyjne dla dzieci w określonym wieku.
We wniosku o przyjęcie wskazuje się
wybrane przedszkola/szkoły (grupy
rekrutacyjne) według preferencji w porządku od najbardziej do najmniej preferowanej. Przedszkole/szkoła wskazana na pierwszej pozycji we wniosku
nazywana jest przedszkolem/szkołą
pierwszego wyboru.
Rodzice / prawni opiekunowie:
• wypełniają w systemie informatycznym wniosek o przyjęcie dziecka,
• dołączają w systemie skany
(zdjęcia) dokumentów/oświadczeń potwierdzających spełnianie kryteriów
rekrutacyjnych,
• podpisują wniosek profilem zaufanym i wysyłają w systemie do przedszkola / szkoły pierwszego wyboru.
lub
• wypełniają w systemie informatycznym wniosek o przyjęcie dziecka,
• drukują wypełniony wniosek
i po podpisaniu składają, razem z doku

mentami/oświadczeniami potwierdzającymi kryteria rekrutacyjne, w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru.
lub
• wypełniają papierowy wniosek
odręcznie i po podpisaniu składają, razem z dokumentami/oświadczeniami
potwierdzającymi kryteria rekrutacyjne, w przedszkolu/szkole pierwszego
wyboru. Informacje zawarte we wniosku wprowadza do systemu informatycznego dyrektor lub upoważniony
pracownik placówki.
Wypełnienie wniosku jedynie na
stronie internetowej bez jego wysłania do placówki pierwszego wyboru
po podpisaniu profilem zaufanym lub
bez jego wydrukowania, podpisania
i dostarczenia do placówki pierwszego
wyboru oznacza, że dziecko nie będzie
brało udziału w rekrutacji.
Podpisy obojga rodziców / prawnych opiekunów dziecka są potwierdzeniem zgodności informacji
zawartych we wniosku ze stanem faktycznym.
W sytuacji braku możliwości podpisania wniosku przez oboje rodziców,
konieczne jest dołączenie do wniosku
oświadczenia wyjaśniającego, dlaczego tylko jeden z rodziców podpisuje wniosek i/lub oświadczenia, że
oboje rodzice zgodnie podjęli decyzję
o udziale dziecka w rekrutacji oraz

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

nosprawności wydane przez Zespół
ds. orzekania o niepełnosprawności.

Termin składania wniosków upływa 15 marca br.

Szczegółowe warunki przyznawania tego stypendium określa rozdział
VII Programu Stypendialnego Gminy
Legionowo stanowiący załącznik do
uchwały Nr V/41/2019 Rady Miasta
Legionowo z dnia 27 lutego 2019 r.

Do wniosku należy dołączyć:
1) zaświadczenie o rozpoczęciu lub
kontynuowaniu nauki w bieżącym roku
akademickim wystawione przez właściwy dziekanat szkoły wyższej zawierające dane wnioskodawcy;
2) kopię orzeczenia o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności poświadczoną za zgodność z oryginałem.

Uchwała jest dostępna na stronie internetowej www.bip.legionowo.pl w zakładce Programy, plany,
strategie, raporty, analizy/Programy, plany/ Program Stypendialny
Gminy Legionowo.

Wniosek do pobrania na stronie
Urzędu Miasta Legionowo: legionowo.pl

uzgodnili dane zawarte we wniosku.
Za sprawdzenie i potwierdzenie
zgodności informacji zawartych we
wniosku z informacjami w systemie
informatycznym oraz wydanie rodzicom potwierdzenia przyjęcia wniosku odpowiedzialny jest dyrektor lub
upoważniony pracownik przedszkola
/ szkoły pierwszego wyboru.
Do
wniosku
składanego
w przedszkolu / szkole pierwszego
wyboru należy dołączyć dokumenty / oświadczenia potwierdzające
spełnianie kryteriów. Oświadczenia
składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.
Rodzice / opiekunowie prawni dzieci posiadających orzeczenia
o potrzebie kształcenia specjalnego
wydane ze względu na niepełnosprawność składają kopię orzeczenia
o potrzebie kształcenia specjalnego
potwierdzoną za zgodność z oryginałem w każdym przedszkolu lub szkole
wskazanych na liście preferencji lub
podłączą w systemie informatycznym ( w przypadku podpisywania
wniosku profilem zaufanym).
Złożenie wniosku o przyjęcie
przez rodzica/opiekuna prawnego
oraz wydanie potwierdzenia przyjęcia tego wniosku przez placówkę
musi zakończyć się do 15.03.2022 r.
do godz. 16.00.
Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola lub
szkoły, w której zorganizowany będzie
oddział przedszkolny. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać
od rodziców / prawnych opiekunów
przedstawienia dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte
w oświadczeniach (przewodniczący wyznacza termin przedstawienia
dokumentów), a także może zwrócić
się do Prezydenta Miasta Legionowo
o potwierdzenie okoliczności zawartych w oświadczeniach.
W przypadku braku potwierdzenia
okoliczności zawartych w oświadczeniach, komisja rekrutacyjna rozpatrując wniosek, nie uwzględnia kryterium,
którego spełnianie nie zostało potwierdzone.
Na podstawie spełnianych przez
kandydata kryteriów komisja ustala
kolejność przyjęć:
• w przypadku liczby kandydatów
większej niż liczba wolnych miejsc
na pierwszym etapie postępowania
rekrutacyjnego brane są pod uwagę
łącznie kryteria określone w art.131 ust.
2 ustawy Prawo oświatowe tzw. kryteria ustawowe,
• w przypadku równorzędnych
wyników uzyskanych na pierwszym
etapie postępowania rekrutacyjnego

lub jeżeli po jego zakończeniu przedszkole / szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie brane są pod uwagę kryteria określone
w Uchwale Nr XXXIV/505/2021 Rady
Miasta Legionowo z dnia 27 października 2021 r.
Wyniki postępowania rekrutacyjnego komisja rekrutacyjna podaje do
publicznej wiadomości w formie listy
dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia.
Rodzice / prawni opiekunowie
dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia składają pisemne potwierdzenie
woli zapisu w przedszkolu / szkole,
do której dziecko zostało zakwalifikowane. Istnieje możliwość złożenia potwierdzenia woli poprzez
elektroniczny system naboru. Brak
potwierdzenia woli w ustalonym
w harmonogramie terminie jest
równoznaczny z rezygnacją z miejsca w przedszkolu / oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej.
Komisja rekrutacyjna przyjmuje
dziecko do przedszkola / szkoły, jeżeli
zostało zakwalifikowane do przyjęcia
i rodzice/ opiekunowie prawni potwierdzili wolę zapisu i podaje do publicznej
wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.
Rodzice / opiekunowie prawni
dzieci, które nie zostały przyjęte mogą:
• wnioskować do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia
odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola w terminie 7 dni od dnia podania
do publicznej wiadomości listy dzieci
przyjętych i nieprzyjętych,
• wnieść do dyrektora przedszkola
/ szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia
komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni
od dnia otrzymania uzasadnienia.
Na rozstrzygnięcie dyrektora
przedszkola / szkoły służy skarga do
sądu administracyjnego.
Przyjmowanie wniosków będzie
odbywało się z zachowaniem reżimu sanitarnego. Osoby składające
wniosek będą wpuszczane do placówki pojedynczo i są zobowiązane
do zakrywania nosa i ust oraz dezynfekcji rąk.
Kryteria rekrutacji do przedszkoli
i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych
przez Gminę Legionowo, które będą
brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego – uchwała
Nr XXXIV/505/2021 Rady Miasta Legionowo z 27 października 2021 r.
Terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
– zarządzenie Nr 13/2022 Prezydenta
Miasta Legionowo z dnia 24 stycznia
2022 r.

Konkurs plastyczny
„Konopnicka – dzieci dzieciom”
Urząd Miasta Legionowo razem
z Powiatową Instytucją Kultury
PIK, Powiatem Legionowskim oraz
Liceum Ogólnokształcące im. Marii
Konopnickiej w Legionowie zachęca do wzięcia udziału w konkursie plastycznym organizowanym
z okazji ustanowienia roku 2022
Rokiem Marii Konopnickiej.
Zadanie konkursowe polega na
stworzeniu ilustracji do wybranych
wierszy poetki. Najciekawsze prace
zostaną zamieszczone w specjalnie na
tę okazję przygotowanej publikacji.
Ilustracja ma za zadanie pomóc
w zrozumieniu utworu, pobudzić wyobraźnię i wywołać emocje. Dopełnia

literacki przekaz i sprawia, że czytany utwór może być przeżyty głębiej.
Spośród zaproponowanych 16 wierszy
Marii Konopnickiej wybierzcie jeden,
dwa lub trzy i namalujcie obraz, który
przychodzi Wam do głowy podczas
czytania.
Szczegóły konkursu „Konopnicka
– dzieci dzieciom”na stronie internetowej Powiatowej Instytucji Kultury w Legionowie.
Maria Konopnicka (1842-1910) to
wybitna poetka okresu realizmu, nowelistka, krytyczka, publicystka, tłumaczka i działaczka społeczna była
także autorką utworów dla dzieci.

KULTURA

Nr 2/2022
luty/marzec

Raport z ankiety dotyczącej badania
satysfakcji z usług Urzędu Miasta

XI Dni Osób
z Niepełnosprawnościami

miasta Legionowo
i Powiatu Legionowskiego 2022
Dni Osób z Niepełnosprawnościami Miasta Legionowo i Powiatu Legionowskiego to święto twórców niepełnosprawnych, ich rodzin, opiekunów i sympatyków, którym bliska jest idea zapobiegania wykluczeniu społecznemu,
izolacji i marginalizacji osób z niepełnosprawnościami. Mamy nadzieję, że
będą one okazją do twórczych spotkań, wymiany doświadczeń i opinii dotyczących różnych sposobów włączania niepełnosprawnych w główny nurt
życia społecznego. Pragniemy, aby liczne pozytywne działania w tym zakresie zaprezentowały instytucje, stowarzyszenia i fundacje pracujące na co
dzień na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Patronami Honorowymi Dni
Osób z Niepełnosprawnościami są: Starosta Powiatu Legionowskiego Sylwester Sokolnicki oraz prezydent Miasta Legionowo Roman Smogorzewski.
Kalendarz XI Dni Osób z Niepełnosprawnościami miasta Legionowo i Powiatu Legionowskiego 2022 (Kalendarz dostosowywany do aktualnej sytuacji - terminy mogą ulec zmianie)
3 stycznia - 7 marca 2022
Zgłaszanie kandydatur do orderu "Przyjaciel Osób z Niepełnosprawnościami"
15 stycznia 2022
Ogłoszenie konkursów literackiego, plastycznego, form scenicznych i medialnych
- publikacja regulaminów
15 stycznia 2022 - 25 marca 2022
Przyjmowanie zgłoszeń na konkurs form scenicznych i medialnych
15 stycznia 2022 - 7 kwietnia 2022
Przyjmowanie prac konkursowych konkursu literackiego
1 kwietnia - 7 kwietnia 2022
Przyjmowanie zgłoszeń na konkurs plastyczny
21 marca 2022
Obchody Światowego Dnia Wiedzy o Zespole Downa
godz. 9.45 - 10.40 - Marsz Kolorowej Skarpetki
7 kwietnia 2022, godz. 11:00 - Ratusz
Uroczyste otwarcie XI Dni Osób z Niepełnosprawnościami:
• wręczenie orderu "Przyjaciel Osób z Niepełnosprawnościami",
• eliminacje do konkursu form scenicznych i medialnych.
28 kwietnia 2022, godz. 11:00 - Ratusz
Uroczyste ogłoszenie wyników konkursów form scenicznych i medialnych,
literackiego i plastycznego
Wystawa pokonkursowa - 28 kwietnia - 15 maja 2022
1-30 kwietnia 2022
Kwiecień miesiącem wiedzy o autyzmie - filmy, dyskusje, biegi na niebiesko,
wydarzenia w całym powiecie
6 maja 2022, godz. 9:00-14:00 - Ratusz
Konferencja "Praca dla osób z niepełnosprawnościami, ze szczególnym uwzględnieniem osób z niepełnosprawnością intelektualną umiarkowaną i znaczną"
20 maja 2022, godz. 10:00
Legionowska Paraolimpiada dzieci i młodzieży
21 maja 2022, godz. 10:00
Plener fotograficzny "Świat wokół nas"
2 czerwca 2022
Dzień w Muzeum Historycznym dla uczestników DOzN
Wcześniejsze zapisy (ilość grup według potrzeb - wcześniejsze zapisy)
11 czerwca 2022, IŁ Capital Arena Legionowo
Plener malarski "Chodź pomaluj mój świat" (w ramach 42. Dni Legionowa 2022)
13-30 czerwca 2022
Warsztaty kulinarne PCIS dla uczestników Dni Osób z Niepełnosprawnościami Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie
8 września 2022
DPS Kombatant. Spotkania "Historia mieszka w ludziach" czyli rozmowy z mieszkańcami.
Październik 2022
Październik Miesiącem Osób Niemówiących
Integracyjna akcja powiatowa AAC
18 listopada 2022, godz. 11:00
Otwarcie wystawy prac uczniów PZSiPS - wystawa - 18-30 listopada 2022
Podsumowanie Integracyjnej akcji powiatowej AAC

W ostatnim numerze „Pulsu Miasta” zamieściliśmy ankietę dla
czytelników. Chcieliśmy się z niej
dowiedzieć czy są Państwo zadowoleni z jakości pracy Urzędu
Miasta. Dla każdego, kto wypełnił
ankietę, zarówno w wersji papierowej, jak też elektronicznej, czekał miły upominek. Do wyboru był
kubek, torba na zakupy, nasiona
sosny lub długopis.
W ankiecie wzięło udział 31 osób.
Wśród ankietowanych przeważały
panie (prawie 68%) – łącznie było 21
kobiet i 10 mężczyzn. W kwestii edukacji ankietowani najczęściej zgłaszali wykształcenie wyższe – 38,71%,
średnie lub pomaturalne – 32,26%
i zawodowe – 19,35%. Większość osób
pracuje zawodowo – 64,52%. Wśród
ankietowanych nie było uczniów lub
studentów.
Z powyższych danych można
wywnioskować, że wśród czytelników
„Pulsu Miasta” najwięcej jest kobiet
w średnim wieku, z wyższym wykształceniem i aktywnych zawodowo. Istotną
grupę docelową stanowią także osoby
starsze – emeryci lub renciści.
Druga grupa pytań była na
temat urzędników. Bardzo pozytywnie odebrano uprzejmość
pracowników urzędu – ponad 48%
ankietowanych oceniło ją bardzo dobrze, a ponad 45% - dobrze. Według
ankietowanych pracownicy urzędu zwykle przekazywali informacje
w sposób zrozumiały (prawie 42%
ocen bardzo dobrych, 35% dobrych)

i wyczerpujący (prawie 42% bardzo
dobrze, ponad 38% dobrze).
Trzecia grupa pytań dotyczyła wizerunku Urzędu Miasta. Ubiór
pracowników urzędu został oceniony pozytywnie przez większość
– 42% ankietowanych uważa, że jest
on zdecydowanie odpowiedni, także
42% - raczej odpowiedni. Wśród osób
korzystających ze strony www.legionowo.pl 13% bardzo dobrze ocenia jej
atrakcyjność, ponad 65% - dobrze.
Czwarta kategoria pytań dotyczyła terminowości obsługi
klienta. Większość interesantów
została obsłużona szybko (48%) lub
bardzo szybko (25%). Czas oczekiwania na rozwiązanie sprawy zwykle był
krótki (45%), bardzo krótki (22%) lub
średni (19%), tylko 13% osób skarżyło

się na zbyt długi czas. Cały proces
załatwiania sprawy został w większości oceniony bardzo dobrze (32%
głosów) lub dobrze (45%). Stan terminowości załatwiania spraw zwykle
również oceniano dobrze (51%) i bardzo dobrze (29%)
Ostatnia grupa to pytania na
temat kontaktu z urzędem. Ankietowani najczęściej dowiadują się
o wydarzeniach w Legionowie z „Pulsu Miasta” – 21 osób i urzędowych
social mediów – 15 osób.
Wszystkim osobom, które wzięły udział w badaniu bardzo dziękujemy za wyrażenie swoich opinii na
temat pracy i funkcjonowania Urzędu Miasta Legionowo. Szczegółowe
wyniki ankiety znajdują się na stronie: legionowo.pl

Przewodnik aktywności społecznej
„W Krainie Jeziora Zegrzyńskiego” już działa!
Po wielu tygodniach wytężonej
pracy wszystkich członków Stowarzyszenia Dobra Fala powstał
nowy na mapie powiatu legionowskiego portal internetowy
www.dziejesie-legionowski.pl

przybliżyć wartość działań na rzecz
dobra wspólnego, których inicjatorem są często organizacje pozarządowe, grupy nieformalne, czy lokalni
aktywiści.
Na portalu znajdują się m.in.

Portal zupełnie nowy, bo prezentujący nie tylko lokalne wydarzenia
czy walory turystyczne i krajoznawcze regionu Jeziora Zegrzyńskiego,
ale również promujący działalność
na rzecz dobra wspólnego, zrównoważonego rozwoju i aktywności społecznej.
Celem portalu jest promocja aktywności społecznej i obywatelskiej
oraz działalności organizacji pozarządowych (stowarzyszeń, fundacji,
kół gospodyń wiejskich). Prezentowane na portalu materiały pozwolą

• informacje na temat akcji i wydarzeń kulturalnych, społecznych
i sportowych z powiatu legionowskiego,
• artykuły na temat działań realizowanych przez organizacje pozarządowe na rzecz społeczności lokalnej,
mieszkańców i zrównoważonego
rozwoju regionu,
• propozycje ciekawego i aktywnego
spędzenia wolnego czasu w krainie
Jeziora Zegrzyńskiego,
• bazę organizacji pozarządowych
działających na terenie powiatu le-

gionowskiego, z krótką informacją na
temat ich oferty,
• konkursy i inicjatywy na rzecz promocji aktywności społecznej i obywatelskiej.
Autorzy portalu liczą, że powyższe działania nie tylko zwiększą
świadomość mieszkańców naszego powiatu na temat roli organizacji
pozarządowych w działaniach na
rzecz dobra wspólnego, ale być może
zachęcą ich do aktywniejszego włączenia się w tego typu inicjatywy,
choćby poprzez wolontariat.
Projekt Przewodnik aktywności
społecznej „W krainie Jeziora Zegrzyńskiego” realizowany jest z dotacji programu Aktywni Obywatele
– Fundusz Krajowy, finansowanego
z Funduszy EOG. Projekt uzyskał
także Honorowy Patronat Prezydenta Miasta Legionowo.

Zapraszamy do składania wniosków o nadanie orderu
„Przyjaciel Osób z Niepełnosprawnościami".
To szczególne odznaczenie wręczane jest corocznie za stałą pomoc osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom w życiu codziennym oraz dobrowolne wspieranie organizacji zajmujących się
niesieniem pomocy dla niepełnosprawnych. Wniosek o przyznanie nagrody w roku 2022
oraz regulamin znajdują się na stronie: powiat-legionowski.pl. Dokumenty należy złożyć
w terminie do 7 marca 2022 r. do godz. 12.00 do Starostwa Powiatowego w Legionowie na adres:
05-119 Legionowo, ul. gen. Władysława Sikorskiego 11 (biuro podawcze), tel. 22 764 05 04.
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Deklaracje dot. źródeł ciepła i spalania
Przypominamy, że 1 lipca 2021 roku wszedł w życie obowiązek złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, który ma na celu
zebranie wszystkich danych dotyczących źródeł ciepła i spalania paliw
w budynkach mieszkalnych oraz niemieszkalnych.
Każdy budynek, który posiada
źródło ciepła lub spalania paliw należy zgłosić wypełniając odpowiednią
deklarację. W przypadku osób używających pieców węglowych chcących
uzyskać dodatek osłonowy za wzrost
cen energii niezbędne jest wpisanie
żródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków. Niezłożenie deklaracji przez właściciela
nieruchomości lub zarządcę budynków może skutkować nałożeniem kary
grzywny.

w terminie 12 miesięcy (czyli najpóźniej do 30.06.2022 r.).
Dla nowego źródła ciepła, które zostało uruchomione po 1 lipca,
deklarację należy złożyć w terminie
14 dni. Czy złożenie deklaracji jest
obowiązkowe?
Tak, każdy właściciel/zarządca
budynku lub lokalu ma obowiązek złożyć deklarację.
Kto składa deklarację?
Właściciele lub zarządcy budynków, w których znajduje się źródło ciepła, np. piec węglowy, kocioł gazowy,
pompa ciepła itd.
Jak można złożyć deklarację?

Ile jest czasu na złożenie deklaracji?

Deklarację można złożyć przez Internet lub w wersji papierowej. Wersję
papierową można złożyć osobiście w
urzędzie miasta w Referacie Ochrony

Deklarację dotyczącą źródła ciepła i spalania paliw, które zostało uruchomione przed 1 lipca, należy złożyć

Środowiska lub wysłać listem. Wzory
deklaracji dla budynków mieszkalnych
i niemieszkalnych w formie papierowej
dostępne są poniżej. Więcej informacji
na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.
Jak złożyć deklarację przez internet?
Wejdź na stronę ceeb.gov.pl, naciśnij na stronie głównej > zaloguj się
przez Węzeł Krajowy aby złożyć deklarację. Zachęcamy wszystkich do
skorzystania z elektronicznej formy
składania deklaracji, jest to najszybszy
i najwygodniejszy sposób. Deklarację
źródeł ciepła oraz paliw stałych mogą
złożyć przez Internet osoby, które posiadają profil zaufany albo e-dowód.
System wymaga bowiem uwierzytelnienia za pomocą tych narzędzi.
Więcej informacji oraz wnioski dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Legionowo.

Wspólnoty
Dogęszczają Zielenią
Zakończył się kolejny etap akcji „Dogęszczamy
zielenią”. Tym razem był on skierowany do legionowskich wspólnot.
To już kolejni adresaci tej niezwykłej inicjatywy, która ma wpłynąć na
zwiększenie liczby drzew na terenie
miasta. W jej ramach zostanie posadzonych co najmniej 50 tys. sadzonek drzew – sosny, brzozy, lipy, dęby,
buki, graby. Sadzonki zakupi urząd
miasta, zaś internauci wybiorą najładniejsze z nasadzeń w przestrzeni

publicznej. Dwie zwycięskie wspólnoty otrzymają bony, każdy o wartości 10 tys. zł, na zakup obiektów małej
infrastruktury miejskiej.
Warunkiem udziału w konkursie
było zgłoszenie do 28 lutego 2022 r.
akcesu do udziału w akcji „Dogęszczamy Zielenią”. Harmonogram konkursu:

• od 28.01 do 28.02.2022 r.
– przyjmowanie zgłoszeń za pomocą
kwestionariusza
• od 15.04.2022 r. – dostarczenie
sadzonek do wspólnot
• do 07.05.2022 r. – dostarczenie
zdjęć do UM Legionowo
• 15.05.2022 r. – 30.05.2022 r.
głosowanie w konkursie
Regulamin konkursu - "Wspólnoty Dogęszczają Zielenią" na stronie
Urzędu Miasta Legionowo. Do akcji
można się zgłosić bez konieczności
brania udziału w konkursie.

„Drzewa są niezwykle cennymi zasobami miast.
Każde z nich ma i będzie mieć pozytywny wpływ na
miejską przestrzeń, w której żyjemy. Im więcej ich
posadzimy, tym większy będzie ten wpływ na jakość powietrza oraz ograniczenie skutków niekorzystnych zmian klimatu, jakie dotykają nas w coraz większym stopniu. Dlatego
dogęszczajmy zielenią!” - zachęca do udziału w akcji Roman
Smogorzewski prezydent miasta.

Bioodpady kuchenne
Od 1 marca br. właścicieli domów
jednorodzinnych zobowiązani są do
selektywnej zbiórki bioodpadów kuchennych do odpowiednich pojemników. Będą one odbierane zgodnie
z dostarczonymi harmonogramami.
Odpady te są od lipca 2021 r. osobno
selekcjonowane w zabudowie wielorodzinnej w Legionowie. Obecnie mieszkańcom zabudowy jednorodzinnej
firma odbierająca śmieci dostarcza
brązowe 120 litrowe pojemniki.
Selektywna zbiórka bioodpadów
kuchennych nie będzie dotyczyła wła-

ścicieli nieruchomości korzystających
ze zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
kompostujących bioodpady w kompostowniku przydomowym.
Pojemnik na bioodpady kuchenne
– co wrzucać?
• resztki żywności, odpady warzywne i owocowe.
• Odpady należy wrzucać luzem
(bez opakowań foliowych) lub w specjalnych workach biodegradowalnych.
Nie wrzucamy do nich mięsa, kości
i odchodów zwierząt, ziemi, kamieni
i popiołu z węgla kamiennego.

„Prawidłowa zbiórka to
duża korzyść finansowa,
dzięki której do końca roku
będzie można utrzymać
stałe ceny. Liczymy na to że mieszkańcy docenią wartość ekologiczną
oraz oszczędności i będą przykładać się do prawidłowej selektywnej
zbiórki odpadów” – informuje Jacek
Kaca, zastępca kier. Referatu Ochrony Środowiska Urzędu Miasta w Legionowie.

UWAGA! Od 1 marca 2022 r. będzie możliwość odebrania
pojemnika do selektywnej zbiórki bioodpadów kuchennych
w Urzędzie Miasta Legionowo. Zapraszamy po odbiór od kancelarii do okienek Referatu Ochrony Środowiska
- (Gospodarka Odpadami).

SPORT

LTS znowu
z medalami
LTS Legionovia już od kilku lat udowadnia, że wszystkie jej ekipy grają
na najwyższym możliwym poziomie. Potwierdzeniem tych słów
niech będzie fakt, że juniorki po
raz kolejny zostały Mistrzyniami
Mazowsza, kadetki zaś sięgnęły po
brązowy medal w regionie.
Podopieczne trenera Pawła Kowala przeszły przez swój turniej jak
burza, przegrywając zaledwie jednego seta. Tym samym odzyskały złoto
po zaledwie rocznej przerwie. MVP
turnieju wybrana została Gabriela Dębowska. Teraz po zdobyciu Mistrzostwa Mazowsza Juniorek powalczą
one w Mistrzostwach Polski Juniorek
o najwyższy z laurów.
Siatkarki,
które
wywalczyły
w barwach LTS Legionovii Mistrzowski Tytuł na Mazowszu to: Zofia Ciejka,
Hanna Dul, Gabriela Dębowska, Julia
Strzelecka, Julia Bartczak, Julia Sobalska, Aleksandra Walczak, Hanna

Tylska, Marta Łubianka, Magdalena
Stamborska, Magdalena Kubas, Ewelina Kolanek, Julia Lenik, Michalina Głąb
i Maja Gulka.
W momencie pisania artykułu Juniorki awansowały w Mistrzostwach
Polski Juniorek do półfinału. W związku z tym o wyniku turnieju poinformujemy w kolejnym numerze „Pulsu
Miasta”.
Drużynie
kadetek
(rocznik
2005/2006) LTS Legionowa nie udało się w Mistrzostwach Mazowsza
powtórzyć sukcesu o dwa lata starszych, klubowych koleżanek. Jednak
podopieczne trenera Wojciecha Lalka
mimo przeciwności losu, wdrapały
się na mistrzowskie podium. Zostały
brązowymi medalistkami Mistrzostw
Mazowsza.
Teraz przed nimi udział w ćwierćfinałach Mistrzostw Polski w tej kategorii wiekowej.

KPR walczy o podium
Inaugurująca w tym sezonie rozgrywki liga centralna zakończyła pierwszą rundę. Niekwestionowanym liderem na półmetku
rozgrywek jest zespół z Ostrowa Wielkopolskiego Arged KPR
Ostrovia. Jednak KPR Legionowo
toczy wyrównany bój z pozostałymi drużynami zajmując na
półmetku 5. miejsce z dorobkiem
24 pkt. Jest to strata zaledwie
dwóch punktów do podium.
W ostatnim meczu pierwszej części sezonu KPR Legionowo pewnie
i wysoko pokonał na własnym parkiecie MSPR Siódemkę Miedź (33-26).

Goście z Legnicy ambitnie walczyli
z faworytem jakim była nasza drużyna
jednak po kwadransie było pewne, że
młodzi legniczanie zaliczą cenną ale
bolesną lekcję szczypiorniaka.
Obecnie możemy się już przyjrzeć
statystykom za pierwsze trzynaście
meczów w tym sezonie.
• Bramki zdobyte – 387
• Średnio bramki zdobyte – 29,77
• Bramki stracone – 361
• Średnio bramki stracone – 27,77
• Rzuty karne – 48
• Bramki z rzutów karnych – 38
• Rzuty karne skuteczność – 79,17%

– Zagraliśmy kilka spotkań słabych, bardzo
słabych, ale już wyciągnęliśmy z nich wnioski
i nie myślimy o tym, co było. Myślimy o tym,
co będzie teraz i pracujemy nad tym, żeby ta runda
okazała się lepsza niż poprzednia – mówi na półmetku
sezonu Michał Prątnicki jeden z trenerów zespołu dla
telewizji LTV Legionowo.
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Michał Perl
z medalami
Michał Perl wywalczył łącznie 6 medali - 4 złote i 2 srebrne - dorzucając do tego rekord świata podczas największych na świecie zawodów
w zimowym pływaniu. Tak cenne trofea reprezentant Legionowa, jak i Powiatu Legionowskiego przywiózł z Głogowa, gdzie w dniach 3-6 lutego odbyły się IV Mistrzostwa Świata federacji
IISA (International Ice Swimming Association).
Pozostali reprezentanci w swoich kategoriach
wiekowych otarli się o podium. Wszystkim zawodnikom gratulujemy sukcesów.
W zawodach wzięło udział ponad
300 zawodników z 27 krajów. Pływacy
ścigali się w basenie wybudowanym
specjalnie na to wydarzenie na Odrze.
Temperatura wody wynosiła około
3 stopni Celsjusza, natomiast temperatura powietrza nieco ponad 1 stopień.
Reprezentujący Powiat Legionowski zawodnik UKS „ Delfin” Legionowo Michał Perl już od czterech
lat pływa w zimnych wodach. W 2019
roku z Mistrzostw Świata w Rosji wrócił z 6 medalami oraz 1 rekordem świata na 50 m stylem klasycznym. W tym
roku zadanie miał utrudnione, gdyż
musiał bronić tytułów z poprzednich
mistrzostw.
Pomimo presji udało się. Michał
startował łącznie w 6 konkurencjach
indywidualnych. Pierwszego dnia wystartował na swoim koronnym dystansie, czyli 50 m stylem klasycznym. Tym
razem o 0,22 s przegrał z Niemcem

Tobiasem Wybierkiem. Czas, który
uzyskał Michał, to 33,06 s, co dało mu
srebrny medal w kategorii Open oraz
wiekowej (25-29 lat). Drugiego dnia
sytuacja odmieniła się. Zawodnicy
startowali na dystansie 100 m stylem
klasycznym i tym razem Michał wywalczył mistrzostwo świata zarówno
w kategorii Open oraz wiekowej. Do
rekordu świata na tym dystansie zabrakło zaledwie 0,43 s. Czas, który dał
złoty medal to 1:13,23 s. Ostatniego
dnia zawodów było najciężej. Pogoda
zdecydowanie nie dopisywała. Wiał
silny wiatr oraz padał deszcz. Michał
wystartował w 3 konkurencjach, gdzie
w dwóch zajął czwarte miejsca w swoich kategoriach wiekowych. Ostatnim
wyścigiem było 50 m stylem dowolnym, gdzie stało się coś, czego nikt się
nie spodziewał. Michał Perl zdobył tytuł mistrz świata w kategorii Open oraz
wiekowej. Ustanowił on również nowy
rekord świata na tym dystansie. Obecnie wynosi on 26,24 s.

Michałowi towarzyszył Rafał Perl
(tata-trener), który również brał udział
w zawodach, startując na 50 m stylem
dowolnym - udało mu się wywalczyć
4. miejsce w kategorii 45-49 lat. Do
zawodów dopuszczony został również
Andrzej Fajdasz, który po raz pierwszy
wystartował na imprezie międzynarodowej. Trenuje pod okiem Michała
w sekcji sportowej Masters. Mieszkaniec Legionowa brał udział w dwóch
konkurencjach - 50 m stylem grzbietowym (4. miejsce) oraz 100 m stylem
zmiennym (5. miejsce).
żródło: UKS Delfin
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MOK – nowa inicjatywa
Od stycznia tego roku w Miejskim Ośrodku Kultury w Legionowie rozpoczęła działalność nowa grupa artystyczna Ad libitum 2. Jest to instruktorski zespół wokalny złożony z profesjonalnych artystów będących
pracownikami Miejskiego Ośrodka Kultury.

Pragnę nadmienić, że
artyści za swoją pracę
podczas prób i koncertów nie pobierają honorariów;
ten gatunek pasjonatów jeszcze
nie zaginął – mówi Zenon Durka

Są to osoby od dawna związane ze
sztuką estradową, znane ze swoich
produkcji piosenkarskich nie tylko
w Legionowie.
Aktualnie grupa przygotowuje
się do występu na festiwalu „Kiedy
mnie już nie będzie” poświęconym
naszym najznakomitszym poetom
piosenki: Agnieszce Osieckiej, Jeremiemu Przyborze i Wojciechowi
Młynarskiemu. Będzie to już kolejna,
trzecia odsłona tej imprezy.

Udział w przedsięwzięciu biorą:
Anna Durka-Kupisiak, Dorota Boni-

sławska, Angela Gerłowska, Olena
Jankowska, Zenon Durka i gościn-

nie Franek Durka, które gwarantują wysoki poziom artystyczny.

Do tej pory w festiwalu wzięli
udział m. in. Hanna Banaszak, Magda Umer, Piotr Machalica i Klementyna Umer.

Koncert odbędzie się 19 marca
w Ratuszu, drugiego dnia festiwalu.
Wokalistom będzie towarzyszył
zespół złożony z muzyków również
pracujących lub związanych z MOK
– Piotr Bogdziewicz (fortepian), Filip
Güntzel (gitara) i Tomasz Szafrański (perkusja).
Myślę, że… równie ciekawie zapowiada się pierwszy festiwalowy
koncert, 18 marca, podczas którego wystąpi Zbigniew Zamachowski, genialny odtwórca piosenek
aktorskich.
Tekst: Zenon Durka

Program z Pandą
Biblioteka Publiczna w Legionowie zaangażowała się
w kolejny ekoprojekt. Tym razem bierze udział w Programie z Pandą organizowanym
przez Fundację WWF Polska.
Biblioteka Publiczna w Legionowie
wspólnie z uczniami z klasy II B ze
Szkoły Podstawowej nr 7 oraz ich wychowawczyni realizują edukacyjną
przygodę przygotowaną przez WWF
Polska. Przewodnikami tej edukacyjnej przygody są trzy niedźwiedzie:
niedźwiedź polarny, niedźwiedź brunatny i panda wielka, które w zależności od wyboru poprowadzą klasę
ścieżką klimatu, różnorodności biolo-

gicznej lub transformacji szkoły.
Podczas ostatniego spotkania
osoby zaangażowane w projekt odwiedziły Arktykę. Poznały sposoby,
dzięki którym niedźwiedzie polarne przystosowały się do warunków,
w których żyją. W czasie zajęć wykonano doświadczenie, które uzmysłowiło wszystkim, jak grube i nieprzemakalne futro izoluje misie od zimnej
wody. Uczestnicy dowiedzieli się także, że naukowcy uznali globalne ocieplenie za najważniejsze zagrożenie
dla danego gatunku niedźwiedzi.
Poczytalnia Legionowo zaprasza chętne klasy do wzięcia udziału w lekcji o niedźwiedziu. Kontakt
(tel. 22 732-00-36 wew. 103).

Zabytek miesiąca
Przełom lat 40/50. XX w. to
okres, kiedy temperatury w miesiącach zimowych sięgały w Polsce od
minus 10 do minus 30 stopni Celsjusza, a duże opady śniegu były w zasadzie pewne. Urokliwie ośnieżone
krajobrazy zachęcały do aktywności na świeżym powietrzu.
Na fotografii wykonanej ok. 1950 r.
widzimy rodzinę Szymczaków z Le-

gionowa, która podczas spaceru po
Ludwisinie oddała się radosnym zabawom w śniegu. Zdjęcie wykonano
prawdopodobnie na skraju dawnej
fermy mlecznej rozciągającej się pomiędzy ulicami Lwowską, Czarneckiego, Chrobrego i Prymasowską.
Dar p. Andrzeja Szymczaka dla
Muzeum Historycznego w Legionowie.
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Nowy winyl zespołu SEXBOMBA
Płyta „Abstrahuj” to zestaw 11 gitarowych utworów nagranych przez zespół Sexbomba w 2012 roku, który dotychczas był dostępny jedynie w formie CD. Utwory z płyty „Abstrahuj” m.in. „Mały promil” i „Nikt inny” stanowią pewną pozycję aktualnego repertuaru koncertowego Sexbomby.

Prosta Sprawa
Fundacja Pasja Życia chciałaby wesprzeć
osoby, które znalazły się w trudnej sytuacji
i straciły nadzieję na lepszą przyszłość.
Fundacja chciałaby dodać nadziei i odwagi ludziom, którzy czują
się zrezygnowani i są na skraju lub
w całkowitej depresji. W tym celu
powstał projekt muzyczny składający się z 12 piosenek, wykonywanych w różnych stylach muzycznych: funky, reggae, blues, muzyka
chrześcijańska. Utwory muzyczne
na płycie są adresowane do ludzi
młodych i dorosłych. Muzyka nie
tylko łagodzi obyczaje, ale także

przywraca wiarę, nadzieję zagrzewa do walki i buduje ducha. Płyty
są dostępne w siedzibie Fundacji Pasja Życia w Legionowie przy
ul. Strużańskiej 2B. Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury,
Dziedzictwa Narodowego i Sportu
pochodzących z Funduszu Promocji
Kultury w ramach programu »Muzyka«, realizowanego przez Narodowy
Instytut Muzyki i Tańca. Więcej informacji na stronie - pasjazycia.org

„Ko-mar z wizytą w Zegrzynku”
- konkurs na etiudę teatralną
Z okazji Roku Marii Konopnickiej
Powiatowa Instytucja Kultury w Legionowie przygotowała konkurs na
etiudę teatralną nawiązującą do wizyt poetki w dworku Szaniawskich.
Zwycięskie prace zostaną wystawione w plenerze w Zegrzynku!
Pod koniec XIX w. Zegrzynek był
miejscowością tętniącą życiem: wielki, napędzany parą młyn (jeden z największych i najnowocześniejszych
w Europie w tamtym czasie) wraz
z magazynami i domami robotników,
sady i rozarium pachnące wieloma
odmianami róż... Dyrektorem młyna
był wówczas młody Adam Zygmunt
Szaniawski, ojciec przyszłego dramaturga Jerzego Szaniawskiego.
Po wielkim pożarze młyna w 1901 r.
państwo Szaniawscy postanowili przekształcić osadę fabryczną
w miejscowość letniskową. W Zegrzynku, w modrzewiowym dworku

rodziny Szaniawskich bywali już wcześniej znamienici goście, przedstawiciele świata kultury: Maria Konopnicka,
Deotyma, Konrad Prószyński, Eliza
Orzeszkowa czy Ignacy Kraszewski.
Teraz zamknijcie oczy i wyobraźcie sobie, jak mogła wyglądać wizyta
Marii Konopnickiej, patronki legionowskiego liceum, w Zegrzynku...
Oficjalnie czy bardziej „na luzie”?
Czy ona i młody Jerzy, przyszły autor „Dwóch teatrów”, kiedykolwiek
ze sobą rozmawiali? Jeśli tak, to
o czym? Jakimi ścieżkami Maria lubiła
spacerować? Kogo spotykała? Które
widoki podziwiała? Pomysł na który
z utworów mógł jej przyjść do głowy,
kiedy przystawała nad malowniczym
brzegiem Narwi?
Konkurs trwa do 13 marca
2022 r. Szczegóły konkursu „Ko-mar
z wizytą w Zegrzynku”: www.pik.legionowski.pl

Tytuł płyty zainspirowany został
medialnymi zażartymi dyskusjami
we wszystkich obszarach życia publicznego i społecznego, w których
argumenty merytoryczne przestały
mieć znaczenie. Jako bonus na winylu znalazły się dwa kawałki pochodzące z początkowego okresu
działalności zespołu: „Alarm/Ulice
krzykną” oraz „Kochajmy się”. Utwory te zostały zarejestrowane w wersjach studyjnych w XXI wieku. Płyta
została wydana przy wsparciu i pod
patronatem Prezydenta Miasta Legionowo. Teledyski do utworów znajdują się na kanale You Tube.
Skład zespołu: Robert Szymański – śpiew, Bogdan Nowak – gitara,
śpiew, Piotr Welcel - bass, śpiew,
Dominik Dobrowolski – perkusja
w utworze “Alarm/Ulice krzykną” na
gitarze zagrał Maciej Gortatewicz.
Realizacja - Marcin “Marchewa”
Mackiewicz.
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