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Pomagamy Ukrainie
Najważniejsze informacje dla 
uchodźców. Gdzie wyrobić PESEL? 
Gdzie i w jakich godzinach funkcjo-
nuje punkt pomocy? Wnioski do OPS. 
Porady psychologiczne, konsultacje 
prawne, językowe, zajęcia integra-
cyjne. Pomoc dla młodzieży. Oferta 
samorządu, seniorów i biblioteki dla 
uchodźców.

2, 12, 13, 14

Inwestycje
Inwestycje na osiedlu Piaski. Co no-
wego słychać na budowie tunelu? 
Wiaty autobusowe, progi zwalniają-
ce, boisko i zakończenie prac przy 
ulicy Pileckiego – zapraszamy do 
zapoznania się z bieżącymi infor-
macjami.

4, 5

Dyżury wakacyjne
Które przedszkola mają dyżury 
podczas nadchodzących wakacji? 
Sprawdź, jak złożyć wniosek.

10

EkoLegionowo
Piknik ekologiczny! Rowery ACRO, 
Hulajnogi Lime, Wypożyczalnia Ro-
werów – poznaj nowe sposoby prze-
mieszczania się po Legionowie.

9, 11, 16

Puls Seniora
Seniorzy dla Ukrainy. Kursy językowe 
dla seniorów. Wspomnienia o „Trójce.”

12, 13

Wiosna na sportowo
Piknik rodzinny i otwarcie integra-
cyjnego placu zabaw. 45. Biegi Prze-
łajowe o Puchar Prezydenta Miasta. 
Cykliczne zajęcia w IŁ Capital Arena 
Legionowo.

16

Ruszyła budowa nowej siedziby 
Ośrodka Pomocy Społecznej
Trwają prace rozbiórkowe kon-
tenerów przy skrzyżowaniu ulic 
Mickiewicza i Jagiellońskiej, na-
przeciwko Komendy Powiatowej 
Policji w Legionowie. Na tym te-
renie ma powstać budynek biuro-
wo-administracyjny dla Ośrodka 
Pomocy Społecznej.

Bryła nowej siedziby OPS sta-
nie równolegle do ulicy Mickie-
wicza. Projektowany budynek to 
obiekt o dwóch kondygnacjach 
nadziemnych, bez podpiwnicze-
nia, dostosowany do potrzeb osób 

niepełnosprawnych. Na obu po-
ziomach budynku zaplanowano 
pokoje biurowe, pomieszczenia 
socjalne, pomocnicze i technicz-
ne oraz sanitariaty dla personelu 
i interesantów, halle, korytarze, 
klatki schodowe i windy oraz po-
desty. Przewidziano też zaplecza 
oraz sale specjalne, np. niebieski 
pokój, akademia rodziny, sale kom-
puterowe. Koszt budowy to 7 502 
023,88 PLN.
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 Szanowni
Mieszkańcy
Legionowa

Od ponad miesiąca, w wyni-
ku wojny do naszego miasta 
przybywa wielu uchodźców                               
z Ukrainy. Mieszkańcy, przed-
siębiorcy oraz samorząd 
wspólnie dokładają wszelkich 
starań, aby skutecznie udzie-
lać pomocy uchodźcom. Wysy-
łane są transporty na Ukrainę, 
działa punkt zbiórki i wydawa-
nia darów w Arenie. Zorgani-

zowano lekcje polskiego dla obcokrajowców oraz uruchomiono 
klasy przygotowawcze dla dzieci. Pomoc płynie na wielu płasz-
czyznach, bowiem legionowianie mają wielkie serca. 

Mimo tych wielu dodatkowych działań, praca w legionowskim 
magistracie odbywa się bez zakłóceń. Obecnie oddano do użytku 
integracyjny plac zabaw na osiedlu Jagiellońska. W toku mamy 
dwie duże inwestycje. Rusza budowa nowej siedziby Ośrodka Po-
mocy Społecznej. Na Bukowcu trwa budowa tunelu - przeprawy 
przez tory kolejowe, a na terenie Legionowa cały szereg mniej-
szych, lecz równie ważnych, inwestycji. Gorąco zachęcam Pań-
stwa do zapoznania się z proekologicznymi inicjatywami oraz do 
udziału w miejskich wydarzeniach.

Prace Prezydenta 22.02.2022 - 25.03.2022
Przygotowano przetarg na 
wykonanie dokumentacji pro-
jektowo-kosztorysowej przebu-
dowy ul. Sienkiewicza (odc. od                                         
ul. Rynek do Kazimierza Wielkie-
go) – II postępowanie,

Podpisano umowy na budowę 
budynku biurowo-administra-
cyjnego dla Ośrodka Pomocy 
Społecznej, wykonanie doku-
mentacji projektowo- kosz-
torysowej placu zabaw na                                                                                    
III Parceli, pełnienie wielobran-
żowego nadzoru inwestor-
skiego nad budową budynku 
Ośrodka Pomocy Społecznej 
i opracowanie dokumentacji 
projektowej rozbudowy drogi 
gminnej nr 180633W ul. Wąskiej 
(na odcinku od ul. Szwajcarskiej 
do ul. Słonecznej w Legionowie). 

 Zakończono i rozliczono inwe-
stycję: „Budowa zewnętrznej 
siłowni rehabilitacyjnej przy 
przychodni ZOZ Legionowo Sp.                                                                                           
z o.o. przy ul. Gen. J. Sowiń-
skiego 4”. Zakończono budowę 

integracyjnej przestrzeni rekre-
acyjnej Oś. Jagiellońska. Zaak-
ceptowano przedstawioną przez 
projektanta koncepcję placu za-
baw na III Parceli.

Złożono wnioski do Referatu 
zamówień publicznych o prze-
prowadzenie postępowania                       
o udzielenie zamówienia na 
budowę ronda w ul. Krasiń-
skiego, Grottgera, Sowińskie-
go, budowę ścieżki rowerowej                                                                                       
w al. Legionów i ul. Cynkowej (od 
ul. Wyszyńskiego do ul. Orzecho-
wej), budowę ścieżki rowerowej                                                             
w ul. 3 Maja i ul. Kościuszki wraz 
z budową mini ronda na skrzyżo-
waniu ul. 3 Maja, Kopernika, Sie-
miradzkiego oraz budowę ścież-
ki rowerowej w ul. Zakopiańskiej 
wraz z przebudową drogi i dopo-
sażenia placów zabaw w parku 
im. św. Jana Pawła II.

Inwestycje w trakcie realiza-
cji. Budowa skrzyżowania bez-
kolizyjnego w ciągu ul. Polnej                              
i ul. Kwiatowej wraz z likwidacją 

przejazdu kolejowo-drogowego 
(trwają prace związane z wyko-
naniem płyty dennej, przebudo-
wywane są sieci wodociągowe                
i gazowe w ramach usuwania ko-
lizji, zakończono prace związane 
z budową rurociągu tłocznego 
kanalizacji deszczowej, wykona-
no zbiornik na wody deszczowe). 
Budowa wielofunkcyjnego boiska 
sportowego przy ul. Piaskowej 6. 
Wielobranżowy projekt mieszkań 
chronionych przy ul. Piotra Wy-
sockiego. Budowa ul. Leszczy-
nowej, budowa ścieżki rowerowej          
w ul. Sowińskiego, Chrobrego 
i Kazimierza Wielkiego a także 
budowa przebudowa lokalne-
go węzła przesiadkowego przy                                                                            
ul. Olszankowej i węzła przesiad-
kowego przy ul. Sowińskiego.

Zawarcie umowy na zakup 
i montaż sześciu wiat przy-
stankowych na terenie miasta 
Legionowo. Zawarcie umowy 
dotyczącej wykonania konser-
wacji dróg gruntowych na tere-
nie miasta .

Numery rachunków bankowych - wsparcie uchodźców z Ukrainy
Rachunek bankowy prowadzony w PLN: 
PL 45109018410000000149980077  KOD SWIFT: WBKPPLPP

Rachunek bankowy prowadzony w EURO: 
PL 33109018410000000149980099  KOD SWIFT: WBKPPLPP

Rachunek bankowy prowadzony w USD: 
PL 33109018410000000149980196  KOD SWIFT: WBKPPLPP

Rachunek bankowy prowadzony w GBP: 
PL 03109018410000000149980154  KOD SWIFT: WBKPPLPP

W tytule przelewu należy wpisać: DAROWIZNA - POMOC DLA UCHODŹCÓW Z UKRAINY

Punkt pomocy rzeczowej dla uchodźców
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Ruszyły prace rozbiórkowe bu-
dynków przy ulicy Mickiewicza. 
Na tym terenie ma powstać nowy 
Ośrodek Pomocy Społecznej.

Budynek biurowo-administra-
cyjny dla Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej stanie przy skrzyżowaniu 
ulic Mickiewicza i Jagiellońskiej, 
naprzeciwko Komendy Powiatowej 
Policji w Legionowie. Do tej pory na 
tym terenie stały liczne parterowe 
budynki kontenerowe, wiaty ma-
gazynowe i komórki gospodarcze.                                                                                          
W środę 9 marca Urząd Miasta Le-
gionowo podpisał umowę, a od środy 
16 marca wykonawca przejął teren                       
i zaczęły się tam pierwsze prace roz-
biórkowe. Konsorcjum firm - Firma 

P.H.U. ROB-BUD Robert Laskowski                   
i TEL-BUD Sławomir Borkowski przy-
gotowuje teren pod inwestycję. 

Bryła nowej siedziby OPS stanie 
równolegle do ulicy Mickiewicza. 
Taki też będzie wjazd na parkingi. 
Projektowany budynek to obiekt                     
o dwóch kondygnacjach nadziem-
nych, bez podpiwniczenia, dosto-
sowany do potrzeb osób niepeł-
nosprawnych. Na obu poziomach 
budynku zaplanowano pokoje biu-
rowe, pomieszczenia socjalne, po-
mocnicze i techniczne oraz sanita-
riaty dla personelu i interesantów, 
halle, korytarze, klatki schodowe                                 
i windy oraz podesty. Przewidziano 
też zaplecza oraz sale specjalne, 

np. niebieski pokój, akademia rodzi-
ny, sale komputerowe. 

Kilka danych na temat inwe-
stycji: powierzchnia zabudowy to 
633,3 m2, powierzchnia całkowita 
budynku 1.278,10 m2, natomiast 
kubatura to 5.270 m3. Wartość in-
westycji to 7 502 023,88 PLN. Okres 
realizacji całego zamówienia to                                                                              
11 miesięcy.

TEMAT NUMERU

15 lat w służbie miasta 
Anna Katarzyna Brzezińska z wykształcenia jest prawnikiem i pedagogiem. Od lipca 2007 roku piastowała 

stanowisko Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Legionowie. Od 2019 roku została Radną Sejmiku 
Województwa Mazowieckiego, obecnie została Dyrektorem OPS Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy.

Ile lat pani pracowała w Legiono-
wie? Co udało się zrealizować przez 
te lata?

Prawie 15 lat. W perspektywie 
tych lat mogę pozytywnie ocenić 
transformację ośrodka, poprzez roz-
wój usług społecznych adekwatnych 
dla potrzeb lokalnej społeczności. 
Rolą pomocy społecznej jest wspar-
cie mieszkańców w rozwiązywaniu                                                                                                                   
i przezwyciężaniu ich życiowych pro-
blemów. Aby móc kompleksowo po-
magać mieszkańcom, rozwijaliśmy 
ofertę Ośrodka na usługi społeczne                                                                                                              
w zakresie m.in. reintegracji spo-
łecznej, zawodowej, zdrowotnej, 
edukacyjnej.

Pracując w legionowskim ośrodku 
zostałam wybrana na Przewodniczą-
cą Forum Ośrodków Pomocy Społecz-
nej na Mazowszu. Jest to w moim od-
czuciu docenienie, zauważenie mojej 
roli w „pomocy społecznej”. Zmianę 
stanowiska na dyrektora warszaw-
skiego ośrodka traktuję jako awans 
zawodowy, jako kolejny etap dalszej 
pracy na rzecz osób potrzebujących 
oraz możliwość dalszego rozwoju. 

Wiele osób nie wie czym zajmuje 
się OPS. Jak zmienił się ośrodek na 
przestrzeni tych lat?

Przede wszystkim ośrodek zaj-
muje się wspieraniem mieszkańców 
w rozwiązywaniu ich codziennych 
życiowych problemów. Są osoby, któ-
re są niezaradne życiowo, wówczas 
trzeba im podać dłoń i pomóc stać się 
samodzielnym. Niektórzy stracili pra-
cę i tym należałoby pomóc, by zdobyli 
nowe kwalifikacje. W tym celu od 2007 
roku realizowaliśmy szereg projektów, 
w tym także projektów unijnych, w ra-
mach których organizowaliśmy kursy 
zawodowe i działania związane z ak-
tywnym poszukiwaniem pracy.

W Legionowie dużą grupę miesz-
kańców stanowią osoby 60 plus. Ośro-
dek oferował im szeroki wachlarz usług, 

m.in. usługi opiekuńcze, pielęgnacyjne, 
rehabilitacyjne, a także zajęcia integra-
cyjne. Rozwijaliśmy także wsparcie dla 
osób, które potrzebują bardziej złożonej 
pomocy, wsparcia ze strony specjali-
stów. Ważne dla mnie było rozwijanie 
specjalistycznych usług opiekuńczych, 
w ramach których działali konsultan-
ci, psycholodzy, psychiatrzy, terapeuci 
oraz asystenci rodziny. 

Szczególnie w trudnym okresie 
pandemii rozwijaliśmy usługi dla sa-
motnych seniorów poprzez świadcze-
nie im usług wolontariackich, czy też 
na przykład tak jak w aktualnym zada-
niu – zakup opasek życia. Zależy nam 
bowiem, żeby seniorzy wymagający 
naszej pomocy czuli się bezpieczni                      
i zaopiekowani.

Przez ostatnie lata rozwijaliśmy 
zakres usług społecznych i poszuki-
waliśmy na te zadania nowych źró-
deł finansowania, tak by nie obciążać 
budżetu miasta. Tego też musieli się 
nauczyć pracownicy OPS – jak pozy-
skiwać zewnętrzne środki finansowa-
nia zadań, które rozwijałyby lokalne 
usługi społeczne, wspierałyby miesz-
kańców w rozwoju ich kompetencji 
zawodowych, by byli bardziej samo-
dzielni, by dążyli do samodzielnego 
rozwiązywania problemów. 

Ośrodek współpracuje z organiza-
cjami NGO – to też nowa formuła, która 
wykształciła się w ostatnich latach.

Zawsze byłam bardzo nastawiona 
na rozwijanie aktywności społecznej, 
zachęcałam ludzi do podejmowania 
inicjatyw, uczyłam pisać projekty, po 
to właśnie, by wytwarzała się grupa 
samodzielnych aktywistów w Legio-
nowie, liderów pomocowych, bowiem 
z takiego potencjału ludzkiego tworzą 
się organizacje pozarządowe. Są one 
potem świetnym uzupełnieniem usług 
szeroko rozumianej pomocy społecz-
nej. Działalność organizacji pozarządo-
wych nie jest zbiurokratyzowana i jest 

to nierzadko szersza możliwość dzia-
łania, bardziej elastyczna – działalność 
non profit, czyli inicjatywa oddolna re-
alizowana dla ludzi przez ludzi. Tu nie 
ma decyzji administracyjnej, która musi 
być poprzedzona procedurą admini-
stracyjną i też szybkość tego działania 
jest zupełnie inna. Nierzadko współpra-
cujemy ze strefą NGO, która uzupełnia 
naszą ofertę usług społecznych.

W Legionowie mieszka dużo osób 
o ogromnym sercu. Widać to zwłasz-
cza ostatnio - tak duża ilość osób 
pomaga uchodźcom z Ukrainy, a wo-
lontariusze chętnie udzielają noclegu, 
pożywienia, dzielą się swoimi rzecza-
mi. To bardzo cieszy i świadczy o tym, 
że Legionowianie są bardzo zintegro-
wanym społeczeństwem. Integracja, 
którą zawsze bardzo cenił i stawiał 
Prezydent Miasta Legionowo Roman 
Smogorzewski i nad którą pracował, 
choćby poprzez organizację wszelkie-
go rodzaju pikników integracyjnych, 
osiedlowych, rodzinnych wydarzeń, 
które jednoczyły nas lokalnie w poczu-
ciu dbałości o naszą małą ojczyznę.

Jakie były najtrudniejsze chwile 
w tej pracy?

Najtrudniejsze chwile to te, kie-
dy człowiek chce bardzo pomóc 

drugiemu człowiekowi i rozwiązać 
szybko problem, a nie może. Nie 
wszystko zależy od dyrektora. Nie 
można pewnych rzeczy przyspie-
szyć. Czasem jest to proces pole-
gający na pracy, motywacji. Trzeba 
mieć dużo cierpliwości, wytrwa-
łości, zrozumienia, empatii, żeby               
w tej pracy osoby potrzebującej na-
szej pomocy nie pośpieszać, daj jej 
przestrzeń, dać jej czas, i szanować 
prawo do samostanowienia.

Natomiast jednym z trudniej-
szych zadań wdrażanych w ośrodku 
było wdrażanie świadczenia wy-
chowawczego Rodzina 500+, które 
wymagało zbudowania zespołu od 
podstaw, a obciążenie było ogrom-
ne. Dotyczyło to dużej skali klientów 
oraz czasu, w jakim zadanie musiało 
być zrealizowane. Ja jako dyrektor 
oraz zastępca dyrektora musieliśmy 
szkolić na bieżąco kadrę, monitoro-
waliśmy zmiany przepisów, by wdro-
żyć je w życie. Zaczynaliśmy od sta-
żystów, osób, które dopiero uczyły 
się pracy w administracji, a dziś,                                                                                      
z czego jestem dumna, jest to już 
profesjonalny zespół doświadczo-
nych specjalistów. 

Właśnie powstaje Pani ma-
rzenie – nowa siedziba OPS. Nie 

smutno Pani z powodu wyjazdu 
z Legionowa? 

Bardzo się cieszę, że miesz-
kańcy Legionowa oraz pracownicy 
OPS będą mogli pracować w god-
nych warunkach. Doczekałam się 
realizacji swoich założeń. Chciałam 
rozwijać usługi, poprawić warunki 
pracy pracownikom oraz stworzyć 
przestrzeń do dalszego rozwijania 
usług dla mieszkańców Legionowa. 
Powstaje nowa siedziba – o to za-
biegałam przez wiele lat. Moim ce-
lem było stworzenie też miejsca dla 
mieszkańców, gdzie mogłaby funk-
cjonować strefa dla NGO, dla klubu 
integracji społecznej, dla inkubato-
ra przedsiębiorczości, przestrzeń 
dla aktywizacji zawodowej a także 
spotkań mieszkańców. To nowy 
etap dla legionowskiego ośrodka                   
i wierzę, że to się uda. Zostawiam to 
wszystko w dobrych rękach!

Cieszę się, że mogłam rozwijać 
tę piękną misję i usługi społeczne                                                                                             
w Legionowie, dziękuję za tę szan-
sę. Starałam się rozwijać te usługi 
tak, by były odpowiedzią na potrze-
by naszej lokalnej społeczności. 
Dziękuję też przy okazji wszystkim 
Państwu radnym, tej i poprzed-
niej kadencji, Panu Prezydentowi 
Romanowi Smogorzewskiemu, 
Zastępcom Prezydenta Piotrowi 
Zadrożnemu i Markowi Pawlako-
wi oraz Pani Sekretarz Danucie 
Szczepanik i Idzie Parakiewicz-
-Czyżmie za możliwość współpra-
cy. Chciałam bardzo serdecznie 
podziękować wszystkim za lata 
dobrej współpracy, za możliwość 
realizacji pięknej misji pomagania 
drugiemu człowiekowi. Oczywi-
ście deklaruję możliwość dalszej 
współpracy, nie żegnam się z Le-
gionowem, ani z mieszkańcami 
Legionowa. Zmieniam miejsce pra-
cy, ale jeśli chodzi o dalszą pomoc                        
i wspieranie mieszkańców, jak naj-
bardziej będę dalej aktywna.

Nowa siedziba Ośrodka Pomocy Społecznej



Nr 3/2022
marzec/kwiecień INWESTYCJE

Progi na ul. Piaskowej powstały na 
wniosek radnych: Anny Łaniewskiej                                                                                          
i Pawła Głażewskiego, którzy w trosce 
o bezpieczeństwo rowerzystów zare-
agowali na zdarzenie drogowe z udzia-
łem rowerzysty. Do zdarzenia doszło 
na przejeździe rowerowym usytu-
owanym na wzniesieniu, na wysoko-
ści garaży obok marketu Kaufland. 
Potwierdzono w terenie wyjątkowo 
niekorzystne zjawisko, które zgłosi-
li radni. Kierowcy nadjeżdżający od 
strony ul. Zegrzyńskiej są w tym miej-
scu podczas zachodu słońca oślepiani 
jego promieniami i mają dużą trudność 
z zauważeniem rowerzystów, którzy 
zbliżają się do jezdni. Sylwetki rowe-
rzystów znajdują się w cieniu na ciem-
nym tle drzew. 

Warto wspomnieć, że montaż pro-

gów, które wymuszają uspokojenie ru-
chu drogowego, a także wyniesionych 
przejść dla pieszych, przejazdów dla 
rowerów i skrzyżowań na trasach ko-
munikacji publicznej musi być uzgad-
niany z Działem Organizacji Przewo-
zów ZTM. Urząd Miasta Legionowo                       
w minionym roku zlecił wykonanie no-
wego projektu organizacji ruchu na ul. 
Piaskowej, uwzględniającego montaż 
progów wyspowych zgodnie z prze-
pisami i wytycznymi ZTM w miejscu, 
w którym występuje zagrożenie po-
twierdzone zdarzeniami drogowymi. 
Progi wyspowe zostały zamontowane 
przez firmę PZM WIMET JÓZEFÓW Sp. 
z o. o. i kosztowały  10 569,61 zł. Mimo 
utrudnień i konieczności zdjęcia nogi 
z gazu, warto inwestować w bezpie-
czeństwo użytkowników drogi.

Czterech legionowskich radnych 
wystąpiło do prezydenta z wnio-
skiem o remont nawierzchni ulicy 
Piaskowej wraz z towarzyszącą ar-
chitekturą wzdłuż całej ulicy. W pi-
śmie z 21 marca proszą o wymianę 
wszystkich zniszczonych krawęż-
ników, wyprofilowanie poboczy, 
nasadzenia roślinności, a także bu-
dowę trzech bezpiecznych przejść 
dla pieszych.

- W związku z licznymi prośbami 
mieszkańców, zwracamy się z wnio-
skiem o zabezpieczenie środków fi-
nansowych na remont całej ulicy Pia-
skowej wraz z trzema bezpiecznymi 
przejściami dla pieszych – czytamy 
w piśmie skierowanym do prezydenta 
miasta. Radni Anna Łaniewska, Ry-
szard Brański, Mariusz Suwiński oraz 
Paweł Głażewski proszą o poprawę 
bezpieczeństwa dzieci w strefie pobli-
skiej szkoły.  

Nie bez znaczenia jest fakt, że 
w ostatnich latach właśnie ta droga 
zyskała na popularności. Codziennie 
korzystają z niej tysiące osób, które 
pozostawiają swój samochód na par-
kingu przy PKP Legionowo Piaski lub 
parkingu przy Kozłówce. Przy ulicy 

Piaskowej mieści się brama wjazdo-
wa do CSP, basen Wodne Piaski, PKP 
Piaski, dojazd do osiedli wojskowych, 
osiedla policyjnego, sklepu Kaufland, 
a także wjazd do Szkoły Podstawo-
wej nr 8. Jak przekonują radni, re-
alizacja tej inwestycji rozwiąże kom-
pleksowo problem bezpieczeństwa 
w tym rejonie i poprawi komfort jazdy 
użytkowników.

Już w 2019 roku, między innymi 
radny Paweł Głażewski, Przewodni-
czący Rady Rodziców Szkoły Pod-
stawowej nr 8 i jeden z lokalnych 
przedsiębiorców składali pismo, po-
parte wieloma podpisami, z prośbą                                    
o wybudowanie trzech bezpiecznych 
przejść dla pieszych na ulicy Piasko-
wej. Wnioskowali wtedy o wybudowa-
nie przejść tak, aby były one widocz-
ne, doświetlone, a także poprzedzone 
specjalną nawierzchnią ułatwiającą 
hamowanie. Sprawa nadal jest aktu-
alna i pilna, bowiem z ulicy Piaskowej 
korzystają tysiące osób! To codzienny 
punkt przepraw dzieci i młodzieży do 
Szkoły Podstawowej nr 4 i nr 8. Radni 
zabiegający o remont ulicy przekonu-
ją, że ulica ta na przełomie ostatnich 
lat stała się ważną i ruchliwą drogą ko-
munikacyjną.

Wnioskują
o Piaskową

Progi zwalniające
W ostatnim miesiącu na ulicy Piaskowej pojawiły się progi zwalniające. 
Kierowcy są zmuszeni zmniejszyć prędkość przed skrzyżowaniem, na 
którym przechodzą dzieci.
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Prace przy tunelu
Wykonawca tunelu w ciągu ulic Polna – Kwiatowa nie próżnuje, trwają 
prace przy budowie pierwszej sekcji konstrukcji.

Budowa tunelu pod torami                                                         
w miejscu przejazdu kolejowego to 
jedna z najważniejszych inwestycji                         
w bieżącym roku. Całkowity koszt za-
dania 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.

Wykonawca INTOP Warszawa Sp. 
z o.o. obecnie usuwa kolizje związa-
ne z instalacjami, przewodami, siecią 
wodno-kanalizacyjną. Trwa budowa 
pierwszej sekcji konstrukcji nowego 
tunelu.

Zamknięcie dotychczas funkcjo-
nującego w tym miejscu przejazdu 
wiąże się z utrudnieniami w ruchu                                                                      
w tej okolicy, jak również na innych 
ulicach miasta. W związku z tym ape-
lujemy, głównie do kierowców, o za-
chowanie szczególnej ostrożności                                
w tym rejonie. Prosimy o korzystanie 
z objazdu przez wiadukt w ulicy War-
szawskiej/Zegrzyńskiej (DK61) oraz                                                                                                      
z tymczasowego przejścia dla pieszych.

Objazd Pileckiego
Zakończyły się prace związane z naprawą pasa 
drogowego w ciągu ulicy Rotmistrza Witolda 
Pileckiego. Poprawienie warunków jezdnych 
miało na celu zapewnienie niezbędnej komu-
nikacji w okresie powstawania tunelu w ciągu 
ulic Polna – Kwiatowa.

Wykonawca został wprowadzony 
na plac budowy 24 stycznia. W ramach 
tego zamówienia przewidziano napra-
wę pasa drogowego. Początek robót 
znajdował się na granicy drogi ser-
wisowej DK61 przy wiadukcie drogo-
wym, natomiast koniec remontowa-
nego odcinka znajdował się w rejonie                                                                            
ul. Wąskiej. Tam też wykonano połą-
czenie drogi w istniejący zjazd publicz-

ny z kostki brukowej. W ramach robót 
zapewniono przejezdność ulicy dla 
ruchu samochodowego oraz dla ru-
chu pieszo-rowerowego. Wykonawcą 
inwestycji była firma INTOP Warszawa 
Sp. z o.o. Prace zostały zakończone                      
i odebrane 11 lutego br. Całkowity 
koszt prac, zgodnie z zawartą umową 
to 129.000 zł brutto.

Wiaty przy
krajówce
Sześć nowych wiat stanęło na legionowskich 
przystankach autobusowych.

Pięć 3-segmentowych stalowych 
ocynkowanych wiat ze ze ścianami 
z hartowanego szkła oraz dachem                                                                                               
z poliwęglanu z ławkami stanęło wzdłuż 
ulicy Zegrzyńskiej. To przystanki IMGW 
01 i 02, Os. Piaski 01, Zegrzyńska 01                           
i przystanek Zegrzyńska 02.

Jedna, 2-segmentowa, została 
postawiona na ulicy Roi na przystanku 
Os. Bukowiec. 

Wykonawcą była firma MM2021 
Sp. z o. o. z siedzibą w Koźminie Wlkp. 
Koszt montażu i wiat autobusowych 
ochraniających pasażerów przed 
skutkami złych warunków atmosfe-
rycznych to  58 536,94 zł. Gwarancja 
obejmuje 60 miesięcy na konstruk-
cje ocynkowane i 24 miesiące na 
wyposażenie wiat.

Boisko przed otwarciem
Trwają końcowe pra-
ce przy budowie bo-
iska wielofunkcyjnego 
przy bloku nr 6 przy 
ulicy Piaskowej. Budo-
wa ma zakończyć się 
jeszcze w tym roku.

Przyszłe boisko wielofunkcyjne 
będzie mierzyć ok. 24,3 m x 12 m. Bę-
dzie dostosowane do gry w piłkę nożną 
i koszykówkę. Wartość tej inwestycji to 
około 219 tys. zł. Wykonawcą jest firma 
Complexe Sportif Grażyna Kowalska. 
Nawierzchnia poliuretanowa, siatka 
zabezpieczająca, nowe nasadzenia 
roślin – tym wszystkim mamy cieszyć 
się już niedługo, bowiem firma ma czas 
do 30 kwietnia. 

W pobliżu nowego boiska zapla-
nowano posadzenie kilku drzew i po-
wstanie chodnika z kostki brukowej. 
Boisko będzie dostosowane do gry                   
w piłkę nożną i koszykówkę.
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Wiosenna korekta kolejowego roz-
kładu jazdy jest spowodowana prze-
budową stacji Warszawa Zachodnia. 
Jak informuje Zarządca infrastruktury 
kolejowej – spółka PKP Polskie Linie 
Kolejowe ma to największy wpływ na 
kursowanie pociągów linii S1 i S2 oraz 
Kolei Mazowieckich. Rozkład jazdy linii 
S3 zmienił się nieznacznie.

Linia S3. Rozkład jazdy pocią-
gów dla linii S3 jest podobny do obo-
wiązującego obecnie. Dla wybranych 
kursów wprowadzono kilkuminutowe 
przesunięcia odjazdów i przyjazdów 
na stacje.

Linia S1. Dla linii SKM S1 wpro-
wadzono niewielkie przesunięcia go-

dzin odjazdów i przyjazdów na stacje. 
Dodatkowo jedna poranna i popo-
łudniowa para pociągów  kursuje na 
trasie skróconej Otwock – Warszawa 
Zachodnia – Otwock. Wieczorem je-
den pociąg z Otwocka do Warszawy 
Zachodniej jedzie przez dalekobież-
ną linię średnicową i stację Warszawa 
Centralna z pominięciem przystanków 
Warszawa Stadion, Warszawa Powi-
śle, Warszawa Śródmieście i Warsza-
wa Ochota. Od 20 marca wszystkie 
pociągi w kierunku Otwocka kursują 
przez dalekobieżną linię średnicową                                                             
i stację Warszawa Centralna z po-
minięciem przystanków Warszawa 
Ochota, Warszawa Śródmieście, War-
szawa Powiśle i Warszawa Stadion. 
Przez Warszawę Centralną jedzie tak-
że jeden wieczorny skład w kierunku 
Warszawy Zachodniej. Na pełnej trasie 
Pruszków – Otwock – Pruszków pocią-
gi  przyjeżdżają na stacje co godzinę. 
Pozostałe kursy są realizowane na 
trasie skróconej Otwock – Warszawa 
Zachodnia – Otwock. Zmiany w kurso-
waniu S1 zostaną wprowadzone także 
na weekend 2-3 kwietnia. Niektóre po-
ciągi będą kursowały na trasie skróco-

nej pomiędzy Otwockiem a Warszawą 
Wschodnią lub Warszawą Zachodnią.

Linia S2. Największe zmiany dla 
SKM S2 zostały wprowadzone w kilku 
porannych kursach w kierunku Sule-
jówka Miłosny i jednym wieczornym                    
w drugą stronę. Cztery pierwsze po-
ciągi jadące do Sulejówka kursują 
przez dalekobieżną linię średnicową                                                                                                   
i stację Warszawa Centralna z pomi-
nięciem przystanków Warszawa Ocho-
ta, Warszawa Śródmieście, Warszawa 
Powiśle i Warszawa Stadion. Ostatni 
nocny pociąg z Sulejówka kończy bieg 
na stacji Warszawa Wschodnia.

Honorowanie biletów. Bilety ZTM 
(wszystkie rodzaje, z uwzględnieniem 
stref biletowych) oraz uprawnienia do 
ulgowych lub bezpłatnych przejazdów 
(z zachowaniem zasad obowiązują-
cych w pociągach przyspieszonych                                                                                                      
w ramach oferty „Wspólny Bilet ZTM-
-KM-WKD”) są honorowane w pocią-
gach Kolei Mazowieckich na odcinkach: 
Legionowo – Warszawa Centralna (linia 
lotniskowa); Legionowo – Warszawa 
Zachodnia (przez Warszawę Gdańską); 
Otwock – Warszawa Wschodnia; War-
szawa Zachodnia – Pruszków; War-
szawa Zachodnia – Warszawa Główna; 
Warszawa Wschodnia – Warszawa Za-
chodnia; Warszawa Zachodnia – War-
szawa Służewiec; Warszawa Wschod-
nia – Sulejówek Miłosna. 

Pasażerowie z biletami kartoniko-
wymi ZTM, które nie zostały wcześniej 
skasowane, powinni je „skasować” 
przez trwałe napisanie na ich odwrocie 
daty i godziny rozpoczęcia przejazdu, 
w formacie 24-godzinnym, czyli np. 
13.03.2022 godz. 06: 55. Osoby posia-
dające bilety zakodowane na kartach 
muszą je wcześniej aktywować w po-
jeździe WTP lub bramce metra. Moż-
na to zrobić także, po zgłoszeniu się,                        
u kierownika pociągu.

Bilety Kolei Mazowieckich (do 
odpowiednich stacji oraz okresowe, 
sieciowe itp.) są honorowane w po-
ciągach SKM linii S1 (na całej trasie), 
S2 (na całej trasie), S3 (na odcinku 
Warszawa Zachodnia peron 9 – Le-
gionowo)oraz w autobusach ZTM 
wybranych linii w obu kierunkach na 
odcinkach: 136 PKP Wola (Wolska)                                                           
– rondo Zesłańców Syberyjskich; 154 
PKP Wola (Kasprzaka) – Dw. Zachodni; 
167 PKP Wola (Kasprzaka) – rondo Ze-
słańców Syberyjskich; 178 PKP Wola 
(Kasprzaka) – rondo Zesłańców Sy-
beryjskich; 184 PKP Wola (Kasprzaka) 
– Dw. Zachodni; 

186 PKP Wola (Wolska) – rondo Ze-
słańców Syberyjskich; 414 PKP Wola 
(Wolska) – rondo Zesłańców Syberyj-
skich; 523 PKP Wola (Wolska) – Dw. Za-
chodni; N43 PKP Wola (Wolska) – rondo 
Zesłańców Syberyjskich. /WTP/

Zmiana rozkładu jazdy SKM
Od 13 marca zmienił się kolejowy rozkład jazdy. Wybrane pociągi Szyb-
kiej Kolei Miejskiej linii S1 i S2 kursują przez Warszawę Centralną lub na 
trasach skróconych. Utrzymane zostało wzajemne honorowanie bile-
tów Zarządu Transportu Miejskiego i Kolei Mazowieckich.

Darmowa
komunikacja
w Legionowie
Linie komunikacyjne Zarządu 

Transportu Miejskiego obsługujące 
obszar Legionowa zapewniają po-
łączenie obszaru gminy z m.st. War-
szawą, natomiast potrzeby lokalne 
w transporcie wewnątrz miasta 
zaspokaja Darmowa Komunikacja 
Miejska DKM Legionowo. 

Z roku na rok wzrasta liczba po-
łączeń kolejowych i autobusowych                              
z Warszawą oraz bezpłatnych połą-
czeń dowożących mieszkańców do 
centrum Legionowa i do stacji kolejo-
wych w naszym mieście. Koszty do-
płat do komunikacji zbiorowej ponosi 
budżet gminy. Do dyspozycji miesz-
kańców pozostają również połączenia 
autobusowe Lini Strefowych (L), linii 
723, 731, 736 i N63, serocka lokalna 
komunikacja autobusowa oraz prócz 
pociągów Szybkiej Kolei Miejskiej i Ko-
lei Miejskich, PKP Intercity. Połączenia 
z lotniskami Warszawa Modlin i War-
szawa Chopin pozwalają na swobodne 
planowanie dłuższych podróży.

Bez biletu
Darmowa Komunikacja Miejska 

czyli linie D1, D2 i D3 dowożą miesz-
kańców z różnych dzielnic  do centrum 
miasta, do szkół oraz do dworca komu-
nikacyjnego. Rozkład jazdy i aktualno-
ści dotyczące zmian komunikacyjnych 
są na stronie www.legionowo.pl. Linie 
autobusowe: D1, D2, D3 finansowane 
są w całości z budżetu Miasta Legio-
nowo. Przejazd nimi jest darmowy. 

Gdzie znajdziesz rozkład jazdy?  
www.legionowo.pl/komunikacja
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Rozkłady jazdy DKM 
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Zmiana rozkładu jazdy KM
Od 13 marca weszła w życie kolejna czasowa zmiana rozkładu jazdy. Będzie obo-
wiązywała do 11 czerwca. Najważniejsze zmiany związane są z modernizacją stacji 
Warszawa Zachodnia, weekendowym zamknięciem jednego z torów linii średnico-
wej oraz pracami na liniach Warszawa – Łowicz oraz Warszawa – Małkinia – Szul-
borze Wielkie. Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowym rozkładem jazdy dla po-
szczególnych linii, który znajduje się w tabelach rozkładu jazdy na stronie 
www.mazowieckie.com.pl
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Od 22 marca tego roku, 
mieszkanki i mieszkańcy Le-
gionowa zyskali nową opcję po-
ruszania się po mieście. Na uli-
cach pojawiły się elektryczne 
hulajnogi firmy Lime, która jest 
jedną z największych i najdłużej 
funkcjonujących firm na rynku 
polskim.

Hulajnogi, którymi można się 
poruszać po mieście, to sprawdzona 
konstrukcja, charakteryzująca się 
niezwykłą stabilnością oraz niską 
wagą. Dzięki temu można cieszyć 
się jazdą każdego dnia. Poza tym, co 
jest niezwykle ważne, używając tej 
bardzo wygodnej formy transportu 

redukujemy liczbę podróży samo-
chodami, pozwalając tym samym 
naszej planecie odpocząć. Aby sko-
rzystać z hulajnóg, należy pobrać 
aplikację Lime na telefon z syste-
mem Android bądź iOS, a następnie 
zeskanować znajdujący się na kie-
rownicy kod QR.

Edukacja i Bezpieczeństwo. 
Lime przykłada dużą uwagę do 
bezpieczeństwa i edukacji użyt-
kowników. Już sama aplikacja 
zapewnia podstawowe szkolenie                                      
z zakresu bezpieczeństwa ru-
chu drogowego oraz przewodnik 
użytkownika hulajnogi. Jednak dla 
wszystkich chcących skorzystać                   

z naszych pojazdów przypomina-
my 5 najważniejszych zasad poru-
szania się hulajnogami:

• Poruszaj się drogami dla rowe-
rów. Jeśli nie są dostępne, wybieraj 
jezdnię z dozwoloną prędkością do 
30 km/h, bądź, w innych przypad-
kach, chodnik. 

• Jedź maksymalnie 20 km/h,                         
a poruszając się po chodniku, dosto-
suj prędkość i ustępuj pierwszeństwa 
pieszym. 

• Nigdy nie jedź pod wpływem 
alkoholu ani innych środków odurza-
jących.

• Jedna hulajnoga = jedna osoba. 
Obowiązuje zakaz przewożenia dodat-
kowych osób, zwierząt czy ładunku. 

• Parkuj hulajnogę w wyznaczo-
nych do tego miejscach. W przypadku 
ich braku, zaparkuj hulajnogę równo-
legle do chodnika, jak najbliżej jego 
zewnętrznej krawędzi (najdalej od 
jezdni). Pamiętaj, aby pozostawiona 
szerokość chodnika nie utrudniała 
ruchu i była nie mniejsza niż 1,5 m. 
Pamiętaj o osobach niewidomych                                
i niepełnosprawnych.

Wszelką potrzebną pomoc, która 
jest dostępna 24/7, można zgłaszać 
za pośrednictwem aplikacji.

ROZKŁAD JAZDY

Hulajnogi Lime w Legionowie
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1. Dyżur wakacyjny organizowany 
jest dla dzieci w wieku przedszkolnym 
uczęszczających w roku szkolnym 
2021/2022 do przedszkoli lub oddzia-
łów przedszkolnych w szkołach pod-
stawowych prowadzonych przez Gmi-
nę Legionowo.

2. Zapisy na dyżur wakacyjny pro-
wadzone są z wykorzystaniem syste-
mu elektronicznego od 20 kwietnia  do 
29 kwietnia 2022 r.  zgodnie z harmo-
nogramem. Strona zapisów na dyżur 
wakacyjny dla rodziców: https://le-
gionowo-dyzury.pzo.edu.pl zostanie 
udostępniona 20 kwietnia 2022 r. od 
godz. 9.00.

3. We wszystkich dyżurujących 
przedszkolach obowiązują te same za-
sady, terminy i kryteria.

4. We wniosku o przyjęcie dziecka 
na dyżur wakacyjny można wskazać 
maksymalnie 3 przedszkola dyżurują-
ce w danym terminie.

5. Pierwszeństwo w przyjęciu 
dziecka na dyżur wakacyjny mają 
dzieci uczęszczające do dyżurują-
cego przedszkola, a następnie dzieci                                                                                                                    
z innych przedszkoli i oddziałów 
przedszkolnych w szkołach podsta-
wowych/zespołach szkolno-przed-
szkolnych.

6. Kolejność przyjęć na dyżur wa-
kacyjny ustala dyrektor przedszkola.                            
W przypadku grupy kandydatów speł-
niających te same kryteria, dyrektor 
bierze pod uwagę wnioski dotyczące 
rodzeństwa oraz miejsce przedszkola 
na liście preferencji (w porządku od naj-
bardziej do najmniej preferowanego).

7. Dostęp do systemu zapisów 
możliwy jest za pomocą hasła utwo-
rzonego przez rodziców/prawnych 
opiekunów w elektronicznym syste-
mie zapisów na dyżur wakacyjny.

8. Po zalogowaniu się w systemie 
rodzice/prawni opiekunowie:

• uzupełniają dane dziecka,
• wskazują:
- turnusy w kolejności chronolo-

gicznej od turnusu najwcześniejszego,
- przedszkola w każdym z wybra-

nych turnusów w kolejności od najbar-
dziej   preferowanego,

• zapisują wniosek w systemie.
9. Rodzice/prawni opiekunowie nie-

korzystający z komputera i internetu:
• pobierają wniosek w przedszko-

lu/szkole,
• wypełniają go odręcznie i po 

podpisaniu składają w przedszkolu 
pierwszego wyboru,

• informacje zawarte we wniosku 
wprowadza do systemu informatycz-
nego dyrektor lub upoważniony pra-
cownik przedszkola.

10. Ze względów organizacyjnych 
i rozliczeniowych zapisu na dyżur wa-
kacyjny można dokonać jedynie na 
cały turnus 2 lub 3 tygodniowy. Brak 
jest możliwości wyboru dni w ramach 
turnusu.

11. Informacja o zakwalifikowaniu 
dziecka na dyżur wakacyjny będzie 
dostępna w elektronicznym systemie 
zapisów oraz w przedszkolu, do które-
go dziecko zostanie zakwalifikowane.

12. Potwierdzeniem korzystania                  
z miejsca w przedszkolu dyżurującym, 
do którego dziecko zostało zakwalifi-
kowane jest:

• wydrukowanie i złożenie wnio-
sku wraz z potwierdzeniem wniesienia 
opłaty za wyżywienie przez  rodziców, 
którzy wypełnili  i zapisali wniosek                     
w systemie,

• złożenie potwierdzenia wniesie-
nia opłaty za wyżywienie przez rodzi-
ców, którzy wypełnili i złożyli wniosek 

w formie papierowej w przedszkolu.
Opłata za wyżywienie dokony-

wana jest na rachunek bankowy dy-
żurującego przedszkola w terminie                                         
14 dni od dnia opublikowania informa-
cji o zakwalifikowaniu. W treści prze-
lewu należy wpisać „opłata za  wyży-
wienie – dyżur wakacyjny 2022 imię                    
i nazwisko dziecka”.

Brak złożenia wniosku wraz z po-
twierdzeniem wniesienia opłaty we 
wskazanym w harmonogramie ter-
minie oznacza rezygnację z miejsca                      
w dyżurującym przedszkolu.

13. Zwrot różnicy pomiędzy wpła-
tą za wyżywienie dokonana w wyzna-
czonym terminie na dyżur wakacyjny 

a należnością wynikającą z obecno-
ści dziecka na dyżurze nastąpi do 30 
września 2022 r. wyłącznie bezgotów-
kowo na rachunek bankowy wskazany 
przez rodzica we wniosku o przyjęcie 
dziecka na dyżur wakacyjny.

14. Rodzice/prawni opiekuno-
wie dzieci, które nie zostały przyjęte 
na dyżur do wybranych przedszkoli, 
mogą zgłaszać się do innej dyżurują-
cej placówki, która dysponuje wolnymi 
miejscami.

15. Wykaz wolnych miejsc zostanie 
opublikowany w elektronicznym sys-
temie zapisów w terminach określo-
nych w harmonogramie.

16. Brak zgłoszenia nieobecno-

ści dziecka w pierwszym dniu dyżuru 
wakacyjnego będzie skutkował skre-
śleniem dziecka z listy przyjętych na 
dyżur.

17. Przyjęcie dziecka na dyżur wa-
kacyjny po upływie terminów określo-
nych w harmonogramie jest uzależnio-
ne od decyzji dyrektora przedszkola, 
które dysponuje wolnymi miejscami.

Organizacja dyżuru wakacyjnego
w przedszkolach w 2022 roku
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Pomysł na ekologię
Ostatni element realizowanego przez Fundację Pracownia Kompetencji 
projektu „Legionowianie dla klimatu” przybrał postać tzw. giveboksu, czy-
li miejsca służącego do wymiany przedmiotów – jednym zbędnych, drugim 
zaś mogących się przydać. W miejskim wydaniu nazywa się ono Nasza Sza-
fa i już zdążyło zapracować na swoją ekologiczną renomę.

Nasza Szafa, zmontowana przez 
uczestniczących w projekcie senio-
rów, pojawiła się na terenie Legiono-
wa pod koniec ubiegłego tygodnia. 
Stanęła tuż przy wejściu do głównej 
siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej. 
– To takie miejsce, gdzie można przy-
nieść coś, co nam nie jest potrzebne, 
ale może posłużyć jakiejś innej osobie. 
Nie chodzi o ubrania, nie chodzi też                                
o książki, ani tym bardziej żywność. 
Nasza Szafa ma służyć czemuś in-
nemu: wymianie przedmiotów – tłu-
maczy Agnieszka Żychalak, prezeska 
Fundacji Pracownia Kompetencji.  

Naszą Szafę można zapełniać 
między innymi drobnymi przedmio-

tami dekoracyjnymi, wyposażeniem 
kuchni, różnego rodzaju narzędzia-
mi, lecz także zabawkami czy małym 
sprzętem RTV lub AGD, na przykład 
pilotem do telewizora. – Każdy przed-
miot, który ma jakąś funkcję, nawet 
ozdobną, a nie jest nam potrzebny, 
nie jest zniszczony, przynosimy i zo-
stawiamy w Szafie. A przechodząc, 
możemy do niej zajrzeć i wziąć coś, co 
nam wpadnie w oko. Krótko mówiąc, 
zostawiamy rzeczy w takim stanie,                   
w którym sami chcielibyśmy sobie coś 
z tej Szafy zabrać do domu – zachęca 
prezeska FPK. Podczas wiosennych 
porządków nadających się do niej 
przedmiotów każdy z nas znajdzie za-
pewne całe mnóstwo… 

Instalacje
fotowoltaiczne
PWK

„Instalacje fotowoltaicz-
ne na obiektach wodo-
ciągów, mają za zadanie 
ograniczenie podwyżek 

cen energii elektrycznej, aby ich 
koszty nie przedkładały się na ceny 
wody i odbioru ścieków. Dzięki tej 
proekologicznej inwestycji miesz-
kańcy Legionowa przynajmniej                           
w części będą uniezależnieni od 

znaczących podwyżek cen dostawców energii elektrycznej.”                  
- dodaje Prezydent Miasta Legionowo Roman Smogorzewski.

„Prace związane                          
z budową instala-
cji fotowoltaicznych 

zakończyły się przed 31 mar-
ca 2022 roku. Termin ten jest                                                                                  
o tyle ważny, że PGE będzie 
musiało zawrzeć umowę                                                                                
z PWK „Legionowo” na ko-
rzystnych warunkach dla 
PWK, a co za tym idzie Miesz-
kańcy Legionowa będą mogli 
korzystać z tego, że w przed-
siębiorstwie produkowany będzie tani prąd elektryczny.”                        
- mówi Grzegorz Gruczek – Prezes Zarządu Przedsiębior-
stwa Wodociągowo – Kanalizacyjnego „Legionowo” Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Wodociągowo – Kanalizacyj-
ne „Legionowo” Sp. z o.o. zakończyło realizację 
aż czterech instalacji farm fotowoltaicznych na 
potrzeby zasilania strategicznych obiektów wo-
dociągowych Legionowa. Dzięki takiej polityce 
inwestycyjnej będzie możliwa tania produkcja 
prądu, przy wykorzystaniu energii, która dodat-
kowo nie zanieczyszcza środowiska.

Fotowoltaika jako odnawialne 
źródło energii oprócz tego, że jest 
ekonomiczna, ekologiczna i stano-
wi stabilną inwestycję, będzie miała 
dodatkowe korzyści ekonomiczne 
dla mieszkańców Legionowa. Pra-
ce związane z budową instalacji 
fotowoltaicznych w Legionowie do-
tyczyły montażu paneli fotowolta-
icznych na terenie głównej siedziby 
PWK „Legionowo”, a także powstanie 
trzech instalacji fotowoltaicznych: 

naziemna przy Punkcie Zlewnym 
Ścieków, instalacja na potrzeby Stacji 
Uzdatniania Wody „Łajski” oraz przy 
Stacji Uzdatniania Wody „Piaski” na 
potrzeby zasilania Stacji Uzdatniania 
Wody „Piaski”. Niewątpliwą zaletą pa-
neli fotowoltaicznych zainstalowa-
nych przez PWK jest darmowy prąd 
ze słońca, który uniezależni gminę 
od podwyżek cen prądu i dodatko-
wo wpłynie także na inne opłaty, np. 
ceny za wodę.

Rowery w Legionowie
Firma ACRO funkcjonuje w Legio-
nowie już od roku. Jest to najpro-
ściej mówiąc system rowerowy 
bez stacji dokujących, który służy 
mieszkańcom do poruszania się po 
mieście.  Zasady funkcjonowania 
systemu rowerów miejskich nie 
zmieniły się. 

Firma dostarczyła nowe rowe-
ry. Są zbudowane z aluminium i mają 
wbudowane kable, zasilanie i oświe-
tlenie tak, by nie dało się ich wymonto-
wać. Są wyposażone w nieprzebijalne 
opony. Każdy detal jest dopracowany 
tak, aby zminimalizować zniszczenia 
dokonane przez czynniki atmosfe-
ryczne oraz aby uniemożliwić kradzie-
że części czy wandalizm. Dźwignia 
do kontroli wysokości siodełka dzięki 
specjalnemu kształtowi jest znacznie 
wygodniejsza w użyciu niż w trady-
cyjnych rowerach, a użytkownik może 
szybko i łatwo dostosować wysokość 
siodełka do swojego wzrostu.

Aby skorzystać z roweru, nale-
ży mieć w telefonie zainstalowaną 
aplikację ACRO Rowery Miejskie.                       
W trakcie procesu rejestracji nada-
wany jest login Wypożyczającego 
będący identyfikatorem - jest on 
tożsamy z numerem telefonu Wypo-
życzającego. Na koncie konieczny 
jest depozyt czyli kwota minimalna 
10zł. Opłaty naliczane są według 
stawki: 1,00 zł za trzydzieści minut 
jazdy. Podstawą wyliczenia opłaty 
jest liczba minut wypożyczenia li-
czona od momentu otwarcia zamka 
podczas procedury wypożyczenia 
do momentu ok. 3 sekund po ręcz-
nym zamknięciu zamka, kiedy apli-
kacja przestaje odliczać czas. 

Za każde nowo rozpoczęte 
pół godziny jazdy pobierana jest 
kwota 1,00 zł. Dla osób posiadają-
cych ważną Kartę Legionowianina, 
które zarejestrują ją w aplikacji, 
pierwsze 30 minut jazdy jest nie-

odpłatne. W przypadku dalszych 
wycieczek należy pamiętać, że 
roweru nie można zwrócić poza 
strefą ACRO. Zamknięcie zamka 
poza Strefą ACRO NIE kończy wy-
pożyczenia i opłata za wypoży-
czenie jest naliczana do momentu 
poprawnego zaparkowania roweru                                                                                             
i zamknięcia zamka w Strefie 
ACRO. 

Punkty postoju Roweru Miej-
skiego to ul. Kościuszki, Legionowo 
Przystanek – Tunel, Olszankowa, 
Legionowo Piaski, PKP – Kolejo-
wa, Siwińskiego – Faktoria i Park 
Zdrowia. Natomiast zakończenie 
podróży jest jeszcze prostsze, 
możesz zakończyć przejażdżkę                              
w dowolnym punkcie miasta. Za-
parkuj rower w jakimkolwiek miej-
scu, gdzie jest to dozwolone np. 
stojaku publicznym. Więcej infor-
macji znajdziesz na stronie www.
acro.bike/legionowo.

Zapraszamy
na piknik ekologiczny

Wydarzenie odbędzie się 23 kwietnia (sobota)
w godz. 11:00 – 15:00

na targowisku miejskim:
Moj Rynek, jest to dzień targowy.

Podczas pikniku będą rozdawane drzewka w ramach akcji:
Dogęszczamy Zielenią”

prowadzoną przez Urząd Miasta Legionowo

Piknik zostanie podzielony na dwie strefy – ekologiczną na której będą stoiska ze zdrową żywnością
oraz na strefę – aktywną w której będą instytucje, organizacje oraz partnerzy wydarzenia.

Podczas wydarzenia planowane są warsztaty ekologiczne, punkt informacyjny dot. prawidłowej segregacji
oraz konkursy. Rozdawane będą także sadzonki kwiatów w zamian za nakrętki i/lub zużyte baterie.

 
Celem pikniku jest promowanie postaw proekologicznych w Legionowie.

Bądźcie tego dnia z nami.
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Kursy językowe 
dla seniorów

Kiedy jesteśmy młodzi, nauka 
języka obcego przychodzi nam ła-
twiej. Nasz aparat mowy jest kształ-
towany do okresu dojrzewania i dla 
nas jako dorosłych trudniejsze staje 
się przystosowanie krtani do wy-
mawiania niektórych głosek, któ-
rych nie nauczyliśmy się wcześniej. 
W naszym mózgu zachodzą zmia-
ny, pod wpływem których trudniej 
zapamiętujemy nowe słownictwo. 
Stajemy się także mniej otwarci na 
nowe sposoby uczenia się i trud-
niej przezwyciężyć nam lęk przed 
popełnieniem błędów, chociaż tak 
naprawdę pomyłki są naturalną 
częścią procesu uczenia się. Dzięki 
temu, że popełniamy błędy, szybciej 
uczymy się mówić i wyrażać nasze 
myśli bardziej precyzyjnie. Strach 
przed popełnieniem błędów powo-
duje często blokadę u dorosłych, 
którzy po osiągnięciu pewnego 
poziomu znajomości języka nie są                             
w stanie dokonać dalszych postę-
pów z obawy przed ośmieszeniem 
się. Ponadto niektórym wydaje się, 
że nie mają możliwości poświęcenia 
dużej ilości czasu na naukę języka 
obcego, ale tak naprawdę często 
tracimy czas na oglądanie seriali,                   
a moglibyśmy go spędzić w bardziej 
pożyteczny sposób. 

Skoro nauka języka obcego wią-
że się z takimi trudnościami, nale-
żałoby postawić sobie pytanie, czy 
uczenie się języków obcych przez 
dorosłych ma w takim razie sens. 
Odpowiedź brzmi: oczywiście. Jed-
nakże dorośli muszą skupić się przy 
nauce na nieco innych elementach 
językowych i przyjąć inną miarę jako 
swoje kryterium sukcesu. Seniorom 
nie chodzi przecież o nabycie na-
turalnego zagranicznego akcentu 
ani o osiągnięcie poziomu „native 
speakera”. Naszym celem jest umie-
jętność porozumienia się z obco-
krajowcem w naszym kraju lub przy 
wyjeździe za granicę, przeczytanie 
ze zrozumieniem artykułu czy książ-
ki w języku angielskim, informacji                                                                                 
w Internecie, czyli chodzi nam                               
o umiejętności komunikacyjne. 

Biorąc to pod uwagę, musimy 
sprawić, by osoba dorosła uczyła się 
języka, wykorzystując swoje mocne 
strony. Po pierwsze, dorośli ucznio-
wie mają zwykle mocną motywację 
do nauki. Czasem jest to szansa na 
podróże po świecie lub hobby, ko-
respondencja z osobą nie znającą 
polskiego, a do jasnych celów zde-
cydowanie łatwiej jest dążyć. Inną 
korzyścią z bycia dorosłym studen-
tem jest posiadanie wypracowanej 
strategii uczenia się. Jeśli wiemy, 
jakim typem ucznia jesteśmy i ja-
kie sposoby uczenia się są dla nas 
najbardziej efektywne, łatwiej nam 
będzie nauczyć się nowych rzeczy. 
Swoją strategię wypracowaliśmy 
przez lata i wielokrotnie mieliśmy 

możliwość jej przetestowania, więc 
wiemy, co będzie dla nas skutecz-
ne a co nie. Ponadto naszą mocną 
stroną jest nasza wiedza ogólna, 
dla dorosłych pojęcia związane                                                                                            
z ich doświadczeniem zawodowym 
są oczywiste i łatwo rozumieją czy-
tany tekst, gdy tematyka jest im 
znana z autopsji, więc nauka słow-
nictwa związanego z zawodem 
przychodzi im z łatwością. Mamy 
także sporą wiedzę na temat zdro-
wego stylu życia, ekologii, troski                                                                     
o środowisko, chorób i leków, profi-
laktyki chorób, turystyki, podróży, 
kultury, sztuki, życia i kultury innych 
narodów, w związku z czym nasz 
umysł będzie się uczył szybciej słow-
nictwa, które jest nam bliskie i znane.

Po przeanalizowaniu wszyst-
kich argumentów staje się jasne, 
że osiągniecie pewnego wieku nie 
przekreśla naszych możliwości na-
uki języka obcego. W rzeczywisto-
ści, bycie dorosłym w wielu przy-
padkach jest przewagą, którą warto 
dobrze wykorzystać, a dobranie do-
stosowanej do wieku strategii po-
może osiągnąć zamierzone cele                    
w nauce języka obcego.

Kursy językowe dla seniorów 
stają się coraz bardziej popular-
ne. W LUTW prowadzimy kurs an-
gielskiego na dwóch poziomach 
zaawansowania – podstawowym                                                         
i zaawansowanym. Zajęcia odbywa-
ją się w czwartki po dwie lekcje dla 
każdej grupy. Dbamy o to, by grupy 
były nieliczne, a treść zajęć była 
interesująca, związana z życiem,                                   
z zainteresowaniami kursantów,                      
z ich problemami, potrzebami i krę-
giem zainteresowań. Głównym ce-
lem zajęć jest wprowadzanie i po-
szerzanie znajomości słownictwa 
oraz ćwiczenia w mówieniu, pisaniu 
i dyskusje. Czasem wprowadzane 
są elementy gramatyki, które nie 
stanowią głównego celu lekcji, lecz 
mają pomóc w formułowaniu po-
prawnych wypowiedzi pisemnych 
czy ustnych. Zajęcia w małych 
grupach ułatwiają indywidualny 
lub bliższy kontakt z nauczycielem, 
wyjaśnianie wątpliwości, zadawanie 
pytań, dbamy o to, by kursanci nie 
wstydzili się zadawać pytań, czy po-
pełniać błędy, aby strach przed po-
pełnieniem błędów nie powodował                                                                                         
u nich blokady. Staramy się, aby od-
powiednie podejście do każdej grupy 
mobilizowało  i zachęcało kursantów 
do poszerzania swojej wiedzy, zada-
wania pytań i szybkiego uczenia się 
języka. W grupie zaawansowanej 
prowadzimy dialogi, dyskusje na in-
teresujące nas tematy, przygotowu-
jemy wypowiedzi, relacje, referaty, 
czytamy i omawiamy artykuły z cza-
sopism oraz wypożyczamy powieści 
w języku angielskim.

Ewa Lipińska
Zarząd Uniwersytetu

Zapraszamy na kurs!
Legionowo, ul. Piłsudskiego 3,
tel. 694 409 087

Refleksje Seniorów

Nadchodzi najpiękniejsza pora 
roku - wiosna, zbliżają się Świę-
ta Wielkanocne, a nasi seniorzy                              
z LUTW przeżywają od dawna obo-
strzenia związane z covidem, a od 
lutego br. sytuację na wschodzie 
związaną z agresją Rosji na Ukra-
inę. Sytuacja nasza jest bardzo 

trudna, gdyż seniorzy nasi dosko-
nale pamiętają przeżycia z II wojny 
światowej i tym bardziej ochoczo 
włączają się do pomocy uchodź-
com ze wschodu - w przeważającej 
mierze kobietom z dziećmi. Chęt-
nie pomagają w zbiórkach rzeczy, 
które są niezbędne dla osób, które 
przyjeżdżają niejednokrotnie z jed-
ną reklamówką. Państwo nasze, 
a u nas władze miasta i powiatu 
robią wszystko, aby ulokować rze-
sze uchodźców, dać im środki do 
życia, zapewnić dzieciom miejsca 
w przedszkolach i szkołach, aby 
zapewnić im leki, służbę zdrowia                          
i normalny tryb życia.

 Zdajemy sobie sprawę, 
że ma to wszystko wpływ na nasze 
życie. Odczuwamy niekomfortowe 
zmiany na co dzień, uważamy, że 
sytuacja ta musi się kiedyś wresz-
cie poprawić, abyśmy wytrzymali 
ten trudny czas. Nie myślimy teraz 

o epidemii, tylko o sytuacji w ja-
kiej się znaleźliśmy. Zajęcia nasze                            
w LUTW odbywają się normalnie. 
Musimy się jednak uzbroić w cier-
pliwość i nadzieję, że przyjdą dla 
nas i naszych przyjaciół z Ukrainy 
lepsze czasy, że oni wrócą do swo-
jej ojczyzny, a my będziemy się cie-
szyć życiem w normalności.

Hanna Przymusińska
Uniwersytet Trzeciego Wieku
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Nasza kochana „Trójka”
Nie każdy z nas dziś pamięta stary, 
piękny drewniany budynek Szkoły 
Podstawowej nr 3 w Legionowie, jej 
dawnych nauczycieli i dyrektora 
Tadeusza Wardenckiego, zwanego 
wówczas kierownikiem. Od wej-
ścia okazały, piętrowy ze stołówką                                                                                                                             
i świetlicą na pierwszym piętrze, da-
lej szeroki, obszerny korytarz, skręt 
w lewo, mniejszy korytarz z kilkoma 
zaledwie klasami, gabinetem le-
karskim, dalej sekretariat, gabi-
net dyrektora, sala gimnastyczna. 
Wcześniej w salach stały piece ka-
flowe, później założono kaloryfe-
ry. W toalecie nie było umywalek 
tylko taka długa żeliwna rynienka,                                                                                                                        
a nad nią rząd kranów z zimną wodą. 
Sala gimnastyczna była ogromna, 
a teraz, gdy poszłam tam na ze-
branie klasy wnuczka, nagle jakoś 
zmalała. Może i stara szkoła, gdyby 
przetrwała do dziś, nagle byłaby dla 
mnie mniej majestatyczna, nie taka 
ogromna?

Do klasy pierwszej poszłam w 1962 
roku i od razu poznałam pana dyrekto-
ra. Był niskim „staruszkiem” w okula-
rach i do szkoły przyjeżdżał na starym 
rowerze, który miał kierownicę jak rogi 
kozy. Kiedy usłyszałam, jak krzyczy 
na korytarzu na chłopaków, najpierw 
się go przestraszyłam, ale ponieważ 
zawsze w szkole byłam grzeczna (tak 
na wszelki wypadek) dyrektor był dla 
mnie miły, więc wkrótce przestałam 
się go bać. Właściwie grzeczna byłam 
tylko na początku lekcji, pod koniec 
już nie mogłam doczekać się dzwon-
ka i zaczynałam się kręcić. W „Trójce” 
był wspaniały korytarz, długi i szero-

ki, można było po nim biegać szybko                                                                                                             
i trochę się zmęczyć, żeby na następ-
nej lekcji posiedzieć spokojnie. Gdy 
było ciepło, biegaliśmy przed szkołą po 
placu, wyłożonym betonowymi płyt-
kami. Raz na przerwie moja koleżanka 
Hania przewróciła się na skórce od ba-
nana i głęboko rozcięła sobie kolano, 
które trzeba było zeszyć. Zaniosłyśmy 
ją na korytarz, gdzie stał pan dyrektor, 

a on tak się zdenerwował, że trzęsły 
mu się ręce, gdy dzwonił po pogoto-
wie. Wtedy pomyślałam, że to dobry, 
troskliwy człowiek i nawet wydał mi 
się podobny z zachowania do mojego 
dziadka.

Pan Wardencki był bardzo ener-
gicznym i pracowitym człowiekiem. 
Teraz, gdy jestem w jego wieku, podzi-
wiam bardzo jego zapał i poświęcenie 
dla szkoły. Bo właśnie przed samym 
przejściem na emeryturę wybudował 
on nowe skrzydło szkoły, ze wspania-
łymi pracowniami i gabinetem stoma-

tologicznym. Były tam świetnie wypo-
sażone nowoczesne pracownie fizyki                                 
i chemii z aparaturą do doświadczeń, 
ale najbardziej lubiłam pracownię do 
prac technicznych z maszynami do 
szycia i kuchenkami z piekarnikami. 
To właśnie tam pani Figat nauczyła 
nas jak uszyć modną mini-spódniczkę,                       
a pani Zagórska pokazała jak ugotować 
jarzynową na ogonie, zrobić sałatkę                                                                                                           

z majonezem, upiec piernik. Do dziś wy-
korzystuję te umiejętności i moje córki 
też korzystają z tych przepisów, ale wnuki 
mówią, że to „sałatka i piernik babci Ewy”.

Dużo się działo w naszej szkole, 
był chór, harcerstwo, zespół muzycz-
ny, SKS. Gdy zdałam do piątej klasy, 
wyjechaliśmy z panem Brykiem na 
obóz harcerski do Magnuszewa (pocz-
ta Szelków, pow. Maków Mazowiecki). 
Spaliśmy w namiotach, były alarmy, 
warty, dyżury przy obieraniu kartofli 
i nocne gry w podchody po lesie. Zięć 
pana Bryka grał na gitarze, a my śpie-

waliśmy „Joszke zatańcz troszkę”, je-
dliśmy obiad w menażkach i kąpaliśmy 
się w rzece. Były konkursy, zgadywan-
ki, ogniska, skecze, opowiadanie ka-
wałów i dużo śmiechu. Niezapomniane 
chwile, które z rozrzewnieniem wspo-
minam do dziś. 

Była u nas w „Trójce” szkolna or-
kiestra. Prowadził ją pan Olejko. Gra-
łam w niej na mandolinie, inni grali na 
gitarach, akordeonach. Na akademiach 
szkolnych graliśmy pieśni patriotycz-
ne. W roku 1968 byłam z mandoliną na 
Pochodzie Pierwszomajowym, nasz 
zespół został połączony z zespołem 
z „Jedynki”, ale dziewczyny z tam-
tej szkoły były dużo starsze i wyższe, 
a nas postawiono w drugim rzędzie                            
i dlatego na okładce Rocznika Legio-
nowskiego z roku 2016 słabiej nas wi-
dać, ale i tak czułyśmy się wyróżnione, 
że pani Barszczewska nas wybrała do 
występu. 

Z panem Olejką kleiliśmy też la-
tawce i wzięliśmy udział w konkursie 
puszczania latawców w Warszawie 
koło Okęcia. Wygrałam wtedy książkę o 
latawcach z piękną dedykacją i byłam 
bardzo zadowolona. Zorganizowaliśmy 
także przedstawienie o Jasiu i Małgosi 
i sami zrobiliśmy do niego kukiełki. Tę 
inscenizację wystawialiśmy w wielu 
miejscach (szkołach i przedszkolach)                  
i dzieciom bardzo się podobała.

Gdy byłam w szóstej klasie zmarł 
pan dyrektor Wardencki i całą szkołą 
poszliśmy na pogrzeb. Było strasz-
nie zimno, wiał silny wiatr. A nam było 
smutno, żałowali go wszyscy, nawet 

najgorsze łobuziaki z naszej klasy.
W szkole nastały duże zmiany. 

Nowy dyrektor, pan Robaczyński za-
mieszkał na piętrze nad wejściem, 
gdzie wcześniej była stołówka i świe-
tlica. Pani woźna Serafina też gdzieś 
zniknęła, może po prostu przeszła na 
emeryturę i już nie pilnowała porządku 
przy wejściu i zmiany obuwia za po-
mocą swojej wielkiej ścierki, która była 
wtedy skuteczniejsza niż wszyscy dzi-
siejsi ochroniarze razem wzięci. Wszy-
scy trochę się jej bali, ale i szanowali 
panią Serafinę.

 Nasza „Trójka” była wspa-
niałą szkołą, gromadziła dzieciaki                                                         
z całej okolicy, na korytarzu i na bo-
isku słychać było wciąż śmiech, była 
tam niesamowita atmosfera, a na 
przerwach Marek z naszej klasy, który 
mieszkał tuż za szkołą, częstował nas 
kosztelami, które w ich ogrodzie były 
najsmaczniejsze. Znaliśmy się między 
sobą, nawet z uczniami innych klas,                     
a zawiązane tam przyjaźnie przetrwa-
ły do dziś. Zżyliśmy się bardzo w ciągu 
ośmiu wspólnych lat, dwa lata temu 
świętowaliśmy w restauracji 50-lecie 
ukończenia ósmej klasy. Co roku spo-
tykamy się w czerwcu z kolegami z na-
szej klasy, chociaż jest nas coraz mniej, 
niektórzy niestety już nie żyją, tworzy-
my zgraną klasę tak jak kiedyś i nadal 
lubimy spędzać razem czas, i oglądając 
czarno-białe fotografie, wspominać 
naszą starą drewnianą szkołę, która 
nas połączyła.

Ewa Lipińska
z-ca dyrektora

Uniwersytetu Trzeciego Wieku ds. edukacji

Pomoc Uchodźcom
Stowarzyszenie Pomocy Potrzebującym „Na-
dzieja” w Legionowie, słuchacze Uniwersy-
tetu Trzeciego Wieku, Amazonki, Klub Diabe-
tyk oraz klub Senior+ aktywnie włączyli się                                                          
w pomoc uchodźcom z Ukrainy. Zorganizowano 
zbiórkę produktów żywnościowych i środków 
czystości oraz przekazano je do punktu infor-
macyjnego dla uchodźców w Urzędzie Miasta. 
W ramach pomocy przy tłumaczeniu rozmów 
koleżanka Ewa Lipińska, zastępca dyrektora 
LUTW do spraw dydaktyki, zajęła się pomocą 
przy rejestracji uchodźców, przybyłych do Le-
gionowa oraz udziela porad tym osobom w ję-
zyku rosyjskim. Ponadto wspieramy przybyłe 
rodziny ukraińskie w poszukiwaniu pracy, po-
magamy im redagować ogłoszenia, dzwonimy 
w ich imieniu do ogłaszających się pracodaw-
ców oraz pomagamy w nauce języka polskiego.

Stowarzyszenie prowadzi również zajęcia in-
formacyjno-adaptacyjne dla repatriantów, przy-

byłych z Kazachstanu na zaproszenie Prezydenta 
Miasta Legionowo, z nauczaniem języka polskiego, 
prowadzonym przez panią Marynę Biskupską.

Stowarzyszenie zaprasza obywateli Ukrainy, 
potrzebujących pomocy, przebywających na tere-
nie miasta Legionowo, od poniedziałku do piątku od 
godz. 10.00. Pragniemy pomóc im w rozwiązywa-
niu codziennych problemów, udzielać konsultacji 
prawnych, językowych, rehabilitacyjnych oraz po-
rad psychologicznych. Planujemy również zorgani-
zowanie dla nich spotkań integracyjnych z człon-
kami naszego Stowarzyszenia, aby dobrze czuli się 
w naszym mieście.

Zapraszamy do naszej siedziby: Legionowo, 
ul. Piłsudskiego 3, tel. 694 409 087

Ewa Lipińska
Stowarzyszenie NADZIEJA

Zadzwoń:
500 683 354

TELEFON ZAUFANIA
DLA SENIORA
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Miejska Biblioteka Publiczna w Le-
gionowie po raz trzeci z rzędu otrzy-
mała grant Ministerstwa Kultury                                                                                                    
i Dziedzictwa Narodowego na reali-
zację projektu dotyczącego promocji 
czytelnictwa. Dofinansowanie w wy-
sokości 17 150 zł zostanie przezna-
czone na projekt „Biblioteka Rodzin”.

O tym, jak ważna dla rozwoju jest 
obecność książki w życiu dziecka od 
najmłodszych lat, rodzice i opiekuno-
wie wiedzą nie od dziś. Dodatkową za-
letą jest to, że dzieci, którym rodzice 
czytają, same w przyszłości chętniej 
sięgają po książkę. Jednak nawet co-
dzienne czytanie najmłodszym nie daje 
pewności, że dziecko, po przejściu od 
czytania rodzinnego do samodzielnego, 
będzie czerpało przyjemność z lektury. 
Właśnie na tym problemie skupili się bi-
bliotekarze tworząc projekt „Biblioteka 
rodzin”. 

Będzie on realizowany dwutorowo. 
Aby czas spędzony w bibliotece był 
atrakcyjny dla dzieci, bibliotekarze zor-
ganizują rodzinne warsztaty z two-
rzenia POP UP-ów. Będą one okazją nie 
tylko do spędzenia czasu w sposób kre-
atywny, ale też dadzą okazję do rozmów 

o książkach i wzajemnych rekomenda-
cji. Zorganizowany zostanie również 
konkurs fotograficzny, którego te-
matem będzie rodzinne czytanie. 

Zdarza się jednak, że obecność 
książki od wczesnego dzieciństwa nie 
przekłada się na chęć samodzielnego 
sięgania po lekturę. Przyczyn może być 
wiele. Jedną z nich mogą być problemy 
zdrowotne. Aby pomóc rodzicom rozpo-
znać sygnały, które mogą wskazywać 
na konieczność konsultacji ze specja-
listą, zostały przewidziane spotkania                   
z ekspertami z różnych dziedzin, m.in. 
z pedagogiem pracującym z dziećmi 

ze specjalnymi trudnościami, psycho-
logiem oraz fizjoterapeutą. Wskażą oni 
m.in. jakie trudności dziecko może na-
potkać w czasie nauki i czytania oraz 
podpowiedzą, jak ich uniknąć. Wyjaśnią, 
w jaki sposób napięcie mięśniowe i od-
powiednia postawa mogą wpłynąć na 
skupianie uwagi. Opowiedzą również                                                            
o bajkoterapii i odpowiedniej motywacji 
do czytania. 

Bibliotekarze odpowiedzą też na 
problemy sygnalizowane przez miesz-
kańców miasta podczas realizacji pro-
jektu „Ta książka jest o Tobie”. Powsta-
nie przestrzeń, w której rodzice będą 
mogli porozmawiać o czytelnictwie 
dzieci. W Poczytalni umieszczona zo-
stanie skrzynka, do której będzie moż-
na wrzucić pytanie o książkę lub prośbę 
o kontakt, będzie można też umówić się 
na indywidualne konsultacje z bibliote-
karzem, który pomoże w doborze litera-
tury dla dziecka.

Finałem projektu będzie rodzinna 
sobota w bibliotece. Dzieci będą mo-
gły wziąć udział w spotkaniu autorskim, 
obejrzeć spektakl teatralny oraz poba-
wić się w czasie zajęć z animatorem. 
Podczas finału zostanie też otwarta 
wystawa prac zgłoszonych w konkursie 
fotograficznym.

KULTURA

- Od wielu lat pracujemy nad 
tym, aby nasza biblioteka 
była przyjazna dla dzieci 
z różnymi dysfunkcjami, 
czy niepełnosprawnością                                                                                          

– mówi Tomasz Talarski, dyrektor Miej-
skiej Biblioteki Publicznej w Legionowie. 
– Ten projekt jest jednym z wielu elemen-
tów naszej oferty, który ma pokazać, że 
zawsze o nich i ich rodzinach pamiętamy. 
Ma on być również zachętą do wyjścia                                                                                                         
z domu i odwiedzenia naszej biblioteki. 

Biblioteka z kolejnym grantem

Integracja
w Poczytalni

W czasie, gdy dorośli omawia-
ją istotne dla nich kwestie, chęt-
ne dzieci (w każdym wieku!) bawią 
się z animatorkami i korzystają ze 
wszystkiego, czym dysponuje bi-
blioteka. A mają do dyspozycji kon-
sole, gry planszowe, materiały pla-
styczne, książki itp. I choć chusta 
animacyjna daje im wiele śmiechu, 
to serca naszych najmłodszych 
gości zostały skradzione przez la-
bradory, które na co dzień pracują                                                                                              
w miejskim ratuszu i które odwie-
dzają naszą Poczytalnię dzięki 
wspaniałomyślności ich trenerów, 

za co dziękują wszystkie osoby za-
angażowane w organizację spotkań. 

Specjalne podziękowania należą 
się również pani Kasi, która odwie-
dziła dzieci i zaprosiła je do wspólnej 
aktywności plastycznej. Dzięki temu 
powstał cudowny plakat pokazujący 
jedność narodu polskiego i ukraiń-
skiego – do podziwiania w Poczytalni.

Wszystkich zainteresowanych 
zapraszamy we wtorki i czwartki od 
16:00 do 17:00 (Poczytalnia, II piętro, 
ul. Kościuszki 8a)

W Miejskiej Bibliotece Publicznej cyklicznie we 
wtorki i czwartki odbywają się spotkania z oso-
bami z Ukrainy. 
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1. Michał, bardzo dziękuję, że 
zgodziłeś się na tę rozmowę. Po-
wiedz zatem, jakie cele stawiasz so-
bie w pracy artystycznej?

Odp. Głównym celem, jaki sobie 
stawiam z utworu na utwór, jest być 
coraz lepszym. Chcę również, aby każ-
dy mój tekst miał jakieś znaczenie, coś 
wnosił do życia tych, którzy słuchają 
mojej muzyki. 

2. Jak wyglądała droga do miej-
sca, w którym znajdujesz się teraz?

 Ogólnie to nie jestem gdzieś wy-
soko, ale zacząłem od szkoły muzycz-
nej, grałem na pianinie. Skończyłem 
podstawowe kształcenie słuchu, 
podstawowe audycje itd. Mam ukoń-
czony 1. stopień szkoły muzycznej. 
Te wszystkie lata mnie zniechęci-
ły do jakiejkolwiek muzyki. Jednak                                         
3 lata temu podbił do mnie mój kolega 
z propozycją nagrania jakiejś piosen-
ki. Może nie była ona najlepsza, ale 
właśnie wtedy zrozumiałem, że chcę 
tworzyć muzykę i lubię to.

3. Jak radzisz sobie ze wzlotami                   
i upadkami? Jeżeli takie masz? 

Najczęściej po jakichś złych wy-
padkach odcinam się od świata, roz-
mawiam dużo z przyjaciółmi. Tak 
samo podczas sukcesu, bardzo często 
tworzę nowe piosenki, bo mam wte-
dy zastrzyk energii i wiele pomysłów. 
Robimy również imprezy, na których 
świętujemy nasze tryumfy. 

4. Czy jest piosenka w twoim re-
pertuarze, z której jesteś szczegól-
nie dumny (i dlaczego)?

Nie ma jednej piosenki, z któ-
rej jestem wyjątkowo dumny. Jest 
natomiast album „Dwa światy”,                              

z którego jestem bardzo dumny. To 
jest album, nad którym spędziłem 
ogrom czasu i jest dla mnie napraw-
dę ważny. Był kluczowym momen-
tem w moim życiu. Oddaje w pełni 
wszystko, co chciałem właśnie 
przekazać. Po prostu wygląda tak, 
jak chciałem.

5. Jak wygląda twoja praca nad 
piosenką? 

Przede wszystkim musi być vibe. 
Może być tak, że idę ulicą i wpadam na 
pomysł, tekst od razu rodzi się w mojej 
głowie, ale czasami jest tak, że siedzę 
przed komputerem i nie mogę nic wy-
myślić. Ostatecznie, najpierw jest pro-
jekt, potem realizacja. 

6. Czym dla Ciebie osobiście jest 
twoja sztuka - praca? 

Moja sztuka to ja. Tak, tak bym na 
to powiedział. Mimo, że mam swoją 
inspirację w kimś, bo widać w mojej 
twórczości kim się inspiruję. Ale nadal 
uważam, że to jestem ja, staram się ro-
bić coś osobistego, mojego.

7. Czy twoja praca i pasja koliduje 
z obowiązkiem szkolnym? 

Oczywiście, że nie. Nigdy nie mia-
łem takiej sytuacji, kiedy zrywałem 
się z lekcji by pójść na koncert czy na-
grywki. Kiedy się zrywam z lekcji, to po 
prostu jak mi się nie chce, najzwyczaj-
niej przez moje lenistwo. 

8. Czy oprócz muzyki masz jakieś 
inne pasje, zainteresowania? 

Trudno powiedzieć, ale w okre-
sie, w którym zaczynałem moją 
historię z tworzeniem muzyki, mia-
łem również przygodę z badmin-
tonem, byłem trzeci w Warszawie. 

Bardzo lubię ten sport. Musiałem 
jednak wybrać: muzyka czy sport. 
Wygrała muzyka.

9. Kto zaraził cię pasją do muzyki?

Myślę, że rodzice. Myślę, że to, co 
robiłem we wczesnej młodości, to że 
mój tata grał w salonie na fortepianie, 
to że muzyka w moim życiu była od za-
wsze. Mogę powiedzieć, że byłem ka-
towany dźwiękami, ale w dobrym tego 
słowa znaczeniu. Ja uwielbiam się ka-
tować dźwiękami. Ja muszę mieć cały 
czas dźwięk, oprócz snu, wtedy muszę 
mieć idealną ciszę. 

10. Masz swojego ulubionego 
artystę?

To jest ciężkie pytanie. Chyba nie, 
bo słucham muzyki wielu artystów 
zarówno zagranicznych, jak i polskich. 
Najwięcej przesłuchanych godzin mam 
pewnie Bedoesa, ale nie powiedział-
bym, że jest to mój ulubiony raper, lubię 
wielu wykonawców, wielu podziwiam. 

11. Wzorujesz się na kimś lub ktoś 
jest dla ciebie przykładem do naśla-
dowania?

Nie. Patrzę sam na siebie, jest to 
trochę egoistyczne myślenie z jednej 
strony, ale z drugiej strony, gdy patrzę 
sam na siebie, łatwiej jest mi zauważyć 
własne błędy, niedoskonałości i wiem 
czego nie robić, co poprawić. Mniej pa-
trzę na otoczenie, więcej na siebie. 

12. Zauważyłam, że w jednym                                                                
z Twoich utworów pojawia się 
wzmianka o Legionowie. Chcesz                                                                    
w ten sposób wypromować miasto, 
w którym się wychowałeś?

Tak, oczywiście, ja uważam, że                       
w Legionowie jest wielu młodych, 

utalentowanych artystów. I myślę, że 
trzeba pchać to miasto na mapę.

13. Co poradziłbyś młodym lu-
dziom, którzy zaczynają swoją przy-
godę z muzyką?

Nie jestem wielkim ekspertem, ale 
powiem - nie słuchajcie tego, co ludzie 
o was mówią. Słuchajcie dobrych rze-
czy, profesjonalnych rad, ale nie obra-
stajcie od razu w piórka, złych rzeczy 
totalnie nie słuchajcie. Trzeba się cie-
szyć z tego, co się robi, ale nie można 
pozwolić, aby ego przerosło człowieka. 

14. Czy masz już nowe pomysły 
na piosenki?

Tak, mam zaplanowane nowe pio-
senki, nawet cały album. Mam zaplano-
wany album na ten rok, mam zaplanowa-
ny album na następny rok. Mamy dużo 
teledysków do wydania, ale na razie nie 
chcę o tym mówić, żeby nie zapeszyć. 

15. Niestety nie udało mi się 
jeszcze być na żadnym koncercie, 
ale z tego co słyszałam, jest na nich 

świetna atmosfera. Czy sytuacja 
pandemiczna was bardzo ogranicza?

Ogólnie to wszystkie koncerty, 
które udało nam się zagrać, były na-
prawdę udane, ludzie bawili się na nich 
świetnie, tak mi się wydaje, choć oczy-
wiście publiczności jest mniej.

16. A czy chciałbyś zagrać jakiś 
koncert w Legionowie?

Oczywiście, że chciałbym i za-
gram, taki koncert odbędzie się 3 maja 
o godzinie 18.00. Zapraszam już dziś, 
czekamy na Was w IŁ Capital Arenie 
Legionowo! 

17. Czy chciałbyś dodać coś jesz-
cze od siebie, jakieś przesłanie? 

Chciałbym tylko prosić, abyście 
sprawdzali naszą muzę i nasze social 
media, udostępniajcie nas i zapraszam 
do słuchania. Pozdrawiam wszystkich!

Wywiad przeprowadziła: 
Zuzanna Gruszczyńska 

(klasa 3b II LO w Legionowie)
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Kanda – raper z Legionowa
Dzisiaj mamy przyjemność porozmawiać z legionowskim artystą, który 
choć jest jeszcze bardzo młodym człowiekiem, stał się znaną osobisto-
ścią w świecie polskiego rapu. Przedstawiamy państwu rozmowę Zuzanny 
Gruszczyńskiej – uczennicy II LO im. Króla Jana III Sobieskiego w Legiono-
wie z Michałem Pyrcakiem. 

Spacery wirtualne
Muzeum Historyczne w Legionowie zaprasza osoby posługujące się ję-
zykiem ukraińskim do obejrzenia spacerów wirtualnych po wybranych 
wystawach.  

Wystawy: „Dzieje garnizonu Legionowo. Czas wojen i pokoju”, „Nad głowami 
sosny szumiące… 100. rocznica nadania nazwy Legionowo” oraz „Zegrze. Za-
pomniane miasto nad Narwią” są dostępne w językach: ukraińskim, angielskim 
i rosyjskim. 

Projekt dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach 
programu „Kultura w sieci”. 

Zachęcamy do zapoznania się! 
https://muzeum.legionowo.pl/wirtualne-spacery/

Історичний музей у Легіоново запрошує громадян України подивитися 
віртуальні прогулянки по вибраних виставках.

Виставки: «Історія гарнізону Легіоново. Час війн і миру», «Над головами 
шелестять сосни... 100-річчя присвоєння імені Легіоново» і «Зегже. Забуті 
міста на річці Нарев» доступні українською, англійською та російською 
мовами.

Проект співфінансував Національний центр культури в рамках програми 
«Культура в мережі».

Сердечнo запрошуємо!
https://muzeum.legionowo.pl/wirtualne-spacery/
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