
Szkoły czekają na uczniów
Ponad półtora miliona złotych wyniosły 
remonty i modernizacje w legionowskich 
placówkach oświatowych w 2022 r. Prze-
prowadzono je w wakacje, gdy placówki 
oświatowe opustoszały. To najlepszy czas 
na przeprowadzenie tego typu inwestycji. 
Ich celem była poprawa estetyki obiektów 
i wygody ich użytkowników oraz – w nie-
których przypadkach – także funkcjonal-
ności placówek.

Praktycznie w każdej placówce prowadzone były prace, a ich efekty 
od września ocenią zarówno uczniowie, jak i ich rodzice. Większość za-
planowanych na te wakacje prac wykonali konserwatorzy KZB.  Dzięki 
temu możliwe było ograniczenie kosztów prac, co ma niezwykłe zna-
czenie w obecnych czasach przy dynamicznym wzroście cen i inflacji.

- Konsekwentnie przez KZB Legionowo realizowane jest wspiera-
nie placówek oświatowych znajdujących się w naszej Gminie, dążąc 
tym samym do uzyskania jak najlepszych warunków edukacyjnych dla 
dzieci, czego dowodzą tegoroczne i wcześniejsze remonty szkół. Nie 
ukrywam, jak ważne jest dla mnie podnoszenie standardu warunków, 
w jakich kształcą się nasi uczniowie. Cieszy, że w naszym mieście toczą 
się zarówno te bardzo duże inwestycje w nasze placówki, ale nie zapo-
minamy o tych mniejszych. Wszyscy uczniowie są dla nas równie ważni 
– podkreśla Piotr Zadrożny, zastępca prezydenta Legionowa. czytaj dalej na str. 3

Inwestycje
Już pod koniec września do użytku 
zostaną oddane dwa nowe węzły prze-
siadkowe przy ul. J. Sowińskiego oraz 
ul. Olszankowej. To kolejny krok w stro-

nę ekologicznej komunikacji i smart city.

Str. 4 

Aktualności
Można już ubiegać się o pieniądze                  
w ramach dodatku węglowego. Skąd 
pobrać wniosek, jak go wypełnić, kto 
go może otrzymać i gdzie go złożyć?

Str. 7  

Puls Seniora
Naciągacze nie ustają w swoich działa-

niach przeciw seniorom. Powstają co-

raz to nowsze metody na wyłudzanie 

pieniędzy, a przestępcy stają się coraz 

bardziej kreatywni. Nie pozwól się na-

brać, przeczytaj i dowiedz się więcej.

Str. 11

Sport
KS Legionovia Legionowo dobrze roz-
poczęła kolejny sezon w III lidze. Czy 
ten sezon będzie jeszcze lepszy niż po-
przedni? Czy starania o II ligę zakończą 
się sukcesem? Na te i inne pytania od-
powiada Michał Piros trener drużyny.

Str. 13
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Redakcja: Jak rozpoczęła się 
Pańska historia niesienia pomocy 
Ukrainie? 

Mieczysław Witek: Wszystko 
zaczęło się bardzo spontanicznie                 
w okolicach 3 marca tego roku. Kie-
dy zobaczyłem drastyczne filmy                               
z terenu Ukrainy. Zresztą obywatele 
tego kraju podróżowali z nami nie-
jednokrotnie w ramach Warszawskiej 
Pielgrzymki Pieszej (grupy szesna-

stej) więc można powiedzieć, że nie 
byli mi obcy. Jednakże wolontariu-
szem zostałem indywidualnie i sam 
chciałem pomagać jak najwięcej. 
Poszukiwałem różnych grup, prosi-
łem w różnych miejscach o produkty, 
sprzęt, który mógłbym bezpośrednio 
dostarczyć potrzebującym tam na 
miejscu. Szczęśliwie w Ukrainie uda-
ło mi się nawiązać kontakt z osobami 
z administracji samorządowej, które 
dostarczoną pomoc humanitarną 

przekazywały i dalej przekazują oso-
bom potrzebującym.

R: W jaki sposób przygotowuje 
się Pan do podróży i jak się ona od-
bywa? 

M.W: Cała podróż rozpoczyna 
się od zebrania rzeczy, które mogą 
zostać przekazane. Następnie pako-
wanie, na początku jeździłem osobo-
wym minivanem, teraz samochodem 
dostawczym. Różnica między pojaz-
dami jest o tyle duża, że do pierwsze-
go z nich mogę zapakować około 800 
kg produktów, a do drugiego prawie 
dwa razy tyle. W obecnej sytuacji 
wojny w Ukrainie każdy kilogram ma 
znaczenie. Początkowo moje po-
dróże odbywałem też samochodem 
osobowym, ponieważ starałem się 
pomóc osobom, które uciekały do 
naszego kraju. Podczas takich sze-
ściu kursów za każdym razem w dro-
dze powrotnej udawało mi się kogoś 
zabrać i przewieźć na granicę. 

Gdy już zapakuję samochód 
wyruszam na granicę zaopatrzo-
ny w list polecający od Prezydenta 
Miasta Legionowo w języku polskim 

i ukraińskim, dzięki temu po polskiej, 
jak i ukraińskiej stronie przeprawa 
celna przebiega w miarę sprawnie. 
Teraz, po prawie dwunastu kur-
sach, wiem też do kogo zwrócić 
się o ewentualne przyśpieszenie 
procesu, bo wiozę na przykład pro-
dukty dla dzieci, które mogłyby się 
zepsuć. Gdy jestem już po stronie 
ukraińskiej pozostaje mi pokonanie 
trasy do miejsca, w którym jestem 
umówiony. Jednak to tylko wydaje 
się proste. Zniszczenia na drogach 
są widoczne, na początku jechało 
się zygzakiem, a w niektórych mo-
mentach zdarzało się, że widzia-
łem w oddali pożary, wybuchy czy 
ślady po przelatujących rakietach. 
Zawsze jestem też wyposażony                          
w kanistry z dodatkowym paliwem, 
bo na samym początku było z nim 
niezwykle krucho. Obecnie sytuacja 
wygląda lepiej, choć dalej daleko 
jej do ideału. Obecnie posiadam już 
pewne doświadczenie w podróży po 
Ukrainie, ale podczas pierwszych 
podróży wszystkiego musiałem się 
uczyć. Teraz mam co najmniej dwa 

telefony z kartą polską i ukraińską, 
a kontaktów w telefonie staram się 
mieć jak najwięcej, bo nigdy nie wia-
domo kiedy mogą się one przydać.

R.: Można więc powiedzieć, że 
wciągnął się Pan w wir pomagania, 
jakie w związku z tym ma Pan plany 
na przyszłość?

M.W.: Niesienie pomocy mam we 
krwi, a w mojej rodzinie przechodzi 
ono chyba z pokolenia na pokolenie.                                                                    
W nadchodzącym okresie dalej będę 
się starał pomagać tak jak dotychczas, 
bo widzę jak wiele rzeczy jest jeszcze 
potrzebnych. W najbliższym czasie 
mam zaplanowane trasy do Kijowa 
oraz Żytomierza. Za każdym razem, 
gdy dostarczam pomoc widzę ich ra-
dość z faktu, że dalej chcemy i pra-
gniemy pomagać. Dlatego nie może 
ona jeszcze ustać.

R.: Dziękujemy za poświęcony 
nam czas.

M.W.: Dziękuję.

AKTUALNOŚCI

Szanowni 
Czytelnicy,

trafia w wasze ręce kolej-
ny, już siódmy numer Pul-
su Miasta. Jego wydanie 
oznacza, że uczniowie po-
wrócili już do szkół, które 
przez okres wakacyjny były 
dynamicznie modernizo-
wane przez jedną ze spółek 
miejskich - KZB Legionowo. 
Nowy rok szkolny rozpoczęli 

więc w warunkach jeszcze lepszych niż poprzednio.

Kończący się okres urlopów nie oznacza jednak, że dopiero przygo-
towujemy się do podjęcia nowych inwestycji. Trwają one nieustannie 
i prowadzą do polepszania kolejnych elementów na terenie naszego 
miasta. Na ukończeniu są przygotowania do Święta Organizacji Po-
zarządowych, które odbędzie się pod koniec września, Ochotnicza 
Straż Pożarna już wkrótce poruszać się będzie nowym pojazdem                                                                                                                                      
a III Parcela zyska malowniczy „Ogród Muz” w którym każdy będzie 
mógł zaznać chwili relaksu. O wszystkich tych przedsięwzięciach 
szerzej przeczytają zaś Państwo w tym numerze gazety.

Warte podkreślenia pozostaje, że pomimo oficjalnego zakończenia 
wakacji w Legionowie nie kończą się atrakcje kulturalne. Wrzesień 
będzie w nie wręcz obfitował – ProgRockFest, Piknik Sąsiedzki, 
Potańcówki w Parku Zdrowia, Festiwal Muzyki Kameralnej, Roz-
tańczone Piaski a to zaledwie ułamek nadchodzących wydarzeń. 
Dlatego zachęcam Państwa do znalezienia czasu i wzięcia udziału 
choćby w jednej z nich.

Wybrane prace prezydenta – 28.06 – 29.08.2022 r.
Podpisano umowy na:
• Roboty budowlane polegające na 
remoncie wielofunkcyjnego boiska 
na os. Kozłówka.
• Samochód strażacki dla Ochotni-
czej Straży Pożarnej.
• Wykonanie programu funkcjonal-
no – użytkowego (PFU) dla zadania 
„Poprawa efektywności energe-
tycznej siedziby Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Legionowie oraz budo-
wa i modernizacja elementów za-
gospodarowania terenu”. 
• Przebudowę drogi nr 180649W                  
- ulicy Zakopiańskiej w Legionowie.
• Opracowanie dokumentacji pro-
jektowo-kosztorysowej budowy 
ul.  Dwernickiego (odc. od ul. Pry-
masowskiej do ul. Gen. J. Chłopic-
kiego). 
• Opracowanie dokumentacji pro-
jektowo-kosztorysowej przebudo-
wy ul. Sienkiewicza (odc. od ul. Ry-
nek do Kazimierza Wielkiego).
• Usługi w zakresie interwencyjne-
go wypompowywania wód desz-
czowych wraz z wywozem na te-
renie Miasta Legionowo - realizacja 
przedmiotu umowy w terminie do 
31 grudnia 2022 r.
• Naprawę chodnika ul. Grudzie                    
w Legionowie - realizacja przed-
miotu zamówienia do 10 września 
2022 r.
• Wykonanie roboty budowlanej 
polegającej na wykonaniu remontu 
ciągu pieszo-jezdnego przy ul. Si-

wińskiego 9 w Legionowie .
• Zawarcie zamówienia na zakup ta-
blic z nazwami ulic.
                                                                                    
Inwestycje w trakcje realizacji:
• Opracowano dokumentacje pro-
jektowo - kosztorysową budowy 
budynku mieszkalnego z  miesz-
kaniami chronionymi przy ul. Pio-
tra Wysockiego.
• Wprowadzono wykonawcę na re-
mont wielofunkcyjnego boiska na 
os. Kozłówka.
• Przebudowa i rozbudowa ulicy 
Olszankowej wraz z budową drogi 
pieszo rowerowej na odcinku od                          
ul. Sikorskiego do ul. Jana Pawła I. 
• Budowa skrzyżowania bez-
kolizyjnego w ciągu ul. Polnej                                   
i ul. Kwiatowej wraz z likwidacją 
przejazdu kolejowo-drogowe-
go (zakończono prace związane                      
z wykonywaniem kolejnej sekcji 
tunelowej w części pod torami ko-
lejowymi, przygotowywane jest 
odtworzenie torowiska nad wy-
budowaną sekcją, trwają prace 
przy ścianach oporowych tunelu 
od strony ul. Polnej. Realizowany 
jest wykop pod ostatnią sekcję 
pod torami kolejowymi. Trwa suk-
cesywne usuwanie kolizji z siecią 
energetyczną linie nN i sN oraz 
siecią teletechniczną). 
• Budowa budynku biurowo-ad-
ministracyjnego dla Ośrodka Po-
mocy Społecznej- trwają prace 

fundamentowe – zakończono 
murowanie ścian konstrukcyj-
nych, trwa murowanie ścian dzia-
łowych, zabetonowano strop żel-
betowy nad parterem, wykonano 
przyłącza wod-kan oraz cieplne.

Przebudowa lokalnego węzła 
przesiadkowego przy ul. Sowiń-
skiego.

• Budowa drogi rowerowej w al. Le-
gionów i ul. Cynkowej.
• Budowa drogi rowerowej i prze-
budowa ulic: 3 maja i ul. Kościuszki 
wraz z mini rondem (na odcinku od 
Piłsudskiego do ul. Kopernika).
• Opracowanie dokumentacji pro-
jektowo-kosztorysowej budowy 
parku rekreacyjnego na terenie dz. 
nr ew. 2/185 obr. 21 o powierzchni 
4411 m2 przy ul. Wąskiej remont 
wielofunkcyjnego boiska na os. Ko-
złówka.
• Opracowanie dokumentacji pro-
jektowo - kosztorysowej doświe-
tlenia przejścia dla pieszych przy 
ul. Kolejowej.
• Wykonanie i montaż mozaiki na 
ścianie Urzędu Miasta Legionowo               
z okazji 90 rocznicy I Polskiej Wy-
prawy Polarnej z Obserwatorium 
Aerologicznego PIM.

Liczba wydanych biletów w bile-
tomacie w czerwcu i lipcu 2022 
roku – 13.607

Pomaganie mam we krwi
Po agresji Rosji na Ukrainę 24 lutego 2022 r. obudziliśmy się w innej rzeczy-
wistości. Wielu z nas nie zastanawiało się jednak długo nad niesieniem po-
mocy i w miarę możliwości każdy z nas pomagał jak mógł. Spośród tysięcy 
mieszkańców Legionowa, którzy wykazali się ogromnym sercem i w różno-
rodny sposób wspierali uchodźców, zdecydowaliśmy się porozmawiać z kil-
koma legionowskimi bohaterami, którzy w szczególny sposób udzielili po-
mocy. W tym numerze wywiad z pierwszym z nich – Mieczysławem Witkiem, 
który jako jeden z pierwszych wolontariuszy z powiatu legionowskiego,                      
a być może i Polski dostarczał dary bezpośrednio na teren Ukrainy. 
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Święto Organizacji Pozarządowych to 
wydarzenie, które po raz drugi zago-
ści w naszym mieście już 24 września 
br. na terenie wokół Ratusza, w Parku 
Miejskim NSZZ Solidarność w godz. 
14.00 do 17.00. Będzie to dzień, pod-
czas którego mieszkańcy będą mieli 
okazję poznać nie tylko organizacje 
pozarządowe z naszego miasta, ale też 
spotkać się z wolontariuszami. Święto 
to wyjątkowa okazja do zapoznania się 
z ich działalnością, która potrafi wpły-
wać na nas każdego dnia. Jak organi-
zacje pozarządowe są ważne nie tylko 
dla naszego miasta bardzo dobitnie 
pokazały ostatnie lata – poprzez okres 
pandemii i wojny w Ukrainie. 

Dotychczas swój udział w wyda-
rzeniu zgłosiły:
1. Stowarzyszenie Dobra Fala 
2. Stowarzyszenie Zespół Ochrony Pa-
mięci Armii Krajowej „Brzozów” 
3. Legionowskie Stowarzyszenie Amicus 
4. Powiatowa Izba Gospodarcza 
5. Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatel-
skich Działamy Lokalnie 
6. Towarzystwo Przyjaciół Legionowa 

7. Stowarzyszenie Zegrzynek Szaniaw-
skiego 
8. Stowarzyszenie My Mieszkańcy 
9. Fundacja Aktywność dla wszystkich 
10. Związek Emerytów, Rencistów i Inwa-
lidów Oddział Rejonowy w Legionowie. 
11. Stowarzyszenie Wolontariat Legionowo 
12. Fundacja Emanio Arcus (Zdrówko 
Legionowo, Radio Bezpieczna Podróż). 
13. Ochotnicza Straż Pożarna 
14. Fundacja Promień Słońca 
15. Komenda Hufca ZHP im. Szarych 
Szeregów „Rój-Tom” 
16. Fundacja Pasja Życia 
17. Stowarzyszenie Porozumienie Sa-
morządowe 
18. Stowarzyszenie Paczka Pomysłów 
19. Polski Czerwony Krzyż Oddział Rejo-
nowy w Legionowie 
20. Stowarzyszenie Nasze Miasto Nasze 
Sprawy 
21. Stowarzyszenie Ogólnopolska Ro-
dzina Kościuszkowców 
22. Stowarzyszenie Pomocy Potrzebu-
jącym Nadzieja 
23. Centrum Projektów Europejskich 
24. Straż Miejska Legionowo/Urząd Mia-
sta Legionowo/Ochrona środowiska.

Organizacje pozarządowe (non 
governmental organisation, NGO) to 
wszystkie podmioty, które nie są jed-
nostkami albo organami administracji 
publicznej oraz których działalność nie 
jest nastawiona na osiąganie zysku.

Charakterystyczną cechą orga-
nizacji pozarządowych jest więc brak 
powiązań z władzą publiczną (często 
tak tłumaczy się nazwę organizacja 
poza-rządowa). W Polsce pojęcie to de-
finiuje ustawa o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie z 2003 
roku, która wprowadza rozszerzoną de-
finicję organizacji pozarządowych jako 
podmiotów prowadzących działalność 
pożytku publicznego. Do organizacji 
pozarządowych zaliczamy między in-
nymi: stowarzyszenia, w tym stowarzy-
szenia rejestrowe, zwykłe oraz związki 
stowarzyszeń,  fundacje, kluby sporto-
we i uczniowskie kluby sportowe, orga-
nizacje działające na podstawie odręb-
nych przepisów, jak np. Polski Czerwony 
Krzyż. Najczęściej terminu organizacja 
pozarządowa używa się w stosunku do 
fundacji i stowarzyszeń.

Jakie prace zostały wykonane 
podczas przerwy wakacyjnej? 

Wykonane prace remontowe moż-
na podzielić na dwie grupy: pierwsza to 
przywracanie obiektom ich pierwot-
nych właściwości, a druga to realizacja 
zaleceń przeciwpożarowych, bowiem 
przepisy zmieniają się na bieżąco                             
i budynki szkół corocznie – dla bez-
pieczeństwa ich użytkowników, a więc 
osób dorosłych oraz dzieci, trzeba od-
powiednio modernizować i dostoso-
wywać do kolejnego roku szkolnego.

W Szkole Podstawowej nr 1 po-
jawiły się między innymi nowe drzwi 
do budynku głównego, a w dwóch 
salach klepkę zamieniono na wykła-

dzinę typu tarkett. Remont przeszła 
również stolarka okienna. W Zespole 
Szkolno-Przedszkolnym nr 2 wy-
konano kapitalny remont pokrycia da-
chowego szkoły. Do tego naprawiono 
schody zewnętrzne, stolarkę okienną, 
malowano też sale lekcyjne, które tego 
wymagały. W Szkole Podstawowej nr 
3 nastąpiło między innymi cyklinowa-
nie podłóg w pokoju nauczycielskim, 
wymiana wykładziny w sali lekcyjnej, 
wykonanie nowej instalacji w pokoju 
księgowego, remont stolarki okiennej 
i dostosowanie klas „0” do wymagań 
przepisów przeciwpożarowych, co 
oznaczało wykonanie dodatkowego 
wyjścia z klasy. W przypadku Zespo-
łu Szkolno-Przedszkolnego przy 
ul. Jana Pawła I zdecydowano się na 

wymianę pokrycia dachowego nad 
głównym holem i zamontowanie pod-
bitki elewacji od strony patio. Ponadto 
w kilku salach wymieniono wykładzinę 
podłogową i zainstalowano nową in-
stalację elektryczną. Z kolei w budyn-
ku ZSP nr 3 zajęto się częścią podłóg, 
wyremontowano oraz odmalowano 
korytarz na drugim piętrze, razem                                                                                               
z klatką schodową, a także dostoso-
wano zerówkę do obowiązujących 
przepisów, montując dodatkowe wyj-
ście z klasy. W budynku SP nr 8 za-
montowano system sygnalizacji po-
żarowej. Składa się on z ponad 400 
czujek i przeszło 10 tysięcy metrów 
okablowania. Przystosowano również 
klasy „0” do obowiązujących przepi-
sów – postawiono ścianę i wymieniono 

drzwi na przeciwpożarowe, oraz malo-
wano klasy lekcyjne według potrzeb. 
Podobne prace wykonano w legio-
nowskim żłobku. 

W przedszkolu nr 1 nastąpiło 
cyklinowanie podłóg i malowanie sal, 
a także naprawa wentylacji mecha-
nicznej. W przedszkolu nr 3: remont                                                                                         
i malowanie dwóch klatek schodo-
wych oraz dwóch korytarzy. W „piąt-
ce” został wymieniony dźwig towaro-
wy, naprawiono dach, malowano sale, 
remontowano też stolarkę okienną                                                                                                  
i drzwiową. W „szóstce” nato-
miast dokonano likwidacji łatwopal-
nych okładzin w holu przedszkola.                                                                        
W „siódemce”, najmłodszym miej-
skim przedszkolu, fachowcy – oprócz 

malowania sal – zajęli się wykona-
niem bezpiecznej nawierzchni na 
trzech placach zabaw. W PM nr 9 
pomalowano część sal i naprawiono 
ogrodzenie, w „dziesiątce” zmoder-
nizowano kanalizację sanitarną oraz 
oświetlenie kuchni w „jedenastce” 
zaś poprawiono estetykę pomieszczeń 
i urządzeń na placu zabaw. 

Wiele z powyższych robót wyko-
nali zatrudnieni w KZB konserwatorzy. 
To oni remontowali i malowali sale lek-
cyjne, korytarze, klatki schodowe, po-
mieszczenia biurowe oraz piwniczne. 
Zajęli się oni też remontami łazienek 
czy wymianą podłóg w pomieszcze-
niach biurowych. 

TEMAT NUMERU

Szkoły czekają na uczniów
Kilkanaście dni przed 1 września zastępca prezydenta Piotr Zadrożny 
wraz z prezes i pracownikami KZB Legionowo sprawdzali stan przygoto-
wań legionowskich szkół. W tym roku budżet na ich remonty i moderni-
zacje wyniósł ponad półtora miliona złotych. To kwota o pół miliona zło-
tych większa niż ta przeznaczona w 2021 r.

ŚOP, czyli stawiamy na rodzinę

– Na początku każdego roku, w pierwszym kwartale, przygotowu-
jemy plan gospodarczy remontów, z udziałem dyrektorów poszczegól-
nych szkół, przedszkoli, żłobka oraz inspektora nadzoru budowlanego 
i pracowników naszego działu technicznego. Staramy się, aby nasze 
obiekty były bezpieczne, jasne, czyste i przestrzenne, a dzieci czuły się 

w nich bezpiecznie, były radosne i chętnie uczęszczały do miejskich placówek 
oświatowych – mówi Irena Bogucka, prezes zarządu KZB Legionowo, którego za-
daniem jest m.in. dbałość o stan techniczny miejskich przedszkoli, szkół i żłobka.

- Organizacje pozarządowe są niezwykle ważne, a ich działanie 
wzbogaca tkankę społeczną miasta. Realizują setki projektów, 
wspierają, integrują, inspirują. W ostatnich latach ich praca przekła-
da się na realizację wielu działań dla różnorodnych grup wiekowych 

na terenie naszego miasta. Natomiast minione dwa lata były dla nich bar-
dzo wymagającym testem, który, o czym jestem przekonana, zdały celująco, 
zarówno w czasie pandemii COVID, jak obecnie trwającej wojnie w Ukrainie. 
Współpracując z nimi zauważam, że najczęściej jest tak, że organizacje naj-
pierw pomagają i działają, dopiero później myślą o sobie. Dlatego postanowili-
śmy pokazać aktywności przez nie podejmowane tak, aby każdy mieszkaniec 
mógł się z nimi zapoznać w jednym miejscu, właśnie podczas Święta Organiza-
cji Pozarządowych. Szczególnie serdecznie zapraszam tego dnia również miłośników zieleni, gdyż na stoisku 
urzędu w ramach akcji „Dogęszczamy zielenią” pojawią się liczne sadzonki roślin 
– mówi Ida Parakiewicz-Czyżma, Sekretarz Miasta Legionowo.

Ochotnicza Straż Pożarna 
z nowoczesnym sprzętem

Urząd Miasta Legionowo roz-
strzygnął postępowanie na dosta-
wę fabrycznie nowego lekkiego 
samochodu ratowniczo – gaśni-
czego dla legionowskiej Ochotni-
czej Straży Pożarnej. W ramach po-
stępowania złożona została jedna 
oferta przez firmę FHUP PERFEKT 
opiewająca na kwotę prawie 330 
tysięcy złotych, która spełniła 
wszystkie niezbędne wymagania. 

Pojazd dostarczony do Ochotni-
czej Straży Pożarnej będzie dyspono-
wał między innymi:
• podwoziem z napędem 4x4 na obie 
osie. Dodatkowo podwozie wyposażo-
ne w fabryczną, mechaniczną blokadę 
mechanizmu różnicowego osi tylnej 
oraz automatyczny system asystenta 
zjazdu ze wzniesienia, 
• kabiną czterodrzwiową sześciooso-
bową w układzie miejsc 1+1+4, 
• podnoszony maszt oświetleniowy 
zasilany z samochodowej instalacji 

elektrycznej 12V wraz z obrotową gło-
wicą świetlną w technologii LED, 
• elektryczną wyciągarkę linową                           
o uciągu min. 5400 kg wraz z liną sta-
lową o długości min 30 m, 
• agregat wysokociśnieniowy wodno-
-pianowy zabudowany w ramie szkie-
letowej aluminiowej, 
• zabudowę z miejscem na specjali-
styczny sprzęt ratowniczo-gaśniczy, 
• zbiornik wody o pojemności minimum 
300 litrów z wydzieloną dodatkową 
przestrzenią o pojemności minimum 
30 litrów na środek pianotwórczy.

Pojazd, który niedługo 
trafi do naszych dru-
hów, to jeden z dowodów 
uznania za ich bezintere-

sowność, profesjonalizm działania, 
ofiarną służbę i zaangażowanie pod-
czas akcji ratowniczo – gaśniczych. 
Jestem przekonany, że nowy samo-
chód przyczyni się do podniesienia 

ich zdolności operacyjno – bojowych, a tym samym do poprawy 
stanu bezpieczeństwa mieszkańców. Pamiętajmy, że nasi druho-
wie to ludzie, na których zawsze można polegać – mówi Roman 
Smogorzewski, prezydent miasta Legionowo. 
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– Niezmiernie cieszy mnie, że już niedługo mieszkańcy będą 
mogli skorzystać z nowych funkcjonalnych węzłów przesiad-
kowych. To miejsca integrujące transport samochodowy, 
rowerowy, pieszy oraz komunikację miejską. Po otwarciu bę-

dziemy mieli jedne z najnowocześniejszych obiektów przesiadkowych                  
z niezbędną infrastrukturą do obsługi pasażerów. Budowa węzłów prze-
siadkowych jest współfinansowana z funduszy europejskich, o które, 
jak przez lata mogliśmy się przekonać, urząd bardzo skutecznie zabiega. 
Mam nadzieję, że węzły przesiadkowe będą zachęcać do pozostawiania 
na nich samochodów i kontynuowania podróży do centrum miasta oraz 
innych miejsc transportem zbiorowym – mówi Andrzej Piętka, przewod-
niczący Komisji Rozwoju.

Węzły przesiadkowe
ruszą we wrześniu
Prace budowlane przy węzłach przesiadkowych przy ul J. Sowińskiego 
oraz ul. Olszankowej, choć z delikatnym opóźnieniem zmierzają do wy-
czekiwanego finału. Już pod koniec września mieszkańcy będą mogli 
skorzystać z dogodnych miejsc integrujących różne formy transportu. 
To niezwykle ważna inwestycja ze względu na rozwój komunikacyjny 
miasta i sprawne skomunikowanie ze stolicą. Całkowity koszt inwesty-
cji to ponad 5 mln zł, z czego blisko 2,6 mln zł wyniesie unijne wsparcie                       
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.

W ramach przeprowadzonych 
prac dwie pętle autobusowe zyskały 
nowoszesny kształt, umożliwiający 
im zostanie pełnoprawnymi lokalnymi 
centrami przesiadkowymi, w których 
pasażerowie będą mogli przesiadać 
się ze swoich środków transportu do 
komunikacji publicznej.

Realizacja projektu zmieniła też 
wygląd przestrzeni miejskiej. Na pę-
tlach pojawiła się nowoczesna mała ar-
chitektura, zieleń, a także nowy układ 
komunikacyjny z nową nawierzchnią                   

i kanalizacją deszczową. Cały teren zo-
stał oświetlony lampami LED.

W ramach inwestycji wybudowa-
ne zostały też dwa małe parkingi typu 
„Parkuj i Jedź”. Przewidziano na nich 
po jednym stanowisku dla samocho-
dów elektrycznych, z możliwością 
ładowania.

Z kolei rowerzyści skorzystają                                
z krytych miejsc postojowych i od-
krytych stojaków oraz samoobsługo-
wych stacji naprawy rowerów.

– To kolejny krok w celu umożliwienia mieszkańcom Legio-
nowa, ale też i całego powiatu, wygodnego, szybkiego oraz 
bezpiecznego podróżowania poprzez zbiorowy transport 
publiczny. To konkretna oferta dla kierowców oraz realne na-

rzędzie, zmniejszające ruch i obłożenie na drogach do stolicy oraz po-
zwalające na szybkie przemieszczanie się niskoemisyjnym transpor-
tem. Jestem przekonany o słuszności powstawania takich, zwłaszcza 
w tzw. smart city, do miana którego staramy się aspirować. Jednocze-
śnie z satysfakcją realizujemy obietnice złożone mieszkańcom w tym 
zakresie pozwalając na łatwe oraz ekologiczne podróżowanie – mówi 
Roman Smogorzewski, prezydent Legionowa. 

Prądem
po ekologię
Już wkrótce w Legionowie pojawi się kolejna 
ogólnodostępna stacjonarna stacja ładowania 
pojazdów elektrycznych. Zostanie ona zloka-
lizowana na najwyższym poziomie parkingu 
Park and Ride przy ul. Szwajcarskiej.

W ramach zadania zakupiona 
zostanie: stacja ładowania z dwoma 
gniazdami, wiata fotowoltaiczna na 
osiem stanowisk postojowych (wia-
ta będzie stanowiła magazyn energii 
bezpośrednio współpracujący ze sta-
cją ładowania pojazdów - dodatkowe 
źródło zasilania stacji ładowania)

Całkowita wartość inwestycji to 
około 400 tys. złotych. Uzyskała ona 
pomoc finansową z Województwa 
Mazowieckiego w wysokości połowy 
ceny zakupu.

Elektromobilność jest ważnym 
elementem Smart City, wspiera zrów-
noważony rozwój miasta co przy-
czynia się do poprawy komfortu ży-
cia mieszkańców. W nowoczesnych 
miastach stawiających na rozwój 

transportu zeroemisyjnego ważnym 
elementem jest budowa odpowied-
niej infrastruktury do ładowania sa-
mochodów. Co prawda elektryczne 
samochody są wciąż rzadkością na 
polskich drogach, jednak w ubiegłym 
roku ich liczba znacznie wzrosła. 
Rozbudowanie sieci stacji ładowania 
samochodów elektrycznych jest klu-
czowym elementem rozwoju polskiej 
elektromobilności oraz zmniejszenia 
zanieczyszczenia powietrza. Stałe 
powiększanie infrastruktury do łado-
wania jest więc wyjątkowo ważne. 

Zadanie pn. „Stacja ładowania 
pojazdów elektrycznych przy po-
nadlokalnym węźle komunikacyjnym 
w Legionowie” współfinansowano ze 
środków Samorządu Województwa 
Mazowieckiego”.

Chodnik do remontu

Pełny zakres robót budowla-
nych, które zostaną przeprowadzone                                                                                                    
w tym miejscu to: roboty przygo-
towawcze, roboty rozbiórkowe, 
wykonanie korytowania pod re-
montowane konstrukcje chodnika, 
ułożenie obrzeży, krawężników, 
wykonanie warstw podbudowy, 
wykonanie nawierzchni z kostki 

brukowej betonowej na podsyp-
ce cementowo-piaskowej, robo-
ty wykończeniowe. Konstrukcja 
chodnika z kostki brukowej. 

Prace zostaną wykonane przez 
firmę Roboty Ziemne-Budowlane Ja-
nusz Mróz i będą kosztować ponad 
80 tys. złotych.

Chodnik w ciągu pieszo-jezdnym przy uli-
cy Siwińskiego 9 przy bloku 406 od pewne-
go czasu prosił się o remont. Teraz dzięki za-
kończeniu postępowania będzie to możliwe. 
Zakres prac obejmuje wymianę obrzeży oraz 
naprawę konstrukcji chodnika. Dodatkowo na-
stąpi całkowita wymiana konstrukcji chodnika 
oraz obrzeży.
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Podpisane umowy dotacyjne 
dotyczyły 29 zadań na terenie wo-
jewództwa mazowieckiego. Samo-

rząd województwa mazowieckiego 
był reprezentowany przez wicemar-
szałka Wiesława Raboszuka i Elżbietę 

Lanc,  Członeka Zarządu wojewódz-
twa mazowieckiego. Obecni byli także 
m.in. radni województwa mazowiec-

kiego, m.in. Anna Brzezińska oraz po-
słanka na Sejm RP Bożena Żelazow-
ska. W imieniu Legionowa występował 
prezydent Roman Smogorzewski.

Jednym z dofinansowanych zadań 
było zadanie „MAZOWIECKIE STRAŻ-
NICE OSP-2022”, które dotyczyło 
zakupu nowego lekkiego samochodu 
ratowniczo-gaśniczego. Samochód 
ten wykorzystywany będzie do dzia-
łań na terenie miasta, m.in. do neu-
tralizacji i usuwania skutków zdarzeń 
drogowych (wypadki, kolizje, inne zda-
rzenia). Ponadto użytkowany będzie 
do gaszenia pożarów lasów w trudno 
dostępnym terenie, gdzie np. niemoż-
liwy będzie dojazd średnich i ciężkich 
samochodów gaśniczych. Równo-
cześnie dzięki nowatorskiemu syste-
mowi montażu wyposażenia możliwe 
będzie „przezbrojenie” pojazdu i wy-
korzystanie go do usuwania skutków 
anomalii pogodowych – wiatrołomów, 
czy też lokalnych podtopień. Dodat-
kowo pojazd używany będzie do za-
bezpieczenia prac pirotechnicznych 
CPKP „BOA”, CBŚP i innych jednostek 
Policji oraz Żandarmerii Wojskowej. 

Oprócz tego pojazd będzie brał udział 
w zabezpieczeniu imprez masowych 
organizowanych na terenie miasta 
Legionowa, jak również podczas kam-
panii społecznych w zakresie szeroko 
pojętego bezpieczeństwa, czy też po-
kazów z zakresu udzielania pierwszej 
pomocy przedmedycznej. Pojazd wy-
posażony będzie w hak holowniczy 
umożliwiający holowanie łodzi celem 
udziału w działaniach poszukiwawczo 
– ratowniczych i innych zdarzeń na 
akwenach wodnych zlokalizowanych 
na terenie powiatu. Wartość całkowita 
zadania to 300 000,00 zł, a otrzymana 
pomoc 80 000,00 zł.

Drugie zadanie to remont posa-
dzek w dwóch pomieszczeniach ga-
rażowych strażnicy OSP przy ul. Mic-
kiewicza 11 „Zadanie OSP – 2022”. 
Wartość całkowita inwestycji wynosi 
61 869,00 zł, a otrzymana pomoc 30 
000,00 zł.

Trzecie dofinansowanie doty-
czy rewitalizacji osiedlowego boiska 
sportowego na Osiedlu Kozłówka 
„Program Mazowiecki Instrument 
Wsparcia Infrastruktury Sportowej 
„Mazowsze dla sportu 2022”. Za-
kres rzeczowy zadania obejmuje mo-
dernizację i zagospodarowanie terenu, 
w szczególności - wymianę podbudo-
wy i nawierzchni na nową trawę syn-
tetyczną, modernizację elementów 
konstrukcyjnych ogrodzenia, montaż 
siatki ogrodzeniowej i furtek, montaż 
urządzeń sportowych i obiektów małej 
architektury oraz wykonanie trawni-
ków i zieleni. Wartość całkowita inwe-
stycji to 187 564,00 zł, a otrzymana 
pomoc wynosi 136 275,00 zł.

INWESTYCJE

Pomoc finansowa z budżetu
Województwa Mazowieckiego
W lipcu br. w Urzędzie Miejskim w Karczewie odbyło się spotkanie samorządowców, podczas któ-
rego uroczyście przekazano symboliczne czeki z dofinansowaniem dla gmin z powiatów legio-
nowskiego, otwockiego i wołomińskiego.

Wymiana sieci wodociągowej 
w ulicy Norwida
Wodociągi legionowskie bardzo duży nacisk kładą na inwestycje oraz re-
monty sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Z zachowaniem najwyższych 
standardów Przedsiębiorstwo Wodociągowo – Kanalizacyjne Sp. z o.o. 
prowadzi na szeroką skalę wymianę sieci wodociągowych w Legionowie.

Dotychczas zmodernizowano sieć 
wodociągową na osiedlu „Sobieskie-
go”, gdzie w dwóch etapach wymie-
niono ponad 3100 metrów sieci. Na 
osiedlu „Batorego” wymieniono 890 
metrów, a osiedlu „Młodych” 510 me-
trów. Ponadto na osiedlu „Piaski” do-
konano wymiany ponad 1500 metrów 
sieci wodociągowej. Ogółem PWK „Le-
gionowo” wymieniło ponad 6 km starej 
zdegradowanej sieci wodociągowej. 
Obecnie wymieniana jest sieć wodo-
ciągowa na osiedlu „Jagiellońska”/
„Sobieskiego” w ciągu ulicy Cypriana 
Kamila Norwida o łącznej długości 800 
metrów. Zakończenie prac planowane 
jest na koniec wakacji. 

Modernizacja sieci wykonywa-
na jest techniką bezwykopową, czyli 
tzw. przewiertem sterowanym, który 
jest mało inwazyjny, gwarantuje bez-

pieczne i nieprzerwane dostawy wody. 
Nowa infrastruktura wodociągowa 
wykonywana jest z nowoczesnych 
certyfikowanych rur polietylenowych 
(PE) przeznaczonych do wody pitnej 
o średnicach DN 90/110/225. Dodat-
kowo na nowo wymienionych sieciach 
wodociągowych montowane są nowe 
urządzenia tj. zasuwy odcinające, 
które w przypadku awarii umożliwia-

ją skuteczne zamknięcie i otwarcie,                         
a przez to w przypadku działań na-
prawczych gwarantują dostawy wody 
do pozostałych bloków. Uciążliwości 
dla mieszkańców zostaną więc ograni-
czone do minimum poprzez wymianę 
sieci. Ewentualne uciążliwości spowo-
dowane działaniami eksploatacyjnymi 
na sieci zostaną zminimalizowane po-
przez prowadzone prace.

- Od jakiegoś czasu do naszego Przedsiębiorstwa 
dochodziły sygnały o pogorszeniu jakości wody 
spowodowanej starą instalacją wodociągową wy-

budowaną ze stali jeszcze w latach 1971-1981 na legionow-
skich osiedlach. Podjęliśmy działania, aby to zmienić. Obec-
nie metodą bezwykopową wymieniamy sieć wodociągową 
wraz z zasuwami i pozostałą armaturą w rejonie ulicy Norwi-
da” – mówi Prezes Zarządu PWK „Legionowo” Sp. z o.o. Grze-
gorz Gruczek.

Nowe windy zastąpią stare 
platformy na stacji Legionowo
Dzięki rozmowom prowadzonym 
pomiędzy Urzędem Miasta Legio-
nowo a spółką PKP Polskie Linie Ko-
lejowe na stacji Legionowo obecnie 
istniejące platformy pionowe zo-
staną zastąpione nowoczesnymi 
windami. Postępowanie w ramach 
zapytania ofertowego zostało 
już zakończone a wykonawca ma 
przeprowadzić prace do końca 
października 2023 r. To informacja, 
która z pewnością ucieszy wielu 
mieszkańców, którzy zgłaszali do 
urzędu problemy z obecnie funk-
cjonującymi platformami.

Pełny zakres inwestycji obejmuje 
wykonanie projektu i realizacje robót 
budowlanych na stacji Legionowo, 
związanych z wymianą obecnie eks-
ploatowanych urządzeń dźwigowych 
– (platform pionowych) na dźwigi oso-
bowe z napędem elektrycznym wraz                                                                                                   
z kompleksową modernizacją szybów 
windowych. Dokładnie jest to więc 
wymiana czterech sztuk platform 
pionowych wraz z przeprowadzeniem 

niezbędnych prac modernizacyjnych 
i estetyzacyjnych istniejącej infra-
struktury.

Harmonogram prac przedstawio-
ny w ramach zapytania wygląda na-
stępująco:
• Przedstawienie projektu budowla-
nego do akceptacji Zamawiającego                  
– do 31.10.2022 r., 
• Uzyskanie pozwolenia na budowę                 
– 31.01.2023 r., 
• Prace budowlane, dostawa, mon-
taż, uruchomienie i badania TDT – do 
23.10.2023 r. 
• Odbiór zadania do 31.10.2023 r. 

Szczegółowe informacje doty-
czące inwestycji znaleźć można na 
Platformie Zakupowej PKP PLK S.A.

Pozostajemy w stałym kontakcie 
z PKP PLK tak aby udało się zrealizo-
wać jak najwięcej postulatów miesz-
kańców związanych z przejściem 
podziemnym przy Centrum Komuni-
kacyjnym.
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Dofinansowanie dla osób 
z niepełnosprawnością
Prezentujemy informacje dotyczące pomocy niepełnosprawnym w za-
kresie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych 
i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022.

Zgodnie z Rozporządzeniem 
Rady Ministrów z dnia 26 czerw-
ca 2020 r. w sprawie szczegóło-
wych warunków udzielania pomocy 
uczniom niepełnosprawnym w for-
mie dofinansowania zakupu pod-
ręczników, materiałów edukacyjnych 
i materiałów ćwiczeniowych w latach 
2020-2022 (Dz. U.2020 poz.1227)                                                                                                                              
w roku szkolnym 2022/2023 upraw-
nionymi do otrzymania pomo-
cy finansowej w 2022 roku będą 
uczniowie posiadający orzeczenie 
o potrzebie kształcenia specjal-
nego: słabowidzący, niesłyszący, 
słabosłyszący, z niepełnosprawno-
ścią intelektualną w stopniu lekkim,                                                  
z niepełnosprawnością ruchową, 
w tym z afazją, z autyzmem, w tym 
z zespołem Aspergera, z niepełno-
sprawnościami sprzężonymi w przy-
padku, gdy są to niepełnosprawności 
spośród niepełnosprawności wy-
mienionych w pkt 1-6.  z niepełno-
sprawnością intelektualną w stop-
niu umiarkowanym lub znacznym, 
uczęszczający w tym roku szkolnym 
do szkoły specjalnej przysposa-
biającej,  z niepełnosprawnościami 
sprzężonymi w przypadku, gdy jedną 
z niepełnosprawności jest niepełno-
sprawność wymieniona w pkt 1-6. i 8 
uczęszczający w tym roku szkolnym do 
szkoły specjalnej przysposabiającej. 

W roku szkolnym 2022/2023:
• pomoc w formie dofinansowa-
nia zakupu podręczników do 
kształcenia ogólnego, materia-
łów edukacyjnych do kształce-
nia ogólnego oraz materiałów 
ćwiczeniowych, będzie udzielana 
uczniom posiadającym orzeczenie      
o potrzebie kształcenia specjalnego, 
uczęszczającym w tym roku szkol-
nym do: branżowej szkoły I stopnia, 
branżowej szkoły II stopnia, cztero-
letniego liceum ogólnokształcącego, 
klas I - IV pięcioletniego technikum, 
klasy IV dotychczasowego cztero-
letniego technikum prowadzonej                                                                 
w pięcioletnim technikum, szkoły spe-
cjalnej przysposabiającej do pracy; 
• pomoc w formie dofinansowania 
zakupu materiałów edukacyjnych 

do kształcenia zawodowego, bę-
dzie udzielana uczniom posiadającym 
orzeczenie o potrzebie kształcenia 
specjalnego uczęszczającym w tym 
roku szkolnym do: branżowej szkoły   
I stopnia, branżowej szkoły II stopnia, 
klasy I-IV pięcioletniego technikum, 
klasy IV dotychczasowego czterolet-
niego technikum prowadzonej w pię-
cioletnim technikum. 

W roku szkolnym 2022/2023 
nie ma możliwości dofinansowania                            
w ramach programu podręczników 
do kształcenia w zawodach. Wniosek 
należy złożyć do dyrektora szkoły, do 
której uczeń będzie uczęszczał w roku 
szkolnym 2022/2023 w terminie do      
9 września br.

Inwestujemy
w edukację

„W dobie stale rozwi-
jających się nowo-
czesnych form na-

uczania, taka pomoc ucieszy 
uczniów, nauczycieli i rodziców 
bo potrzeby w edukacji wciąż są 
ogromne. Dodatkowe korzyści 
to większa aktywność młodzie-
ży a także ciekawe interaktywne 
zajęcia. A jeśli wróci pandemia, 
sprzęt będzie wykorzystywany do nauki zdalnej” – mówi pre-
zydent Miasta Legionowo Roman Smogorzewski.

Prezydent Roman Smogorzewski 
podpisał umowę z województwem 
mazowieckim, której realizacja będzie 
miała realny wpływ na jakość naucza-
nia, a także jeszcze lepiej zabezpieczy 
miejskie placówki oświatowe na wy-
padek powrotu nauki zdalnej.

W ramach zadania pn. „Zakup 
sprzętu i oprogramowania na po-
trzeby nauczania zdalnego i nowo-
czesnych form edukacji w szkołach 
podstawowych w Gminie Miejskiej 
Legionowo” przewidziano m.in. zakup 
komputerów stacjonarnych, table-
tów, drukarek, kamer, w tym interne-

towych, oprogramowania i pomocy 
dydaktycznych. Zakupione sprzęty 
trafią do pięciu szkół podstawowych 
(SP1, SP2, SP3, SP7 i SP8).

Sprzęt i oprogramowanie za ponad 762 tysiące 
złotych trafi do pięciu legionowskich szkół pod-
stawowych. Aż 557 tys. to kwota dofinansowania 
ze środków europejskich (RPO WM 2014-2020).

Jak złożyć wniosek - program Dobry Start
Program „Dobry Start” to 300 zł wsparcia dla 
4,4 mln uczniów rozpoczynających rok szkolny. 
Świadczenie przyznawane jest jednorazowo na 
każde dziecko uczące się w szkole do ukończenia 
20. roku życia lub – w przypadku dzieci niepełno-
sprawnych – do ukończenia 24. roku życia. Wspar-
cie przysługuje także na uczniów szkół policeal-
nych i szkół dla dorosłych.

Jak złożyć wniosek o „Dobry Start”?
Wnioski o świadczenie w ramach programu 

„Dobry start” przyjmowane są wyłącznie online. 
Do dyspozycji rodziców i opiekunów są 3 kanały 
elektroniczne:
• Portal Emp@tia Ministerstwa Rodziny i Poli-

tyki Społecznej 
• Platforma Usług Elektronicznych ZUS 
• Bankowość elektroniczna. 

Nie są potrzebne żadne dodatkowe zaświad-
czenia, np. o dochodach – Dobry start przysługuje 
bez względu na wysokość zarobków.

Kto może złożyć wniosek?
Wniosek może złożyć matka, ojciec, opiekun praw-
ny dziecka lub opiekun faktyczny dziecka (opiekun 
faktyczny to osoba faktycznie sprawująca opiekę 
nad dzieckiem, która wystąpiła do sądu opiekuń-
czego o przysposobienie dziecka).

Wnioski można składać do 30 listopada.

Najlepsi z nagrodami
108 uczniów szkół podstawowych pro-
wadzonych przez Gminę Legionowo 
uzyskało maksymalne wyniki z jednego 
przedmiotu na egzaminie ósmoklasi-
sty, w tym: 24 uczniów z matematyki, 
tj: 3 % zdających, 83 uczniów z języka 
angielskiego, tj: 11 % zdających, 1 uczeń                                                                                                                            
z języka rosyjskiego, tj: 0,12% zdających. 
Uczniowie ci otrzymali nagrody rzeczo-
we w formie kart podarunkowych.

30 uczniów naszych szkół podsta-
wowych uzyskało maksymalne wyniki                                
z co najmniej dwóch przedmiotów na eg-
zaminie ósmoklasisty. Nagrodą dla tych 
uczniów były tablety. Tablet trafił również 
do absolwenta II Liceum Ogólnokształcą-
cego w Legionowie za uzyskanie najwyż-
szego wyniku maturalnego z przedmiotów 
obowiązkowych.



Zgodnie z treścią ustawy doda-
tek węglowy przysługuje:

Osobie w gospodarstwie domo-
wym, w przypadku gdy głównym 
źródłem ogrzewania gospodarstwa 
domowego jest kocioł na paliwo sta-
łe, kominek, koza, ogrzewacz powie-
trza, trzon kuchenny, piecokuchnia, 
kuchnia węglowa lub piec kaflowy na 
paliwo stałe, zasilane paliwami stały-
mi, wpisane lub zgłoszone do central-
nej ewidencji emisyjności budynków, 
o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy 
z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu 
termomodernizacji i remontów oraz                 
o centralnej ewidencji emisyjności bu-
dynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561 
i 1576).

Przez paliwa stałe rozumie się wę-
giel kamienny, brykiet lub pelet zawie-
rające co najmniej 85% węgla kamien-
nego.

Dodatek węglowy wynosi jed-
norazowo: 3000 zł zarówno dla 

gospodarstwa domowego jedno-
osobowego jak i gospodarstwa wielo-
osobowego;

Przez gospodarstwo domowe 
rozumie się:
1. osobę fizyczną samotnie zamiesz-
kującą i gospodarującą (gospodar-
stwo domowe jednoosobowe) albo 
2. osobę fizyczną oraz osoby z nią 
spokrewnione lub niespokrewnione 
pozostające w faktycznym związku, 
wspólnie z nią zamieszkujące i gospo-
darujące (gospodarstwo domowe wie-
loosobowe). 

Na potrzeby składania wniosków                
o wypłatę dodatku węglowego przyj-
muje się, że jedna osoba może wcho-
dzić w skład tylko jednego gospodar-
stwa domowego.

W przypadku gdy wniosek o wy-
płatę dodatku węglowego dla gospo-
darstwa domowego wieloosobowego 
złożyła więcej niż jedna osoba, doda-
tek ten przyznawany jest wniosko-
dawcy, który złożył taki wniosek jako 
pierwszy.

Dodatek węglowy nie przysługuje 
osobie w gospodarstwie domowym, 
na potrzeby którego zostało zakupio-
ne paliwo stałe, po cenie i od przed-
siębiorcy, o których mowa w art. 2 ust. 
1 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r.                           
o szczególnych rozwiązaniach służą-
cych ochronie odbiorców niektórych 
paliw stałych w związku z sytuacją na 
rynku tych paliw (Dz. U. poz. 1477).

Wniosek:
Wzór wniosku o wypłatę dodatku 

węglowegookreśla Minister właściwy 
do spraw energii w drodze rozporzą-
dzenia. Druki wniosków są dostępne 
na stronie internetowej Ośrodka Po-
mocy Społecznej w Legionowie oraz 
Urzędzie Miasta Legionowo.

Wnioski można składać:
• elektronicznie z wykorzystaniem 
platformy ePUAP Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Legionowie, 
• papierowo w Urzędzie Miasta Legio-
nowo w Biurze Obsługi Klienta przy                                                                                        
ul. marsz. J. Piłsudskiego 41 w Le-
gionowie w godzinach: poniedziałek 
8:00-18:00, wtorek-piątek 8:00-16:00. 

Informujemy, że na terenie Gminy 
Legionowo obsługę wniosków o wy-
płatę dodatku węglowego realizować 
będzie Ośrodek Pomocy Społecznej                         
w Legionowie, ul. Aleja 3 Maja 28. 
Wszelkie dodatkowe informacje moż-
na uzyskać telefonicznie w godzinach 
8:00-16:00 pod numerem 22 774 08 
66 wew. 116, 227.

Wniosek o przyznanie dodat-
ku węglowego można składać do 
30.11.2022 r. 

Wniosek o wypłatę dodatku wę-
glowego złożone po 30.11.2022 r. 
pozostawia się bez rozpoznania.
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Dodatek węglowy – informacje
W dniu 11.08.2022 roku opublikowana została ustawa o dodatku węglowym 
(Dz. U. z 2022 r., poz. 1692), która weszła w życie z dniem 12.08.2022 r. Wnio-
sek dostępny jest już do pobrania na stronach rządowych, Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Legionowie oraz Urzędu Miasta Legionowo. Wychodząc na-
przeciw oczekiwaniom mieszkańców wnioski o wypłatę dodatku węglowe-
go są przyjmowane w Urzędzie Miasta Legionowo w Biurze Obsługi Klienta 
oraz elektronicznie z wykorzystaniem platformy ePUAP Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Legionowie.

Muzy w zielonym 
ogrodzie MOK-u

Już wkrótce teren filii Miejskiego 
Ośrodka Kultury przy ul. Targowej zy-
ska nową estetykę i funkcjonalność. 
„Ogród Muz” znajdujący się na tyłach 
budynku zostanie dopełniony nowymi 
nasadzeniami. Zabieg ten ma na celu 
utworzenie ogólnodostępnej prze-
strzeni dedykowanej na miejsce od-
poczynku oraz społecznych działań 
kulturalnych przy placówce.

W ramach inwestycji zrealizowane 
zostanie między innymi: przygotowanie 
terenu pod wykonanie nasadzeń wraz                              
z pracami agrotechnicznymi, przesadze-
nie krzewów i bylin, które zostały zaada-
ptowane do projektu, posadzenie drzew, 
posadzenie krzewów, pnączy, bylin oraz 
korowanie powierzchni nasadzeń. 

Projekt zostanie zrealizowany przez 
firmę ARBOR Sp z.o.o. za kwotę blisko                      
30 tys. złotych.

– Zmiany na „zielono” zawsze cieszą. 
Choć wydawać by się mogło, że ich re-
alizacja na terenie zabudowy jednoro-
dzinnej nie odgrywa aż tak znaczącej 

roli, to filia Miejskiego Ośrodka Kultury na Targo-
wej jest chętnie odwiedzana przez mieszkańców 
III Parceli. Nie tylko ze względu na ofertę kultural-
ną, ale również na otwartość tego miejsca. Teraz 
teren ten oprócz elementów dla dzieci, takich jak 
muzyczny plac zabaw, zyska miejsce wytchnienia 
dla dorosłych, jakim będzie zazieleniony „Ogród 
Muz”  – mówi Marcin Smogorzewski, Radny Rady 
Miasta Legionowo.
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Zapraszamy do udziału
w badaniu społecznym
Miejska Biblioteka Publiczna w Legionowie w ramach realizacji projektu 
„Biblioteka – dom inicjatyw” dofinansowanego z programu BLISKO – Bi-
blioteka | Lokalność | Inicjatywy | Społeczność | Kooperacja | Oddolność, 
zobowiązana jest do przeprowadzenia diagnozy potrzeb i potencjału 
kulturowego mieszkańców. We wrześniu proces ten wejdzie w nowy waż-
ny etap – przedstawiciele Kolektywu Badawczego, odpowiedzialnego za 
całość badania, będą prowadzić w bibliotece grupowe i indywidualne 
spotkania konsultacyjne, mające na celu poznanie oczekiwań mieszkań-
ców, ale i przetestowanie konkretnych propozycji oferty kulturalnej.

Spotkania grupowe zaplanowane 
są na 6 i 7 września od godziny 17.00. 

Będą one polegały przede wszystkim 
na luźnych rozmowach i potrwają ok. 

1,5 godziny, a w ich trakcie mieszkań-
cy będą mogli wspólnie zastanowić 

się, jak stworzyć miejsce najlepiej 
służące lokalnej społeczności. Spo-
tkanie 7.09. będzie miało charakter 
warsztatu projektowego z elemen-
tami Design Thinking, co pozwoli na 
opracowanie konkretnych propozycji 
działań biblioteki.

Wszyscy, którzy obawiają się, że 
tego typu spotkania są sztuką dla 
sztuki i nie mają realnego wpływu 
na rzeczywistość, mogą być spo-
kojni – ich zaangażowanie zostanie 
wykorzystane przy tworzeniu oferty 
kulturalnej biblioteki. W przyszłym 
roku planowane jest bowiem zorga-
nizowanie konkursu na inicjatywy 
oddolne, w ramach którego miesz-
kańcy miasta i organizacje pozarzą-
dowe będą mogły podzielić się 30 
tysiącami złotych na realizację pro-
jektów promujących czytelnictwo. 
Podstawą do stworzenia regulaminu 
konkursu będą wyniki prowadzonej 
właśnie diagnozy. Oznacza to, że na 

dofinansowanie i realizację będą mo-
gły liczyć te projekty, które najlepiej 
spełnią oczekiwania osób, które we-
zmą udział w badaniach.

Wszystkich chętnych, którzy 
chcieliby włączyć się w kształtowa-
nie przyszłości miejskiej biblioteki, 
prosimy o mail na adres ekoby-
linska@bibliotekalegionowo.pl.                                                                                                          
O kontakt prosimy także oso-
by, które, mimo chęci, nie mogą 
uczestniczyć w spotkaniach 6.                       
i 7.09. – we wrześniu planowane 
są także wywiady indywidualne, 
zarówno stacjonarne, jak i online,                                                                                          
w których będzie można wziąć 
udział w dogodnym dla siebie ter-
minie.

Dofinansowano ze środków Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego,                        

w ramach realizacji Narodowego Programu 
Rozwoju Czytelnictwa 2.0 

na lata 2021-2025

– Do udziału w spotkaniach zapraszamy miesz-
kańców miasta w wieku 25-44 lata, zarówno użyt-
kowników biblioteki, jak i osoby, które z niej nie 

korzystają – mówi Tomasz Talarski, Dyrektor biblioteki. – Zde-
cydowaliśmy się skoncentrować badania na tej grupie, gdyż 
żeby chciała ona korzystać z biblioteki i angażować się w jej 
życie, mimo ciążących na niej obowiązków zawodowych i ro-
dzinnych, oferta do niej skierowana musi być szyta na miarę                 
i idealnie dostosowana do jej potrzeb.

Teleopaski
W programie pilotażowym Pre-
zydent Miasta Legionowo Roman 
Smogorzewski wraz z Przewodni-
czącym Rady Miasta Ryszardem 
Brańskim, Sekretarz Idą Parakie-
wicz-Czyżmą, Dyrektorem OPS 
Piotrem Mrozkiem i Zastępcą Dy-
rektora OPS Moniką Kajką rozdali 
legionowskim seniorom 50 sztuk 
teleopasek, z których dane me-
dyczne mają być pod stałym moni-
toringiem. Wszystko to dla bezpie-
czeństwa legionowian.

Koszt jednej takiej opaski to oko-
ło 280 zł. Koszt miesięcznej obsługi, 
monitorowania danych z założonej 
opaski na ręce seniora wynosił ok. 30 
zł. Teleopaska ma szereg funkcji, któ-
re śledzą funkcje organizmu i w razie 
zagrożenia życia informują centrum 
systemowe.

Seniorzy uczestniczyli w szkole-
niu i radzili się instruktora jak funk-
cjonuje to urządzenie. Mają oni te-
stować jego działanie i zgłaszać do 
Ośrodka Opieki Społecznej uwagi co 

do jego funkcjonowania. Uroczystość 
i szkolenie oraz poczęstunek odbył 
się w ogrodzie Domu Dziennego Po-
bytu przy ulicy Sowińskiego 3. Prócz 
przedstawicieli władz w spotkaniu 
uczestniczył ks. proboszcz Tomasz 
Chciałowski, przedstawiciele Stra-
ży Miejskiej oraz Ewa Sobierajska                             
- Główny Specjalista ds. Współpracy 
z Organizacjami Pozarządowymi.

ZUS: od września nowe limity dla 
dorabiających emerytów i rencistów

Od 1 września zmieniają się limity 
zarobkowe dla emerytów, którzy 
nie osiągnęli powszechnego wie-
ku emerytalnego, i dla rencistów 
– przypomina Zakład Ubezpie-
czeń Społecznych. Do zawieszenia 
świadczenia dochodzi wówczas, 
gdy przychód miesięczny przekro-
czy 8003,20 zł.

Do rent i emerytur można dora-
biać, ale obowiązują określone limity. 
Zmieniają się one co trzy miesiące. Ich 

wysokość zależy wprost od przecięt-
nego wynagrodzenia w kraju w po-
przednim kwartale.

Nowe kwoty limitów obowiązują 
we wrześniu, październiku i w listopa-
dzie. Zmienią się znowu od 1 grudnia. 
ZUS podkreśla, że wysokością przy-
chodów nie muszą przejmować się 
emeryci, którzy ukończyli powszech-
ny wiek emerytalny (60 lat dla kobiet, 
65 lat dla mężczyzn). Oni mogą dora-
biać do świadczeń bez ograniczeń.

Autyzm
– skuteczna edukacja
Dzisiaj słowo „autyzm” jest powszechnie znane obywatelom naszego 
miasta/powiatu. Każdy z nas mniej lub bardziej bezpośrednio zderzył się 
z problemami ludzi ze spektrum autyzmu. Osób z takimi zaburzeniami 
będzie coraz więcej i dlatego bardzo ważne jest abyśmy znaleźli drogę 
do dobrej, skutecznej edukacji. 

Przedszkole Specjalne w Po-
wiatowym Zespole Szkół i Placówek 
Specjalnych w Legionowie, od wielu 
lat prowadzi profesjonalne działania 
na rzecz dzieci z autyzmem.

W czerwcu tego roku kolejny 
raz terapeuci w naszym Przedszko-
lu przeszli profesjonalną ewaluację                             
i uzyskali pozytywną ocenę, utrzy-

mując w ten sposób  wysokie stan-
dardy pracy z dziećmi ze spektrum 
autyzmu.  Dzięki temu  odnowiliśmy 
uzyskany rok temu prestiżowy cer-
tyfikat placówki rekomendowanej 
przez Instytut Wspomagania Rozwo-
ju Dziecka  w Gdańsku (IWRD). 

 Widzimy ogromne zapotrzebo-
wanie na wiedzę dotyczącą tera-

pii zarówno wśród specjalistów jak                        
i rodziców dziecka ze spektrum au-
tyzmu. Dziś jesteśmy gotowi, aby 
dzielić się wiedzą, którą posiadamy.

Odpowiadając na potrzeby te-
rapeutów z naszej lokalnej spo-
łeczności oraz stale poszukujących 
rodziców dzieci ze spektrum auty-
zmu, wspólnie ze Starostą Powiatu 
Legionowskiego oraz Prezydentem 
Miasta i Gminy Legionowo, organi-
zujemy profesjonalną konferencję 
z udziałem wybitnych specjalistów 
pt. „AUTYZM: skuteczna edukacja”. 
Konferencja odbędzie się 5.10.2022 
r.  o godz. 13.00 w Sali Widowiskowej 
w Ratuszu Miejskim Urzędu Miasta 
Legionowo.  

Udział w konferencji jest bez-
płatny, już wkrótce w przestrzeni 
lokalnej naszego powiatu ukażą się 
plakaty, z których będzie można za-
czerpnąć wiedzę jak zarejestrować 
się, aby wziąć udział w naszym wy-
darzeniu.

Konferencja będzie zapowiedzią 
kolejnych wydarzeń organizowa-
nych przez Przedszkole Specjalne                                                                                              
w PZS i PS w Legionowie związanych 
z edukacją wszystkich zainteresowa-
nych terapeutów z naszego powiatu. 
Zachęcamy do obserwowania strony 
Facebook naszego Przedszkola.



Nr 7/2022
sierpień/wrzesień PULS SENIORA

Prywaciarze 
w Legionowie

W niedzielę 3 lipca 2022 r. w Mu-
zeum Historycznym odbyła się pre-
zentacja najnowszej książki prof. 
Aleksandra Łuczaka pt. „Prywacia-
rze w Legionowie”. Podczas spotka-
nia Autor zaprezentował archiwalne 
zdjęcia oraz omówił okoliczności po-

wstania publikacji. Licznie zebrani 
goście wysłuchali wybranych frag-
mentów książki, a także podzielili się 
wspomnieniami. Spotkanie i rozmowę 
z Autorem poprowadził Jacek Szcze-
pański, dyrektor Muzeum Historycz-
nego w Legionowie.

Seniorze nie daj się!
Na oszustwa najbardziej narażeni 
są ludzie mieszkający samotnie, 
bez rodziny, którzy łatwowier-
nie dają się zwieść metodzie „na 
wnuczka” czy „na policjanta”. Ofia-
rami przestępców padają jednak 
także osoby, na co dzień rozważ-
ne, aktywne w lokalnym środowi-
sku, które poddają się manipulacji                                                                                              
i ostatecznie dają się okraść.

Metody naciągania osób star-
szych bazują najczęściej na zaufaniu, 
jakim cieszą się wśród nich urzędnicy, 
administratorzy czy przedstawiciele 
różnorakich stowarzyszeń. Oszuści, 
podając się za policję, rodzinę, pra-
cowników ZUS-u, opieki społecznej 
czy fundacji, bez problemu wchodzą 
do domu, swoją wizytę tłumacząc ko-
niecznością uiszczenia zaległej opła-
ty, wręczenia korzyści majątkowej, 
bądź zachęcają do wsparcia zbiórki 
na szczytny cel. Często potencjal-
nie ofiara nieświadomie wskazuje 
miejsce przechowywania gotówki, 
a sprawca, korzystając z chwili jego 
nieuwagi, kradnie oszczędności i inne 
cenne przedmioty, znajdujące się                        
w mieszkaniu.

Przykładowe metody działania 
przestępców:

1. FAŁSZYWE SZCZEPIONKI
Mężczyzna oferował ampułki 

szczepionki na COVID-19 za 8 tys. zł. 
Oszust twierdził, że ma nieograniczo-
ny dostęp do  szczepionek i  posiada 
odpowiedni certyfikat. W trakcie spo-
tkania oszust przekonywał, że szcze-
pionka jest bezpieczna i  wystarczy 
dla 4 osób.

2. OSZUSTWO NA  DEZYNFEK-
CJĘ PRZESYŁKI

Otrzymujemy sms, telefon lub 
maila z  prośbą o  dopłatę niewiel-
kiej kwoty w  celu dezynfekcji prze-
syłki. Jeśli nie  wpłacimy wróci ona 
do  nadawcy. Ofiara wchodzi w  link 
zamieszczony w wiadomości i podaje 
swoje dane, aby zrealizować przelew. 
W ten sposób wyłudzacze zdobywają 
dane do konta bankowego

3. OSZUSTWO NA  DEZYNFEK-

CJĘ MIESZKANIA
Tym razem złodzieje przebrani 

w  kombinezony, wyposażeni w  rę-
kawice i  okulary ochronne puka-
ją do  drzwi i  proponują dezynfek-
cję mieszkań. Później natomiast, 
po  opuszczeniu mieszkań przez  ich 
lokatorów – plądrują i kradną.

4. MASECZKA ZE SREBRA
Na  rynku pojawiły się specjalne, 

drogie maseczki w  100% zabezpie-
czające przez wirusem z cząsteczka-
mi nano-srebra. Oczywiście maseczki 
z cudownego materiału to oszustwo.

Metody stosowane przez 
przestępców są ciągle zmieniane                                  
i doskonalone, dlatego nie można 
przedstawić jednego uniwersalne-
go zakresu działania przestępców. 
Najczęściej oszustwa opierają się                                                                                      
o kontakt telefoniczny, kiedy senio-
rzy namawiani są na przekazanie 
komuś albo pozostawienie w jakimś 
miejscu gotówki lub kosztowności. 
Często skłania się ich do wypłat 
oszczędności z banku, a nawet do 
zaciągania kredytów.

Zagrożeniem są także osoby 
podszywające się pod pracowników 
firm oferujących np. usługi teleko-
munikacyjne. Kusząc obietnicą bar-
dziej korzystnych niż dotychczas 
warunków, podsuwają do podpisu 
umowy zobowiązujące seniorów do 
regularnego uiszczania wysokich 
opłat na konta prywatnych przed-
siębiorstw.

Głównym przesłaniem dla se-
niorów jest to, aby niezależnie od 
okoliczności starali się zachować 
zdrowy rozsądek. Zawsze trzeba 
być ostrożnym, czujnym i prze-
widującym. Policja nigdy nie prosi                                                                                                  
o przekazywanie pieniędzy lub kosz-
towności obcym osobom ani poli-
cjantom. Jeżeli otrzyma się taki te-
lefon można być pewnym, że dzwoni 
oszust. Jeżeli ktoś telefonicznie 
prosi o pieniądze i są jakiekolwiek 
wątpliwości z kim się rozmawia trze-
ba skontaktować się z najbliższymi 
lub policją dzwoniąc pod numer 112.
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„Legionowskie Letnie Granie” – pod takim ha-
słem 15 sierpnia odbyły się obchody świąt pań-
stwowo-kościelnych tj. święta Wojska Polskiego 
i święta Wniebowzięcia Matki Bożej.

Święto z muzyką na pierwszym planie
W przeciwieństwie do imprez, które w tym dniu 

zorganizowano w przeszłości, Letnie Legionowskie 
Granie odbyło się pod Areną przy ulicy Jana III So-
bieskiego w Legionowie. Gwiazdami tego wieczoru 
były Ania Dąbrowska, Sexbomba i Bryska. 

Moc atrakcji
Na początek na ustawionej pod legionowską 

Areną scenie pojawili się iluzjonista i aktorzy, którzy 
zagrali spektakl dla dzieci. Potem przyszedł czas na 
występy artystów związanych z legionowską spo-
łecznością. Byli to Jakub Oktaba, Angelika Gerłow-
ska i Filip Guntzel z zespołem.  Oprócz tego, na tere-
nie przylegającym do Areny zorganizowano jeszcze 
szereg innych atrakcji pod postacią m.in. dmuchań-
ców  i interaktywnych animacji dla dzieci oraz pik-
niku historycznego. Na tej przestrzeni wydzielone  
zostały strefy gastronomiczna i handlowa. 

Cieszymy się, że udało nam się razem świę-
tować ten dzień.

LegionowskieLegionowskie
Letnie GranieLetnie Granie
Legionowskie
Letnie Granie
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Na początek cofnijmy się nieco 
w czasie, gdyż nie było wcześniej 
okazji porozmawiać. Co czuł Pan 
dzień po ostatnim meczu poprzed-
niego sezonu z Błonianką Błonie? 
Smutek, żal, wkurzenie, a może 
dumę? 

Duże rozczarowanie, bo ciężko 
pracowaliśmy na cel, jakim był awans 
do II ligi. To były nasze wspólne marze-
nia. Tylko ja i najbliższe mi osoby wie-
dzą, jak dużo czasu poświęciłem temu, 
by je zrealizować – często kosztem 
prywatnych spraw i swoich innych pa-
sji. Trudno, żeby w takich momentach 
nie pojawił się smutek i żal. On był na-
prawdę duży. Pojawiły się łzy… u mnie, 
u zawodników, u członków sztabu,                  
u osób funkcyjnych w klubie, u sympa-
tyków. Zobaczyliśmy, jak liczna grupa 
ludzi utożsamiała się z tym zespołem 
i jak bardzo nam wszystkim zależało. 
To są trudne momenty, bo czuliśmy, że 
zawiedliśmy, chociaż daliśmy z siebie 
100%. Okazało się, że nie na wszystko 
mamy wpływ. Szkoda mi było zawod-
ników, bo wiem, jak dobrze i rzetelnie 
pracowali przez cały rok. Nie zasłużyli 
na taki koniec.

Awans do II ligi i zwycięstwo                                
w Pucharze były tak blisko. Czego 
zabrakło w końcowej fazie poprzed-
niej kampanii, by zgarnąć dublet?

Jednej bramki? Tej strzelonej                    
w spotkaniach, w których traciliśmy 
punkty, a mogliśmy zwiększyć prze-
wagę w tabeli. Zdrowia? Nie omijały 
nas kontuzje, przez co zabrakło rota-
cji w składzie. Przy zaangażowaniu                          
w Pucharze Polski, gdzie rozegraliśmy 
dwie dogrywki, to z pewnością miało 
znaczenie. Był moment, kiedy nie mo-
gliśmy skorzystać z żadnego z trójki 
naszych napastników. Szczęścia? 
Każdy wie, w jakich okolicznościach 
padały bramki na Polonii i nie jest to 
tylko i wyłącznie moja opinia. Znam 
osoby ze środowiska polonijnego                                                                                                        
i w rozmowach miały podobne od-
czucia. Doświadczenia? Z pewnymi 
rzeczami jako trener spotkałem się 
pierwszy raz i na bazie tego podjął-
bym lepsze decyzje. A może narzędzi 
do pracy? W połowie sezonu stracili-

śmy dostęp do systemu GPS z powo-
du upadłości firmy świadczącej tego 
typu usługi. Całą zimę i rundę wio-
senną pracowaliśmy na tak zwanego 
nosa, nie mając danych dotyczących 
naszej codziennej pracy. Pieniędzy? 
Rywalizowaliśmy z przeciwnikiem 
mającym dużo większy budżet i moż-
liwości finansowe. Skuteczności?                                         
W finale stworzyliśmy sobie wystar-
czającą liczbę sytuacji do tego, by ten 
mecz wygrać. Nie ma jednego czyn-
nika, który decydowałby o naszej po-
rażce i braku osiągnięcia celów, które 
sobie zakładaliśmy. Na wynik końcowy 
składa się wiele aspektów i każdy z wy-
mienionych z pewnością miał znacze-
nie. Uzbieraliśmy 80 punktów, czyli 74% 
możliwych do zdobycia. Średnia wynio-
sła 2,22 punktu na mecz, czyli więcej 
niż choćby mistrz Polski z poprzednie-
go sezonu. W każdej innej grupie III ligi 
ten wynik dałby awans. Po raz pierwszy                         
w historii klubu dotarliśmy do finału 
Mazowieckiego Pucharu Polski, ale go 
przegraliśmy. Jako trener nie dostałem 
się na kurs UEFA PRO, bo zabrakło mi 
kilku punktów, które mogłem uzyskać 
choćby dzięki sukcesowi sportowemu. 
To był dobry sezon, ale zostaliśmy z ni-
czym, a pamięta się tylko zwycięzców.

W letniej przerwie doszło trady-
cyjnie do zmian w kadrze I zespołu. 

Trudno będzie zastąpić Michała 
Bajdura i Piotra Bujaka?

Nie ma ludzi niezastąpionych, co 
pokazały 2 ostatnie lata. Po spadku 
z II ligi byliśmy zmuszeni na szybko 
zbudować nowy zespół. Odeszło 13 
zawodników, a w ich miejsce przyszli 
nowi, którzy bez okresu przygoto-
wawczego, bez gier kontrolnych mu-
sieli wejść z marszu w nowy sezon. 
Daliśmy radę, chociaż skala trudności 
była wysoka. Po sezonie odeszli Tru-
beha i Kluska, czyli zawodnicy gwa-
rantujący liczby w postaci bramek                                               
i asyst, ale przede wszystkim wysoki 
poziom sportowy. Odszedł filar obrony 
Choroś. Wiele osób mówiło, że Legio-
novia będzie miała ciężko w nowym 
sezonie, a my zdobyliśmy 16 punktów 
więcej i zagraliśmy w finale okręgo-
wego pucharu. Zmiany nigdy nie są 
łatwe. W szczególności te, na które nie 
mamy wpływu i pełnej decyzyjności, 
ale zawsze robimy wszystko, by nie 
ucierpiała na tym jakość zespołu. Do 
tej pory podejmowaliśmy w większości 
dobre decyzje personalne i te doty-
czące modelu gry. Nie widzę powodów, 
dla których tym razem miałoby być 
inaczej. Odeszło dwóch graczy, którzy 
mieli znaczący wpływ na grę zespołu              
i byli ważnymi ogniwami. Zbliżający się 
sezon wykreuje nowych zawodników, 

tak jak poprzednio było w przypadku 
chociażby Bujaka, czyli chłopaka “wy-
ciągniętego” z zespołu rezerw.

Czy zatem obecny skład jest sil-
niejszy niż ten w sezonie 2021/22?

To boisko weryfikuje nasz poziom 
sportowy, a nie nasze opinie czy ocze-
kiwania. To, co wydarzy się na boisku 
jest prawdą, a jedyną wymierną rzeczą 
w piłce nożnej jest wynik końcowy. To 
na jego podstawie będziemy oceniani. 
W sporcie trzeba udowadniać swoją 
wartość w każdym kolejnym meczu. 
Nowy sezon to nowe wyzwania, na-
dzieje i oczekiwania. Nowi zawodnicy 
muszą udowodnić, że są w stanie nam 
pomóc w realizacji celów i dać odpo-
wiednią jakość. Wszyscy razem mu-
simy pokazać, że jesteśmy w stanie 
grać dobry, poukładany, nowoczesny 
i przede wszystkim skuteczny futbol. 
Zaczynamy od zera. To, co było to już 
historia, od której trzeba się odciąć.

W okresie przygotowawczym 
rozegraliśmy 7 sparingów. Bilans? 
1 remis i 6 porażek. Czy kibice mogą 
być zaniepokojeni?

Nie jest to komfortowa sytuacja            
i zawsze przyjemniej pracuje się, gdy 
mecze towarzyskie rozstrzyga się na 

swoją korzyść. Trzeba jednak zwró-
cić uwagę, że 3 z tych spotkań roz-
grywaliśmy z zespołami ukraińskimi. 
Dwa z nich grają w europejskich pu-
charach. Te ekipy seryjnie ogrywały 
w meczach towarzyskich drużyny             
z Ekstraklasy. Potraktowaliśmy to 
jako naukę. Ostatnie 2 sparingi zagra-
liśmy z mocnymi teamami z IV grupy 
III ligi. Przegraliśmy różnicą 1 bramki, 
ale były to dobre spotkania – na du-
żej intensywności, a wyniki z prze-
biegu meczów i sytuacji mogły być 
zupełnie inne. Wyciągamy wnioski                                                                                             
i robimy wszystko, żeby wyelimino-
wać mankamenty, które są przy-
czyną tych rezultatów. Nasze błędy 
zostały wykorzystane bezwzględnie 
przez naszych rywali, my tego nie 
potrafiliśmy zrobić. Kiedy życie daje ci 
cytrynę, zrób z niej lemoniadę. Zrobi-
my wszystko, żeby wrócić na zwycię-
ską ścieżkę już w najbliższy weekend.

Będzie to Pański 3. sezon w roli 
trenera Legionovii. To jak, do trzech 
razy sztuka?

Mówimy o awansie czy zwolnie-
niu (śmiech)? Mamy mocną drużynę, 
ale życie, a w szczególności sport 
uczą pokory. Skupiamy się na najbliż-
szym meczu, a później na każdym ko-
lejnym. Żeby myśleć o grze o najwyż-
sze cele, trzeba dobrze wejść w sezon 
i złapać serię zwycięstw. I na tym się 
w tej chwili koncentrujemy, a nie na 
spekulacjach. Jeżeli za rok będziemy 
mieli okazję znów porozmawiać, to 
będzie oznaczało, że ta praca zosta-
ła wykonana dobrze zarówno przez 
sztab jak i zawodników. Legionovia 
to stabilny klub pod wieloma wzglę-
dami, dający możliwość rozwoju                                                                                                     
i samorealizacji. Jestem zadowolony                                                                                                      
z tego, że tutaj jestem i mam nadzieję, 
że klub ma podobne odczucia co do 
mojej osoby i pracy, jaką tu wykonuję. 
Ten klub zasługuje na więcej i ma ku 
temu możliwości.

Które drużyny także będą liczy-
ły się w walce o awans?

Poziom wydaje się bardziej wy-
równany niż w poprzednim sezonie, ale 
nie chcę tracić czasu na spekulacje.

Czego więc życzyć Panu na 
nadchodzące 10 miesięcy?

Wytrwałości i tego, by o wynikach 
decydowało boisko.

SPORT

KS Legionovia ma mocną drużynę
Po inauguracji sezonu III ligi grupy I KS Legionovia nie zwalnia tempa i podobnie jak podczas ubiegło-
rocznych rozgrywek plasuje się obecnie (23.08) na drugim miejscu w tabeli po rozegraniu czterech 
meczy. Przed rozpoczęciem rozgrywek o drużynie i jej szansach na sukces wypowiedział się Michał 
Piros trener drużyny.

Biegaczka na szczycie
W połowie lipca Anna Szlendak, dłu-
godystansowa biegaczka z Legio-
nowa, wzięła udział w Dolnośląskim 
Festiwalu Biegów Górskich – Lądek 
Zdrój 2022. I spełniła swoje sporto-
we marzenie, wbiegając na metę po 
pokonaniu w trudnym terenie dy-
stansu 240 km.  

Najkrótsza trasa dolnośląskie-
go festiwalu miała 10 km, a najdłuż-
sza wspomniane już 240 km. W tym 
roku sprawdzić się na malowniczych 
szlakach Kotliny Kłodzkiej postano-
wiło kilka tysięcy biegaczy. Ci, którzy 
zdecydowali się na najtrudniejszy 
sprawdzian – Bieg 7 Szczytów, robili 
pętlę, zaczynając ją i kończąc w Ląd-

ku-Zdroju. Malownicza, lecz wymaga-
jąca trasa wiodła m.in. przez Kowadło, 
Śnieżnik, Jagodną, Orlicę, Szczeliniec 
Wielki, Kłodzką Górę i Ptasznik. Róż-
nica wysokości wynosiła 1164 metry, 
a całkowite wzniesienie i spadek te-
renu – około 7670 m. Na ukończenie 
morderczego sprawdzianu uczestnicy 
mieli 52 godziny. 

Dla Anny Szlendak było to drugie 
podejście do tego wyzwania. Plan mia-
ła prosty i klarowny, a w jego realizacji 
wspomógł biegaczkę skromny team, 
mogący działać w obszarze tzw. punk-
tów odżywczych. – W pierwszej części 
biegu, po dwóch godzinach, była burza 
i padało. Wszyscy byli bardzo przemo-
czeni. Tak naprawdę zabawa zaczęła 

się po 130 km, gdzie bardzo dużo osób 
rezygnuje, bo po pokonaniu tego dy-
stansu można już dostać medal. No                                      
a pozostali lecą do końca – opowiada le-
gionowska biegaczka, startująca w bar-
wach ekipy Mam Wybiegane/Wybiegaj 
Siebie. Czas na sen znalazła ona dopie-
ro w drugiej dobie biegu. – Człowiek, tak 
jak stoi, wchodzi do namiotu czy śpiwo-
ru, po czym zalicza kilkadziesiąt minut 
drzemki, aby później wstać i dalej biec. 
Ja wcześniej tego nie robiłam, więc my-
ślałam, że ciężko mi będzie wstać po 
takim wysiłku, no ale jakoś tam się roz-
ruszałam i pobiegłam dalej. 

Bardzo przydały się górskim ultra-
maratończykom przygotowane przez 
organizatorów zupy czy lekkostrawne 

posiłki na bazie ryżu i kaszy, ale rów-
nież słone lub słodkie przekąski. W 
tym przypadku kluczowy był ich po-
tencjał energetyczny. – W trakcie tego 
biegu zjadłam więcej snickersów niż 
przez ostatnie dwa lata – śmieje się 

Anna Szlendak. Po około 48 godzinach                                 
i 20 minutach śmiała się też na mecie                                                                                                
– wśród kobiet w kategorii open przy-
biegła na nią szósta. I chociaż była pie-
kielnie zmęczona, ambitna legionowian-
ka już myśli o kolejnych wyzwaniach.
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"Lato w mieście""Lato w mieście""Lato w mieście"
Urząd Miasta Legionowo przygotował szereg atrakcji dla dzieci, 
młodzieży i seniorów pozostających w mieście podczas wakacji. 
Nie zabrakło sportu, kultury i nauki przez zabawę. 

„Latające Place Zabaw”. 
W czasie wakacji, od 09 lipca do 27 sierpnia najmłodsi mieszkańcy 

mogli korzystać z bogatej oferty różnego rodzaju aktywności w ramach 
programu „Latający plac zabaw”. Odbyły się cztery pikniki: plac przy ul. 
Leśnej - 09.07, Osiedle Młodych „Park Kieszonkowy” - 23.07,  Plac Wodny,                                 
ul. Królowej Jadwigi - 13.08, Muzeum Historyczne, al. Sybiraków 23 - 27.08. 

Wśród atrakcji dla dzieci zaplanowano: dmuchane zjeżdżalnie, kon-
kursy, gry, zabawy, watę cukrową, popcorn, duże i małe bańki, kręcenie 
balonów. Podczas każdego z tych wydarzeń odbyły  się również spektakle: 
„Gdy Boli Mnie Rozumek” - Pszczółka Maja i Filip (09.07), „Morskie Opowie-
ści” (23.07), „Gdy Pszczółka Maja spotkała Cyberwiedźmę” - Pszczółka 
Maja i Filip (13.08), oraz „Księżniczka Rosa i Klimek” (27.08).  Udział w wy-
darzeniach był bezpłatny.

– Jak co roku 
p r z yg o t o w u j ą c 
ofertę dla miesz-
kańców zadba-

liśmy o to by atrakcje były 
zróżnicowane. Dzięki temu 
dzieci i młodzież mogła wy-
bierać aktywności zgodnie 
ze swoimi zainteresowania-
mi. Każdy w miejskim progra-
mie mógł znaleźć coś dla sie-

bie. Była między innymi możliwość rozwijania sportowych 
pasji oraz talentów tanecznych  – mówi Piotr Zadrożny, 
Zastępca Prezydenta Miasta Legionowo.

Potańcówki w Parku Zdrowia
Do Parku Zdrowia przy legionowskiej IŁ Capital Arenie Legionowo 

wróciły potańcówki . W tym sezonie imprezy były dedykowane wszystkim 
pokoleniom. Pierwsza z nich odbyła się w  sobotę 25 czerwca 2022r. Wo-
dzirejami tych imprez byli m. in. DJ Wika,  muzyk Jan Świerczewski, stowa-
rzyszenie Akademia Łucznica z Pilawy oraz Radio Super Nova.

Na sportowo z Areną Legionowo
Wakacje były bardzo aktywne oraz atrakcyjne z racji wielu wydarzeń 

przygotowanych przez Arenę Legionowo. W terminie od 27 czerwca do 
28 sierpnia realizowano zajęcia: taneczne z elementami gimnastyki, piłki 
nożnej halowej, koszykówki, piłki ręcznej, sportów walki, taekwondo, sa-
moobrona,  gry i zabawy oraz zajęcia ogólnorozwojowe. Odbyły się tak-
że: mini turniej piłki nożnej na Orliku;  Grand Prix Legionowa w siatkówce 
plażowej; Letni Turniej Tenisa Stołowego; Turniej koszykówki z LEGIONem; 
Turniej szachowy „Zakończenie lata z szachami” oraz Letni Turniej Tenisa 
Stołowego, IŁ Capital Arena Legionowo. Funkcjonowała także bezpłatna 
wypożyczalnia rowerów.

Potańcówki na Osiedlu Piaski
Pierwsza z  trzech potańcówek na osiedlu Piaski w Legionowie urzą-

dzona została w sobotę, 25 czerwca 2022 r. Mieszkańcy bawili się do godz. 
21:00. Imprezy realizowane były z Legionowskiego Budżetu Obywatel-
skiego. Potańcówki odbywały się w Parku Kościuszkowców, al. 1 Dywizji 
Zmechanizowanej od godz. 18:00.  Z powodu ulewy potańcówka zaplano-
wana na 23 lipca nie odbyła się (przełożono na wrzesień). Oprócz samych 
tańców przygotowano także atrakcje dla dzieci i bezpłatny poczęstunek.
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70 lat temu Legionowo otrzymało 
prawa miejskie. Rozporządzenie 
w tej sprawie wydał 3 maja 1952 
r. Józef Cyrankiewicz, ówczesny 
Prezes Rady Ministrów. Jednocze-
śnie Legionowo powiększyło swoją 
powierzchnię, gdyż przyłączono 
do niego dwie sąsiednie gromady: 
Bukowiec i Łajski-Grudzie. 

Niektórzy mieszkańcy zastana-
wiają się jak dziś traktować tę roczni-
cę. Nadanie praw miejskich nastąpiło 
bowiem w okresie kulminacji stalini-
zmu w Polsce. W tym samym czasie 
na polecenie władz państwowych 
prześladowano i mordowano działa-
czy niepodległościowego podziemia. 
Ta sama władza, która nadała prawa 
miejskie, jednocześnie w 1953 r. uwię-
ziła prymasa S. Wyszyńskigo (od 28 
maja b.r. patrona Legionowa). Z dru-
giej jednak strony trwała odbudowa, 
a mieszkańcy pokiereszowani wojną 
usiłowali powrócić do normalnego ży-
cia w nowej rzeczywistości. 

Należy też pamiętać, że nadanie 
praw miejskich stanowiło zwieńcze-
nie wieloletnich dążeń legionowskich 
działaczy samorządowych i spo-
łecznych. Rozporządzenie nie tylko 
symbolicznie podnosiło Legionowo 
do rangi miasta, ale pozwoliło otrzy-
mywać wyższe dotacje z budżetu 

centralnego. Niewątpliwie nadanie 
praw przyspieszyło powojenną odbu-
dowę miasta i jego stopniowy rozwój, 
oczywiście w ramach ówczesnych 
realiów. Na lata 50. przypadło uru-
chomienie kina „Mazowsze” (1952) 
oraz oddanie do użytku nowych gma-
chów szkolnych, m.in. Szkoły Pod-
stawowej nr 1 przy ul. Zakopiańskiej 
(1957) i Szkoły Podstawowej nr 2 przy                                                       
ul. Jagiellońskiej (1959). Nastąpił roz-
wój przemysłu. W 1952 r. wybudowano 
główną halę produkcyjną Zakładów 
Przemysłu Odzieżowego w Legiono-
wie (późniejszy Aviotex). W tym czasie 
pracownicy zakładu otrzymali miesz-
kania w nowym bloku przy ul. Han-
dlowej 14. W połowie lat 50 powstała 
także Fabryka Maszyn Pralniczych,                                    
a w 1959 r. nastąpił rozruch Mazo-
wieckich Zakładów Wapienno-Piasko-
wych, tj. cegielni na Bukowcu. 

Dla rozwoju miasta nie bez zna-
czenia była także aktywność go-
spodarcza legionowskich kupców                                 
i rzemieślników, a była to liczna rzesza 
mieszkańców. Niszczeni domiara-
mi i podatkami przetrwali i znacząco 
wpłynęli na oblicze miasta. 

Na zakończenie chciałbym po-
dzielić się wspomnieniem rozmowy 
z doktorem Zygmuntem Pryszmon-
tem, Honorowym Obywatelem Miasta 

Legionowa. W latach 50. jako lekarz 
otrzymał nakaz pracy w legionowskim 
szpitalu. Wspominał, że Legionowo 
było wówczas miastem tylko z na-
zwy. Aby dotrzeć ze stacji do szpitala 
przy ul. Krasińskiego szedł po kostki                                                     
w piachu, bo w „mieście” tylko kilka 
ulic było wybrukowanych. Przeważała 

drewniana zabudowa, która sprawiała 
przygnębiające wrażenie podupadłe-
go miasteczka. Patrząc na dzisiejsze 
Legionowo trudno to sobie wyobrazić. 
Wydaje się, że mieszkańcy i samorząd 
odrobili lekcję. Jednak szanujmy także 
dorobek naszych poprzedników, tych 
którzy przyczynili się do rozwoju mia-

sta, i którzy często poświęcili mu dużą 
część własnego życia. Pamiętajmy 
także o ważnej rocznicy nadania praw 
miejskich, ale też nie zapominajmy                                   
o skomplikowanych procesach histo-
rycznych. 

Jacek Szczepański

HISTORIA
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O jubileuszu nadania praw miejskich

Karol Szwedowski 
– najstarszy Westerplatczyk

W dniu 12 września 2022 r. o godzinie 14.00 na kwaterze wojennej położonej na 
Cmentarzu Parafialnym w Legionowie przy al. Legionów zostanie odsłonięta tablica 
upamiętniająca Karola Szwedowskiego. Serdecznie zapraszamy na uroczystość.

Historia heroicznej siedmiodniowej obrony 
załogi wojskowej Westerplatte na zawsze weszła 
już do kanonu najbardziej bohaterskich zmagań 
oręża polskiego. Nazwiska majora Sucharskiego, 
kapitana Dąbrowskiego, czy kpt. Słabego słusz-
nie stały się powszechnie znane i szanowane. 
Znacznie mniej uwagi poświęcono za to kilku-
nastu pracownikom cywilnym, którzy w różnych 
rolach także uczestniczyli w walkach, a których 
los po kapitulacji okazał się znacznie bardziej 
tragiczny od losu nawet szeregowych żołnierzy 
Wojska Polskiego. Jednym z takich cichych – za-
pomnianych bohaterów był Karol Szwedowski 
– jak się okazało najstarszy obrońca Składnicy 
Tranzytowej. W chwili rozpoczęcia przez Niem-
ców ataku 1 września 1939 r. miał ponad 60 lat. 
Urodzony 4 października 1878 r. w miejscowo-
ści Chrząstowo (obecnie część Koniecpola, po-
wiat częstochowski) był od grudnia 1927 r. mi-
strzem budowlanym (członkiem Cechu Rzemiosł                            
w Pułtusku). Na Westerplatte pracować zaczął                                                                                                                     
w kwietniu 1934 r. jako cywilny pracownik kon-
traktowy. Wykonywał tam różne prace, od krycia 
dachu w magazynie mundurowym, po przebudo-
wę piwnicy do ogrzewania w kantynie podoficer-
skiej i budowę pieców. Z racji zaawansowanego 
wieku i braku przeszkolenia wojskowego nie 
objęła go mobilizacja. Pomimo tego – po rozpo-
częciu walk zgłosił się do służby w charakterze 
sanitariusza i w tej roli wytrwał aż do kapitulacji 
– 7 września. Sierżant Michał Gawlicki – dowódca 
placówki „Elektrownia” tak wspominał jego po-
stawę:  „Najlepszym opiekunem naszych rannych 
i chorych  […] był nasz cywilny pracownik z zawo-
du murarz Karol Szwedowski. […] Był to człowiek 
[…] bez nerwów. Śmiało patrzył śmierci w oczy, 
na wybuchy bomb wcale nie reagował”. Niestety 
– podobnie jak i innych pracowników cywilnych 
– Niemcy nie potraktowali go jako jeńca wojen-

nego. Trafił do siedziby Gestapo w Gdańsku, skąd 
po przesłuchaniach skierowano go z powrotem 
na teren Składnicy Tranzytowej, na terenie której 
Niemcy zorganizowali komando podległe obozo-
wi dla cywilów w Nowym Porcie. Stamtąd już 14 
września 1939 r. razem w większością cywilnych 
obrońców Wersterplatte trafił do Obozu Koncen-
tracyjnego w Sztutowie. Większość z nich została 
tam zamordowana. Karol Szwedowski tym razem 
ocalał. 24 sierpnia 1940 r. został zwolniony i we-
dług relacji rodziny przesłany został do kolejnego 
obozu koncentracyjnego w Buchelwaldzie. .Zwol-
niony nie cieszył się długo wolnością. Wycień-
czony i przybity psychicznie śmiercią jednego                                                                                          
z synów zamordowanego 26 lutego 1940 r. w Pal-
mirach – zmarł w rodzinnym domu w Legionowie 
na Bukowcu 30 sierpnia 1941 r. 

Dr Tomasz Łabuszewski

Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w War-
szawie

[artkuł na podstawie materiałów zebranych 
przez Krzysztofa Henryka Dóżdża, oraz publika-
cji: Krzysztof Henryk Dróżdż „Westerplatte. Lek-
sykon biograficzny”, Krzysztof Henryk Dróżdź 
„Żołnierze z Westerplatte. Weryfikacje i uzupeł-
nienia wybranych rysów biograficznych”.]



Nr 7 /2022
sierpień/wrzesień  

#legionowo
#PulsMiasta legionowo.plKULTURA


