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Twoja przyszłość
w Arenie Legionowo
Tar gi Szkół Po nad gim na zjal nych i Wy ższych, któ re sta ły się im -

pre zą cy klicz ną, od wie dza ne są przede wszyst kim przez oso by,
sto ją ce przed de cy zją wy bo ru ko lej ne go eta pu edu ka cji.

19 mar ca br. w go dzi nach 900–1200 od bę dą się Tar gi Szkół Po -
nad gim na zjal nych i Wy ższych w Are nie Le gio no wo przy ul. Bo le -
sła wa Chro bre go 50 b. Bę dzie to II edy cja im pre zy, w któ rej
w ubie głym ro ku wzię ły udział 23 uczel nie wy ższe, 7 szkół po nad -
gim na zjal nych, a swo ją po mo cą i do świad cze niem słu ży li pra cow -
ni cy pla có wek: Po rad ni Psy cho lo gicz no-Pe da go gicz nej,
Po wia to we go Urzę du Pra cy i Po wia to wej Izby Go spo dar czej.
Wspa nia ła at mos fe ra ubie gło rocz nej, pierw szej edy cji tar gów spra -
wi ła, że w tym ro ku jest jesz cze więk sze za in te re so wa nie uczel ni.

Za pra sza my mło dzież z gmi n po wia tu, któ ra jesz cze nie zde cy do -
wa ła co bę dzie ro bić w przy szło ści do od wie dze nia sto isk tar go wych,
na któ rych uczel nie wy ższe i szko ły po nad gim na zjal ne bę dą pre zen -
to wa ły swo je osią gnię cia oraz za chę ca ły po ten cjal nych uczniów
do pod ję cia wy zwa nia, kon ty nu owa nia na uki w ich pro gach.

Tar gi Szkół Po nad gim na zjal nych i Wy ższych to wspól ne przed -
się wzię cie Urzę du Mia sta Le gio no wo oraz Sta ro stwa Po wia to we -
go w Le gio no wie.

Kinga Bąk n
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Za�pro�sze�nia
(ma�rzec)

9 mar ca – Kon cert ze spo łu Dżem
Are na Le gio no wo, ul. Chro bre go 50

godz. 1900

Or ga ni za to rem kon cer tu jest Eu ro pe an
Event Agen cy – EEA Po land

Bi le ty, w ce nie 50 zł, mo żna ku pić w:
• recepcji hotelu Arena,

ul. Chrobrego 50
• księgarnia u „Leszka”,

ul. Piłsudskiego 13
• Wellness Perła, ul. Nowodworska 20,

Michałów-Reginów

10 marca – Grand Prix Amatorów
w siatkówkę i koszykówkę 3-osobową

Are na Le gio no wo
• w godz. 900–1400 siat ków ka
• w godz. 1500–1800 ko szy ków ka

10 mar ca – Me lo die srebr ne go ekra nu
Kon cert w Sa lo nie Ar ty stycz nym

im. F. Cho pi na, Miej ski Ośro dek Kul tu ry,
ul. Tar go wa 65, godz. 1200 – wstęp wol ny

15 marca-Dyskusyjny Klub Książki „Ścieżki”
Spo tka nie au tor skie z Woj cie chem Ka -

łu żyń skim i dys ku sja o je go ksią żce „Pół
ży cia w ciem no ści. Bio gra fia Zyg mun ta
Ka łu żyń skie go”

MOK Le gio no wo, ul. Nor wi da 10,
godz. 1800 – wstęp wol ny

15 mar ca  – „Nie daj się oszu kać!”
Spo tka nie z eko no mi stą Pio trem Ka wa -

lą – jak bez piecz nie oszczę dzać i in we sto -
wać. Bi blio te ka Głów na,
ul. Bro niew skie go 7 o godz. 900

16 mar ca  – Grand Prix Ama to rów w te ni sie
sto ło wym

Are na Le gio no wo w godz. 900–1400

XXXVI Konkurs Recytatorski dla Dzieci
Warszawska Syrenka

25 mar ca – eli mi na cje po wia to we w Le -
gio no wie – dla gmin: Ja błon na, Le gio no -
wo, Nie po ręt, Se rock, Wie li szew n

Czekamy na Państwa zdjęcia!
Masz ciekawe zdjęcie z Legionowa

i chciałbyś się nim podzielić z mieszkańcami?
Uchwyciłeś śmieszny/wzruszający moment,

piękny krajobraz lub po prostu chwilę, która
jest dla Ciebie ważna? A może w domowym

archiwum znalazło się zdjęcie, które pokazuje
jak kiedyś wyglądało nasze miasto? Prosimy

przesyłać swoje zdjęcia z Legionowa na adres
rzecznik@um.legionowo.pl.Najlepsze

fotografie zaprezentujemy w rubryce
„Zdjęcie Miesiąca”. Przesłanie zdjęcia

oznacza wyrażenie zgody na jego publikację.
W przypadku zdjęć przedstawiających osoby

– prosimy o dołączenie ich danych
oraz zgody na publikację. n To
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Szanowni Państwo,
Sza now ni Pań stwo, od da je my w Pań stwa rę ce cał kiem
no we „Mo je Le gio no wo”. Nie bę dzie to już Biu le tyn In -
for ma cyj ny Urzę du Mia sta Le gio no wo, lecz mie sięcz -
nik z ży cia mia sta.

No we „Mo je Le gio no wo” bę dzie in for mo wać o spra wach wa żnych dla miesz kań ców,
nie po mi ja jąc kwe stii trud nych czy kon tro wer syj nych. Już w pierw szym nu me rze po dej -
mu je my gło śny w ca łym kra ju te mat li kwi da cji Stra ży Miej skiej. Za py ta li śmy nie tyl ko
stra żni ków, Pre zy den ta czy Po li cję, lecz ta kże na po tka nych przy Ra tu szu Miesz kań ców
czy uwa ża ją, że Straż Miej ska jest po trzeb na w Le gio no wie, czy kie dy kol wiek wzy wa li
stra żni ków, czy by li świad ka mi in ter wen cji. Przy go to wu je my kon sul ta cje spo łecz ne
na te mat przy szło ści le gio now skiej Stra ży, chce my po znać Pań stwa zda nie, wy słu chać
opi nii i wy cią gnąć wnio ski. Do tych czas otrzy my wa li śmy je dy nie ano ni mo we gło sy kry -
tycz ne, nie je ste śmy więc w sta nie stwier dzić, co na praw dę na sze spo łe czeń stwo są dzi
na te mat pra cy Stra żni ków – za chę cam do włą cze nia się do dys ku sji, wy sy ła jąc ma ila
na ad res rzecz nik@um.le gio no wo.pl.

No we „Mo je Le gio no wo”, któ re od te go ro ku bę dzie mie sięcz ni kiem, od da je część po -
wierzch ni na szym jed nost kom or ga ni za cyj nym – Miej ski Ośro dek Kul tu ry, Miej ski
Ośro dek Spor tu i Re kre acji, Mu zeum Hi sto rycz ne czy też Miej ska i Po wia to wa Bi blio -
te ka Pu blicz na w Le gio no wie bę dą re gu lar nie pi sać o swo jej ofer cie skie ro wa nej do Pań -
stwa. Część ga ze ty od da je my ta kże Pań stwu – w son dzie za py ta my o opi nię na ak tu al nie
go rą cy te mat, cze ka my na Pań stwa li sty, któ re za pre zen tu je my na Fo rum, uwiecz nio ne
apa ra tem fo to gra ficz nym wa żne chwi le po ka że my ja ko Zdję cie Mie sią ca.

Oprócz ak tu al nych in for ma cji z mia sta i urzę du, co mie siąc po pro si my o po ra dę na -
szych eks per tów – do zna nych już Pań stwu po rad ap te ka rza i we te ry na rza w tym ro ku
do łą cza ją ta kże eko no mi sta i die te tyk. Piotr Ka wa la po wie, jak od ró żnić bank od pa ra -
ban ku, jak ustrzec się pi ra mi dy fi nan so wej, co zro bić, aby na sze cię żko za ro bio ne pie -
nią dze by ły bez piecz ne. Ju li ta Ksio nek nie tyl ko na pi sze jak się odży wiać, ale ta kże
za pro po nu je prze pis na smacz ne i ni sko ka lo rycz ne da nie. Co mie siąc po wie my o wa żnej
dla mia sta kart ce z ka len da rza oraz wy bie rze my „licz bę mie sią ca”. Po nie waż bez pie -
czeń stwo jest jed ną z naj wa żniej szych war to ści czło wie ka, wpro wa dza my po ra dy Po li cji
i Stra ży Miej skiej wraz z kro ni ką wy da rzeń kry mi nal nych (oby by ło ich jak naj mniej).

Ten nu mer jest wy jąt ko wy – nie tyl ko dla te go, że jest pierw szy, zu peł nie no wy i zro bio -
ny „od ze ra”, lecz ta kże dla te go, że jest po dwój ny. Ko lej ne uka zy wać się bę dą co mie -
siąc, tro chę od chu dzo ne, lecz mam na dzie ję rów nie in te re su ją ce.

Za pra szam do lek tu ry i dzie le nia się z na mi swo ją opi nią na ka żdy te mat. Le gio no wo.
Po ru sza!. Chcie li by śmy, że by po ru szy ło Pań stwa do kon tak tów z na mi. Cze kam za tem
na Pań stwa opi nie, za chę cam do dzie le nia się uwa ga mi i współ two rze nia „Mo je go Le -
gio no wa”. Do zo ba cze nia pod czas im prez miej skich, na któ re za pra sza my na stro nie 3.

Ta ma ra Myt kow ska
Re dak tor Na czel ny n
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Le gio now skie www zmie nia się
Przy szedł czas na me ta mor fo zę le gio now skiej stro ny. Urząd Mia sta szu kał i zna lazł en -

tu zja stów, któ rzy dzie lą się swo im do świad cze niem tak, aby w gąsz czu in for ma cji uczy nić
le gio now ską wi try nę in ter ne to wą jesz cze bar dziej funk cjo nal ną i me ry to rycz ną.

Od li sto pa da 2012 r. urzęd ni cy wspól nie z miesz kań ca mi Le gio no wa przy go to wu ją pro jekt
no wej funk cjo nal no ści stro ny: www.le gio no wo.pl. Ze bra ne w li sto pa dzie i grud niu an kie ty in -
ter ne to we, opi nie, uwa gi i pro po zy cje zo sta ły oce nio ne przez ze spół opi nio daw czo -kon sul ta -

cyj ny, wy bra ny spo śród wszyst kich
za in te re so wa nych udzia łem w pro jek cie
miesz kań ców. Ko lej nym eta pem kon sul ta cji
by ło stwo rze nie w opar ciu o wie dzę pa ne lu
eks perc kie go ma py stro ny, któ ra zo sta nie
za pre zen to wa na i pod da na oce nie wszyst -
kich użyt kow ni ków in ter ne tu w for mie stro -
ny te sto wej. Od sło na no wej, po pra wio nej
wi try ny pla no wa na jest na ko niec wa ka cji.

W 2012 r. ad res stro ny Urzę du Mia sta
Le gio no wo był od wie dza ny 506 tys. ra zy,
z cze go bli sko po ło wę sta no wi li uni kal ni

użyt kow ni cy in ter ne tu. W kon se kwen cji łącz -
na licz ba od słon stron wy nio sła pra wie 2 mi lio ny, z cze go naj -

czę ściej od wie dza ną by ła: „Stre fa Miesz kań ca” (25% wszyst kich od wie dzin).
Mi lio ny klik nięć nie mo gą się my lić, dla te go mia sto za chę ca do do łą cze nia do eks per tów i wy -
ra że nia wła snej opi nii. Wszyst kie uwa gi zgło szo ne w okre sie pre zen ta cji stro ny zo sta ną
uwzględ nio ne i wzię te pod uwa gę w trak cie prac nad osta tecz nym wy glą dem ser wi su.

Łu kasz Kon stan ty no wicz n

Dane ze strony w okresie 5.07.2010 r.–20.02.2013 r.:
Niepowtarzalne

Kraj/terytorium Odwiedziny
Średni czas

trwania
odwiedzin

Polska 1 265 344 00:03:15

Niemcy 6 702 00:02:46

Wielka Brytania 6 194 00:02:34

USA 2 623 00:02:33

Francja 1 387 00:03:09

Holandia 1 353 00:03:37

Szwecja 776 00:02:37

Belgia 634 00:02:23

Irlandia 602 00:01:25

Węgry 522 00:02:11

Odwiedziny według miast:

Miejscowość Odwiedziny
Średni czas

trwania
odwiedzin

% nowych
odwiedzin

Warszawa 847 437 00:03:12 37,35%

Legionowo 210 501 00:03:34 30,86%

Łomianki 43 838 00:03:36 37,75%

Kraków 16 665 00:02:13 57,59%

(nie podano) 12 583 00:04:18 45,22%

Wrocław 12 442 00:02:47 58,21%

Poznań 9 876 00:02:05 67,92%

Łódź 8 584 00:03:25 55,51%

Lublin 8 223 00:02:04 62,69%

Katowice 7 086 00:02:02 65,35%

Son�da�ulicz�na
Czy Straż Miejska pomogła Ci
kiedyś? I czy jest potrzebna?
Przechodnie na ulicy Piłsudskiego
mają podzielone zdania.

Na szczę ście nie
mam na co dzień
wie le wspól ne go
ze stra żą miej ską
w Le gio no wie,
jed na kże chciał -

bym po chwa lić ich za ini cja ty wę dba nia o bez -
pie czeń stwo naj młod szych prze chod niów.
Co dzien nie ra no je żdżąc au to bu sem do pra -
cy mam mo żli wość zo ba cze nia, jak stra żni cy
wstrzy mu ją sa mo cho dy na jed nej z naj ru -
chliw szych ulic w Le gio no wie, aby ka żdy
uczeń mógł spo koj nie sam do trzeć do szko ły.

Straż Miej ska ni -
gdy mi nie po mo -
gła ale też nie
prze szko dzi ła.
Ni gdy nie mia -
łam z nią stycz no -

ści, nie wi dać jej na uli cach – bar dziej po li cję.

Je stem za tym by
ją jak naj szyb ciej
z l i  k w i  d o  w a ć
w ca łej Pol sce,
nie tyl ko w Le -
gio no wie. W Le -

gio no wie nie mia łem stycz no ści.

Straż miej ska jest
jak naj bar dziej
po trzeb na. Oso -
bi ście nie mia łem
po trze by ich wzy -
wać, ale wi dzia -

łem in ter wen cje. Ko ło na sze go blo ku zbie ra
się cza sa mi „ele ment”, stra żni cy ich prze ga nia -
ją. Ma ło to sku tecz ne, ale się sta ra ją. n

Liczby miesiąca
• Łączna liczba odsłon strony

www.legionowo.pl

od 5 lipca 2010 do 20 lutego 2013

(powtórne odwiedziny

poszczególnych stron są liczone):

5 225 347
• Niemcy są drugim po Polsce krajem,

z którego internauci łączą się

z adresem: www.legionowo.
pl

• Warszawa jest miastem, z którego

internauci najczęściej wchodzą

na legionowską stronę – stanowi

38%wszystkich odwiedzin.

marzec 1930

17
poniedziałek

Utworzenie Gminy Legionowo

Zbigniewa, Patryka

Kartka z kalendarza
Pod ko niec lat 20 XX w. wcho dzą ca w skład

gmi ny Ja błon na osa da par ce la cyj na Le gio no -
wo by ła jed nym z naj szyb ciej roz wi ja ją cych się
osie dli pod war szaw skich. W li sto pa dzie 1929 r.
Wy dział Po wia to wy wy stą pił o nada nie Le gio -
no wu praw od ręb nej gmi ny wiej skiej z pra wa -
mi fi nan so wy mi gmi ny miej skiej. Sta ło się to
fak tem 17 mar ca 1930 r. w wy ni ku roz po rzą -
dze nia Mi ni stra Spraw We wnętrz nych Hen ry -
ka Jó zew skie go wy da ne go w po ro zu mie niu
z Mi ni strem Skar bu Igna cym Ma tu szew skim.
W skład gmi ny Le gio no wo we szły: Osa da Par -
ce la cyj na Ja błon na -Le gio no wa, ko sza ry woj -
sko we wraz z po li go nem, fol wark Lu dwi sin
i wieś Ce giel nia. Pierw szym wój tem zo stał
Dra im. W 1932 r. za stą pił go Sta ni sław Sze -
low ski, któ ry peł nił tę funk cję do wy bu chu
woj ny w 1939 r. Ob szar gmi ny wy no sił
ok. 879 ha. W 1935 r. miesz ka ło na jej te re nie
ok. 12 ty się cy osób. n

aktualności z życia miasta
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Nie po zwa la my na szym zwie rza kom za ła -
twiać się w do mu. To wszyst kim wy da je się
oczy wi ste. Roz szerz my po ję cie dom na te re -
ny przy blo ku, gdzie cho dzi my, gdzie ba wią
się na sze dzie ci, na na sze uli ce, bo prze cież
to nasz wspól ny dom i też chce my, by by ło
w nim czy sto. Dla te go wa żne jest, by śmy re -

ago wa li na nie -
wła ści we za -
c h o  w a  n i a
wła ści cie li psia -
ków. To nie
pies jest wi -
nien, tyl ko je go
pan. Je że li ma
się psa, to trze -
ba po nim
sprzą tać. To
pro ste i nie po -
win no pod le gać dys ku sji. Wy star czy tyl ko
chcieć, to na praw dę nie jest ucią żli we za ję cie.
Mo żna ku pić spe cjal ny sprzęt do sprzą ta nia
(nie dro gi), ale zu peł nie wy star czą zwy kłe to -
reb ki i … po ku pie.

Zde cy do wa nej więk szo ści le gio no wian za -
le ży, by w na szym mie ście by ło ład nie i czy -
sto, dla te go dbaj my o wspól ne do bro. Ha sło
te go rocz nej kam pa nii „O psia ku pa” brzmi:
„Po sprzą taj! Ja w to wcho dzę”. Mam na dzie -
ję, że wła ści cie le czwo ro no żnych pu pi li też
„wej dą w ak cję” i po sprzą ta ją.

Mał go rza ta Lu zak n

Psia kupa oznaką wiosny…

Za nieprzestrzeganie zapisów Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie
Gminy Miejskiej Legionowo, który określa obowiązki posiadaczy psów (do ich
obowiązków należy między innymi „posiadanie środków higienicznych
w szczególności łopatki, torebki, woreczka do zbierania odchodów oraz usuwanie
zanieczyszczeń pozostawionych przez psy i inne zwierzęta w obiektach i na terenach
przeznaczonych do użytku publicznego; obowiązek ten nie dotyczy osób
niewidomych korzystających z psów – przewodników”) grozi mandat
w wysokości do 500 zł. n

Nad cho dzi wio sna. Traw ni ki już gdzie nie gdzie są wol ne od śnie gu, ale…
nie ste ty nie są wol ne od psich kup. Bru tal nie zo sta je ob na ża ne to, co
do tej po ry by ło za kry te. Wy da wa ło by się, że pro wa dzo na od dwóch lat

ak cja „O psia ku pa” po win na przy nieść efek ty. Prze cież je sie nią by ło zde cy do -
wa nie le piej. Jed nak to, co wi dzi my na le gio now skich traw ni kach, z pew no ścią
nie jest won nym kwiat kiem i nie do da je uro ku miej skie mu pej za żo wi. Czy żby
wie lu wła ści cie lom psów wy da wa ło się, że śnieg spadł na za wsze i psie ku py nie
uj rzą świa tła dzien ne go? Nic bar dziej myl ne go, one są i miej ski kra jo braz jest
przez nie bar dzo oszpe co ny.

Nie daj się oszukać

– spo tka nie z eko no mi stą Pio trem
Ka wa lą

Co raz czę ściej sły chać o pa ra ban kach,
pi ra mi dach fi nan so wych, oszu stwach. In -
sty tu cje fi nan so we mno żą się, a my za czy -
na my mieć pro ble my z od ró żnie niem
„praw dzi wych” ban ków od tych pseu do -
-in sty tu cji. Aby po móc miesz kań com od -
na leźć się w gąsz czu cu dow nych ofert,
Miej ska i Po wia to wa Bi blio te ka Pu blicz na
w Le gio no wie zor ga ni zo wa ła dla Se nio rów
spo tka nie z eko no mi stą Pio trem Ka wa lą.

15 mar ca o godz. 900 przy ul. Bro niew skie -
go opo wie on jak bez piecz nie oszczę dzać
i in we sto wać. Pod czas spo tka nia bę dzie
mo żna uzy skać od po wie dzi na py ta nia:
• czym różni się bank od parabanku
• czym jest piramida finansowa
• czy pieniądze w banku są bezpieczne
• co z naszymi pieniędzmi jeśli bank

ogłosi upadłość
• gdzie bezpieczne ulokować

pieniądze
• czym jest Komisja Nadzoru

Finansowego
• czy bezpiecznie jest lokować

pieniądze w parabanku
• jak nie dać się oszukać
• jak sprawdzić czy bank jest

bezpieczny. n

aktualności
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„Dar mo zja dy”, „le nie”, „zaj mu ją się
głów nie utrud nia niem ży cia kie row -
com i wy cią ga niem od nich pie nię -
dzy” – Straż Miej ska po wo li sta je się
naj bar dziej znie na wi dzo ną słu żbą
w kra ju. Oczy wi ście kry tycz ne gło sy
i żą da nia zli kwi do wa nia słu żby nie
omi ja ją Le gio no wa. Na skrzyn kę ma -
ilo wą Pre zy den ta wpły nę ły ostat nio
ano ni mo we gło sy o ko niecz no ści li -
kwi da cji Stra ży i prze zna cze niu fun -
du szy na Po li cję. Co praw da
li kwi da cja to osta tecz ność, lecz ogól -
no pol ski trend nie po zo sta nie bez
wpły wu na Le gio no wo.

Straż Miej ska (i gmin na) po wsta ła w Pol sce
w 1991 r. Pod sta wą jej obec ne go funk cjo no -
wa nia jest usta wa o stra żach gmin nych z 1997
r., któ ra wy zna cza jej obo wiąz ki – od ochro ny
ła du i po rząd ku pu blicz ne go, pro wa dze nia
mo ni to rin gu i od ho lo wy wa nia źle za par ko wa -
nych po jaz dów po wal kę z ob woź nym han -
dlem i lo ka li za cję „dzi kich” wy sy pisk śmie ci.
De cy zję o po wsta niu tej for ma cji po dej mu je
za po mo cą spe cjal nej uchwa ły ra da mia sta
(lub gmi ny). Ona też gło sa mi swo ich człon ków
mo że pod jąć de cy zję o jej li kwi da cji. Dru gą

mo żli wo ścią jest prze pro wa dze -
nie lo kal ne go re fe ren dum.

Po po nad 20 la tach funk cjo -
no wa nia gmin nych

stra ży, nie na -
wiść do tej

for ma -
c j i

jed no czy po li ty ków, miesz kań ców, or ga ni za cje
spo łecz ne. Fa ce bo oko wy pro fil „Zli kwi do wać
straż miej ską” ma po nad 5 ty się cy zwo len ni -
ków. Zna mien nym jest to, że jesz cze żad nej
stra ży nie uda ło się zli kwi do wać w wy ni ku re -
fe ren dum. Al bo miesz kań com jest wszyst ko
jed no czy straż ist nie je czy nie, al bo więk szość
jest jed nak z ich ist nie nia zadowolona, a gru pa
prze ciw ni ków jest po pro stu gło śniej sza niż po -
zo sta li. Nie zmie nia to fak tu, że nie któ re, na -
sta wio ne na mak sy mal ne zy ski z fo to ra da rów
stra że, psu ją wi ze ru nek ca łej słu żby, sta jąc się
obiek tem nie na wi ści wszyst kich kie row ców.

Mandaty w ostateczności
A prze cież Straż Miej ska to nie tyl ko man -

da ty. Le gio now scy stra żni cy wy sta wi li
w ubie głym ro ku man da ty na pod sta wie
zdjęć z fo to ra da rów za za le d wie 100 tys. zł,
jest to bar dzo ma ło w po rów na niu z in ny mi
gmi na mi, szcze gól nie, że su ma wszyst kich
man da tów wy sta wio nych przez le gio now -
skich stra żni ków to po nad 251 tys. zł. Ta kże
je że li spoj rzy się na licz bę pod ję tych in ter -
wen cji i licz bę man da tów wi dać, że lo kal ni
stra żni cy naj pierw ostrze ga ją, po tem upo mi -
na ją, w osta tecz no ści, tych naj bar dziej opor -
nych ka rzą man da ta mi. I to zwy kle nie
w naj wy ższej do pusz czal nej kwo cie. Na przy -
kład w pierw szym pół ro czu 2012 ro ku ujaw -
nio no 719 przy pad ków pi cia al ko ho lu
w miej scu pu blicz nym i w 277 przy pad kach
spraw ców uka ra no man da ta mi na łącz ną
kwo tę 27.700 tys. zł. Z po da nych da nych wi -
dać, że straż miej ska sto su je dzia ła nia pre -
wen cyj ne, upo mi na jąc a nie tyl ko na kła da jąc
ka ry pie nię żne.

Ze sta ty styk wy ni ka, że w Pol sce jest pra -
wie 10 000 stra żni ków miej skich i gmin nych

w 575 jed nost kach. Że by zo stać stra -
żni kiem trze ba
ukoń czyć 21 lat,

mieć śred nie wy -
kształ ce nie, nie -
na gan ną opi nię
i zdać te sty

oraz przejść
r o z  m o  w ę
kwa li  f i  ka -

cyj ną. W mo -
m e n  c i e
p o  w o  ł a  n i a
słu żby, mia ła
ona po ma gać
m i e s z  k a ń  -

com, wy -
rę  c za ć

P o  -

li cję w drob nych spra wach, zaj mo wać się lo -
kal ną spo łecz no ścią. W opi nii prze ciw ni ków
stra żni cy zaj mu ją się je dy nie fo to ra da ra mi,
blo ka da mi na ko ła i man da ta mi za par ko wa -
nie. Czy li gnę bią bied nych kie row ców, któ -
rych je dy nym błę dem jest to, że je cha li zbyt
szyb ko lub za par ko wa li w nie do zwo lo nym
miej scu. Naj czę ściej na pra cę stra żni ków na -
rze ka ją oso by, któ re zo sta ły kie dyś uka ra ne
i twier dzą, że straż miej ska uka ra ła ich
za czyn ma ło szko dli wy, ta ki jak nie po sprzą -
ta nie po psie. Nie zda ją so bie spra wy, że je -
śli w po dob ny spo sób po stą pi kil ka set osób
to ro bi się z te go po wa żny pro blem, dla te go
stra żni cy re agu ją ta kże na mniej sze wy kro -
cze nia.

Co mo że stra żnik?
Za dań re ali zo wa nych ka żde go dnia przez

miej skich stra żni ków jest o wie le wię cej.
Wśród nich jest m.in. ochro na spo ko ju i po -
rząd ku w miej scach pu blicz nych, czu wa nie
nad po rząd kiem i kon tro la ru chu dro go we go,
za bez pie cze nie miej sca prze stęp stwa, ka ta -
stro fy lub in ne go zda rze nia, współ dzia ła nie
z or ga ni za to ra mi i in ny mi słu żba mi w ochro nie
po rząd ku pod czas zgro ma dzeń i im prez pu -
blicz nych, do pro wa dza nie osób nie trzeź wych
do izby wy trzeź wień lub miej sca ich za miesz -
ka nia, in for mo wa nie spo łecz no ści lo kal nej
o sta nie i ro dza jach za gro żeń, a ta kże ini cjo -
wa nie i uczest nic two w dzia ła niach ma ją cych
na ce lu za po bie ga nie po peł nia niu prze stępstw
i wy kro czeń oraz zja wi skom kry mi no gen nym.
Le gio now ska Straż Miej ska ob słu gu je ta kże
sys tem mo ni to rin gu wi zyj ne go mia sta.

Straż zo sta je, ale bę dą zmia ny
Wła dze mia sta w związ ku z sy gna ła mi na -

pły wa ją cy mi ze stro ny miesz kań ców (choć je -
dy nie dro gą elek tro nicz ną) po wzię ły de cy zję
o prze pro wa dze niu kon sul ta cji i do kład nym
prze ana li zo wa niu sy tu acji. Sam Ko men dant
Stra ży Miej skiej wi dzi ko niecz ność wpro wa -
dze nia pew nych zmian, jest zwo len ni kiem
po li cji mu ni cy pal nej i po sze rze nia za kre su
obo wiąz ków stra żni ków. Nie za do wo le ni
z pra cy stra żni ków bę dą mie li oka zję przed -
sta wić swo je ar gu men ty na kon kret nych
przy kła dach oraz po dać swo je pro po zy cje
roz wią za nia da nej kwe stii. Stra żni cy w trak -
cie kon sul ta cji bę dą mo gli udo wod nić, że Le -
gio no wo ich po trze bu je, a Po li cja, na wet
do fi nan so wa na przez sa mo rząd, nie przej mie
wszyst kich re ali zo wa nych przez nich za dań
i obo wiąz ków. I nie cho dzi tu tyl ko o ró żni -
ce w kom pe ten cjach – to zwy kle stra żni cy od -
wo żą nie trzeź wych do do mów i noc le gow ni,
zaj mu ją się bez dom ny mi ludź mi i zwie rzę ta -

Straż Miejska

100 tys. zł – tyle wyniosły „fotoradarowe”
mandaty w 2012 r.
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Ko�men�ta�rze:
Roman Smogorzewski, Prezydent
Miasta Legionowo

– Nie po zo sta je my obo jęt ni na ano ni mo -
we gło sy o ko niecz no ści wpro wa dze nia
zmian, a na wet li kwi da cji Stra ży Miej skiej

w Le gio no wie. Uwa żam, że li kwi da cja tej słu żby to osta tecz ność ze
wzglę du na mno gość za dań re ali zo wa nych przez stra żni ków, któ rych nie
miał by kto za stą pić. W naj bli ższym cza sie pla nu je my prze pro wa dze nie
kon sul ta cji spo łecz nych ra zem z Ko mi sją Zdro wia, Bez pie czeń stwa
i Spraw Spo łecz nych Ra dy Mia sta Le gio no wo, któ re po mo gą wspól nie
z miesz kań ca mi po znać pro ble my i wy pra co wać kon struk tyw ne spo so -
by na po pra wę funk cjo nal no ści Stra ży Miej skiej. Ob ser wu jąc na co dzień
pra cę stra żni ków mo gę z czy stym su mie niem po wie dzieć, że ana li za wy -
cho dzi na plus, for ma cja mo że po szczy cić się wie lo ma po zy tyw nie za -
koń czo ny mi ak cja mi, dzia ła spraw nie i w gra ni cach swo ich kom pe ten cji.

nadkom. Paweł Piasecki, Komendant
Powiatowy Policji w Legionowie

– Bez wąt pie nia Straż Miej ska w swo -
ich co dzien nych dzia ła niach wspie ra
pra cę Po li cji na wie lu płasz czy znach, co

przy no si wy mier ne efek ty w po sta ci za trzy mań osób po peł nia ją cych
prze stęp stwa i ujaw nia nia spraw ców wy kro czeń. To wszyst ko przy -
czy nia się jed no cze śnie do pod no sze nia po zio mu sze ro ko po ję te go
bez pie czeń stwa w na szym mie ście.

War to wspo mnieć cho cia żby o wspól nych pa tro lach pie szych i zmo to -
ry zo wa nych w tym ta kże w ra mach słu żb po nadnor ma tyw nych, o wspól -
nych za bez pie cze niach im prez ma so wych czy też ró żne go ro dza ju in nych
wy da rzeń o cha rak te rze spo łecz nym, re li gij nym czy spor to wym.

Nie za po mi naj my rów nież o in ter wen cjach po dej mo wa nych przez Stra -
żni ków Miej skich zwią za nych z ła dem i po rząd kiem pu blicz nym w mie ście,
oraz bez pie czeń stwem w ru chu dro go wym ukie run ko wa nym za rów no
na oso by do ro słe, jak i uczniów, czy li mło dzież szkol ną oraz dzie ci.

Mu si my ta kże pa mię tać o tym, że in ne za da nia usta wo we do ty czą stra -
żni ków miej skich, a in ne funk cjo na riu szy po li cji. W przy pad ku li kwi da -
cji Stra ży Miej skiej część jej obo wiąz ków musieliby prze jąć po li cjan ci.

Ryszard Gawkowski, Komendant
Straży Miejskiej

– Zaj mu je my się czyn no ścia mi ad mi ni -
stra cyj no -po rząd ko wy mi, szcze gól nie ta ki -
mi jak kon tro la utrzy ma nia czy sto ści

w mie ście, par ko wa nia po jaz dów w miej scach nie do zwo lo nych, usu wa -
nia śli sko ści z chod ni ków i jezd ni czy sta nu tech nicz ne go jezd ni i zna -
ków dro go wych. Po nad to zaj mu je my się po mo cą oso bom bez dom nym,
pro wa dzi my ak cje edu ka cyj ne (pro fi lak tycz ne) dla dzie ci i se nio rów, re -
agu je my na spo ży wa nie al ko ho lu w miej scach pu blicz nych i od wo zi my,
w skraj nych przy pad kach, oso by nie trzeź we do do mu lub izby wy trzeź -
wień. Na sze dzia ła nia znacz nie od cią ża ją pra cę Po li cji, któ ra mo że w tym
cza sie zaj mo wać się po wa żniej szy mi wy da rze nia mi. Li kwi da cja Stra ży
Miej skiej spo wo do wa ła by, że czas re ak cji Po li cji wy dłu żył by się znacz nie
za rów no do po wa żnych zda rzeń, jak i tych drob niej szych. n

mi, obec ność stra ży wpły wa na po pra wę po -
rząd ku i bez pie czeń stwa w mie ście. Trze ba
pa mię tać, że Le gio no wo nie ma miej skiej ko -
men dy Po li cji, słu żba dzia ła na szcze blu po -
wia tu i nie ma gwa ran cji, że środ ki
po cho dzą ce z gmi ny Le gio no wo zo sta ły by
wy ko rzy sta ne na te re nie mia sta. Po nie waż
Po li cjan ci pra cu ją ta kże w oko licz nych gmi -
nach, le gio no wia nie nie mo gli by być pew ni
te go, że w ra zie po trze by ra dio wóz był by
aku rat na te re nie mia sta.

Le gio now ska Rad na, Agniesz ka Bor kow -
ska nie chce li kwi da cji Stra ży, choć wi dzi ko -
niecz ność zmian: „uwa żam, że po win no się
do pra co wać za kres obo wiąz ków stra żni ków,
wy od ręb nić dzie dzi ny, któ ry mi zaj mu ją się
tyl ko stra żni cy. A przede wszyst kim bar dziej
ich zak ty wi zo wać, mu szą wy siąść z sa mo cho -
dów, pro wa dzić pie sze pa tro le, być bar dziej
wi docz ni w mie ście. Uwa żam ta kże, że po -
win ni sta le pa tro lo wać new ral gicz ne miej sca,
któ re zna leźć mo żna na ka żdym osie dlu
– mu szą po ja wiać się tam nie spo dzie wa nie,
z wła snej ini cja ty wy a nie na te le fo nicz ne
zgło sze nie miesz kań ców. Strza łem w dzie siąt -
kę są po nadnor ma tyw ne pa tro le mie sza ne
z funk cjo na riu sza mi Po li cji. Kwe stią do roz -
wa że nia jest wpro wa dze nie mo ty wu ją cych
do dat ków, np. za po zy tyw ne za koń cze nie

okre ślo nej licz by in ter wen cji – zmo bi li zo wa -
ło by to stra żni ków do dzia ła nia, by ła bym jed -
nak ostro żna z uza le żnie niem pre mii
od wy so ko ści man da tów, gdyż Straż Miej ska
po win na przede wszyst kim dzia łać pre wen -

cyj nie, nie bę dąc na sta wio na na zysk”.

Ile to kosz tu je?
W 2012 ro ku koszt utrzy ma nia Stra ży Miej -

skiej, wraz z in we sty cją ja ką był za kup sa mo -
cho du, wy niósł: 4 808 424,25 zł (wraz
z wy na gro dze niem stra żni ków brut to
– 1 494 311,66 zł), w tej kwo cie za wie ra się
rów nież koszt funk cjo no wa nia mo ni to rin gu
– 107,5 tys. zł (bez kosz tów za trud nio nych
tam 14 osób). W bie żą cym ro ku pla no wa -
na kwo ta na funk cjo no wa nie Stra ży
to 2 340 344,00 zł, w tym na mo ni to ring – 138
tys zł (stan na 11.02.2013 r. bez kosz tów za -
trud nio nych tam 14 osób). n

– zlikwidować
czy zostawić??

Strażnicy nie tylko karzą, ale przede wszystkim upominają i ostrzegają
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Po ty go dniach nie pew no ści jed -
no jest pew ne – „Wspól ny Bi let”
zo sta je w Le gio no wie. Na dzień

od da nia nu me ru do dru ku nie jest
jesz cze po twier dzo ny je go za kres
– wia do mo je dy nie, że na pew no obej -
mie sta cję PKP Le gio no wo. To, czy
miesz kań cy Przy stan ku bę dą mo gli
ko rzy stać z te go aglo me ra cyj ne go
udo god nie nia, czy bę dą mu sie li do je -
żdżać bez płat ny mi au to bu sa mi
do sta cji głów nej, nie jest jesz cze
prze są dzo ne.

Po mi mo po nad trzy krot nej pod wy żki do fi -
nan so wa nia do bi le tu, wła dze Le gio no wa
zde cy do wa ły się na utrzy ma nie do fi nan so wa -
nia do bi le tów Ko lei Ma zo wiec kich. Nie ste -
ty, za pod wy żką nie idzie więk sza licz ba
po łą czeń. Po dra stycz nych pod wy żkach cen
bi le tów ZTM obo wią zu ją cych w II stre fie
jest to ko lej na pod wy żka nie nio są ca za so bą
po zy tyw nych zmian dla miesz kań ców.

– Gdy dwa la ta te mu ru szał „wspól ny bi let”
mie sięcz na do pła ta (20% kosz tów) wy no si -
ła 90 tys. zł na mie siąc. Od stycz nia pła ci -
my 135 tys. zł mie sięcz nie, dzi siej sza
pro po zy cja ZTM, to kwo ta 220 tys. zł mie -
sięcz nie (40%). – mó wi Pre zy dent Ro man
Smo go rzew ski – Wiem, jak wa żne dla na -
szych miesz kań ców jest utrzy ma nie bi le tu
aglo me ra cyj ne go, spraw na ko mu ni ka cja ze
sto li cą jest prio ry te tem, jed nak pie nią dze po -
dat ni ków nie mo gą za spo ka jać po trzeb je dy -
nie osób ko rzy sta ją cych ze „wspól ne go
bi le tu”. Sta ra my się zna leźć
„zło ty śro dek” i po -
szu kać mo żli wo ści
pew nych oszczęd no -
ści, po nie waż przy tej
ofer cie Le gio no wo,
nie zy sku jąc no wych
po łą czeń, mu sia ło by
pła cić 1,5 mln zł wię cej
w ska li ro ku.

Na dzień dzi siej szy
wia do mo, że miesz kań cy
Le gio no wa po słu gu jąc się
kar tą miej ską bę dą mo gli
na dal pod ró żo wać na tra sie PKP Le gio no wo
– War sza wa (po cią ga mi Ko lei Ma zo wiec -
kich) bez do dat ko wych opłat. Chcąc zmniej -
szyć wy so kość pod wy żki do ta cji dla ZTM-u,
roz wa ża ne jest jed nak ogra ni cze nie za się gu
„wspól ne go bi le tu” tyl ko do sta cji głów nej
Le gio no wo, z któ rej ko rzy sta 1,5 ty sią ca pa -
sa że rów dzien nie wię cej, niż ze sta cji: Przy -
sta nek. Re kom pen sa tą dla pa sa że rów
ko rzy sta ją cych ze sta cji „Le gio no wo – Przy -
sta nek” by ła by więk sza licz ba kur sów bez -
płat ne go au to bu su do wo zo we go. Ze sta cji
Le gio no wo z Ko lei Ma zo wiec kich ko rzy sta
dzien nie pra wie dwa ty sią ce osób, a ze sta cji
Le gio no wo Przy sta nek 600. To du że dys pro -

por cje, a oko ło 40 pro cent kosz tów wspól ne -
go bi le tu ge ne ru je sta cja Le gio no wo Przy sta -
nek. Ta kie roz wią za nie przy nie sie
zmniej sze nie kosz tów po no szo nych na rzecz
ZTM o 700 tys. zł.

Do dat ko wo, mia sto sta ra się o wy dłu że nie
tra sy S3 do sta cji „Le gio no wo Pia ski”. Jest to
li nia za pew nia ją ca do jazd do głów nych wę złów
ko mu ni ka cyj nych w War sza wie. By unik nąć
hor ren dal nie wy so kich do płat do usług war -
szaw skie go prze woź ni ka, roz wa ża na jest rów -
nież li kwi da cja week en do wych kur sów S9

(przy za cho wa niu li nii
S3) – z prze pro wa dzo -
nych w mi ja ją cym ty -
go dniu ob ser wa cji
wy ni ka, że w so bo ty
i nie dzie le po cią gi tej
li nii je żdżą nie ma lże
pu ste.

– Do sko na le
zda je my so bie
spra wę z te go, że
w Le gio no wie do
po cią gów wsia -

da ją ta kże miesz -
kań cy ościen nych gmin Po wia tu

Le gio now skie go. Nie je ste śmy w sta nie osza -
co wać ich licz by ani z któ rej kon kret nie gmi -
ny przy je żdża ją, za tem nie mo że my li czyć
na do fi nan so wa nie ze stro ny wój tów czy bur -
mi strza. Ale świa do mi tej sy tu acji zwró ci li śmy
się do Sta ro sty Le gio now skie go z proś bą
o zwięk sze nie do fi nan so wa nia „wspól ne go

bi le tu” – mó wi Ro man Smo go rzew ski. Ta kie
roz wią za nie – współ fi nan so wa nie „wspól ne -
go bi le tu” przez po wiat – zo sta ło za sto so wa -
ne już w in nych jed nost kach sa mo rzą do wych
aglo me ra cji war szaw skiej.

Przy po mi na my – „wspól ny bi let” to roz li -
cze nie utra co nych zy sków Ko lei Ma zo wiec -

kich na rzecz Za rzą du Trans por tu
Miej skie go. Funk cjo no wa nie bi le tu ozna cza,
że pa sa że ro wie mo gą pod ró żo wać po cią ga -
mi Ko lei Ma zo wiec kich bez ko niecz no ści do -
ku po wa nia do dat ko wych bi le tów, na
pod sta wie dłu go okre so wych i do bo wych bi -
le tów ZTM. Brak „wspól ne go bi le tu” nie
ozna cza, że po cią gi Ko lei Ma zo wiec kich nie
za trzy ma ją się na sta cji PKP Le gio no wo
Przy sta nek. Pa sa że ro wie, któ rzy roz pocz ną
pod róż z te go przy stan ku bę dą mu sie li jed -
nak za ku pić do dat ko wy bi let na tra sie Le gio -
no wo Przy sta nek – Le gio no wo.

Ta ma ra Myt kow ska,
Do ro ta Staś kie wicz n

Bilet aglomeracyjny zostaje

Propozycja ZTM w sprawie „Wspólnego biletu”:

2011 r. 536 000 tys. zł

2012 r. 1 mln zł

2013 r. 2,6 mln zł

podwyżka 500% w ciągu 2 lat

Musimy walczyć o wspólny bilet
na terenie całego miasta. Nie możemy
stawiać mieszkańców Przystanku z boku
i kazać im dojeżdżać do stacji głównej.
Część mieszkańców jest oburzona
i zbulwersowana, ponieważ dla
dojeżdżających do pracy liczy się każda
minuta, a autobus dowozowy, pomimo że
jest doskonałym pomysłem, ma długą
trasę i dojazd do stacji Legionowo
zamiast 5 minut zajmuje pół godziny.
Zbieramy podpisy mieszkańców
Przystanku, aby dać Prezydentowi
narzędzie do walki z ZTM. Nie można
w połowie roku zabierać ludziom czegoś,
co tak dobrze funkcjonuje. Mam nadzieję,
że uda się wynegocjować z ZTM bardziej
korzystne warunki – mówi radny Rady
Miasta Legionowo Tadeusz Szulc.

ZTM w ciągu zaledwie dwóch lat podniósł koszty „wspólnego biletu” dla Legionowa o 500%
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Le gio now ska Bi blio te ka się zmie -
nia. Ja ko pierw sza znik nę ła ma -
ła, nie uczęsz cza na fi lia na os.

Mło dych, za stą pio na punk tem bi blio -
tecz nym. Sta le roz wi ja się nie tyl ko
ofer ta ksią żek tra dy cyj nych, lecz ta -
kże no wo cze snych po zy cji, ta kich jak
pły ty CD, DVD, ebo oki, a ostat nio ibu -
ki. Ocze ku jąc na no wy bu dy nek dwor -
ca, w któ rym znaj dzie się Me dia te ka,
zli kwi do wa na ma zo stać ma ła i cia sna
fi lia, znaj du ją ca się za le d wie kil ka set
me trów od sie dzi by głów nej.

Ka żda zmia na ro dzi nie po kój, szcze gól nie
star szych czy tel ni ków, przy zwy cza jo nych do tra -
dy cyj nej ro li Bi blio te ki i sze lesz czą cych, za ku -
rzo nych ksią żek. Oba wy ro dzi ło za mknię cie
fi lii, do któ rej za glą da ły 1–2 oso by dzien nie oraz
wpro wa dze nie ką ci ka dla naj młod szych
przy Bro niew skie go – za baw ki w tym ką ci ku wy -
wo ła ły ko men ta rze, że Bi blio te ka to nie miej -
sce dla dzie ci. Kry ty ko wa ny jest za kup ksią żek
elek tro nicz nych, Te atru Te le wi zji na DVD czy
do stę pu do ibu ków. Gło sy sprze ci wu pod nio sły
się na wieść o za mia rze li kwi da cji Fi lii nr 1.

Jedna duża Mediateka zamiast wielu
małych filii

W 2014 ro ku ukoń czo ne zo sta nie Cen trum
Ko mu ni ka cyj ne, w ra mach któ re go po wsta nie
trzy kon dy gna cyj ny bu dy nek w do sko na łej lo ka -
li za cji – przy szła sie dzi ba Me dia te ki. Ob słu ży ona
nie tyl ko pod ró żnych, ko rzy sta ją cych z dwor ca
PKP i au to bu sów, lecz ta kże wszyst kich miesz -
kań ców mia sta. W Me dia te ce, wzo rem licz nych
te go ty pu pla có wek na świe cie, znaj dą się nie tyl -
ko ksią żki, lecz ta kże mul ti me dia, cza so pi sma,
kom pu te ry z do stę pem do in ter ne tu. Me dia te ka
za stą pi Bi blio te kę Głów ną, któ ra mie ści się w go -
ścin nych pro gach Ze spo łu Szkół nr 3, a ta kże
ma łe i cia sne fi lie, któ re nie ma ją wy star cza ją ce -
go miej sca lub po py tu, aby je roz wi jać.

– Je stem ca łym ser cem za tym, aby le gio now -
ska Bi blio te ka we szła w XXI wiek. Ta kim prze -
ło mem bę dzie utwo rze nie Cen trum
Bi blio tecz no-Mul ti me dial ne go, któ re bę dzie
ofe ro wa ło obok tra dy cyj nej ksią żki ta kże no wo -
cze sne roz wią za nia, roz ryw kę i usłu gi. Uwa żam,
że przy sys te ma tycz nym spad ku czy tel nic twa
w Pol sce po win ni śmy moc niej wy ko rzy sty wać
in ter net do pro mo cji ksią żek, ta kże tych on li ne.
Oczy wi ście nie mo że my za po mi nać o star szych,
przy zwy cza jo nych do tra dy cyj nej ksią żki czy tel -

ni kach – mó wi Mi ro sław Pa chul ski, Prze wod ni -
czą cy Ko mi sji Oświa ty, Kul tu ry i Spor tu.

Ja ko pierw sza znik nę ła Fi lia nr 5 na os. Mło -
dych. Po mi mo ni kłe go za in te re so wa nia oko licz -
nych miesz kań ców, li kwi da cja pla ców ki wy wo ła ła
pro te sty. W lu tym pla ców kę za stą pił dzia ła ją cy 2
ra zy w ty go dniu Punkt Bi blio tecz ny, miesz czą cy
się w za adap to wa nych przez Ośro dek Po mo cy
Spo łecz nej po miesz cze niach. Punkt ofe ru je 8 tys
ksią żek, w tym: li te ra tu rę pięk ną dla dzie ci, mło -
dzie ży i do ro słych, li te ra tu rę po pu lar no nau ko wą
z ró żnych dzie dzin wie dzy oraz lek tu ry szkol ne.

Pod czas ostat niej se sji (27 lu te go), Rad ni
pod ję li de cy zję o za mia rze li kwi da cji Fi lii nr 1
przy ul. So wiń skie go.

Pod ję cie uchwa ły in ten cyj nej o li kwi da cji Fi lii
nr 1 nie ozna cza au to ma tycz nie jej za mknię cia.
Naj bli ższe mie sią ce to czas na dys ku sję, za sta no -
wie nie się nad szcze gó ło wy mi roz wią za nia mi,
wy ja śnia nie wąt pli wo ści. Osta tecz na de cy zja zo -
sta nie pod ję ta za mi ni mum pół ro ku. Do no wej
sie dzi by Bi blio te ki – no wo cze snej Me dia te ki
w bu dyn ku Cen trum Ko mu ni ka cyj ne go, pla no -
wa ne jest prze nie sie nie zbio rów Bi blio te ki Głów -
nej i Fi lii nr 1. Prze wie zie nie wy po sa że nia

i ksią żek to ostat ni etap prze pro wadz ki Bi blio te -
ki. Za nim to jed nak na stą pi, wcze śniej na le ży
roz po cząć dłu go trwa ły, pra co chłon ny, a przede
wszyst kim cza so chłon ny pro ces in wen ta ry za cji
i wpro wa dza nia da nych do baz. Przed włą cze -
niem ksią żek z Fi lii nr 1 do zbio rów Bi blio te ki
Głów nej bę dą mu sia ły być spo rzą dzo ne pro to -
ko ły na wszyst kie prze ka zy wa ne po zy cje na stęp -
nie wy kre śle nie ich z in wen ta rzy, wy co fa nie
z ka ta lo gu elek tro nicz ne go oraz wpi sa nie do ba -
zy ubyt ków. Te sa me po zy cje trze ba bę dzie włą -
czyć do in wen ta rza Bi blio te ki Głów nej i jej
ka ta lo gów. Ka żdej ksią żce trze ba bę dzie nadać
no wy nu mer in wen ta rzo wy oraz no we zna ki wła -
sno ści. Ko niecz na bę dzie rów nież in wen ta ry za -
cja zbio rów, kon wer sje baz, a ta kże oko do wa nie
ksią żek z Fi lii nr 1 – nie zbęd ne do ich au to ma -
tycz ne go wy po ży cza nia (w cią gu 5 lat uda ło się
okle ić ko da mi 40% ksią żek Fi lii nr 1) i in ne czyn -
no ści. Przed na mi za tem bar dzo du żo pra cy.
Prze ka zy wa nie ksią żek z Fi lii nr 1 do Bi blio te ki

Głów nej roz pocz nie się je śli zo sta nie pod ję ta
uchwa ła o zli kwi do wa niu Fi lii, nie wcze śniej niż
w paź dzier ni ku 2013 ro ku. Wtedy czas po za -
mknię ciu Fi lii nr 1 po zwo li pra cow ni kom wy ko -
nać nie zbęd ne pra ce, aby po prze pro wadz ce
do Cen trum Ko mu ni ka cyj ne go ksią żki mo gły
od ra zu tra fiać do rąk Czy tel ni ków – tłu ma czy
Da nu ta Ma siak, Dy rek tor Miej skiej i Po wia to -
wej Bi blio te ki Pu blicz nej w Le gio no wie.

Fi lia nr 1 znaj du je się za le d wie 400 me trów
odgłów nej sie dzi by Bi blio te ki przyul.Bro niew skie -
go 7 oraz za le d wie 200 m od czy tel ni in ter ne to wej
w Ra tu szu. Przy Bro niew skie go znaj du ją się obec -
nie ksią żki dla dzie ci, mło dzie ży, do ro słych, czy tel -
nia ksią żek iga zet (po nad100 ty tu łów), sta no wi ska
in ter ne to we. Ofer ta Bi blio te ki przy ul. Bro niew -
skie go, to oprócz tra dy cyj ne go księ go zbio ru ta kże
zbio ry spe cjal ne, ksią żki dla naj młod szych, ksią żki
na ka se tach, pły tach itd. – w Fi lii znaj du ją się je dy -
nie ksią żki tra dy cyj ne i ma ła licz ba cza so pism.

Tra dy cja obok no wo cze sno ści
W 2012 r. ro ku le gio now ska Bi blio te ka łącz -

nie za ku pi ła zbio ry bi blio tecz ne (ksią żki i zbio -
ry spe cjal ne) za 131,5 tys zł. Na rok 2013
za pla no wa no za kup zbio rów bi blio tecz nych
– ksią żek i zbio rów spe cjal nych (w tym au dio bu -
ków na CD, głów nie w for ma cie MP3, ada pta -
cji i ekra ni za cji ksią żko wych na DVD, Te atru
Te le wi zji na DVD) na po zio mie ro ku ubie głe -
go. Sys te ma tycz nie roz sze rza na jest rów nież
ofer ta ga zet i cza so pism udo stęp nia nych w Czy -
tel ni Bi blio te ki Głów nej – obec nie czy tel ni cy
ma ją do dys po zy cji 109 ty tu łów pra sy.

Ksią żki w le gio now skich pla ców kach wy po ży -
cza po nad 9 ty się cy osób (czy tel ni cy za re je stro -
wa ni). Po nad to miesz kań cy, któ rzy nie są
za re je stro wa ni ja ko czy tel ni cy, ko rzy sta ją
na miej scu z księ go zbio rów, pra sy, sta no wisk
kom pu te ro wych z do stę pem do In ter ne tu
i od stycz nia 2013 r. z ibu ków. Wiel bi cie li ksią żki
„tra dy cyj nej” ucie szy wia do mość, że na za kup
ibu ków prze zna czo no do dat ko we środ ki w wy -
so ko ści 25.646 zł, nie zmniej sza jąc pu li środ ków
prze zna czo nych na ksią żki i zbio ry spe cjal ne.

Ofer ta Ibu ków obejmuje bli sko 650 po zy cji,
wśród nich pod ręcz ni ki aka de mic kie, pu bli ka -
cje na uko we, po rad ni ki oraz li te ra tu rę pięk ną.

Ksią żki mo żna czy tać w sys te mie on -li ne z do -
wol ne go miej sca z do stę pem do In ter ne tu
i przez ca łą do bę po otrzy ma niu spe cjal ne go
ko du. Z ka żdej po zy cji jed no cze śnie mo że ko -
rzy stać 5 osób. No wo ścią jest to, że ksią żki mo -
żna czy tać na kom pu te rach w Bi blio te ce (we
wszyst kich pla ców kach do stęp nych jest 25 sta -
no wisk kom pu te ro wych) oraz po za Bi blio te ką
z do wol ne go kom pu te ra z do stę pem do In ter -
ne tu, a ta kże z ta ble tów i czyt ni ków ksią żek.

Aby uzy skać zdal ny do stęp do wir tu al nych
ksią żek ko niecz ne jest jed no ra zo we za ło że -
nie oso bi ste go kon ta my Ibuk. Ko dy PIN wy -
da wa ne są w Wy po ży czal ni w Bi blio te ce
Głów nej przy ul. W. Bro niew skie go 7 oraz we
wszyst kich fi liach.

Ta ma ra Myt kow ska n

Zakup zbiorów bibliotecznych

2003 r. 4 000 zł 

2013 r. 105 270 zł *

*bez dotacji Biblioteki Narodowej i IBUK’a 
– Jestem za tym, aby legionowska
Biblioteka weszła w XXI wiek - mówi
radny Mirosław Pachulski

Nowa era czytelnictwa
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Rodzice legionowskich sześciolatków
w tym roku staną przed wyborem
– szkolna zerówka czy pierwsza klasa.
Aby ułatwić im podjęcie decyzji, we
wszystkich placówkach organizowane
są Dni Otwarte, podczas których będzie
można zapoznać się z ofertą szkół,
wziąć udział w pokazowych zajęciach,
zadać pytania dyrekcji i pedagogom.

In for ma cje o prze nie sie niu „ze ró wek”
do bu dyn ków szkół pod sta wo wych od wrze -
śnia 2013 r. spo wo do wa ły se rię nie przy chyl -
nych pu bli ka cji w jed nej z lo kal nych ga zet.
Ro dzi ce zbie ra li pod pi sy pod pe ty cją o po -
zo sta wie nie dzie ci w przed szko lach nie ro zu -
mie jąc, że zmia na jest ko niecz na, szko ły
przy go to wa ne, a je dy ne co się zmie ni to bu -
dy nek, w któ rym dzie ci bę dą prze by wać.

Po kil ku mie sią cach przy go to wań le gio -
now skie szko ły pod sta wo we za pra sza ją ro -
dzi ców dzie ci uro dzo nych w la tach
2006–2007 do udzia łu w Dniach Otwar tych.
Pod czas spo tkań ro dzi ce, któ rzy sto ją
przed dy le ma tem: wy brać nie pu blicz ne
przed szko le, szkol ną „ze rów kę” czy kla sę
pierw szą, bę dą mie li mo żli wość zo ba czyć
w ja kich wa run kach prze by wa ją w szko -
łach 5-cio i 6-cio lat ki, jak wy glą da ją ich sa le,
ław ki, krze seł ka, za py tać na uczy cie li jak wy -
glą da dzień „sześciolatka”.

Pod czas otwar tych dni od bę -
dą się m.in. spo tka nia z dy rek -
to rem szko ły i na uczy cie la mi,
wy kła dy spe cja li stów na te mat
doj rza ło ści szkol nej i roz wo ju
dziec ka, za ję cia po ka zo we
z udzia łem dzie ci oraz zwie dza -
nie szko ły. Szcze gó ło wy pro -
gram spo tkań za miesz czo ny jest na stro nach
in ter ne to wych po szcze gól nych szkół.

Szkol na „ze rów ka” to nie szko ła
Le gio now skie 6-lat ki obo wią zek edu ka cji

przed szkol nej bę dą re ali zo wać w od dzia łach
przed szkol nych w szko łach pod sta wo wych.
Już w tym ro ku 60% dzie ci 6-let nich i aż 14%
dzie ci 5-let nich prze kro czy ło szkol ne pro gi.
Pla ców ki od dwóch lat są przy go to wa ne
do przy ję cia naj młod szych, lecz le gio now skie
przed szko la wy so ko pod nio sły po przecz kę.
Dy rek to rzy szkół i przed szko li wspól nie pra -
co wa li, aby jak naj bar dziej ujed no li cić wa -
run ki, w któ rych prze by wa ją sze ścio lat ki
i wpro wa dza ją zmia ny. Co praw da już w tym
ro ku w więk szo ści szkół funk cjo nu ją od dziel -
ne świe tli ce dla naj młod szych, a w przy szłym
ro ku, kie dy ich licz ba znacz nie się zwięk szy,
od ręb ne świe tli ce dla 5–6-lat ków bę dą w ka -
żdej szko le, w któ rej „po go dzi nach” zo sta -
wać bę dzie min. 20 dzie ci.

Od dzia ły te funk cjo nu ją w „bez dzwon ko -
wym” sys te mie, co ozna cza, że pod czas przerw
po zo sta ją w sa lach. Na to miast na spa ce ry, pla -
ce za baw oraz na obia dy w sto łów kach szkol -
nych wy cho dzą w trak cie za jęć lek cyj nych
pod opie ką wy cho waw ców. Oso by do ro słe po -

ma ga ją na ło żyć je dze nie, na le wa ją zu pę, jak
trze ba to kro ją mię so. Przy nie sio ne z do mu

śnia da nia spo ży wa ne są wspól nie w sto łów -
kach lub sa lach za jęć w cza sie prze zna czo nym
na po si łek. W przy pad ku za po trze bo wa nia
na die ty – zo sta ną one uwzględ nio ne w co -
dzien nym ja dło spi sie dziec ka.

Za rów no w przed szko lach, jak i szkol nych
„ze rów kach” za ję cia po za lek cyj ne or ga ni zo -
wa ne są na proś bę i koszt ro dzi ców. Nie któ -
re szko ły or ga ni zu ją ryt mi kę, in ne na ukę

an giel skie go – licz ba za jęć i ich czę sto tli wość
za le żą od ro dzi ców.

Ka żda z le gio now skich szkół
po sia da spe cjal nie do sto so wa ne
do wie ku dziec ka sto li ki i krze -
sła, a ta kże to a le ty. Nie są one,
tak jak w przed szko lu, w tym sa -
mym po miesz cze niu, lecz znaj -
du ją się bar dzo bli sko sa li,
dzie ci wspól nie my ją rę ce
przed po sił ka mi, ko rzy sta ją

z to a let po za prze rwa mi lek cyj ny mi.
Zmia na nie ma związ ku z pla no wa nym przez

rząd wpro wa dze niem w 2014 r. obo wiąz ku szkol -
ne go dla 6-lat ków i ma za pew nić jak naj wię cej
miejsc w przed szko lach dla naj młod szych miesz -
kań ców 3- i 4-let nich. Bo wiem ka żde dziec ko ma
pra wo roz wi jać się wśród ró wie śni ków, a mi mo
roz bu do wy i bu do wy no wych przed szko li, miejsc
w pla ców kach wciąż bra ku je.

Ta ma ra Myt kow ska n

Dzieci  to  przyszłość,  w którą  warto  inwestować

W roku szkolnym 2012/2013
241 sześciolatków uczęszcza do przedszkolnych „zerówek”
278 sześciolatków uczęszcza do szkolnych „zerówek”
99 sześciolatków jest w klasach I
93 pięciolatków jest w szkolnych „zerówkach”

Zespół Szkół nr 1
ul. Zakopiańska 4, tel. 22 784 54 52
www.sp1.Legionowo.pl
19 marca, godz. 1800

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2
ul. Jagiellońska 67, tel. 22 774 27 54
www.sp2.Legionowo.pl
6 marca, godz. 1800

Zespół Szkół nr 3
ul. Wł. Broniewskiego 7, tel. 22 774 55 29
www.zs3.Legionowo.pl
13 marca, godz. 1800

Zespół Szkolno-Przedszkolny
ul. Jana Pawła I nr 2, tel. 22 774 23 82
www.zsp.Legionowo.pl
14 marca, godz. 1800

Szkoła Podstawowa nr 7
ul. Królowej Jadwigi 7, tel. 22 774 56 36
www.sp7.Legionowo.pl
4–8 marca, 4.03. godz. 1800

Zespół Szkół
ul. Zegrzyńska 3, tel. 22 774 59 50,
22 772 93 23
www.zs.Legionowo.pl
20 marca, godz. 1800

Terminy Dni Otwartych 2013
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Kon cert cha ry ta tyw ny, li cy ta cje oraz
atrak cje dla naj młod szych – tak w jed ną
z lu to wych nie dziel Po wiat Le gio now ski
zbie rał pie nią dze na ope ra cję ma łe go
Kac per ka – miesz kań ca na sze go mia -
sta. Ar tur Żmi jew ski od czy tał baj kę,
An drzej Krzy wy prze zna czył na li cy ta cję
pły tę De Mo no, Zo fia Kle pac ka, me da list -
ka olim pij ska wy sta wi ła na au kcji
ka mi zel kę z au to gra fem. Uda ło się ze -
brać 21 000 zł.

W dniu Kon cer tu Cha ry ta tyw ne go na
rzecz Kac per ka (17 lu te go) le gio now ski Ra -
tusz za mie nił się w baj ko wą kra inę roz -
brzmie wa ją cą śmie chem. Gry i za ba wy dla
dzie ci, lo te rie, kon cer ty i au kcja od by wa ły się
w ra do snej i przy ja znej at mos fe rze. Miesz -
kań cy mia sta i po wia tu ze bra li się po to, by
wspól nie ze brać pie nią dze na ope ra cję ser ca
Kac per ka.

Dzie ci, któ re przy szły wes przeć ko le gę mo -
gły po ma lo wać so bie bu zię, prze brać się w je -
den z baj ko wych ko stiu mów, za grać w grę

z Ka pi ta nem Wy der ką i zro bić sło iczek z ko -
lo ro wą so lą. Do ro śli mie li szan sę sko rzy stać
z kon sul ta cji die te tycz nej, re ha bi li ta cyj nej
i po do lo gicz nej. Du żym za in te re so wa niem
wszyst kich ze bra nych cie szy ły się lo te ria
i kier masz.

Głów na część im pre zy – kon cert cha ry ta -
tyw ny na sa li wi do wi sko wej przy cią gnął tłu -
my. Im pre zę po pro wa dził Adam Ak sa mit.
Gru pa te atral na Mło dzi Wier ni z pa ra fii Św.
Ja na Kan te go w Le gio no wie za pre zen to wa -
ła przed sta wie nie „Wład ca Le wa wu”. „Je den
rytm, je den świat” to kon cert ze spo łu
z ośrod ka dzien ne go po by tu Owi ron. Pod -
opiecz ni Szko ły Mu zycz nej Yama ha, ze spół
Nik ko oraz gru pa z Te atru Mu zycz ne go z Le -
gio no wa wspar li ak cję swo imi ta len ta mi.
W sa li wi do wi sko wej ra tu sza po ja wi ły się le -
gio now skie Mło de Ta len ty, Po seł na Sejm

Ze non Dur ka, a ta kże Ro bert Szy mań ski
– li der ze spo łu Se xbom ba oraz Pa wi lon
Czwar ty – lau re at na gro dy pu blicz no ści wie -
li szew skie go „Nasz Ta lent”.

Kac pe rek uro dził się z po wa żną, zło żo ną
wa dą – je go ser ce le ży po pra wej stro nie i ma
wy kształ co ną je dy nie le wą ko mo rę. Chło piec
ma nie speł na 6 lat, w tym cza sie prze szedł już
trzy ope ra cje na otwar tym ser cu oraz sześć
za bie gów cew ni ko wa nia ser ca. Wa da z ja ką
ży je spra wia, że ener gicz ny ma luch szyb ko
się mę czy, nie mo że za cho wy wać się jak je go
ró wie śni cy.

Ko lej na ope ra cja Kac pra, któ ra za de cy du -
je o je go ży ciu jest nie zwy kle kosz tow na.
Zgo dził się ją prze pro wa dzić prof. Edward
Ma lec pra cu ją cy w Ośrod ku Kar dio chi rur -
gicz nym Uni ver si ty Ho spi tal Mu en ster
w Niem czech – pol ski kar dio chi rurg. Ope ra -
cja jest ko niecz na i li czy się czas. Dzię ki po -
mo cy miesz kań ców Le gio no wa, Kac per
do stał szan sę na nor mal ne ży cie.

Źró dło: Po wiat Le gio now ski n

Legionowo otworzyło serca dla Kacperka

Mieszkańcy przekazali wiele przedmiotów na aukcję Wylicytowano zdjęcie z autografem Andrzeja Krzywego

Na dzieci czekało wiele atrakcji

Gwiazdą wieczoru był Robert Szymański
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Ko mu nal ny Za kład Bu dże to wy
jesz cze w tym ro ku mo że zo -
stać zmie nio ny w ko mu nal ną

spół kę o tej sa mej na zwie. Czy jest
sens zmie niać coś co funk cjo nu je
od daw na w spół kę, któ ra wy da je się
na pierw szy rzut oka być tym sa mym?
Oka zu je się, że tak. Miej ska spół ka
nie tyl ko bę dzie za rzą dza ła nie ru cho -
mo ścia mi gmi ny, lecz ta kże przy nie sie
re al ne oszczęd no ści dla le gio now -
skie go bu dże tu.

Dziś Ko mu nal ny Za kład Bu dże to wy jest
jed nost ką or ga ni za cyj ną gmi ny, któ ra zaj mu -
je się m.in. za rzą dza niem mie niem ko mu nal -
nym. Jed no cze śnie szko ły, przed szko la czy
też OPS sa mo dziel nie za rzą dza ją nie ru cho -
mo ścia mi, w któ rych pro wa dzą dzia łal ność.
Ma ją ca po wstać spół ka przej mie za rząd ad -
mi ni stra cyj ny nad więk szo ścią bu dyn ków na -
le żą cych do mia sta. Pra cow ni cy
ad mi ni stra cyj ni i kon ser wa to rzy za trud nie ni
w tych pla ców kach bę dą mo gli przejść
na tych sa mych wa run kach do no wej spół ki.
W tej chwi li trwa ją jesz cze roz mo wy z dy rek -
to ra mi pla có wek, więc li sta nie jest za mknię -
ta – na dzień dzi siej szy zmia na bę dzie
do ty czy ła ok. 40 eta tów. Oso by za trud nio ne
na czę ści eta tu ta kże w ta kim wy mia rze bę dą
pra co wa ły w spół ce.

– Po wo ła nie spół ki i prze ję cie przez nią
w trwa ły za rząd miej skich nie ru cho mo ści
przede wszyst kim da nam re al ne oszczęd no -
ści. Po pierw sze za dzia ła efekt ska li – du że,
wspól ne za ku py to znacz nie bar dziej ko rzyst -
ne ce ny. A spół ka bę dzie mo gła or ga ni zo wać
za ku py np.: ma te ria łów biu ro wych, środ ków
czy sto ści czy usług dla wszyst kich obiek tów
ra zem – mó wi Pre zy dent Mia sta Ro man
Smo go rzew ski. – Oszczęd no ści wy ni kać bę dą
ta kże z or ga ni za cji wspól nych prze tar gów,

spraw nie pro wa dzo na bę dzie kon ser wa cja
i na pra wy. Prze ję cie tych za dań przez spół kę
ko mu nal ną po zwo li ta kże na uzy ska nie
zwro tu po dat ku VAT – jest to ogrom na
oszczęd ność w ska li ro ku – do da je.

W tej chwi li nie da się do koń ca osza co wać
za osz czę dzo nych w bu dże cie mia sta kwot.
Mo wa jed nak rocz nie o set kach ty się cy zło -
tych, a na wet mi lio nach w przy pad ku po dat -
ku VAT przy du żych in we sty cjach.

Nie wszyst kie bu dyn ki miej skie bę dą mo gły
przejść pod in ny or gan ad mi ni stru ją cy – te wy -
bu do wa ne z udzia łem środ ków ze wnętrz nych,
ta kie jak Are na Le gio no wo, in sty tu cje kul tu ry,
po za Bi blio te ką (Mu zeum Hi sto rycz ne,
MOK), na dal bę dą sa mo dziel nie za rzą dzać

swo imi nie ru cho mo ścia mi lub zle cą je spół ce
na za sa dzie umo wy. Także do fi nan so wa ne ze
środ ków szwaj car skich Cen trum Ko mu ni ka -
cyj ne nie bę dzie mo gło być za rzą dza ne przez
spół kę. Nie ru cho mo ści, któ re obec nie są wy -
ko rzy sty wa ne przez: Przed szko le Miej skie
nr 6, Przed szko le Miej skie nr 9, Przed szko le
nr 11, Przed szko le Miej skie nr 12, Przed szko -
le Miej skie In te gra cyj ne nr 5, zo sta ną po dzie -
lo ne, a grunt pod pla ca mi za baw zo sta nie
wy od ręb nio ny i je go wła sność – ze wzglę du
na fakt do fi nan so wa niach bu do wy ze środ ków
UE – po zo sta nie przy Gmi nie Le gio no wo. Nie
ma w pla nach prze ję cia bu dyn ku Cen trum
Ad mi ni stra cyj no-In for ma cyj ne go (Ra tusz).

No wa sy tu acja bu dzi oba wy dy rek to rów
przej mo wa nych pla có wek – Po wo ła nie spół ki
ad mi ni stru ją cej nie ru cho mo ścia mi miej ski mi
mo że przy nieść oszczęd no ści. Wspól ne za ku -
py ener gii, ma te ria łów, środ ków czy sto ści,
mo żli wość od li cze nia VAT -u nie wąt pli wie ob -
ni żą kosz ty eks plo ata cji bu dyn ków – mó wi
Do ro ta Kuch ta, Dy rek tor Ze spo łu Szkol -
no-Przed szkol ne go nr 2, do da jąc – Jak ka żda
zmia na, ta kże to przed się wzię cie bu dzi oba -
wy. Ist nie je re al na oba wa, że dro ga od stwier -
dze nia uster ki do jej na pra wy znacz nie się
wy dłu ży, tym bar dziej, że kon ser wa to rzy nie
bę dą już pod le gać dy rek to ro wi szko ły. Efekt
tych prze kształ ceń bę dzie w du żej mie rze za -
le żał od lu dzi, któ rzy po dej mą się za rzą dza nia
spół ką – od ich kom pe ten cji i zro zu mie nia
spe cy fi ki ad mi  ni stro wa nia bu dyn kiem szko ły
czy przed szko la – martwi się dyrektor.

Osta tecz ną de cy zję w tej spra wie po dej mą
rad ni w pierw szej po ło wie 2013 ro ku.

Ta ma ra Myt kow ska n

KZB spółką komunalną?

Nowa spółka będzie zarządzała m.in stadionem miejskim
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Mia sto de we lo pe rem? Wy da wa -
nie pu blicz nych pie nię dzy
na garst kę wy brań ców? Ta kie

gło sy po ja wia ją się w od po wie dzi na to,
że Le gio no wo bu du je miesz ka nia ko -
mu nal ne oraz miesz ka nia na sprze daż.
Po sia da nie tych pierw szych jest obo -
wiąz kiem ka żde go sa mo rzą du, bu du -
jąc te dru gie mia sto nic nie tra ci,
a zy sku je no wych miesz kań ców.

Usta wa o ochro nie praw lo ka to rów, miesz -
ka nio wym za so bie gmi ny i zmia nie ko dek su
cy wil ne go sta no wi, że za da niem gmi ny jest
za spo ko je nie po trzeb miesz ka nio wych wspól -
no ty sa mo rzą do wej. Ozna cza to, że mia sto
po win no za pew nić lo ka le so cjal ne i za mien ne
oraz za dbać o miesz ka nia dla ubo gich. Oczy -
wi ście nie dla wszyst kich – za le ży to od mo żli -
wo ści, ja ki mi gmi na dys po nu je oraz licz by
miesz kań ców po trze bu ją cych wspar cia.
Szcze gó ło we za sa dy przy dzie la nia okre śla ją
ra dy gmin w swo ich uchwa łach.

Gmi na ma za tem usta wo wy obo wią zek za -
pew nie nia miesz kań oso bom i ro dzi nom
o ni skich do cho dach, przy zna nie lo ka lu so -
cjal ne go mo że na stą pić ta kże na mo cy orze -
cze nia są du, np. w przy pad ku eks mi sji.
Od 2011 ro ku we szła w ży cie no we li za cja
usta wy o ochro nie praw lo ka to rów, któ rej
prze pi sy mó wią, że gmi ny mo gą eks mi to wać
do po miesz czeń tym cza so wych. Aby by ło to
mo żli we, ka żda gmi na w swo ich za so bach
po win na mieć ta kie po miesz cze nia

Du żo lo ka li, jesz cze wię cej po trzeb
W dys po zy cji gmi ny Le gio no wo jest 1013 lo -

ka li ko mu nal nych. Jest to jed nak licz ba nie -
wy star cza ją ca w sto sun ku do po trzeb, gdyż
na przy dział lub za mia nę wła sne go lo kum cze -

ka po nad 420 ro dzin. Re mon to wa ne i przy -
sto so wy wa ne są więc sta re lo ka le, bu do wa ne
no we blo ki, a ta kże zwal nia ne te, za miesz ka -
łe przez oso by nisz czą ce mie nie ko mu nal ne
oraz nie uisz cza ją ce opłat za ich zaj mo wa nie.

Ogól na kwo ta za dłu że nia lo ka to rów le gio -
now skich miesz kań ko mu nal nych to 2,3 mln zł.
Sta le po dej mo wa ne są pró by me dia cji z dłu żni -
ka mi, za wie ra ne są ugo dy roz kła da ją ce płat no -
ści na ra ty, a ta kże pro wa dzo ne in dy wi du al ne
roz mo wy. Osta tecz no ścią są pro ce du ry praw -
ne ta kie jak są dow ne eks mi sje, ko mor nik, za -
an ga żo wa nie fir my win dy ka cyj nej.

Oso by z li sty ocze ku ją cych nie otrzy mu ją
przy dzia łu do no wych miesz kań. Tyl ko miesz -
kań cy dba ją cy o swo je miesz ka nia, re gu lar nie
opła ca ją cy czynsz i po trze bu ją cy za mia ny np.
ze wzglę du na du że za gęsz cze nie otrzy mu ją,
po uzy ska niu po zy tyw nej opi nii Spo łecz nej
Ko mi sji Miesz ka nio wej, lo ka le w no wych blo -

kach. Zwy kle na ich miej sce prze no szo ne są
ro dzi ny ta kże dba ją ce o lo ka le, a do pie ro
do od zy ska nych w ten spo sób miesz kań kwa te -
ro wa ni są no wi lo ka to rzy. Do lo ka li o naj ni -
ższym stan dar dzie tra fia ją oso by eks mi to wa ne
z in nych za so bów, np. spół dziel ni.

Niszczysz mienie komunalne – grozi Ci
eksmisja

Gmi na jed nak po sta no wi ła ta kże wal czyć
z nad uży wa ją cy mi al ko ho lu, nisz czą cy mi
mie nie i nie opła ca ją cy mi czyn szu na jem ca -
mi. W 2011 r. wy ko na nych zo sta ło 11 wy ro -
ków eks mi syj nych z lo ka li gmin nych,
w 2012 r. eks mi to wa no 15 lo ka to rów. W tym
ro ku od by ła się już jed na eks mi sja, a przy go -

to wy wa ne są ko lej ne.
Oso by, któ re nie wy wią zu ją się z opłat,

bądź ma ją in ną al ter na ty wę miesz ka nio wą
otrzy mu ją wy ro kiem są du eks mi sje. Gmi na
Le gio no wo w ubie głym ro ku oraz na 2013 r.
pod pi sa ła umo wę z Ca ri tas Die ce zji War -
szaw sko -Pra skiej, w związ ku z czym, do dys -
po zy cji Le gio no wa po zo sta ją 3 miej sca
w noc le gow ni. Dzię ki tym dzia ła niom tyl ko
w 2012 r. przy wró co no ty tu ły praw ne
do dwu na stu lo ka li z ra cji spła ty za dłu że nia.

Samorządowa zachęta dla nowych
mieszkańców

Gmi na, oprócz bu dow nic twa so cjal ne go,
in we stu je ta kże w bu dyn ki miesz kal ne dla le -
gio now skich ro dzin, prze zna czo ne do wy ku -
pu. Dwa ta kie bu dyn ki wie lo ro dzin ne
po wsta ły już przy ul. B. Roi, w ubie głym ro -
ku lo ka to rzy wpro wa dzi li się do no we go blo -
ku na os. Mło dych. Na po cząt ku stycz nia
wy ko naw ca wkro czył na bu do wę ko lej ne go
blo ku na tym osie dlu.

Gmi na sprze da je lo ka le na pod sta wie usta -
wy o go spo dar ce nie ru cho mo ścia mi i zgod nie
z tą usta wą war tość lo ka li do pierw sze go prze -
tar gu mu si być usta lo na przez rze czo znaw cę
ma jąt ko we go w opar ciu o ce ny ryn ko we. Je -
że li miesz ka nia nie sprze da dzą się w trak cie
pierw sze go prze tar gu, w póź niej szych ro ko -
wa niach jest mo żli wość roz ło że nia płat no ści
na ra ty, spła ca ne przez 10 lat mia stu, a nie
do ban ku. W przy pad ku ro ko wań ry wa li za cja
o lo kal jest du ża, za tem ce ny nie któ rych
miesz kań ro sną na wet o 50 000 zł. Jest to nie -
prze wi dzia ny za ro bek dla mia sta, któ re na bu -
dow nic twie miesz ka nio wym nie tra ci (ce na
wy wo ław cza jest ce ną „po kosz tach”, a zy sku -
je w ten spo sób miesz kań ców i po dat ni ków.

Ta ma ra Myt kow ska n

Mia�sto�bu�du�je,�ale�też�eks�mi�tu�je

1013 mieszkań komunalnych jest
w zasobach gminy Legionowo

Oprócz bloków komunalnych, miasto buduje także tanie mieszkania na sprzedaż
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Siar czy ste mro zy, czę ste zmia ny
tem pe ra tur po wy żej i po ni żej
ze ra, opa dy śnie gu i wil goć co

ro ku sku tecz nie nisz czą as falt po kry -
wa ją cy na sze dro gi. Ka żdej wio sny
kie row ców spo ty ka ją te sa me przy kre
nie spo dzian ki – licz ne pęk nię cia na -
wierzch ni, a na wet głę bo kie wy rwy
w do tych czas rów nej na wierzch ni.
Cza sem dziur jest tak wie le, że nie
spo sób ich unik nąć, co gro zi uszko -
dze niem au ta i stłucz ka mi.

Dziu ry nie zna ją po dzia łu na ka te go rie dróg
– pro blem w tym sa mym stop niu do ty ka ulic
kra jo wych, wo je wódz kich, po wia to wych jak
i gmin nych. Pod czas po zi mo wych od wi lży Straż
Miej ska, pa tro lu jąc uli ce, zwra ca bacz ną uwa gę
na stan na wierzch ni, na bie żą co zgła sza jąc za -

rząd com dziu ry, te głęb sze i nie bez piecz ne
od ra zu za bez pie cza jąc.

– Pod ko niec lu te go na uli cy Ku jaw skiej wo da
pod my ła stu dzien kę ka na li za cyj ną tuż pod war -
stwą as fal tu, co spo wo do wa ło po wsta nie ubyt ku
w jezd ni o śred ni cy oko ło 1,5 me tra i głę bo ko ści
oko ło 80 cm – re la cjo nu je za stęp ca Ko men dan -
ta Stra ży Miej skiej Adam Nad wor ski. – Aby nie

do szło do tra ge dii, stra żni cy miej scy za bez pie -
czy li wy rwę ba rier ka mi, na stęp nie po wia do mio -
ny zo stał za rząd ca dro gi.

W ca łym Le gio no wie trwa ją in ter wen cyj ne
na pra wy po zi mo we gmin nych ulic, lecz wil goć
i opa dy utrud nia ją, a cza sem unie mo żli wia ją
pra cę. Za tem wła dze mia sta i słu żby po rząd -
ko we ape lu ją do kie row ców o roz wa gę i ostro -
żną jaz dę.

Umo wa na kon ser wa cję na wierzch ni zo sta ła
pod pi sa na 11 lu te go, do te go cza su na pra wia ne
by ły naj bar dziej nie bez piecz ne ubyt ki. Do tych -
czas za ła ta no naj głęb sze dziu ry w uli cach: Pił sud -
skie go, So wiń skie go, Kra siń skie go, Pia sko wa,
Gra nicz na. Następne czekają na swoją kolej.

Koszt za ła ta nia 1 m2 ubyt ku po wy żej 4 cm wy -
no si 49,94 zł brut to. W pla nie fi nan so wym
na 2013 r. prze wi dzia no na ten cel 150 000 zł.

Ta ma ra Myt kow ska n

Nie bez piecz ne nie spo dzian ki na dro dze

Okiem�eksperta
Okre sy zi mo wy

i wcze sno wio sen ny są
su ro wy mi eg za mi na to -
ra mi trwa ło ści kon -
struk cji dro go wych.

Na pra wa dróg jest tyl ko
po zor nie ro bo tą nie skom pli ko wa ną. Popierw -
sze, znisz cze nie mo że mieć tak du że roz mia ry,
że w za sa dzie ca ła kon struk cja na da je się już
tyl ko do wy mia ny. Po dru gie, re mon ty cząst -
ko we wy ko nu je się „pod ru chem”, co dziś jest
wła ści wie re gu łą. Jed na kże du że na tę że nie ru -
chu sa mo cho do we go moc no ta ką na pra wę
kom pli ku je. Wy re mon to wa na po wierzch nia
po win na za cho wać trwa łość – w tym sa mym
miej scu uby tek ra czej nie po wi nien po wstać.
Nie ste ty czę sto zda rza się, że no wy uby tek po -
wsta je tuż obok…

To, że w okre sie zi mo wym w Pol sce za -
wsze do cho dzi do znacz nej licz by de struk -
cji dróg, do bit nie świad czy o tym, iż
w prze wa ża ją cej mie rze są one al bo nie -
do sto so wa ne do współ cze snych ob cią żeń,
al bo ma ją wa dli we kon struk cje, nie do sto -
so wa ne do na szej stre fy kli ma tycz nej.

Re mon ty cząst ko we są w rze czy wi sto ści
tyl ko do raź nym dzia ła niem na praw czym,
któ re ma przy wró cić bez pie czeń stwo ru chu.
Sy tu acja szcze gól na wy stę pu je w okre sie zi -
mo wym, gdy wa run ki at mos fe rycz ne nie po -
zwa la ją na wy ko na nie trwa łej na pra wy.
Ta kie na pra wy na le ży wio sną wy ko nać po -
now nie w sprzy ja ją cych wa run kach po go do -
wych. Wła ści wym roz wią za niem pro ble mu
jest prze bu do wa kon struk cji i przy sto so wa -
nie jej do pa nu ją ce go na da nej dro dze ru -
chu. W ta kim wy pad ku bar dzo wa żne jest
pra wi dło we okre śle nie mo żli we go wzro stu
ob cią że nia ru chem w la tach na stęp nych.

Alek san der Ro ga la,
Na czel nik Wy dzia łu

Go spo dar ki Ko mu nal nej
UM Le gio no wo n

Kierowco! Jeżeli widzisz na terenie
Legionowa niebezpieczną, zagrażającą
bezpieczeństwu ruchu drogowego
dziurę – zgłoś ją do Wydziału
Gospodarki Komunalnej pod numerem
telefonu 22 766 40 29. Jeżeli jest to
droga gminna – zlecimy jej naprawę,
jeżeli droga ma innego zarządcę
– przekażemy zgłoszenie.

Car�ska�re�wo�lu�cja
Na po cząt ku lu te go w wiel kiej ta jem ni -
cy Mag da Ges sler prze pro wa dzi ła
w Re stau ra cji Car skiej swo je Ku chen -
ne Re wo lu cje. Zna na re stau ra tor ka
trzy ty go dnie póź niej od wie dzi ła lo kal
po now nie i wy ra zi ła za do wo le nie
z wpro wa dzo nych zmian.

Jak na le ża ło się spo dzie wać, w bu dyn ku
przy ul. Ze grzyń skiej kró lu je te raz ro syj ski
kli mat. Sa la głów na urzą dzo na zo sta ła
w XIX -wiecz nym sty lu, z gło śni ków pły nie
ro syj ska mu zy ka. Mag da Ges sler do ty po wo

pol skie go me nu wpro wa dzi ła ro syj skie po -
tra wy, ta kie jak śledź pod szu bą, tra dy cyj na
ro syj ska zu pa ryb na – ucha, sy be ryj skie pie -
ro żki piel mie ni czy też ko cio łek ro syj ski Rus -
sko je Żar ko je. Do po pi cia ta kże na pój zza
wschod niej gra ni cy – Mors żu ra wi no wy.

23 lu te go pa ni Ges sler nie za po wie dzia na od -
wie dzi ła po now nie re stau ra cję i by ła za chwy co -
na za ser wo wa ny mi jej po tra wa mi. Szcze gól nie
po do ba ło jej się to, że sa mo dziel nie mo gła za -
pa rzyć so bie her ba tę w tra dy cyj nym sa mo wa rze.

Szcze gó ły re wo lu cji bę dzie mo żna obej rzeć
w pro gra mie – „Ku chen ne re wo lu cje” (emi -
sja – czwar tek, godz. 2130) na an te nie TVN
jesz cze w tym se zo nie.

Ta ma ra Myt kow ska n

fot: TVN/PiotrLitwic.com
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Mieszkańcy Legionowa od połowy lutego
do 13 marca mogą zgłaszać sugestie
zmian do Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego
miasta Legionowo. Modyfikacje obejmują
dzielnicę Ludwisin, a dotyczą głównie
zmiany przeznaczenia gruntów leśnych.

Urząd Mia sta Le gio no wo opra co wu je obec -
nie miej sco wy plan za go spo da ro wa nia prze -
strzen ne go na pod sta wie „Stu dium
uwa run ko wań i kie run ków za go spo da ro wa nia
prze strzen ne go Gmi ny miej skiej Le gio no wo”.
Pra ce nad zmia ną pla nu trwa ją od 2005 ro ku, zo -
sta ły za ini cjo wa ne uchwa łą Ra dy Mia sta Le gio -
no wo z 2003 ro ku zmie nio ną w 2007 ro ku.
W mię dzy cza sie zmie ni ły się za pi sy usta wy o pla -
no wa niu i za go spo da ro wa niu prze strzen nym, co
przy czy ni ło się do przed łu że nia pro ce du ry. Ko -
niecz ne by ło wy ko na nie do dat ko wych opra co -
wań w po sta ci stra te gicz nej oce ny od dzia ły wa nia
na śro do wi sko. Pro ce du ra po zy ska nia zgo dy
na zmia nę prze zna cze nia grun tu le śnych to ta -
kże dłu go trwa ły pro ces.

Zgod nie z za pi sa mi usta wy, zmia na pla nu mu -
si być pod da na pu blicz nej dys ku sji, któ ra od by ła
się w le gio now skim ra tu szu. W jej trak cie miesz -
kań cy zo sta li po pro sze ni o wy ra że nie swo ich opi -
nii na te mat za pro po no wa nych roz wią zań.
Oso by, któ re wzię ły udział w spo tka niu mia ły
mo żli wość za da wa nia py tań i roz mo wy z pro jek -
tan tem Szy mo nem Za bo krzec kim oraz kie row -
ni kiem Re fe ra tu Pla no wa nia Prze strzen ne go
UML Ma rze ną Mar ty niuk.

Zgod nie z obo wią zu ją ca usta wą o pla no wa niu
i za go spo da ro wa niu prze strzen nym (art. 20)
usta le nia pla nu nie mo gą na ru szać usta leń „Stu -
dium uwa run ko wań i kie run ków za go spo da ro -
wa nia prze strzen ne go Gmi ny miej skiej
Le gio no wo”.

Do ro ta Staś kie wicz n

Plan na Lu dwi sin

Po miesiącach ciszy i niepewności co
do przyszłości Młodzieżowej Rady
Miasta Legionowo, wybrany został nowy
koordynator, radni i prezydium. 19 lutego
radni złożyli ślubowanie i odbyli pierwszą
sesję.

Ma ciej Szu stec ki (I LO), Syl wia Pod gór ska
(I LO) oraz Alek san dra Edel we in (Gim.
nr 4) zo sta li człon ka mi pre zy dium re ak ty wo -
wa nej Ra dy. „Mam za szczyt otwo rzyć pierw -
sze po sie dze nie no wej Mło dzie żo wej Ra dy
Mia sta…” – ta ki mi sło wa mi roz po czął spo -
tka nie ko or dy na tor MRM Mar cin Pań czuk.
Na uczy ciel LO im. M. Ko nop nic kiej za pew -
nia, że ja ko ko or dy na tor ma dbać o to, że by
mło dzi rad ni trzy ma li się za sad i sta tu tu.
Mło dzi ma ją dzia łać i to od nich po win ny wy -
cho dzić po my sły i pro po zy cje, ko or dy na tor
się włą czy, je śli zo ba czy, że coś nie dzia ła
i coś jest nie tak

Po wy po wie dze niu słów ślu bo wa nia, rad ni
przy stą pi li do gło so wa nia nad wy bo rem
„władz”. Mło dzie żo wi rad ni, zde cy do wa ną

prze wa gą gło sów wy bra li Ma cie ja Szu stec -
kie go z I LO by peł nił funk cję Prze wod ni czą -
ce go. Ma ciej po sia da do świad cze nie
sa mo rzą do we, gdyż za sia dał w Ra dzie pod -
czas jej po przed nich ka den cji. Wi ce prze wod -
ni czą cą zo sta ła Syl wia Pod gór ska  – rów nież
z I LO. Gim na zja list kę z „czwór ki” – Alek -
san drę Edel we in wy bra no Se kre ta rzem.

W pierw szym wy wia dzie te le wi zyj nym no -
wy Prze wod ni czą cy mó wił – Chce my na pew -
no wyjść do mło dzie ży i py tać ich w szko łach,
co oni chcą zdzia łać. To nie jest tyl ko na sze
wi dzi mi się i nie dą ży my do te go, aby sa mi
o wszyst kim de cy do wać. Chcie li by śmy słu -
chać na szych ró wie śni ków i roz wią zy wać ich
pro ble my. Ma my ta kże kil ka pro jek tów, któ -
re kon ty nu uje my od lat, ta kich jak na przy -
kład Dzień Dziec ka w urzę dzie mia sta.

W Mło dzie żo wej Ra dzie za sia da ją przed -
sta wi cie le le gio now skich szkół po nad pod sta -
wo wych, któ rzy zo sta li wy ło nie ni w dro dze
wy bo rów w swo ich pla ców kach. Gim na zjum
nr 1 re pre zen tu je An na Ko le szuk, Gim na -
zjum nr 2 – Da ria Szu lim i Ra dek Skow roń -

ski, Gim na zjum nr 3 Ewe li na Pa rzuch, Gim -
na zjum nr 4 – Ad rian na Choj nac ka, Jo an na
Ko ło dziej, Alek san dra Edel we in; Gim na -
zjum nr 5 – Ju lia Ślą ska, Gim na zjum nr 6
– Ka rol Le wiń ski, Ze spół Szkół Sa le zjań -
skich – Mi chał Tar go siń ski, Jan Ko rze niow -
ski i Łu kasz No wot ka; I Li ceum
Ogól no kształ cą ce – Syl wia Pod gór ska, Mi -
cha li na Mia tu ra oaz Ma ciej Szu stec ki; II Li -
ceum Ogól no kształ cą ce – We ro ni ka Pa cek
i Mag da le na Chy lak.

Na pierw szym po sie dze niu człon ko wie
Mło dzie żo wej Ra dy Mia sta roz po czę li pla -
no wa nie swo jej dzia łal no ści, roz ma wia li mię -
dzy in ny mi o or ga ni za cji im pre zy z oka zji
Dnia Dziec ka i wy bo ru „Wy cho waw cy Ro -
ku”. Ko lej ne spo tka nie 19 mar ca.

Do ro ta Staś kie wicz n

Mło dzie żo wi Rad ni w ak cji
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Trwa wy bór wy ko naw cy bu do wy
Cen trum Ko mu ni ka cyj ne go.
14 lu te go ko mi sja prze tar go wa

za po zna ła się z dzie się cio ma pro po -
zy cja mi ofe ren tów, za in te re so wa nych
re ali za cją naj wa żniej szej te go rocz nej
in we sty cji, obej mu ją cej bu do wę
dwor ca ko le jo we go i au to bu so we go,
wie lo po zio mo we go par kin gu oraz
„we wnętrz nej ob wod ni cy” mia sta. Te -
raz trwa ją ana li zy przed wy bo rem naj -
ko rzyst niej szej ofer ty.

Do prze tar gu nie ogra ni czo ne go przy stą pi ło
dzie sięć przed się biorstw, ofer ty sied miu z nich
miesz czą się w kwo cie za bez pie czo nej przez
mia sto – pra wie 37 mln zł. Po otwar ciu ofert
ko mi sja prze tar go wa ma czas na za da wa nie
py tań, roz wie wa nie wąt pli wo ści oraz uści śla -
nie nie do pre cy zo wa nych kwe stii. Wy nik prze -
tar gu po zna my naj praw do po dob niej w mar cu.

Urząd Mia sta Le gio no wo bez po śred nio
przed otwar ciem na de sła nych ofert po dał
kwo tę, ja ką za mie rza prze zna czyć na sfi nan -
so wa nie in we sty cji, by ło to 36 937 593 zł. 80%
kosz tów bę dzie po cho dzi ło z ka pi ta łu za gra -
nicz ne go, a mia no wi cie z Fun du szu Szwaj car -
skie go – Szwaj car sko -Pol skie go Pro gra mu
Współ pra cy.

Sie dem ofert zmie ści ło się w za bez pie czo -
nej przez mia sto kwo cie – fir ma Fad bet S.A.,
któ ra za pro po no wa ła 36,5 mi lio na, kon sor -
cjum Mir bud S.A. i Przed się bior stwo Bu do -
wy Dróg i Mo stów Ko by lar nia S.A. (34,7 mln
zł), Do rbud S.A. (36,3 mln zł), „Win nic ki”
(35,4 mln zł), In stal Bia ły stok S.A. (33,4 mln
zł) i Zab -Bud An drzej Za bo klic ki (33,2 mln
zł), kon sor cjum firm P.P.H.U. Bu der Da nu ta
Flis, Ra fał Flis Sp. J. i Przed się bior stwo Bu -
dow la no -Mon ta żo we Flis bud Sta ni sław Flis,
za ofe ro wa ło naj mniej – 28,8 mln zł. Zna cze -
nie przy wy bo rze oprócz ce ny bę dzie mia ła
ta kże dłu gość za ofe ro wa nej gwa ran cji.

Cen trum Ko mu ni ka cyj ne czy li co?
W skład tej naj więk szej w hi sto rii mia sta in -

we sty cji wej dą: dwo rzec, par king, po łą cze nie
dro go we ulic Po lna i Pia sko wa. W ra mach

pro jek tu zo sta nie ta kże roz bu do wa ne przej -
ście pod ziem ne od stro ny osie dla Pia ski.

Bu dy nek Dwor ca bę dzie miał trzy kon dy -
gna cje, gdzie po miesz czą się nie tyl ko ka sy
bi le to we oraz po cze kal nia dla pa sa że rów.,
bu dy nek bę dzie sie dzi bą no wo cze snej Me -
dia te ki – Bi blio te ki z ofer tą dla naj młod -
szych, mło dzie ży, pod ró żnych i se nio rów.
Przy dwor co wy par king na ziem ny po mie -
ści 97 sa mo cho dów. Znacz nie wię cej, bo
aż 774 au ta po mie ści trzy kon dy gna cyj ny par -
king po stro nie osie dla Pia ski. Za stą pi on
tym cza so wy par king na ram pie ko le jo wej.
Przej ście pod ziem ne zo sta nie roz bu do wa ne
z uwzględ nie niem po trzeb osób nie peł no -
spraw nych. Wzdłuż li nii ko le jo wej po wsta nie

dro ga, „we wnętrz na ob wod ni ca”, któ ra po -
łą czy uli cę Po lną z Pia sko wą. Bę dzie ona
głów ną dro gą do jaz do wą do wie lo po zio mo -
we go par kin gu. No wa uli ca bę dzie mia ła 6
me trów sze ro ko ści.

Le gio now skie Cen trum Ko mu ni ka cyj ne
sta nie się ko lej ną, po Are nie Le gio no wo
i Ra tu szu, wi zy tów ką mia sta oraz wa żnym
miej scem na kul tu ral nej ma pie Le gio no wa.
Bu do wa dwor ca i to wa rzy szą cej mu in fra -
struk tu ry ma trwać 18 mie się cy od mo men tu
roz po czę cia prac bu dow la nych. Po czą tek ro -
bót jest uza le żnio ny od ter mi nu wy bo ru wy -
ko naw cy.

Do ro ta Staś kie wicz,
Ta ma ra Myt kow ska n

Cen trum Ko mu ni ka cyj ne za 18 mie się cy

Centrum Komunikacyjne będzie także główną siedzibą Mediateki

Trzykondygnacyjny parking pomieści blisko 800 aut
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Miesz kań cy oko lic Sta dio nu Miej skie go przy wy kli
do co i rusz przy da rza ją cych się tam stłu czek i ko -
li zji. Kie row cy wy je żdża ją cy z ul. Par ko wej w ul. So -

bie skie go cza sem za po mi na ją o ko niecz no ści ustą pie nia
pierw szeń stwa, co koń czy się zgrzy tem bla chy i przy jaz -
dem ka re tek. Dla te go wła dze po wia tu zde cy do wa ły się
na nie zwy kle kosz tow ną in we sty cję – prze bu do wę ulic Ja -
giel loń skiej, Par ko wej i So bie skie go. Za rów no miesz kań -
cy, jak i wła dze lo kal ne naj więk szą uwa gę przy wią zu ją
do bez pie czeń stwa na tych dro gach.

Skrzy żo wa nie So bie skie go i Par ko wej zo sta nie prze bu do wa ne jesz -
cze w tym ro ku. Po ja wi się tam ron do, któ re spo wol ni ruch na tym
od cin ku oraz uła twi włą cze nie się do ru chu z uli cy Par ko wej, któ ra
jest dzi siaj pod po rząd ko wa na. Ron do bę dzie mia ło śred ni cę ze -
wnętrz ną 40 me trów, na 3 wlo tach wy bu do wa ne zo sta ną przej ścia dla
pie szych z azy la mi. Wy spa cen tral na bę dzie nie prze jezd na. Prze bu -
do wa ny ma zo stać po nad stu me tro wy od ci nek cią gu ulic So bie skie go
– Kra kow ska, od skrzy żo wa nia z Par ko wą do ul. Lwow skiej, gdzie ma
po wstać czte row lo to we skrzy żo wa nie, z wy dzie lo ny mi pra wo i le wo -
skrę ta mi. In we sty cja obej mie rów nież bu do wę miejsc par kin go wych.
Zmo der ni zo wa na zo sta nie też uli ca Par ko wa od Ja giel loń skiej
do skrzy żo wa nia z So bie skie go. Pla ny in we sty cyj ne obej mu ją ta kże
prze bu do wę ul. Ja giel loń skiej od War szaw skiej aż do ul. Bar skiej.
W ra mach ro bót wy mie nio na ma zo stać sy gna li za cja świetl na
na skrzy żo wa niu uli cy Ja giel loń skiej i Pił sud skie go, po wsta nie tam ta -
kże pra wo skręt dla ja dą cych w ul. Pił sud skie go od stro ny Przy stan ku.
Przy Szko le Pod sta wo wej nr 2 po wsta nie przy sta nek au to bu so wy z za -
to ką oraz obu stron ny chod nik i ście żka ro we ro wa.

Jan Gra biec, sta ro sta
le gio now ski, tak mó wi
o pro jek cie – W ostat -
nich la tach Po wiat nie -
wie le in we sto wał na
te re nie Le gio no wa.
W tym ro ku mo że my nad -
ro bić te za le gło ści re mon -
tu jąc jed ne
z naj wa żniej szych dróg
po wia to wych, a jed no cze -
śnie głów ne uli ce mia sta.
Ko niecz ność re mon tu wy -
ni ka ze złe go sta nu tech -
nicz ne go ul. Ja giel loń skiej
i Par ko wej oraz po trze by
do sto so wa nia ukła du ko -
mu ni ka cyj ne go w mie ście
do zmian, zwią za nych
z bu do wą i, mam na dzie -

ję, ry chłym od da niem do użyt ku tu ne lu dro go we go na Przy stan ku. Głów -
nym za ło że niem pro jek to wa nych zmian jest, po za mo der ni za cją
na wierzch ni i wzmoc nie niem pod bu do wy dro gi, wpro wa dze nie roz wią -
zań, za pew nia ją cych bez pie czeń stwo uczest ni kom ru chu dro go we go.

W szcze gól no ści pie szym i ro we rzy stom. W pro jek cie za pro po no wa li śmy
roz wią za nia, któ re se pa ru ją ruch pie szy i ro we ro wy od ru chu ko ło we go

wszę dzie tam, gdzie po zwa la na to sze ro kość pa sa dro go we go. In we sty -
cja nie by ła by mo żli wa bez za an ga żo wa nia fi nan so we go sa mo rzą du mia -
sta, któ ry w po ło wie fi nan su je to przed się wzię cie.

Jest to ko lej ny wspól ny pro jekt mia sta i po wia tu – Od lat re ali zo wa -
na współ pra ca po mię dzy mia stem i po wia tem skut ku je wie lo ma uda ny -
mi przed się wzię cia mi, za rów no w sfe rze roz wo ju na sze go mia sta jak
i je go pro mo cji, co mo gli śmy ob ser wo wać choć by przy or ga ni za cji Eu -
ro 2012 – mó wi Le szek Smu niew ski – Prze wod ni czą cy Ko mi sji Roz -
wo ju Mia sta – Już nie ba wem roz pocz nie się ko lej na re ali zo wa na
wspól nie in we sty cja – prze bu do wa ul. Ja giel loń skiej oraz skrzy żo wa nia
ulic Par ko wa i So bie skie go, gdzie ma po wstać ron do. Mo der ni za cja tych
ulic skut ko wać bę dzie uspraw nie niem ukła du ko mu ni ka cyj ne go Le gio -
no wa, zwięk sze niem bez pie czeń stwa użyt kow ni ków (przede wszyst kim
pie szych), oraz przy go to wa niem mia sta do za mknię cia prze jaz du ko le jo -
we go Par ko wa/Wy szyń skie go i pla no wa ne go zwięk szo ne go ru chu po jaz -
dów spo wo do wa ne go otwar ciem tu ne lu pod to ra mi. Miej my na dzie ję,
że re ali za cja po wy ższych in we sty cji zo sta nie prze pro wa dzo na szyb ko
i spraw nie, a jej wy ko na nie po zy tyw nie wpły nie na bez pie czeń stwo użyt -
kow ni ków na szych dróg oraz uspraw ni ruch po Le gio no wie.

Kon sul ta cje i bez pie czeń stwo przy szko le
Pod czas zor ga ni zo wa nych w po ło wie lu te go w Ze spo le Szkol -

no-Przed szkol nym nr 2 kon sul ta cji spo łecz nych do ty czą cych tej prze -

bu do wy, za in te re so wa nie ze bra nych wzbu dzi ła spra wa przejść dla
pie szych wzdłuż ul. So bie skie go. Cho dzi głów nie o przej ścia
przy ul. Gnieź nień skiej oraz Chro bre go, któ ry mi cho dzą ucznio wie
szko ły. Sta ro sta za pew nił, że po wiat do kład nie za na li zu je mo żli wo ści
zmian i za pro po nu je naj lep sze roz wią za nia dla bez pie czeń stwa prze -
chod niów. Nie za bra kło py tań o ście żki ro we ro we i miej sca par kin go -
we wzdłuż Ja giel loń skiej. Przed się bior cy z pa wi lo nu han dlo we go
na ro gu Ja giel loń skiej i Pił sud skie go by li za nie po ko je ni zmniej sze -
niem chod ni ka, na któ rym par ku ją ich klien ci.

Po raz ko lej ny po ru szo na zo sta ła ta kże spra wa bu do wy przez ko lej
tu ne lu pod to ra mi. Miesz kań cy chcie li wie dzieć, kie dy wresz cie in we -
sty cja zo sta nie za koń czo na. Za stęp ca pre zy den ta Lu cjan Chrza now -
ski po in for mo wał, że we dług za pew nień PKP tu nel ma być go to wy
w dru giej po ło wie ro ku.

Spo ro gło sów miesz kań ców, głów nie ro dzi ców dzie ci uczęsz cza ją cych
do Ze spo łu Szkol no-Przed szkol ne go nr 2, do ty czy bez pie czeń stwa
uczniów wo kół szko ły. Dzie ci idą ze wszyst kich stron – od uli cy Kra kow -
skiej, Gnieź nień skiej, Chro bre go i So bie skie go. Ta prze bu do wa jest więc
z punk tu wi dze nia ich bez pie czeń stwa nie zwy kle istot na. Do ty czy to
szcze gól nie skrzy żo wa nia ulic Kra kow skiej i Gnieź nień skiej gdzie jest
bar dzo nie bez piecz nie, skrzy żo wa nia Par ko wej So bie skie go oraz przej -
ścia dla pie szych przy Kor dec kie go. Le gio now scy rad ni Ja nusz Klej ment
i Mi ro sław Pa chul ski pro si li sta ro stę o za mon to wa nie przy szko le sy gna -
li za cji świetl nej, ba rie rek od gra dza ją cych chod nik od uli cy oraz o usu nię -
cie be to no we go słu pa ener ge tycz ne go ze skrzy żo wa nia Ja giel loń skiej
i Par ko wej. Sta ro sta obie cał przyj rzeć się spra wie i być mo że za mon to -
wa nie przy przej ściu dla pie szych ostrze gaw cze go żół te go świa tła, po -
nie waż jak twier dzą po wia to wi urzęd ni cy – sy gna li za cja świetl na usy pia
uwa gę kie row ców, któ rzy wi dząc zie lo ne świa tło przy spie sza ją i mo gą
nie za uwa żyć wbie ga ją cych na uli cę dzie ci.

Prze bu do wa Par ko wej, Ja giel loń skiej i So bie skie go ma ru szyć póź -
ną wio sną i mo że po trwać na wet do pół ro ku.

Ta ma ra Myt kow ska n

Długo wyczekiwane rondo

Moje Legionowo

Koszt inwestycji – 15 mln zł
3 mln zł dofinansuje Miasto Legionowo, 3 mln zł pochodzi
z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych

W 2013 r. budżet Legionowa to 177,7 mln zł,
z tego 37,5 mln zł miasto przeznaczy na inwestycje
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Stra te gia Prze wi dy wa nia i Za rzą dza -
nia Zmia ną Go spo dar czą w po wie -
cie le gio now skim do 2020 ro ku, to

do ku ment, któ ry po wstał w wy ni ku
wspól nej pra cy przed się bior ców, or ga ni -
za cji po za rzą do wych i in sty tu cji pu blicz -
nych z po wia tu le gio  now skie go w ra  mach
Le gio now skie go Fo rum Dia lo gu.

Po nad rok trwa ły pra ce w for mie warsz ta -
tów dla or ga ni za cji po za rzą do wych, przed się -
bior ców i in sty tu cji pu blicz nych, któ rych
ce lem by ła po pierw sze dia gno za sy tu acji
na lo kal nym ryn ku pra cy, a na stęp nie zna le -
zie nie roz wią zań, któ re mo żna wy ko rzy stać,
by zmie niać ją na lep sze. Za an ga żo wa nie
w pro jekt przed sta wi cie li trzech sek to rów:
spo łecz ne go, pu blicz ne go i przed się bior czo -
ści, po zwo li ło spoj rzeć na lo kal ne pro ble my
z ró żnej per spek ty wy. Spo tka nia uczest ni ków
Fo rum sta ły się oka zją do wy mia ny do świad -
czeń i na wią za nia współ pra cy po mię dzy ty mi
gru pa mi. Po zwo li ły rów nież oba lić wie le ste -
reo ty pów, funk cjo nu ją cych w świa do mo ści
lo kal nych przed się bior ców, spo łecz ni ków
i urzęd ni ków w od nie sie niu do po zo sta łych
uczest ni ków po wia to we go ży cia spo łecz ne go.

W pro jek cie uczest ni czy ło bli sko 90 pod -
mio tów. Stra te gia, w któ rej ze bra ne zo sta ły
wy ni ki ich pra cy, jak rów nież wska za ne mo -
żli we kie run ki dzia łań, ma ją cych na ce lu za -
po bie ga nie wzro sto wi bez ro bo cia, zo sta ła
za pre zen to wa na na spo tka niu koń czą cym
pro jekt 30 stycz nia 2013 r. Li de rem pro jek tu
by ła Gmi na Miej ska Le gio no wo, a part ne ra -

mi Sta ro stwo Po wia to we w Le gio no wie, Po -
wia to wy Urząd Pra cy w Le gio no wie oraz Po -
wia to wa Izba Go spo dar cza.

Do ku ment pre zen to wa ny na ko niec prac
Le gio now skie go Fo rum Dia lo gu nie jest je -
dy nym owo cem pro jek tu. W od po wie dzi
na zgła sza ne przez uczest ni ków pro jek tu
ocze ki wa nia i po trze by zor ga ni zo wa na zo sta -
ła m.in. de ba ta na te mat do sto so wa nia ofer -
ty szkół za wo do wych z te re nu po wia tu
do po trzeb lo kal ne go ryn ku pra cy, jak rów -
nież szko le nia z po zy ski wa nia środ ków z pro -
gra mów unij nych. Po nad to uczest ni cy
na wią za li współ pra cę przy dzia ła niach
na rzecz spo łecz no ści po wia tu, pi sząc i re ali -
zu jąc wspól ne pro jek ty.

Choć for mal nie pra ce Le gio now skie go Fo -
rum Dia lo gu się za koń czy ły, nie ozna cza to
koń ca współ pra cy po mię dzy uczest ni ka mi
pro jek tu i roz sze rza nia jej o ko lej ne pod mio -
ty, funk cjo nu ją ce w lo kal nej spo łecz no ści. Ze
Stra te gią, któ rej in te gral ną czę ścią jest wy -
kaz uczest ni ków ze wszyst kich trzech sek to -
rów wraz z da ny mi kon tak to wy mi, mo żna się
bę dzie wkrót ce za po znać na stro nie www.le -
gio no wo.pl w za kład ce Le gio now skie Fo rum
Dia lo gu lub w biu rze pro jek tu w Urzę dzie
Mia sta Le gio no wo przy ul. Pił sud skie go 41
(II pię tro, pok. 3.23, tel. 22 7664073/74).

Joanna Kajdanowicz
Rzecznik Prasowy Starostwa

Powiatowego w Legionowie n

Dia log prze ciw bez ro bo ciu i wy klu cze niu

Ponad 1000 kart
Dużej Rodziny
Od stycz nia 2013 r. w Le gio no wie
dzia ła pro gram dla Du żych Ro dzin.
Z ofe ro wa nych przez mia sto i pry wat -
nych przed się bior ców zni żek sko rzy -
sta ło już po nad 1000 osób. Do urzę du
cią gle wpły wa ją no we wnio ski o wy -
da nie kar ty.

Kar ty Du żej Ro dzi ny otrzy mu ją miesz kań -
cy z trój ką i więk szą licz bą dzie ci. Wa run kiem
jest za mel do wa nie dzie ci i jed ne go z ro dzi -
ców na te re nie mia sta. Kar ty obo wią zu ją
do 24. ro ku ży cia bądź do mo men tu za koń -
cze nia edu ka cji. Uczest nic two w pro gra mie
upraw nia do zni żek za opła ty w przed szko -
lach i żłob ku (30% dla ro dzin z 3 dzie ci i 50%
dla ro dzi ców po sia da ją cych przy naj mniej 4
dzie ci), za ję ciach or ga ni zo wa nych przez
MOK i MO SiR, a ta kże zni żek na in dy wi du -
al ne wej ścia na pły wal nię. Do ak cji włą czy li
się przed się bior cy – part ne rzy pro gra mu. Ka -
żdy wraz z kar tą otrzy mu je in for ma tor z li stą
ofe ro wa nych ra ba tów, ak tu al ny spis współ -

pra cu ją cych z mia stem przed się bior ców znaj -
du je się na stro nie www.le gio no wo.pl w za -
kład ce Kar ta Du żej Ro dzi ny.

Ro dzi na So wiń skich w skła dzie: ta ta Sła wo -
mir, ma ma Re na ta, sy no wie An to ni, Fran ci szek
i Ste fan oraz naj młod sza – dwu let nia Ma rian -
na swo je kar ty otrzy ma ła z rąk pre zy den ta Ro -
ma na Smo go rzew skie go. Pre zy dent gra tu lo wał
tak licz ne go po tom stwa i za chę cał ro dzi nę
do dal sze go roz wo ju w tym kie run ku, a dr Sła -
wo mir So wiń ski wy ra ził uzna nie dla mia sta

za tak szczyt ną ini cja ty wę. – „W cza sach kry zy -
su i wszech obec nej oszczęd no ści cie szy to, że
Le gio no wo po sta no wi ło wyjść na prze ciw licz -
nym ro dzi nom i wpro wa dzić kar tę, któ ra przy -
nie sie sze reg zni żek i ulg” – po wie dział.

Do tych czas wy da no 1156 kart Du żej Ro dzi -
ny – otrzy ma ły je 183 ro dzi ny z trój ką i 48
z czwór ką lub więk szą ilo ścią po ciech. W pro -
jekt za an ga żo wa nych jest po nad 40 part ne rów,
a ich licz ba suk ce syw nie wzra sta.

Ta ma ra Myt kow ska n
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Śnie gi top nie ją i po go da po wo li za chę -
ca do wyj ścia z do mu. Zi mo we le ni -
stwo zwy kle ob ja wia się do dat ko wy mi
ki lo gra ma mi w ob rę bie pa sa, za tem
naj wy ższy czas za cząć się ru szać. Dla
tych, któ rzy nie lu bią wy sił ku na si łow -
ni, le gio now ski MO SiR przy go to wał
jak co ro ku sze ro ką ofer tę.

XXI Biegi Przełajowe o Puchar Prezydenta
Miasta Legionowo

Już 13 kwiet nia od bę dą się XXI Bie gi
Prze ła jo we o Pu char Pre zy den ta Mia sta Le -
gio no wo. Start i me ta jak zwy kle na po la nie
le śnej przy ul Za ko piań skiej. Bie gi mło dzie -
żo we roz pocz ną się o go dzi nie 1000, bieg
głów ny dwie go dzi ny póź niej.

Dla wszyst kich uczest ni ków cze ka ją pięk -
ne pa miąt ko we me da le i wie le in nych nie -
spo dzia nek.

Za pi sy na bie gi za czy na ją się 4 mar ca przez
stro nę www.mo sir -le gio no wo.pl.

Wpi so we w bie gu głów nym wy no si:
• 15 zł bez pełnego pakietu startowego
• 25 zł za udział w Biegu Głównym

z pełnym pakietem startowym.
Wię cej in for ma cji na www.mo sir -le gio no -

wo.pl.

Zajęcia z Animatorami na Stadionie Miejskim
Już od 1 mar ca do 30 li sto pa da od po nie -

dział ku do piąt ku w go dzi nach 1600–2000 oraz
w so bo ty i nie dzie le w go dzi nach 1000–2000

na bo isku Or lik na Sta dio nie Miej skim
przy ul. Par ko wej od by wa ją się za ję cia spor -
to we z ani ma to ra mi. Or ga ni za to rzy za pra -
sza ją wszyst kie dzie ci do spę dza nia wol ne go
cza su w spo sób zdro wy i ak tyw ny.

10 mar ca w ha li wi do wi sko wo-spor to wej
Are na Le gio no wo od bę dzie się ko lej ny tur niej
w ra mach Grand Prix Le gio no wa w ko szy ków -
ce 3-oso bo wej. Po czą tek o go dzi nie 1500. Dru -
ży ny wy stę pu ją w skła dach 3-oso bo wych,
dru ży na mo że zgło sić jednego za wod ni ka re -

zer wo we go. Nie ma li mi tu wie ku. Zgło sze nia
dru żyn bę dą przyj mo wa ne w biu rze za wo dów
pół go dzi ny przed roz po czę ciem tur nie ju.

Ta kże 10 mar ca w go dzi nach 900–1400 od bę -
dzie się Grand Prix Le gio no wa w Siat ków ce.
Zgło sze nia bę dą przyj mo wa ne w biu rze za wo -
dów pół go dzi ny przed roz po czę ciem tur nie ju.

Grand Prix ama to rów te ni sa sto ło we go
Wszyst kich sym pa ty ków te ni sa sto ło we go

MO SiR za pra sza na VI Grand Prix Ama to -
rów w Te ni sie Sto ło wym. Tur niej VI od bę -
dzie się 16 mar ca 2013 ro ku w Are nie
Le gio no wo. Zgło sze nia ka te go rii wie ko wych
(szko ły pod sta wo we, gim na zjum i szko ły
śred nie do 21 lat oraz ka te go rie se nio rów
i se nio rek – do godz. 830 (roz po czę cie za wo -
dów godz. 900), zgło sze nia ka te go rii open ko -
biet i mę żczyzn – do godz. 1145 (roz po czę cie
za wo dów godz. 1200). W ka te go rii open męż -
czyzn obo wią zu je wpi so we 10 zł.

Jo an na Tru siak n

Wio sna z MO Si R-em
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Mu zeum Hi sto rycz ne w Le gio no wie uczci ło w spo sób szcze gól ny Mię dzy na ro do wy Dzień Ko biet. W nie dzie lę
10 mar ca 2013 r. otwo rzy no wą wy sta wę Świa tło czu łe. Fo to gra fie ko biet Le gio no wa z XX i XXI w. Re pro duk cje
w tech ni ce am bro ty pu – Bar tosz Ja ku biec. Jej ce lem jest przed sta wie nie po sta ci ko biet, któ re miesz ka ły i pra co -

wa ły w Le gio no wie od po cząt ku XX w. do cza sów obec nych.

Kon cep cja wy sta wy za kła da pre zen ta -
cję ar chi wal nych i współ cze snych zdjęć
ko biet w hi sto rycz nej tech ni ce fo to gra -
ficz nej. Idea wy sta wy zo sta ła opra co wa -
na w Mu zeum Hi sto rycz nym
w Le gio no wie. Ku ra to rem jest dr Alek -
san dra Ja kób czyk -Go la. Ra fał De giel
do ko nał wy bo ru i opra co wał zdję cia ar -
chi wal ne, a Waw rzy niec Or liń ski za jął
się or ga ni za cją eks po zy cji.

Na wy sta wę skła da się trzy dzie ści, wy -
ko na nych w tech ni ce am bro ty pu, re pro -
duk cji fo to gra fii z ar chi wum mu zeum
oraz ze zbio rów pry wat nych miesz kań -
ców Le gio no wa. Jest to je dy na te go ro -
dza ju wy sta wa w Pol sce. Jej war to ścią
jest po ka za nie zna cze nia i ro li ko biet
w ży ciu mia sta. W cen trum uwa gi znaj dą
się na niej te, któ re za zwy czaj po zo sta -
wa ły na dru gim pla nie: ko bie ty bez i -
mien ne, re pre zen tu ją ce ró żne war stwy
spo łecz ne. Obok nich zo ba czy my po sta -
cie zna ne z hi sto rii mia sta. Wy sta wa nie
po wsta ła by bez wspar cia fi nan so we go
współ cze snych ko biet Le gio no wa i ma
cha rak ter ak cji spo łecz nej.

Pre zen to wa ne w Mu zeum Hi sto rycz -
nym w Le gio no wie pra ce zo sta ły wy ko -
na ne w tech ni ce am bro ty pu
– wy wo dzą cej się z XIX w. me to dzie
mo krej pły ty ko lo dio no wej wy na le zio nej
przez Jo se pha Nicépho re'a Niépce go
w 1850 r. Znacz na część pre zen to wa -
nych na eks po zy cji ar chi wal nych fo to -
gra fii do ty czy okre su przed wo jen ne go.
W tym cza sie więk szość le gio no wia nek
zaj mo wa ła się pro wa dze niem go spo dar -
stwa do mo we go. Wie le jed nak mu sia ło
sta wić czo ła świa to we mu kry zy so wi go -
spo dar cze mu i mu sia ło pod jąć pra cę za -
wo do wą. Czę sto by ła to pra ca fi zycz na.
Ko bie ty pra co wa ły w fa bry ce gu zi ków,
w za kła dach ba lo no wych. Za trud nia no
je rów nież w Urzę dzie Pocz to wo -Te le -
gra ficz nym w Le gio no wie i w Urzę dzie
Gmi ny oraz w Stra ży Po żar nej. By ły na -
uczy ciel ka mi, dzia łacz ka mi spo łecz ny -
mi, or ga ni zo wa ły się i zrze sza ły w ce lu
za pew nie nia wła ści we go po zio mu edu -
ka cji i opie ki nad dzieć mi, a ta kże
– w ce lach sa mo po mo co wych. Uczest ni -
czy ły ta kże w wal kach o nie pod le głość.
Ta kże po woj nie od gry wa ły wa żną ro lę
w ży ciu Le gio no wa i wciąż kształ tu ją ak -
tyw nie ob li cze mia sta.

dr Ja cek Szcze pań ski
Re pro duk cje w tech ni ce am bro ty pu

Bar tosz Ja ku biec n

Świa tło czu łe
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O ile piłka siatkowa w naszym mieście
ma wieloletnią tradycję podpartą
sukcesami sportowymi, to o piłce
ręcznej można mówić nie inaczej niż
nowicjusz. Mimo że na sportowej mapie
Legionowa Klub Piłki Ręcznej
Legionowo pojawił się stosunkowo
niedawno to sportowy progres jest
wręcz imponujący. Najpierw
błyskawiczny awans do I ligi, następnie
fantastyczna pierwsza runda
na zapleczu superligi i okazało się że
szczypiorniści z Legionowa stali się
głównym kandydatem do awansu.
Jednak żeby tak się stało,
przed zawodnikami KPR Legionowo
ciężka druga runda.

Za wod ni cy, któ rzy za koń czy li pierw szą
część se zo nu na pierw szym miej scu z pię cio -
ma punk ta mi prze wa gi nad ko lej nym ry wa -
lem wie dzie li, że dru ga run da bę dzie bar dziej
wy ma ga ją ca.

Cho ciaż do zna li pierw szej po ra żki w se zo -
nie, to pierw sze czte ry me cze za gra li bar dzo
do brze w obro nie. Świad czą o tym wy ni ki po -
zo sta łych spo tkań z AZS UW, Pol ski Cu kier
Po me za nią Mal bork oraz Me ble Wój cik El -
bląg. któ re wy gra li pew nie.

– Rze czy wi ście wy gra ne KPR Le gio no wo
by ły prze ko nu ją ce i efek tow ne. O tym, jak
cię żka bę dzie run da re wa nżo wa niech świad -

czy fakt, że w pią tym spo tka niu dru giej run -
dy na wła snym par kie cie na si za wod ni cy zre -
mi so wa li z Re al Astro mal Lesz no.

Za wod ni cy wie dzą że nikt się przed na mi
nie po ło ży i nie od da punk tów za dar mo.
O tym me czu za po mi na my, wy cią ga my wnio -
ski i je dzie my wal czyć o ko lej ne punk ty. Plan
po zo sta je ten sam i je stem prze ko na ny że za -
wod ni cy da dzą z sie bie wszyst ko aby już z ko -
lej ne go me czu wró cić z tar czą – mó wi
wi ce pre zes KPR Le gio no wo Ma ciej Chod -
kow ski.

Po tym spo tka niu KPR Le gio no wo do wal -
ki o li go we punk ty wró ci do pie ro po świę tach
Wiel kiej No cy. Ko lej ne spo tka nie na na szej

Are nie ro ze gra 13 kwiet nia z KS Ve trex So -
kół Ko ście rzy na.

Mi chał Ko brzyń ski

Pozostałe mecze KPR Legionowo na
własnym boisku – wstęp wolny
• 13 kwietnia:

KPR Legionowo – KS Vetrex Sokół
Kościerzyna

• 27 kwietnia:
KPR Legionowo – OKPR Warmia -
-Traveland Olsztyn

• 4 maja:
KPR Legionowo – Kar-Do-Spójnia
Gdynia n

KPR w dro dze na szczyt
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Po fan ta stycz nym awan sie
do Or len Li gi, Sió dem ka Le gio -
no via Le gio no wo pla su je się

na ostat nich miej scach ta be li. Sła be
wy ni ki za wod ni czek spo wo do wa ły
zmia nę tre ne ra – Woj cie cha Lal ka,
twór cę suk ce su le gio now skich siat ka -
rek, za stą pi ła Jo lan ta Stu dzien na.
O przy szło ści „La lek” z Pre ze sem Za -
rzą du Le gio no via SA roz ma wia Mi chał
Ko brzyń ski

– Jak dłu go trwa Pa na przy go da z le gio -
now ską siat ków ką?

– Aż trud no w to uwie rzyć, ale już po nad
trzy dzie ści lat sta ram się upo wszech niać pił -
kę siat ko wą wśród mło dych miesz kań ców
Le gio no wa.

– Od se zo nu 2012/2013 ze spół Sió dem -
ka Le gio no via Le gio no wo wy stę pu je w roz -
gryw kach Or len Li gi. Ja kie zmia ny
mu sia ły na stą pić w klu bie?

– Jak Pan wie, od 13 lat wy stę po wa li śmy we
wszyst kich roz gryw kach ja ko Le gio now skie
To wa rzy stwo Siat ków ki Le gio no via, na to -
miast no wa sy tu acja, czy li awans do eks tra -
kla sy, zmu si ła nas do za re je stro wa nie
no we go pod mio tu ja ko Spół ki Ak cyj nej
i od tej po ry wy stę pu je my pod na zwą Sió -
dem ka Le gio no via S.A.

W związ ku z tym wszyst kie za wod nicz ki
mu sia ły zmie nić bar wy klu bo we, po wstał no -
wy Za rząd i Ra da Nad zor cza na cze le któ rej
sta nął Pre zes Le gio no vii Je rzy Gó rec ki,
a mnie przy pa dło w udzia le kie ro wa nie Za -
rzą dem.

– W chwi li obec nej za koń czy ła się run -
da za sad ni cza roz gry wek, ze spół Sió dem -
ki pla su je się na IX miej scu i bę dzie
wy stę po wał w ko lej nym eta pie roz gry wek
Play -out o utrzy ma nie się w eks tra kla sie,
co Pan o tym są dzi? Czy mo żna by ło unik -
nąć ba ra ży?

– Przed roz gryw ka mi li czy li śmy się z tym,
że bę dzie my pla so wa li się w dru giej po łów ce
ta be li li go wej, ale oczy wi ście mie li śmy na -
dzie ję na zna le zie nie się w ósem ce, co da ło -
by nam ob li ga to ryj ne utrzy ma nie się w Or len
Li dze.

Oka zu je się, że na szą pię tą achil le so wą by -
ły me cze roz gry wa ne na wy jaz dach, w cza sie

któ rych ugra li śmy tyl ko trzy punk ty i to z naj -
słab szym ze spo łem po run dzie za sad ni czej
AZS -em Bia ły stok.

W od po wie dzi na dru gie py ta nie to oczy -
wi ście mo żna by ło unik nąć ba ra ży, ale jak
mó wi przy sło wie mą dry Po lak po szko dzie.
Że by śmy wie dzie li to wszyst ko, co dzi siaj
wie my, praw do po dob nie nie po peł ni li by śmy
pa ru błę dów i nie któ re sy tu acje roz gry wa li -
by śmy ina czej.

– Tuż przed naj wa żniej szy mi me cza mi
w Or len Li dze Za rząd zwal nia tre ne ra.
Czy to do bry po mysł?

– Na pew no nie jest to kom for to wa sy tu -
acja. Pa trząc z punk tu wi dze nia klu bu, czy li
za wod ni czek i na szych wier nych ki bi ców, jest
to po su nię cie bar dzo ry zy kow ne, ale trze ba
by ło coś zro bić, aby wstrzą snąć ze spo łem
i przed naj wa żniej szy mi me cza mi zmo ty wo -
wać dziew czy ny do jesz cze in ten syw niej szej
pra cy. Na zwol nie nie tre ne ra ni gdy chy ba nie
ma do brej po ry, ale pra ca na tym sta no wi sku
to jak pra ca sa pe ra i po ja kimś błę dzie trze -
ba się li czyć z jej utra tą. Czas zwe ry fi ku je, czy
po stą pi li śmy do brze czy źle. W wy pad ku
utrzy ma nia bar dzo ma ło osób bę dzie nam
mia ło za złe to po su nię cie, na to miast
przy czar nym sce na riu szu wie lu bę dzie od są -
dzać nas od czci i wia ry, nie ma jąc pew no ści
czy z tre ne rem Lal kiem osią gnę li by śmy
przez wszyst kich ocze ki wa ny re zul tat.

– Za łó żmy, że ze spół utrzy ma się w Or -
len Li dze, czy le gio now scy ki bi ce mo gą li -
czyć na coś wię cej niż tyl ko wal ka
o utrzy ma nie?

– Ja ko Pre zes nie mo gę na wet my śleć w ka -
te go riach spad ku z tych naj wa żniej szych roz -
gry wek. Wia ra czy ni cu da i ja bar dzo wie rzę

w na sze dziew czy ny i ich tre ner kę. Z Wi ce -
pre ze sem Mar kiem Bą kiem i Ra dą Nad zor -
czą Le gio no vii S.A. już my śli my o przy szłym
se zo nie i ma my na dzie ję, że da my ra dę
na dłu żej za do mo wić się w tej kla sie roz gryw -
ko wej, choć wca le to nie bę dzie ła twe.

Aby osią gnąć lep szy re zul tat mu si my zgro -
ma dzić jesz cze wię cej środ ków na bu do wę
ze spo łu, ale mam na dzie ję, że bę dzie nam ła -
twiej, po nie waż otrzy mu je my bar dzo do bre
oce ny za or ga ni za cję wi do wisk w Le gio no wie
i rze tel ność w pro wa dze niu fir my ja ką jest
klub spor to wy.

– Bar dzo dzię ku ję za tę roz mo wę i mo że
na ko niec ja kieś ży cze nia a mo że ma rze -
nia.

My ślę, że wszy scy Spon so rzy, Ki bi ce, Za -
rząd, tre ne rzy i za wod nicz ki ma my jed no ży -
cze nie: aby śmy w przy szłym se zo nie na dal
wy stę po wa li w tej sa mej kla sie roz gryw ko wej.
Co do ma rzeń to dzię ku jąc na szym wszyst -
kim dar czyń com chcie li by śmy, (prze ci nek)
aby mie li Oni jesz cze więk sze mo żli wo ści
wspie ra nia na sze go ze spo łu, (prze ci nek) a co
za tym idzie mo gli czer pać du żo wię cej sa tys -
fak cji z pro mo wa nia się po przez in we sto wa -
nie w pił kę siat ko wą.

Terminy spotkań barażowych
• 16.03.2013:

AZS Białystok – Legionovia Legionowo
• 23.03.2013:

Legionovia Legionowo – AZS Białystok
• 24.03.2013:

Legionovia Legionowo – AZS Białystok
• 06.04.2013:

AZS Białystok – Legionovia
Legionowo n

„Lalki” bez Lalka
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Rozkład jazdy bezpłatnej linii dowozowej do pociągów SKM
PKP Legionowo Przystanek 02 5:45 6:18 6:42 7:18 7:45 8:14 8:40 9:35 10:30 12:40 13:40 14:36 15:08 15:36 16:06 16:36 17:06 17:36 18:06 18:36

Parkowa 01 5:46 6:19 6:43 7:19 7:46 8:15 8:41 9:36 10:31 12:41 13:41 14:37 15:09 15:37 16:07 16:37 17:07 17:37 18:07 18:37

Lwowska 51 5:47 6:20 6:44 7:20 7:47 8:16 8:42 9:37 10:32 12:42 13:42 14:38 15:10 15:38 16:08 16:38 17:08 17:38 18:08 18:38

Arena Legionowo 01 5:48 6:21 6:45 7:21 7:48 8:17 8:43 9:38 10:33 12:43 13:43 14:39 15:11 15:39 16:09 16:39 17:09 17:39 18:09 18:39

Rycerska 01 5:49 6:22 6:46 7:22 7:49 8:18 8:44 9:39 10:34 12:44 13:44 14:40 15:12 15:40 16:10 16:40 17:10 17:40 18:10 18:40

Husarska 01 5:50 6:23 6:47 7:23 7:50 8:19 8:45 9:40 10:35 12:45 13:45 14:41 15:13 15:41 16:11 16:41 17:11 17:41 18:11 18:41

Siwińskiego 04 5:52 6:25 6:49 7:25 7:52 8:21 8:47 9:42 10:37 12:47 13:47 14:43 15:15 15:43 16:13 16:43 17:13 17:43 18:13 18:43

Urząd Miasta 02 5:54 6:27 6:51 7:27 7:54 8:23 8:49 9:44 10:39 12:49 13:49 14:45 15:17 15:45 16:15 16:45 17:15 17:45 18:15 18:45

PKP Legionowo 01 5:57 6:30 6:55 7:31 7:58 8:27 8:53 9:48 10:43 12:53 13:53 14:49 15:21 15:49 16:19 16:49 17:19 17:49 18:19 18:49

Pl. Kościuszki 02 8:55 9:50 10:45 12:55

Pl. Kościuszki 02 9:16 10:14 11:16 13:20

PKP Legionowo 01 5:57 6:30 7:01 7:31 7:59 8:27 9:18 10:16 11:18 13:22 14:22 14:55 15:22 15:52 16:22 16:52 17:22 17:52 18:22 19:05

Rynek 01 5:58 6:31 7:02 7:32 8:00 8:28 9:19 10:17 11:19 13:23 14:23 14:56 15:23 15:53 16:23 16:53 17:23 17:53 18:23 19:06

CH Błękitne 03 5:59 6:32 7:03 7:33 8:01 8:29 9:20 10:18 11:20 13:24 14:25 14:58 15:25 15:55 16:25 16:55 17:25 17:55 18:25 19:07

Urząd Miasta 03 6:01 6:34 7:05 7:35 8:03 8:31 9:22 10:20 11:22 13:26 14:27 15:00 15:27 15:57 16:27 16:57 17:27 17:57 18:27 19:09

Siwińskiego 02 6:03 6:36 7:07 7:37 8:05 8:33 9:24 10:22 11:24 13:28 14:29 15:02 15:29 15:59 16:29 16:59 17:29 17:59 18:29 19:11

Husarska 02 6:04 6:37 7:08 7:38 8:06 8:34 9:25 10:23 11:25 13:29 14:30 15:03 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:12

Rycerska 02 6:05 6:38 7:09 7:39 8:07 8:35 9:26 10:24 11:26 13:30 14:31 15:04 15:31 16:01 16:31 17:01 17:31 18:01 18:31 19:13

Arena Legionowo 02 6:06 6:39 7:10 7:40 8:08 8:36 9:27 10:25 11:27 13:31 14:32 15:05 15:32 16:02 16:32 17:02 17:32 18:02 18:32 19:14

Lwowska 02 6:07 6:40 7:11 7:41 8:09 8:37 9:28 10:26 11:28 13:32 14:33 15:06 15:33 16:03 16:33 17:03 17:33 18:03 18:33 19:15

PKP Legionowo Przystanek 02 6:09 6:42 7:13 7:43 8:11 8:39 9:30 10:28 11:30 13:34 14:35 15:08 15:35 16:05 16:35 17:05 17:35 18:05 18:35 19:17

kursuje od poniedziałeku do piątku
obowiązuje od 13.02.2013 r.

Rozkład bezpłatnego autobusu dowożącego mieszkańców Legionowa z dzielnicy Grudzie i Os. Piaski do Centrum Legionowa
Kierunek – Centrum Legionowa kursuje od poniedziałku do piątku

Przystanek Godziny/minuty

Wspólna 01 6.30 a 7.30 a 8.30 a 9.30 a 10.30 a 11.30 a 12.30 a 13.30 14.30 15.30 16.30 17.30 18.30 19.30

Grudzie nr 80 01 6.32 a 7.32 a 8.32 a 9.32 a 10.32 a 11.32 a 12.32 a 13.32 14.32 15.32 16.32 17.32 18.32 19.32

Radosna 01 6.33 a 7.33 a 8.33 a 9.33 a 10.33 a 11.33 a 12.33 a 13.33 14.33 15.33 16.33 17.33 18.33 19.33

Partyzantów 01 6.34 a 7.34 a 8.34 a 9.34 a 10.34 a 11.34 a 12.34 a 13.34 14.34 15.34 16.34 17.34 18.34 19.34

Zegrzyńska IMGW 6.37 a 7.37 a 8.37 a 9.37 a 10.37 a 11.37 a 12.37 a 13.37 14.37 15.37 16.37 17.37 18.37 19.37 al.

Sybiraków 03 6.39 a 7.39 a 8.39 a 9.39 a 10.39 a 11.39 a 12.39 a 13.39 14.39 15.39 16.39 17.39 18.39 19.39

Os. Piaski 03 6.41 a 7.41 a 8.41 a 9.41 a 10.41 a 11.41 a 12.41 a 13.41 14.41 15.41 16.41 17.41 18.41 19.41

Zegrzyńska 01 6.44 a 7.44 a 8.44 a 9.44 a 10.44 a 11.44 a 12.44 a 13.44 14.44 15.44 16.44 17.44 18.44 19.44

Sielankowa 01 6.46 a 7.46 a 8.46 a 9.46 a 10.46 a 11.46 a 12.46 a 13.46 14.46 15.46 16.46 17.46 18.46 19.46

Sowińskiego 04 6.48 a 7.48 a 8.48 a 9.48 a 10.48 a 11.48 a 12.48 a 13.48 14.48 15.48 16.48 17.48 18.48 19.48

Urząd Miasta 03 6.50 a 7.50 a 8.50 a 9.50 a 10.50 a 11.50 a 12.50 a 13.50 14.50 15.50 16.50 17.50 18.50 19.50

Siwińskiego 02 6.51 a 7.51 a 8.51 a 9.51 a 10.51 a 11.51 a 12.51 a 13.51 14.51 15.51 16.51 17.51 18.51 19.51

Husarska 02 6.52 a 7.52 a 8.52 a 9.52 a 10.52 a 11.52 a 12.52 a 13.52 14.52 15.52 16.52 17.52 18.52 19.52

Rycerska 04 6.53 a 7.53 a 8.53 a 9.53 a 10.53 a 11.53 a 12.53 a 13.53 14.53 15.53 16.53 17.53 18.53 19.53

Kierunek – Os. Piaski, Grudzie
Mickiewicza 01 7.00 a 8.00 a 9.00 a 10.00a 11.00 a 12.00 a 13.00 a 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00

Mickiewicza 03 7.01 a 8.01 a 9.01 a 10.01a 11.01 a 12.01 a 13.01 a 14.01 15.01 16.01 17.01 18.01 19.01 20.01

Husarska 01 7.02 a 8.02 a 9.02 a 10.02a 11.02 a 12.02 a 13.02 a 14.02 15.02 16.02 17.02 18.02 19.02 20.02

Siwińskiego 04 7.03 a 8.03 a 9.03 a 10.03a 11.03 a 12.03 a 13.03 a 14.03 15.03 16.03 17.03 18.03 19.03 20.03

Urząd Miasta 01 7.05 a 8.05 a 9.05 a 10.05a 11.05 a 12.05 a 13.05 a 14.05 15.05 16.05 17.05 18.05 19.05 20.05

Sowińskiego 03 7.06 a 8.06 a 9.06 a 10.06a 11.06 a 12.06 a 13.06 a 14.06 15.06 16.06 17.06 18.06 19.06 20.06

Sielankowa 02 7.08 a 8.08 a 9.08 a 10.08a 11.08 a 12.08 a 13.08 a 14.08 15.08 16.08 17.08 18.08 19.08 20.08

Zegrzyńska 02 7.10 a 8.10 a 9.10 a 10.10a 11.10 a 12.10 a 13.10 a 14.10 15.10 16.10 17.10 18.10 19.10 20.10

Os. Piaski 04 7.13 a 8.13 a 9.13 a 10.13a 11.13 a 12.13 a 13.13 a 14.13 15.13 16.13 17.13 18.13 19.13 20.13 al.

Sybiraków 04 7.15 a 8.15 a 9.15 a 10.15a 11.15 a 12.15 a 13.15 a 14.15 15.15 16.15 17.15 18.15 19.15 20.15 al.

Sybiraków 01 7.16 a 8.16 a 9.16 a 10.16a 11.16 a 12.16 a 13.16 a 14.16 15.16 16.16 17.16 18.16 19.16 20.16

Partyzantów 02 7.20 a 8.20 a 9.20 a 10.20a 11.20 a 12.20 a 13.20 a 14.20 15.20 16.20 17.20 18.20 19.20 20.20

Radosna 02 7.21 a 8.21 a 9.21 a 10.21a 11.21 a 12.21 a 13.21 a 14.21 15.21 16.21 17.21 18.21 19.21 20.21

Grudzie nr 80 02 7.22 a 8.22 a 9.22 a 10.22a 11.22 a 12.22 a 13.22 a 14.22 15.22 16.22 17.22 18.22 19.22 20.22
a: kursuje również w sobotę
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Po�ra�da�eks�per�ta
Bez pie czeń stwo osób star szych

Co raz czę ściej
me dia do no szą
o prze stęp stwach,
w któ rych po -
szko do wa ne są
star sze oso by.
Sto su jąc pod sta -
wo we za sa dy bez -
p i e  c z e ń  s t w a ,
na wet se nio rzy

mo gą ustrzec się przed za gro że nia mi lub
unik nąć ich skut ków. Oto kil ka prak tycz nych
po rad, mo gą cych ustrzec star sze oso by
przed sta niem się ofia rą prze stęp stwa:
• nie otwierajmy drzwi zanim nie

sprawdzimy, kto stoi po ich drugiej
stronie

• jeśli mamy wątpliwość czy osoba, którą
wpuszczamy do domu jest tą, za którą
się podaje natychmiast poinformujmy
o tym policję

• jeśli ktoś dzwoni, przedstawiając się jako
członek rodziny i próbuje pożyczyć
od nas pieniądze a my podejrzewamy, że
nie jest tym, za kogo się przedstawia
niezwłocznie zadzwońmy pod alarmowy
numer policyjny 112 lub 997

• nie wpłacajmy żadnych zaliczek na poczet
wymiany np. okien, drzwi itp. osobom,
które namawiają nas na taką usługę

• wychodząc z domu np. na zakupy,
na spacer czy też do kościoła zabierajmy
ze sobą tylko niezbędną sumę pieniędzy

• pamiętajmy o dokładnym zamykaniu
torebek i saszetek po każdorazowym ich
otwarciu

• po zmroku starajmy się poruszać
oświetlonymi i uczęszczanymi odcinkami
chodników

• nie nośmy przy sobie zbyt wielu
drogocennych przedmiotów
i oszczędności

• jeśli podejmujemy z banku lub
z bankomatu większą sumę pieniędzy
poprośmy kogoś znajomego o pomoc
i towarzyszenie w drodze do domu

• dobrze jest zawsze mieć przy sobie
telefon komórkowy, który w przypadku
napadu, zasłabnięcia lub zdarzenia
losowego pozwoli nam
na natychmiastowe wezwanie pomocy
i powiadomienie najbliższych o tym, co
się stało.

kom. Ro bert Szu mia ta
Eks pert do spraw Pra so wo -In for ma cyj nych

Ko men da Po wia to wa Po li cji w Le gio no wie n

(Nie)Bezpieczne
Legionowo – Kronika

Zatrzymany mężczyzna podejrzany
o oszustwo metodą „na siostrzeńca”

Le gio now scy kry mi nal ni za trzy ma li oso bę
po dej rza ną o po peł nie nie prze stęp stwa me to dą
na tzw. „sio strzeń ca” przy uli cy Kra siń skie go.
Krzysz tof J. wpadł w po li cyj ną za sadz kę po tym,
jak na po le ce nie rze ko me go krew ne go 60-lat ki
zgło sił się po od biór nie speł na 10 tys zł. Mę -
żczyź nie przed sta wio no za rzut oszu stwa. De cy -
zją pro ku ra to ra zo stał ob ję ty po li cyj nym
do zo rem. Ko deks kar ny za te go ty pu prze stęp -
stwo prze wi du je do 8 lat po zba wie nia wol no ści.

Za trzy ma ni za roz bój na do staw cy ke ba bów
17 lu te go w no cy dy żur ny Ko men dy Po wia -

to wej Po li cji w Le gio no wie zo stał po wia do -
mio ny przez pra cow ni ka jed ne go
z le gio now skich ba rów o roz bo ju do ko na nym
na je go oso bie. Trzech mę żczyzn i jed na ko -
bie ta za ata ko wa li mę żczy znę i kie dy do pro -
wa dzi li go do sta nu bez bron no ści za bra li mu
za mó wie nie, któ re go war tość wy no si ła 78 zł.

Po li cjan ci wy dzia łu kry mi nal ne go za trzy ma li
czte ry oso by, Ja ku ba K., Pa try ka Z., Zbi gnie -
wa K. oraz Syl wię C. Czwór ka usły sza ła za -
rzut roz bo ju, za co ko deks kar ny prze wi du je
do 12 lat po zba wie nia wol no ści.

Straż Miej ska uję ła po szu ki wa ne go
przez pro ku ra tu rę

18 lu te go stra żni cy pa tro lu ją cy te ren Le gio no -
wa za uwa ży li w oko li cy ul. Sło wac kie go mę żczy -
znę, któ ry na kle jał ogło sze nie na la tar ni ulicz nej.
Ja ko, że jest to wy kro cze nie, wy le gi ty mo wa li
spraw cę. Je go ner wo we za cho wa nie wzbu dzi ło
po dej rze nia mun du ro wych. Po pro si li po li cję
o spraw dze nie da nych oso bo wych po dej rza ne -
go. Oka za ło się, że mę żczy zna jest po szu ki wa ny
przez Pro ku ra tu rę w Lu bli nie. Zo stał on do pro -
wa dzo ny na Ko men dę Po wia to wą Po li cji w Le -
gio no wie i prze ka za ny w rę ce funk cjo na riu szy.

Ama to rzy cu dzej siat ki
6 lu te go br. w go dzi nach po ran nych pa trol

Stra ży Miej skiej otrzy mał zgło sze nie o dwóch
mę żczy znach zdej mu ją cych siat kę ogro dze nio -
wą przy jed nej z po se sji przy ul. So bie skie go.

Na wi dok ra dio wo zu mę żczyź ni za czę li ucie -
kać. W bez po śred nim po ści gu stra żni cy za trzy -

ma li po dej rza nych. Jed nym był miesz ka niec
Le gio no wa, dru gim miesz ka niec Wie li sze wa.

Mę żczyź ni przy zna li się do kra dzie ży.
Chcie li sprze dać siat kę na sku pie zło mu.

Siat ka zo sta ła za bez pie czo na przez Straż
Miej ską, na to miast spraw cy kra dzie ży zo -
sta li prze ka za ni po li cji.

Pa pie ro sy bez ak cy zy
Po li cjant ka z wy dzia łu kry mi nal ne go KPP

w Le gio no wie pod czas wspól ne go pa tro lu
ze stra żni ka mi miej ski mi za trzy ma ła dwie
ko bie ty. 38-let nia Mo ni ka S. i 56-let nia Gra -
ży na Z. na tar go wi sku w Le gio no wie sprze -
da wa ły pa pie ro sy po cho dzą ce z prze my tu.
W pod ręcz nych tor bach mia ły przy so -
bie 292 pacz ki wy ro bów ty to nio wych o czar -
no ryn ko wej war to ści po nad 2000 zło tych.

W związ ku z ujaw nio nym prze stęp stwem
ko bie ty zo sta ły za trzy ma ne i prze słu cha ne
w cha rak te rze po dej rza nych. Zgod nie z ko -
dek sem kar no -skar bo wym za ten czyn gro zi
ka ra grzyw ny, prze pa dek za bez pie czo ne go
to wa ru oraz do 3 lat po zba wie nia wol no ści.

Źródło:
http: //www.legionowo.pl/strazmiejska,
http: //kpplegionowo.policja.waw.pl n
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Legionowo.
Porusza!
– fo rum miesz kań ców

Ponieważ hasło marki Legionowa brzmi
Legionowo. Porusza!, chcielibyśmy
usłyszeć o tym, co Państwa poruszyło.
Zarówno pozytywnie, jak i negatywnie.
Zachęcamy do przesyłania listów na adres
rzecznik@um.legionowo.pl. Na wszystkie
pytania postaramy się odpowiedzieć,
najciekawsze listy opublikujemy
na łamach „Mojego Legionowa”.
W pierwszym numerze skorzystamy
z licznej korespondencji kierowanej
do Prezydenta Miasta Legionowo.

Dzień do bry. Prze czy ta łam wła śnie w za kład ce \
„Pie skie Spra wy\”, że naj bli ższa nam \ „for ma ży -
cia\” czy li pies, mo że li czyć na to, że je go wła ści -
ciel po nim po sprzą ta, bo ina czej, ta dru ga for ma
mo że li czyć na man dat. Stra chy na la chy nie ste ty!
Ale za py tam, czy Pan Pre zy dent jest za do wo lo ny
z czy sto ści mia sta? Miesz kam przy ul. Pa ła co wej
i nie wi dzę żad nej po pra wy, Stra ży pa tro lu ją cej
osie dle (bo jak ina czej wle pić man dat?) nie ma,
wąt pię, czy kto kol wiek kie dy kol wiek do stał man -
dat, bo prak ty ki ce le bra cji nie psów a ra czej nie -
czy sto ści, nie usta ją! Ale za py tam: ja kie Pan
Pre zy dent ma po my sły na roz wią za nie te go pro ble -
mu? Bo ewi dent nie groź ba man da tu jest od re al -
nio na. I z czy stej jesz cze cie ka wo ści za dam ostat nie
py ta nie w te ma cie: kwo ta man da tu wa ha się od 50
do 200zł, więc od cze go jest za le żna? Od wiel ko ści
ku py? Czy mo że od wie ku wła ści cie la psa? Pro szę
o od po wiedź, za co z gó ry dzię ku ję.

(Kin ga)

Pa ni Kin go, wszyst ko mo żna ośmie szyć, rów -
nież pra cę stra żni ków pi sząc o wiel ko ści od -
cho dów. Nie ste ty, je że li za miast na rze kać nie
po mo że my stra żni kom, do zor com i ad mi ni -
stra to rom osie dli w wal ce z tym pro ce de rem,
to bę dzie my miesz kać w brud nej oko li cy. Je -
że li wi dzi Pa ni, że są siad wy pro wa dza psa, mo -
że war to go za py tać czy ma to reb kę na psie
od cho dy. Je że li z ko lei wi dzi Pa ni, że sys te ma -
tycz nie nie sprzą ta to mo że war to zwró cić mu
uwa gę, a je że li to nie po mo że za wia do mić ad -
mi ni stra cję osie dla lub Straż Miej ską. Stra żni -
cy Miej scy i ope ra to rzy mo ni to rin gu
miej skie go sys te ma tycz nie kon tro lu ją osie dla
miesz ka nio we pod ką tem sprzą ta nia po psach.
Stra żni cy wy stę pu ją w mun du rach i po win ni
być wi dzia ni przez miesz kań ców pod czas czyn -
no ści kon tro l nych. Aby uspraw nić i zwięk szyć
efek tyw ność pra cy, stra żni cy po ru sza ją się nie -
ozna ko wa nym po jaz dem i w ostat nich mie sią -
cach ujaw nio no wie lu spraw ców wy kro czeń.
Ak cje skie ro wa ne do wła ści cie li czwo ro no gów
po pi sy wa ły też lo kal ne me dia (http: //www.le -
gio no wo.pl/pl/stre fa -miesz kan ca/ak tu al no -
sci; id -3411). Wy so kość man da tów
za wy kro cze nia po rząd ko we za le żna jest
od wie lu czyn ni ków, m.in.

• sposób zachowania sprawcy wykroczenia
• czy jest to pierwszy przypadek
• czy dana osoba pracuje, a jeśli tak jakie

posiada zarobki
• czy jest to jeden czyn czy kilka, Strażnik

za wykroczenie porządkowe może
ukarać mandatem w kwocie od 50 zł
do 500 zł, on sam po dokonaniu oceny
sytuacji podejmuje decyzję.

Oprócz ka ra nia wła ści cie li, w mi nio nych
la tach pro wa dzi li śmy ta kże ak cję in for ma cyj -
ną „Psia Ku pa”, po wró ci my do niej wio sną.

I Za stęp ca Pre zy den ta Mia sta Le gio no wo

Dzień Do bry! Ja kie bę dę mu siał wnieść opła -
ty i gdzie to mo żna zro bić, je że li bę dę chciał
sprze dać na tar go wi sku po je dyn cze pry wat ne
przed mio ty?

(Ma rek)

Pa nie Mar ku, je że li po sia da Pan drob ne,
pry wat ne rze czy, któ re chciał by Pan sprze dać,
pro po nu ję sko rzy stać z le gio now skie go tar gu
Ru pie ciar nia, któ ry od by wa się w pierw szą
nie dzie lę mie sią ca na te re nie Tar go wi ska
Miej skie go i jest cał ko wi cie bez płat ny.

Je stem ma mą czwór ki dzie ci – dwo je uczy się
w pod sta wów ce, jed no w przed szko lu w Le gio no -
wie, czwar te dziec ko nie ma jesz cze ro ku. Do ubie -
głe go ro ku by li śmy za mel do wa ni w Le gio no wie,
jed nak te raz po sia da my tyl ko ad res za miesz ka nia
na te re nie mia sta Le gio no wo -po twier dzo ny umo -
wą naj mu lo ka lu. Po dat ki też pła ci my w Le gio no -
wie. Jed nym sło wem miesz ka my i ży cie na sze to czy
się w Le gio no wie. Chcie li by śmy zło żyć wnio sek
o kar tę du żej ro dzi ny – czy na sza proś ba w związ -
ku z tym że nie ma my mel dun ku mo że być po zy -
tyw nie roz pa trzo na? Pro szę o po zy tyw ną
od po wiedź. W koń cu je ste śmy jed ną z le gio now -
skich ro dzin wie lo dziet nych.

(Do mi ni ka)

Pa ni Do mi ni ko, Kar ta Du żej Ro dzi ny zo -
sta ła przy ję ta uchwa łą nr XXVI/334/2012 Ra -
dy Mia sta Le gio no wo z dnia 28
li sto pa da 2012 r. w spra wie wpro wa dze nia
„Kar ty Du żej Ro dzi ny”, w któ rej za pi sa ne
jest, że Re gu la min Kar ty sta no wi za łącz nik
nr 1 do ni niej szej uchwa ły. A zgod nie z Re -
gu la mi nem kar ta wy da wa na jest ro dzi nom
ma ją cym na utrzy ma niu, co naj mniej tro je
dzie ci w wie ku do 18 ro ku ży cia lub 24 ro ku
ży cia w przy pad ku, gdy dziec ko uczy się lub
stu diu je, w któ rych wszyst kie dzie ci i przy naj -
mniej je den ro dzic za mel do wa ny jest na te -
re nie Le gio no wa na po byt sta ły. Wy da nie
kar ty oso bom nie za mel do wa nym na te re nie
mia sta by ło by nie tyl ko zła ma niem re gu la mi -
nu, lecz ta kże pra wa miej sco we go, uchwa lo -
ne go przez Ra dę Mia sta Le gio no wo.

Wi tam. Pa nie Pre zy den cie, je stem bar dzo
zbul wer so wa na za mia rem li kwi da cji Fi lii nr 1
le gio now skiej bi blio te ki. Nie bie rze pan
pod uwa gę nas, czy tel ni ków. Pań skie uza sad -
nie nie jest do bre tyl ko w ce lu wy po wie dze nia
pra cy dy rek to ro wi tej sa mo rzą do wej jed nost ki.
Prze cież od dy rek to ra za le ży wy po sa że nie tej
pla ców ki – dla cze go tyl ko 1 kom pu ter dla czy -

tel ni ka, dla cze go nie ma choć tro chę in nej niż
lo kal na pra sy? A wresz cie to w ge stii dy rek to ra
jest or ga ni za cja pra cy. Do czerw ca ze szłe go ro -
ku ta fi lia by ła czyn na rów nież w so bo ty. To de -
cy zją dy rek to ra by ła zmia na, któ ra te raz dzia ła
na nie ko rzyść pla ców ki. Lo ka li za cja bi blio te ki
na Bro niew skie go jest tyl ko cza so wa, więc
po co te raz ro bić ta kie za mie sza nie? Nie le piej
po cze kać aż do sta ną no wy (obie cy wa ny lo kal)
i bę dzie mo żna bez tru du po mie ścić księ go -
zbio ry. Co praw da, wy ko rzy sta nie bu dyn ku
dwor ca (Cen trum Ko mu ni ka cyj ne go) na sie -
dzi bę no wej bi blio te ki by ło by nie ko rzyst ne dla
miesz kań ców osie dli po ło żo nych da lej. Obec -
na lo ka li za cja fi lii 1 jest wspa nia ła, po nie waż
jest w cen trum mia sta, bli sko przy sta nek au to -
bu so wy, miej ski Ra tusz. Po nad to księ go zbiór
tej pla ców ki nie ma so bie rów ne go w ca łym
Le gio no wie. Szko da by go by ło. Mam na dzie -
ję, że rad ni jed nak nie po dej mą tej szko dli wej
dla miesz kań ców de cy zji. Chy ba że jest praw -
dą co się mó wi na mie ście, że już jest ku piec
na ten grunt (bo bu dy nek chy ba do naj młod -
szych nie na le ży) i po tru pach bę dzie cie dą żyć
do ce lu (ka sa, ka sa, ka sa). Mi mo roz go ry cze -
nia, po zdra wiam i ży czę bar dziej świa tłych po -
my słów.

(Dag ma ra)

Sza now na Pa ni, de cy zję z tej spra wie po dej -
mą Rad ni. Sto sow ny wnio sek w tej spra wie zło -
ży ła dy rek tor bi blio te ki. Za pro po no wa na
w śro dę uchwa ła jest je dy nie za mia rem li kwi da -
cji Fi lii nr 1. Fi lia nr 1 znaj du je się w bar dzo bli -
skiej od le gło ści od Bi blio te ki Głów nej, za tem
bez ce lo we jest wy da wa nie pu blicz nych środ ków
na wy po sa ża nie obu tych pla có wek, za kup
sprzę tu czy też tych sa mych ksią żek i cza so pism.
Przej ście kil ku set me trów nie po win no sta no wić
kło po tu dla czy tel ni ków Fi lii nr 1, któ ra jest tak
ma łą pla ców ką, że nie mo żli wy jest jej roz wój.
Nie by ło też sen su otwie rać Fi lii nr 1 w week en -
dy, pod czas gdy Bi blio te ka Głów na ob słu gu je
w so bo ty nie tyl ko do ro słych czy tel ni ków, lecz
ta kże mło dzież i dzie ci. To praw da – lo ka li za cja
na Bro niew skie go jest cza so wa, dą ży my do te -
go, aby wzo rem więk szo ści miast eu ro pej skich
– stwo rzyć jed ną, wiel ką Me dia te kę z sze ro ką
ofer tą dla ka żde go – miej sce na tę pla ców kę
znaj dzie się w Cen trum Ko mu ni ka cyj nym – do -
god nie po ło żo nym w sa mym cen trum mia sta,
z wy god nym do jaz dem z od le głych dziel nic.
W uza sad nie niu do uchwa ły pi sze my, że księ go -
zbiór Fi lii nr 1 po zo sta nie w Le gio no wie. Rów -
nież nic nie wiem na te mat chę ci za ku pu
nie ru cho mo ści w któ rej mie ści się fi lia – za tem
Pa ni oba wy są bez za sad ne. Ro zu miem, że przy -
zwy cza iła się Pa ni do Fi lii nr 1, ale prze cież nie
po zo sta nie Pa ni bez do stę pu do ksią żek – wy -
star czy za cząć ko rzy stać z Bi blio te ki Głów nej,
do cze go go rą co za chę cam. n
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Po ra da die te ty ka

Jak prze trwać zi mę, że by nie przy tyć?
Ró żno rod ność pór ro ku ma na pew no wpływ na na sze sa mo po -

czu cie, stan zdro wia, a ta kże spo sób odży wia nia. Zi mą ubie ra jąc kil -
ka warstw ubrań lub gru be swe try roz po czy na my rów nież
ży wie nio wy „urlop” po cie sza jąc się wy so ko ka lo rycz ny mi po sił ka mi.
Sta raj my się po wstrzy mać od ta kie go spo so bu odży wia nia i już
od dziś roz pocz nij my pra wi dło wy styl ży cia, w tym szcze gól nie zdro -
we odży wia nie.

Co za tem na le ży zmie nić?
Z po mo cą w wal ce z do dat ko wy mi ki lo gra ma mi w okre sie zi my

przy cho dzi nam pra wi dło wo zbi lan so wa na die ta, któ ra ko rzyst nie
wpły wa na po pra wę zdro wia i sa mo po czu cia. Po pierw sze, pod sta -
wą ka żdej die ty jest re gu lar ność spo ży wa nych po sił ków w cią gu dnia
tj. 4–5 po sił ki je dzo ne co 3 go dzi ny. Dzię ki re gu lar ne mu je dze niu
prze mia na ma te rii dzia ła na naj wy ższych ob ro tach, a przez to ten -
den cja do od kła da nia się tkan ki tłusz czo wej jest znacz nie mniej sza.
Bar dzo wa żne jest, aby śmy nie za po mi na li o zje dze niu peł no war to -
ścio we go śnia da nia przed wyj ściem do pra cy czy szko ły. Ta kie za -
cho wa nia, za po bie ga ją prze zię bie niom i nie mu si my oba wiać się
o wzrost ma sy cia ła, po nie waż spa la nie tłusz czu ra no jest o wie le
szyb sze i nasz or ga nizm naj le piej przy swa ja skład ni ki odżyw cze.
Kie dy wra ca my zmar z nię ci do do mu świet ną pro po zy cją, któ ra nas

bły ska wicz nie roz grze je jest zu pa, oczy -
wi ście bez do dat ku za sma żek i śmie ta -
ny. Pa mię taj my, aby nie naja dać się
do sy ta i nie spo ży wać po sił ków w po -
śpie chu. Sta raj my się od cho dzić od sto -
łu z lek kim uczu ciem nie do sy tu,
po nie waż do pie ro po oko ło pół go dzi -
nie do mó zgu do cie ra in for ma cja, że je -
ste śmy na je dze ni, unik nie my dzię ki
te mu uczu cia ocię ża ło ści i złe go sa mo -
po czu cia. Po mię dzy po sił ka mi, kie dy od czu wa my głód się gnij my tyl -
ko i wy łącz nie po wa rzy wo lub wo dę mi ne ral ną. W cią gu dnia na le ży
wy pi jać mi ni mum 2 li try wo dy, któ ra po pra wia prze mia nę ma te rii
oraz wy da la nie gro ma dzo nych w or ga ni zmie tok syn. Za le ca się rów -
nież, wy pi ja nie 1 szklan ki wo dy przed po sił kiem, a przez to zje my
mniej. Pa mię taj my rów nież, aby wa rzy wa go ści ły w ka żdym spo ży -
wa nym przez nas po sił ku, a za le ca na dzien na por cja wa rzyw to mi -
ni mum pół ki lo gra ma. W okre sie zi my nie re zy gnuj my z ak tyw no ści
fi zycz nej, bo prze cież w tej po rze ro ku rów nież mo żna zna leźć for -
mę ak tyw no ści, któ rą po lu bi my. Bio rąc pod uwa gę po wy ższe za le -
ce nia za pew niam, że po okre sie zi mo wym bę dzie cie mo gli znów
wsko czyć w swo je ulu bio ne let nie ubra nia sprzed zi my i nie za uwa -
ży cie żad nych do dat ko wych fał dek na brzu chu czy bio drach.
Do dzie ła i po wo dze nia w zi mo wych zma ga niach.

mgr Ju li ta Ksio nek
spec. ds. Zdro wia Pu blicz ne go

Die te tyk n

Prze�pis
Zapiekanka makaronowa
z warzywami i mięsem z indyka

Składniki do przygotowania 4 porcji:
• 200 g makaronu (najlepiej „nitki”)
• 1 mały seler
• 1 mała cukinia
• 300 g mięsa z piersi indyka
• 4 średnie świeże pomidory lub 2 puszki

pomidorów całych
• 5 pokrojonych krążków pora
• 1 szklanki mleka
• 2 łyżki posiekanej natki pietruszki

(może być mrożona)
• 2 łyżki posiekanego koperku (może

być mrożony)
• 1 łyżka oleju słonecznikowego
• przyprawy do smaku: sól, pieprz,

papryka, estragon lub inne wg własnego
gustu

• bułka tarta i masło do wysmarowania
i obsypania naczynia żaroodpornego

Sposób przygotowania:
Se le ra oczy ścić, opłu kać, po kro ić w kost kę

i ugo to wać w nie wiel kiej ilo ści wo dy, zmik -
so wać i po łą czyć z mle kiem. Ma ka ron ugo -
to wać w oso lo nej wo dzie, od ce dzić i do dać
olej sło necz ni ko wy. Cu ki nię ze trzeć na tar ce
na du żych oczkach. Po mi do ry: je śli świe że
– spa rzyć, obrać ze skór ki i po kro ić w kost kę,
je śli z pusz ki – od ce dzić i po kro ić w kost kę.

Po ra po kro jo ne go w krą żki pod sma żyć
na su chej pa tel ni tak, aby lek ko się za ru mie -
nił. Mię so z pier si in dy ka ugo to wać i po kro ić
w kost kę. Ma ka ron, cu ki nię, po mi do ry, po ra,

ko pe rek i mię so na le ży po łą czyć i wy mie szać
z przy pra wa mi. Wy mie sza ne skład ni ki wkła -
da my do na czy nia ża ro od por ne go wy sma ro -
wa ne go ma słem i ob sy pa ne go buł ka tar tą.

Ca łość po lać mle kiem z se le rem. Za piec
w pie kar ni ku pod przy kry ciem na oko ło 40
mi nut w tem pe ra tu rze 180°C. Przed po da -
niem po sy pać na tką pie trusz ki. n
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Porada weterynarza

Gdy mo je ko ty za sia da ją przed oknem na ta ras, wiem, że
idzie wio sna. Pa trzą w okno, ob ser wu ją jak pod ta ra so wym
dasz kiem sta do wró bel ków za czy na ro bić gniaz da i tań czyć
ptasz ko wy ta niec mi ło ści. Zbli ża się wio sna, ale co na le ży
zro bić, aby za mknąć zim ny roz dział i wejść z przy go to wa -
nym do wio sny czworonogiem u bo ku?

Po pierw sze wszyst kie psy, ko ty, świn ki mor skie, kró li ki i tchó rzo -
fret ki na le ży od ro ba czyć. Po wta rzam to swo im klien tom do znu dze -
nia, że od ro ba cza nie to bar dzo wa żna spra wa. Nie tyl ko ze wzglę du
na zdro wie zwie rza ków, ale ta kże dla bez pie czeń stwa kon tak tu ją -
cych się z ni mi lu dzi! Część ro ba li jest za raź li wa dla lu dzi i na le ży
o to dbać.

Dru ga spra wa to za dba nie o sierść i za bez pie cze nie przed pa so ży -
ta mi ze wnętrz ny mi. Po zi mie na le ży ko niecz nie wy ką pać psy. Zmy wa -
my w ten spo sób z nich za nie czysz cze nia ty po wo miej skie, czy li
mie dzy in ny mi sól, któ rą po sy py wa no chod ni ki. Po wy su sze niu, na -
stęp ne go dnia mo że my za kro plić kro pel ki prze ciw klesz czo we lub za -
ło żyć ob ro że o ta kim dzia ła niu. To bar dzo wa żne, bo naj wię cej
przy pad ków ba be szjo zy, czy li w wie lu wy pad kach śmier tel nej cho ro -
by prze no szo nej przez klesz cze, ma my wła śnie w mar cu i kwiet niu.

Świ nek mor skich i kró licz ków nie trze ba, ale mo żna ką pać, war to
do kład nie przej rzeć ich sierść, gdyż co raz czę ściej tra fia ją do mnie ci
ma li pa cjen ci z pa so ży ta mi skó ry. Naj czę ściej źró dłem za ka że nia są
ściół ki ku po wa ne w skle pach. Dla te go trze ba mi kru sy prze glą dać
w do mu, al bo wy brać się na prze gląd do ga bi ne tu. Przy oka zji war -
to pod ciąć pa zur ki, od ro ba czyć i zwa żyć czwo ro no ga.

Ko lej nym eta pem przy go to wań jest re gu lar ne cze sa nie, bo wio -
sen na zmia na wło sa już się za czy na. Psia ki, któ re są strzy żo ne też

czas już za pi sać do fry zje ra. Ko niecz nie na le ży za dbać o łap ki, czy li
wy ciąć wło sy po mię dzy pal ca mi i przy ciąć pa zur ki.

Na stęp nym punk tem zwie rza ko we go prze glą du jest zaj rze nie do ksią -
żecz ki zdro wia czwo ro no ga. Pod ka żdym szcze pie niem le karz we te ry na -
rii pi sze da tę na stęp ne go szcze pie nia. War to spoj rzeć na wy zna czo ne da ty
i w no wym ka len da rzu umie ścić przy po mnie nia. Je śli brak jest dat przy -
po mi nam, że szcze pie nia u psów po win ny wy glą dać tak: szcze pi my w dzie -
ciń stwie w 6, 9, 12 ty go dniu ży cia prze ciw ko cho ro bom za kaź nym.
Do koń ca 4 mie sią ca na le ży po dać szcze pion kę prze ciw ko wście kliź nie.
Po wta rza my wszyst ko po ro ku, a po tem przez ca łe ży cie psa po win no się
do szcze piać cho ro by za kaź ne co dwa, trzy la ta, a wście kli znę co ro ku. Ko -
ty po win ny być za szcze pio ne prze ciw ko cho ro bom za kaź nym w dzie ciń -
stwie, w 8 i 12 ty go dniu ży cia, a na stęp nie prze ciw ko wście kliź nie. Po ro ku
po wta rza my szcze pie nia. I po tem ca łe ko cie ży cie do szcze pia my co 3 la -
ta. Kró licz ki szcze pi się w mło do ści, a na stęp nie co pół ro ku, pa mię ta jąc,
że myk so ma to zę w na szym kli ma cie prze no szą ko ma ry, więc po win ni śmy
wy prze dzać z pierw szym szcze pie niem okres ich po ja wie nia się. Tchó rzo -
fret ki też się szcze pi, prze ciw ko no sów ce, naj pierw w dzie ciń stwie w 8 i 12
ty go dniu ży cia, a na stęp nie po pół ro ku, a po tem ca łe zy cie co ro ku.
Wście kli znę ta kże na le ży do dać do fret ko we go ka len da rza szcze pień
i szcze pi się ją jak u ko tów.

A na ko niec wio sen nych przy go to wań przy po mi nam, że na -
sze zwie rza ki, zwłasz cza psy po trze bu ją świe że go po wie trza
i słoń ca do zdro wia, dla te go war to za ło żyć ka lo sze i ru szyć
na wie lo go dzin ne spa ce ry, a dla ko tów ży ją cych w miesz -
ka niach war to przy sto so wać bal ko ny na let nie ora nże rie,
za kła da jąc siat ki. Je śli na ta kim bal ko nie za mon tu je my do -
dat ko wo ja kieś du że ga łę zie i pół ki kot bę dzie mógł
przez ca ły se zon wy grze wać się na słoń cu i ob ser -
wo wać ja kże fa scy nu ją cy świat na ze wnątrz.

lek. wet. Małgorzata Charzyńska-Wróbel
z legionowskiego gabinetu

weterynaryjnego n

Po ra dy ap te ka rza

Prze si le nie wio sen ne? Po zi mo wa de pre sja? Jak z ni mi wal czyć?
Wio sna, wio sna, wio sna ach to ty… Chcia ło by się za śpie wać

za Mar kiem Gre chu tą, cho ciaż za okna mi jesz cze praw dzi wa śnie -
żna zi ma, w do dat ku bez słoń ca. Brak je go pro mie ni po wo du je, że
je ste śmy smut ni, zmę cze ni i ze stre so wa ni. A to już tyl ko krok
od osła bie nia or ga ni zmu, na co tyl ko czy ha ją ota cza ją ce nas ze -
wsząd wi ru sy i bak te rie. Ata ku jąc, wy wo łu ją cho ro by.

Dla te go nasz or ga nizm do ma ga się po mo cy, któ ra w tym przej -
ścio wym okre sie, mu si być do star czo na z ze wnątrz, naj le piej wraz
die tą bo ga tą w owo ce, wa rzy wa, ziar na zbóż, ry by mor skie, ja ja i na -

biał. Ba da nia po ka zu ją, że mi mo sta rań więk szość
z nas nie spo ży wa co dzien nie od po wied niej ilo ści wi -
ta min i mi ne ra łów. Dla te go też, to wła śnie te raz,
przed na dej ściem wio sny, po win ni śmy wkro czyć
z su ple men ta cją pre pa ra ta mi wi ta mi no wo-mi ne -
ral ny mi, pod no szą cy mi na szą kon dy cję zdro wot ną.

Zmę cze nie i stres zwal czaj my co dzien ną daw ką
ma gne zu z wi ta mi ną B6, któ ra uła twia wchła -

nia nie i trans port w or ga ni zmie te go trud no
przy swa jal ne go z po ży wie nia pier wiast ka.
Stres i co dzien ne pi cie ka wy po wo du ją
ogrom ne stra ty ma gne zu. Ob ja wa mi je go
nie do bo ru są: nad po bu dli wość, trud no ści

z kon cen tra cją uwa gi i za sy pia niem, zwięk szo na po dat ność na stres
oraz za bu rze nia pra cy mię śni. Zwięk sza się przy tym rów nież ry zy -
ko nad ci śnie nia tęt ni cze go, cho ro by wień co wej, za wa łu ser ca oraz
aryt mii.

Uzu peł niaj my co dzien ną die tę daw ką tra nu, gdyż za wie ra on kwa -
sy tłusz czo we Ome ga -3 (EPA i DHA) oraz wi ta mi ny A, D i E. Kwa sy
Ome ga -3 wspie ra ją funk cjo no wa nie ukła du ser co wo -na czy nio we go.
Wi ta mi ny A i D ko rzyst nie wpły wa ją na sys tem od por no ścio wy or ga -
ni zmu. Wi ta mi na E wspo ma ga ochro nę tłusz czów przed szko dli wy mi
skut ka mi utle nia nia.

Wzbo ga ca jąc die tę w na tu ral ne wy cią gi ro ślin ne ze skrzy pu i po -
krzy wy, po pra wi my kon dy cję skó ry, pa znok ci i wło sów, szcze gól nie,
kie dy wcze sną wio sną na si la się ich wy pa da nie.

W przy pad kach osła bie nia, wy czer pa nia i utra ty kon cen tra cji oraz
bra ku ener gii się gnij my po pre pa ra ty z wy cią giem z ko rze nia żeń -
-sze nia, któ ry po ma ga utrzy mać do brą for mę fi zycz ną i umy sło wą.

W ap te kach znaj dzie się wie le spraw dzo nych i prze ba da nych le -
ków i su ple men tów, uzu peł nia ją cych nie do bo ry w die cie. Ka żda
gru pa wie ko wa ma ró żne za po trze bo wa nie na nie. Dla te go też po -
radź my się far ma ceu ty, któ ry pre pa rat bę dzie dla nas od po wied ni,
któ ry bez piecz ny pod czas przyj mo wa nia le ków.

Wio sna wkrót ce na dej dzie, a wraz z nią dłu ższe dni i słoń ce, któ -
re za chę ci nas do spa ce rów i więk szej ak tyw no ści na świe żym po wie -
trzu. To wła śnie ruch jest na szym sprzy mie rzeń cem w wal ce
z wie lo ma cho ro ba mi.

Te re sa Pa nek
Kie row nik le gio now skiej ap te ki n

Porady ekspertów  
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Bez piecz ny port fel

Czym ró żni się bank od pa ra ban ku?
12 sierp nia ubie głe go ro ku za pa dła de cy zja o li kwi da cji spół ki

Am ber Gold. Ok. 3 ty sią ce osób wciąż wal czy o zwrot po wie rzo nych
pie nię dzy. Sza cu je się, że z stra ta z ka żdej za in we sto wa nej zło tów -
ki mo że wy no sić na wet 70 gro szy, co ozna cza, że klien ci mo gą li -
czyć na zwrot je dy nie 30 proc. ulo ko wa nych środ ków. Przy kład
fir my Am ber Gold po ka zu je, że ist nie je po trze ba cią głej edu ka cji
eko no micz nej, tak by umieć chro nić swo je pie nią dze.

Dba łość o bez pie czeń stwo swo ich pie nię dzy na le ży za cząć od roz -
ró żnie nia in sty tu cji dzia ła ją cych na pol skim ryn ku fi nan so wym. For -
mal nie tyl ko bank, po sia da ją cy li cen cję Ko mi sji Nad zo ru
Fi nan so we go, mo że przyj mo wać środ ki pie nię żne w po sta ci lo kat
oraz de po zy tów i in we sto wać te pie nią dze – udzie la jąc kre dy tów.
Ban ki to in sty tu cje za ufa nia pu blicz ne go, któ re pod le ga ją szcze gól -
nej kon tro li, co zna czą co ogra ni cza ry zy ko ich upa dło ści. Po nad to
pie nią dze, któ re ulo ku je my na lo ka cie, de po zy tach ter mi no wych
bądź ra chun kach bie żą cych są gwa ran to wa ne przez Ban ko wy Fun -
dusz Gwa ran cyj ny. W ra zie upa dło ści ban ku, BFG wy pła ca środ ki
gwa ran to wa ne do kwo ty 100 000 eu ro (obec nie ok. 417 000 zł). Gwa -
ran cja mi BFG nie są ob ję te jed nost ki uczest nic twa w fun du szach in -
we sty cyj nych, po li slo ka ty oraz bar dzo po pu lar ne w ostat nim cza sie
pro duk ty struk tu ry zo wa ne. Nie wszy scy klien ci ma ją te go świa do -
mość. Po li slo ka ty i pro duk ty struk tu ry zo wa ne są za zwy czaj gwa ran -

to wa ne przez Ubez pie cze nio wy Fun dusz Gwa ran cyj ny. Za bez pie -
cze niu pod le ga jed nak je dy nie 50 proc. wie rzy tel no ści, mak sy mal -
nie do kwo ty 30 000 eu ro (obec nie ok. 125 000 zł).

Zu peł nie in nym pod mio tem jest pa ra bank. Po wie rza jąc pie nią -
dze ta kiej in sty tu cji na ra ża my się na du że więk sze ry zy ko. Dzia łal -
ność pa ra ban ków jest na po zór bliź nia czo po dob na do tra dy cyj nych
ban ków, z tą ró żni cą, że nie po sia da ją one ze zwo le nia KNF na pro -
wa dze nie dzia łal no ści ban ko wej. Pa ra ban ki nie pod le ga ją nad zo ro -
wi, nie mu szą speł niać wy mo gów ostro żno ścio wych, nie są
zo bo wią za ne do za cho wa nia ta jem ni cy ban ko wej, i co naj wa żniej sze
nikt nie gwa ran tu je bez pie czeń stwa prze cho wy wa nych wkła dów pie -
nię żnych. Za zwy czaj klien ci, de cy du ją cy się na współ pra cę, są ku sze -
ni wy so ki mi sto pa mi zwro tu, du żo wy ższy mi
od prze cięt nych na ryn ku. Na le ży jed nak pa mię -
tać, że je ste śmy na ra że ni na du żo więk sze ry -
zy ko. Za nim zde cy du je my się ulo ko wać
gdzieś środ ki, war to spraw dzić czy da na fir -
ma nie wid nie je na czar nej li ście Ko mi sji
Nad zo ru Fi nan so we go. Na dzień dzi siej szy
fi gu ru ją tam 34 pod mio ty dzia ła ją ce czyn nie
na ryn ku.

Nie za le żnie od te go, gdzie zde cy du je my się
prze cho wy wać oszczęd no ści, na le ży pa mię tać
że za wsze ma my pra wo uzy skać szcze gó ło we
in for ma cje na te mat za bez pie cze nia na -
szych pie nię dzy.

Piotr Ka wa la n

Urząd w domu
czyli e-usługi

Le gio no wo umo żli wia miesz kań com
za ła twia nie urzę do wych spraw za po -
mo cą in ter ne tu. Plat for ma ePU AP czy
opcja e -Po dat ki to no wo cze sne i wy -
god ne spo so by po ro zu mie wa nia się
z Urzę dem Mia sta Le gio no wo.

Czym jest ePU AP?
ePU AP to skrót od Elek tro nicz nej Plat -

for my Usług Ad mi ni stra cji Pu blicz nej. Jest
to sys tem in for ma tycz ny, umo żli wia ją cy
oby wa te lom za ła twia nie spraw urzę do wych
za po śred nic twem in ter ne tu, na to miast
pod mio tom pu blicz nym da je mo żli wość
bez płat ne go udo stęp nia nia swo ich usług
w po sta ci elek tro nicz nej. Dzię ki por ta lo wi
ePU AP spraw nie od by wa się ko mu ni ka cja
mię dzy oby wa te la mi i przed się bior ca mi
a ad mi ni stra cją, jak rów nież po mię dzy in -
sty tu cja mi ad mi ni stra cji pu blicz nej.

Co da je ePU AP?
Oso by, któ re chcą dro gą elek tro nicz ną za ła -

twić spra wy urzę do we, po win ny sko rzy stać ze
stro ny www.epu ap.gov.pl. Po wpi sa niu w okien -
ko na stro nie głów nej na zwy „Urząd Mia sta
Le gio no wo” zo sta nie wy świe tlo ny ka ta log
usług do stęp nych w le gio now skim Urzę dzie.

W ePU AP -ie przed sta wio ne są min. opis
usłu gi, czas jej re ali za cji, pod sta wa praw na,
opła ty oraz wy ma ga ne do ku men ty. Już ten
etap uła twia za ła twia nie spraw. Dzię ki bez -
płat nej re je stra cji w sys te mie miesz kań cy
Le gio no wa mo gą dro gą in ter ne to wą do peł -
niać for mal no ści.

Po dat ki też „e”
Usłu ga e -Po dat ki umo żli wia ca ło do bo wy,

bez płat ny do stęp do ak tu al nych in for ma cji
o wszyst kich po sia da nych wo bec gmi ny zo -
bo wią za niach fi nan so wych. Użyt kow nik, za -
rów no oso ba praw na jak i fi zycz na
– po sia da ją ca zo bo wią za nia po dat ko we
w gmi nie Le gio no wo, mo że prze glą dać i we -
ry fi ko wać na swo im in dy wi du al nym kon cie
wy miar po dat ków i opłat za po śred nic twem
In ter ne tu. In for ma cje są iden tycz ne z ty mi
po sia da ny mi przez urzęd ni ków, a prze glą -
da nie kon ta jest mo żli we w ka żdej chwi li.

By sko rzy stać z usłu gi na le ży je dy nie wy -
peł nić elek tro nicz ny for mu larz. Po otrzy -
ma niu za pro sze nia na po da ny ad res
ma ilo wy udać się jed no ra zo wo do urzę du
w ce lu zwe ry fi ko wa nia to żsa mo ści.

Sys tem umo żli wia spraw dza nie na le żno -
ści po zo sta łych do opła ce nia i ter mi ny płat -
no ści oraz prze glą da nie i we ry fi ka cję
in for ma cji, na pod sta wie któ rych na li cza ne
są po dat ki i opła ty.

Usłu ga e-Po dat ki nie sie za so bą wie le ko -
rzy ści:

• bezpośredni nieograniczony czasem
dostęp do bieżącej, indywidualnej
informacji o wszystkich należnościach
i terminach,

• oszczędność czasu, papieru i kosztów
korespondencji pocztowej,

• czytelny i przejrzysty sposób
prezentacji danych, logiczna struktura,

• łatwy dostęp do informacji o sposobie
naliczenia podatków i opłat
– możliwość szybkiego zgłoszenia
i wyjaśnienia wszelkich wątpliwości bez
konieczności licznych wizyt w urzędzie,

• prosty i tani sposób aktywacji konta
– formularz elektroniczny i tylko jedna
wizyta w urzędzie (weryfikacja
zgłoszonych danych),

• wszystkie informacje na jednym koncie
– teraz nie zginie żaden „kwitek”.

Ko rzy sta nie z elek tro nicz nych usług ofe -
ro wa nych przez Urząd Mia sta Le gio no wo
nie za my ka mo żli wo ści tra dy cyj nej for my
za ła twia nia spraw. Jest jed nak do brym spo -
so bem do peł nia nia for mal no ści dla za pra -
co wa nych i cier pią cych na brak cza su.

Do ro ta Staś kie wicz n
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