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Wie lu z nas bra ku je na to cza su. Jak tu
w na wa le obo wiąz ków zna leźć chwi le
na uwa żne wsłu chi wa nie się we wła sny or ga -
nizm – w je go po trze by, bo lącz ki, nie do ma -
ga nia, bra ki i nad mia ry? Pę dzi my w na szej
rze czy wi sto ści co raz szyb ciej, zo sta wia jąc
za so bą drob ne sy gna ły: a to strzyk nie, a to
za bo li, a to od mie się cy coś nas nie po koi
i przy da ło by się prze ba dać. Tra fia my do le -
ka rza do pie ro wte dy, kie dy bo li so lid nie, al -
bo umę czo ny or ga nizm pod da je się ob cym
bak te riom, wi ru som czy ko mór kom. A czas
w przy pad ku wcze śnie wy kry tej cho ro by jest
naj wa żniej szy.

Za na mi paź dzier nik – mie siąc, w któ rym
co ro ku pro wa dzo na jest ak cja wal ki z ra -
kiem. Je stem prze ko na na, że dzię ki niej co -
raz wię cej ko biet ma świa do mość, jak
wcze śnie wy kryć tę cho ro bę. Za chę cam za -
tem te Pa nie, któ re jesz cze te go nie zro bi ły,
do sko rzy sta nia z bez płat nych ba dań w ra -
mach Po pu la cyj ne go Pro gra mu Wcze sne go
Wy kry wa nia Ra ka Pier si.

Je sień to rów nież
ostat ni mo ment, aby
za dbać o od por ność
przed zi mą i za szcze -
pić się prze ciw ko
gry pie. Nasz Miej ski
Pro gram Pro mo cji
Zdro wia ofe ru je bez -
płat ne szcze pie nia
dla se nio rów, war to
więc z nich sko rzy -
stać. Pro fi lak ty ka to nie tyl ko dba łość o zdro -
wie fi zycz ne, to ta kże za po bie ga nie
pro ble mom spo łecz nym. W Le gio no wie pro -
wa dzo nych jest wie le dzia łań pro fi lak tycz -
nych, a jed ną z cie kaw szych pro po zy cji bę dą
warsz ta ty dla gim na zja li stów w for mie za jęć
te atral nych. Pro jekt „Dra ma – me to da
na bez piecz ne go gim na zja li stę” roz po czął się
już w paź dzier ni ku, o je go prze bie gu bę dzie -
my in for mo wać nie ba wem.

An na Szcze płek
po. Re dak to ra Na czel ne go n
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Za�pro�sze�nia
(listopad–grudzień)

l 23 listopada godz. 1130–1230 Misiowa
Rodzinna Sobota w Bibliotece
– teatrzyk „Kubuś Pluszatek
i Przyjaciele” Biblioteka Główna
przy ul. W. Broniewskiego 7.

l 24 listopada (niedziela), godz. 1500

– Spektakl teatralny dla dzieci
w ramach cyklu „Niedzielne Spotkania
z Bajką” – „Alibaba i czterech
rozbójników” – sala widowiskowa
Ratusza Miejskiego, ul. Piłsudskiego 41

l 25 listopada godz. 1000–1900

– Pluszowy Dzień w Bibliotece
z okazji Światowego Dnia Pluszowego
Misia, Biblioteka Główna
przy ul. W. Broniewskiego 7.
godz. 1000–1100 – zabawy i zajęcia
literackie, plastyczne, ruchowe,
godz. 1100–1900 – czytamy z misiami,
czytamy misiom

l 25 listopada – otwarcie wystawy
internetowej Przemysłowe
Legionowo 1897–1939, związanej
z realizacją projektu Przemysł
Legionowa jako czynnik
miastotwórczy w okresie
międzywojennym, finansowanego
przez Muzeum Historii Polski
w ramach programu Patriotyzm Jutra

l 30 listopada – koncert zespołu
Shalom. Utwory tradycyjne,
instrumentalne, śpiewane w języku
hebrajskim i polskim, dawne
i współczesne pieśni i piosenki
żydowskie. Między innymi
wykonywane będą utwory: Rebeka,
Bubliczki, Bełz oraz utwory
z musicalu „Skrzypek na dachu”.

l 7 grudnia godz. 1130–1230 Rodzinna
Sobota w Bibliotece – Mikołajkowy
worek niespodzianek Biblioteka
Główna przy ul. W. Broniewskiego 7.

l 8 grudnia – Sztuka konserwacji.
Kultura przeworska w Legionowie
– wernisaż wystawy realizowanej
w ramach projektu finansowanego
przez Ministerstwo Kultury
i Dziedzictwa Narodowego, godz. 1400

w pawilonie ul. Mickiewicza 23

l 9–10 grudnia – Nowe życie zabytków
militarnych – konferencja
ogólnopolska pod patronatem
Prezydenta Miasta Legionowa,
organizatorzy: EwidencjaZabytków.pl
biuro badań i dokumentacji zabytków
tabelaofert.pl, Mazowiecki
Wojewódzki Konserwator Zabytków
i Muzeum Historyczne w Legionowie

zebrała Marta Myśliwiec n

Prześlij nam swoją fotkę z Legionowa

Zdjęcie miesiąca
Uczestnicy konkursu „Dzik jak malowany” ze swoim dziełem

Szanowni Mieszkańcy,
Czy pa mię ta cie o pro fi lak ty ce zdro wot nej? Czy mo że co dzien nie prze kła da cie wi -
zy tę kon tro l ną u le ka rza, prze su wa cie „na ju tro” roz po czę cie re gu lar nych ćwi czeń
i wdro że nie zdro wej die ty?

Od pra cuj Czynsz
Jeśli masz zaległości w spłacie czynszu
za lokal komunalny, a sytuacja materialna
nie pozwala Ci ich uregulować, możesz
odpracować dług. Taką możliwość oferuje
KZB Legionowo sp. z o. o.
w porozumieniu z Urzędem Miasta
w ramach specjalnego programu, który
ruszyła w Legionowie od października br.

Dług mo żna ure gu lo wać w for mie świad -
cze nia rze czo we go (okre ślo nej pra cy), któ re
bę dzie sta no wić za pła tę umó wio ne go za le -
głe go czyn szu. Świad cze nie bę dzie wy ko ny -
wa ne na pod sta wie po ro zu mie nia
pod pi sy wa ne go przez Pre ze sa KZB Le gio -
no wo Sp. z o.o. oraz dłu żni ka. W po ro zu mie -
niu ka żdo ra zo wo określona zo sta nie kwo ta,
któ rą ma być ob ję te świad cze nie rze czo we.
Staw ka za go dzi nę wy ko ny wa nej pra cy wy -
no si 12 zł brut to, zaś ro dzaj, za kres i war tość
ca łe go świad cze nia ka żdo ra zo wo okre ślo ne
zo sta nie w kal ku la cji sta no wią cej za łącz nik
do po ro zu mie nia. Świad cze nie rze czo we mo -
że wy ko ny wać w imie niu dłu żni ka rów nież

in na oso ba. Przed przy stą pie niem do wy ko -
ny wa nia pra cy, oso ba z któ rą za war to po ro -
zu mie nie, skie ro wa na zo sta nie na szko le nie
w nie zbęd nym za kre sie.

Kto mo że sko rzy stać z pro gra mu
Po ro zu mie nia za wie ra ne bę dą z oso ba mi,

któ rych za le głość nie prze kra cza kwo -
ty 15 000 zł. W szcze gól nie uza sad nio nych
przy pad kach mo żli we jed nak bę dzie za war -
cie po ro zu mie nia z dłu żni ka mi, któ rych za -
le głość prze kra cza tę kwo tę. Z ofer ty
za mia ny dłu gu na świad cze nie rze czo we wy -
łą czo ne są oso by po sia da ją ce za le gło ści
za okres krót szy niż 6 mie się cy. Nie do ty czy
ona rów nież osób za miesz ku ją cych w lo ka -
lach za li czo nych do I ka te go rii.

Oso by chcą ce sko rzy stać z pro gra mu umo -
żli wia ją ce go od pra co wa nie na le żno ści czyn -
szo wych po win ny zgła szać się z pi sem nym
po da niem do KZB Le gio no wo sp. z o.o.
przy ul. Ja giel loń skiej 13a do po ko ju nr 4.

De cy zję o mo żli wo ści re ali za cji świad cze nia
rze czo we go po dej mu je Pre zes KZB Le gio no -
wo sp. z o. o. po uprzed nim uzy ska niu in for ma -
cji od dłu żni ka w za kre sie je go sy tu acji ży cio wej.

An na Szcze płek n

Od wbi cia pierw szej ło pa ty pod Cen trum Ko mu ni ka -
cyj ne w Le gio no wie mi nę ło już pra wie 5 mie się cy.
Obec nie wy ko naw ca zgło sił za koń cze nie pierw sze -

go eta pu in we sty cji. W tej chwi li trwa ją od bio ry tech nicz ne
i spraw dza nie do ku men ta cji.

Ak tu al nie kon ty nu owa ne są pra ce kon struk cyj ne w za kre sie bu do -
wy stóp fun da men to wych, słu pów mo no li tycz nych żel be to wych no -
śnych oraz ścian po zio mu „0” obiek tu ga ra żu wie lo po zio mo we go oraz 

w za kre sie kon struk cji kla tek scho do wych. Przy go to wy wa ne jest ta -
kże pod ło że do po sa do wie nia warstw kon struk cyj nych pod po sadz kę
po zio mu „0” w ga ra żu wie lo po zio mo wym. Pra ce po stę pu ją ta kże
przy usu wa niu ko li zji ener ge tycz nych, sa ni tar nych ko li du ją cych
z obiek tem dwor ca od stro ny ul. Ta de usza Ko ściusz ki oraz te le tech -

nicz nych przy ul. T. Ko ściusz ki, Po lnej i Pia sko wej. Przy no wo pow sta -
ją cym dwor cu roz po czę to pra ce ziem ne i kon struk cyj ne – wy ko na nie
wy ko pów li nio wych pod fun da men ty ścian no śnych i pierw szych ele -
men tów kon struk cyj nych. Trwa ją pra ce zwią za ne z przy go to wa niem
tra sy i prze bie gu dro gi ul. Po lnej i Pia sko wej przy in we sty cji.

Po wsta łe w pro jek cie oszczęd no ści po zwa la ją brać pod uwa gę bu -
do wę jesz cze jed ne go par kin gu wie lo po zio mo we go wcho dzą ce go
w skład cen trum. Bu dy nek ten miał by po wstać na te re nie jed ne go
z obec nych par kin gów tym cza so wych po stro nie dwor ca. Pó ki co, uzy -
ska no wstęp ną zgo dę PKP na ta kie dzia ła nie, lecz osta tecz ną de cy zję
bę dą mu sia ły pod jąć wszyst kie stro ny fi nan su ją ce.

Cen trum Ko mu ni ka cyj ne ma być od da ne do użyt ku pod ko niec ro -
ku 2014.

Mar ta My śli wiec n

Cen trum Ko mu ni ka cyj ne – ko lej ny krok
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Na pew no bę dzie wię cej Bi blio tek. Mi mo, że pla ny
utwo rze nia w miej scu Fi lii nr 1 pla ców ki po wia to wej
do pie ro się kry sta li zu ją (we wto rek 12 li sto pa da

pod pi sa no w tej spra wie list in ten cyj ny) mia sto pla nu je
utwo rze nie do dat ko we go punk tu bi blio tecz ne go na Osie -
dlu So bie skie go. Dru gi ta ki punkt ma po wstać w bu dyn ku
daw ne go urzę du mia sta.

Czy ta kie roz wią za nia od po wia da ją miesz kań com Le gio no wa? Jak
we dług le gio no wian po win na dzia łać miej ska ksią żni ca? Na te py ta -
nia po sta ra ją się od po wie dzieć człon ko wie ze spo łu po wo ła ne go
do prac nad kon cep cją roz wo ju Bi blio te ki i czy tel nic twa w mie ście.
Pierw sze spo tka nie odbyło się w połowie listopada.

Ze spół ds. roz wo ju czy tel nic twa
„Do prac w ze spo le za pro si li śmy re pre zen tan tów spo łe czeń stwa

zrze szo nych w sto wa rzy sze niach i or ga ni za cjach po za rzą do wych, wy -
bra nych przez miesz kań ców do rad mia sta i po wia tu oraz le gio now -
skie in sty tu cje kul tu ry. Or ga ni za cje są bar dziej re pre zen ta tyw ne dla
miesz kań ców, niż oso by pry wat ne, któ re mo gły by być po są dzo ne
o chęć za ła twie nia in dy wi du al nych in te re sów. Na li ście za pro szo nych
zna la zły się or ga ni za cje dzia ła ją ce w bar dzo ró żno rod nych śro do wi -
skach – od mło dzie ży po se nio rów, a ta kże sto wa rzy sze nia za an ga żo -
wa ne w spra wy le gio now skiej Bi blio te ki.” – mó wi An na Szcze płek,
ko or dy na tor ze spo łu. I do da je, że po my sły wy pra co wa ne przez ze spół
bę dą pod da ne kon sul ta cjom spo łecz nym. Miesz kań cy bę dą mie li mo -
żli wość prze ka za nia uwag i swo ich po my słów w tym te ma cie.

Ra dzi li z miesz kań ca mi
Pod czas wrze śnio we go po sie dze nia Ko mi sji Oświa ty i Kul tu ry Ra -

dy Mia sta Le gio no wo ze bra ło się po nad 70 osób, któ re pod ję ły pod -
ję to roz mo wę na te mat po trzeb i ocze ki wań miesz kań ców w kwe stii
funk cjo no wa nia Bi blio te ki. Go rą ca dys ku sja, przy nio sła wie le wa -
żnych wnio sków. Za in te re so wa ni te ma tem przez 4 go dzi ny dą ży li
do usta le nia wspól nej dro gi roz wo ju tej in sty tu cji. Pod czas spo tka nia
po ru szo nych zo sta ło wie le kwe stii, lecz naj wa żniej szą z nich by ły lo sy
Fi lii nr 1. Rad ni przy ję li wnio sek o upo wa żnie nie Pre zy den ta Mia sta
do pod pi sa nia li stu in ten cyj ne go ze Sta ro stą Le gio now skim w spra -
wie utwo rze nia w obec nej Fi lii nr 1 Miej skiej i Po wia to wej Bi blio te -
ki Pu blicz nej w Le gio no wie no wej po wia to wej in sty tu cji kul tu ry.

Bu dy nek zo stał by prze ję ty wraz z ca łym księ go zbio rem. Dal sze funk -
cjo no wa nie tej fi lii (w tym re ali za cja pro po zy cji Sta ro sty) za le żeć bę -
dzie od de cy zji miej skich rad nych.

Me dia te ka
Tra dy cyj ny księ go zbiór oraz to wa rzy szą ce mu mul ti me dia – fil my,

pły ty, e -bo oki oraz tra dy cyj ny księ go zbiór znaj dą się w no wo cze snej
Me dia te ce. Mi mo, iż me dia te ki w za sa dzie ad re so wa ne są do wszyst -
kich miesz kań ców, szcze gól nie za in te re so wa ni są ni mi mło dzi lu dzie.
Są oni przy zwy cza je ni do szyb kie go od naj do wa nia in for ma cji oraz in -
te rak cji. Mul ti cen tra ma ją przy bli żać naj ró żniej sze for my prze ka zy -
wa nia wie dzy oraz dzię ki swe mu prze zna cze niu ma ją być miej scem
spo tkań i dys ku sji po mię dzy ich użyt kow ni ka mi. Miej sce na le gio now -
ską me dia te kę prze zna czo ne zo sta ło w no wo pow sta ją cym Cen trum
Ko mu ni ka cyj nym. Usłu gi, któ re peł nić bę dzie to miej sce oraz je go
ofer ta oraz struk tu ra or ga ni za cyj na są ko lej ny mi czyn ni ka mi roz wa -
ża nym pod czas opra co wy wa nia stra te gii roz ow ju.

Mar ta My śli wiec n

Kart ka z ka len da rza
11 listopada 1918 r. w Cho to mo wie do szło do kon cen tra cji po -

nad 100 człon ków Pol skiej Or ga ni za cji Woj sko wej,
któ rzy te go sa me go za ata ko wa li ob sa -
dzo ne przez woj ska nie miec kie ko sza ry
w Ja błon nie No wej (Le gio no wo).

Pod czas wy mia ny ognia po legł An to ni Gaw ry -
szew ski i cię żko ran ny zo stał Jó zef Wój cik. W wy -
ni ku ata ku pe owia cy zdo by li sta cję ko le jo wą,
do my per so ne lu ko le jo we go oraz ma ga zy ny woj -
sko we na te re nie ko szar. Jesz cze te go sa me go dnia
roz po czę to przy wra ca nie trans por tu ko le jo we go
i po wo ła no pierw sze nie pod le głe wła dze gmi ny Ja -
błon na. Na ich cze le któ rych sta li wójt gmi ny Der -
lacz i se kre tarz Wła dy sław Pon to. Bro nią cy ko szar
Niem cy za ba ry ka do wa li się w bu dyn kach szta bu. Po -
zba wie ni łącz no ści ze swo im do wódz twem w War sza -
wie zde cy do wa li się na ka pi tu la cję 14 XI 1918 r. Te go
dnia roz po czę to ich ewa ku ację z le gio now skich ko szar.

Jacek Szczepański n

aktualnościz życia miasta
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Legionowo w liczbach
(Programy profilaktyczne)

l Dotychczas 355 seniorów skorzystało

z bezpłatnych szczepień przeciwko grypie

– wciąż jest możliwość skorzystania ze

szczepień

l Przebadano ponad 170 dzieci w wieku

od 9 miesiąca do 6 roku życia w ramach

programu „W zdrowym ciele, zdrowy duch”

l W ramach programów profilaktycznych

zaszczepiono 140 dzieci przeciwko

pneumokokom

l 127 seniorów skorzystało z konsultacji

i diagnostyki pod kątem rehabilitacji

l 81 seniorów przebadano kardiologicznie

l W ramach programu profilaktyki

wykrywania raka jelita grubego z badań

skorzystało 58 mieszkańców w wieku 40+ n

Jaką profilaktykę zdrowotną
Pan/Pani stosuje?

Wietrzykowski
Ryszard Osobiście
nie stosuję żadnej
profilaktyki. Staram
się po prostu dbać
o siebie, tak by nie

mieć potrzeby uczęszczania do lekarza.
W razie przeziębienia stosuję domowe
sposoby.

Wioletta
Aszlemborska
Kiedy zaczynam
odczuwać, że
pojawia się
przeziębienie idę

do lekarza. Nie stosuję domowych środków.
Ufam mojemu lekarzowi i przestrzegam
jego zaleceń. W ten sposób zabezpieczam
swoje zdrowie.

Danuta Cholewicka
Staram się unikać
chodzenia
do lekarza. Od lat
leczę się
samodzielnie.

Stosuję domowe sposoby, czasem zażywam
witaminy, które sama dobieram. Nie jestem
do końca przekonana czy chodzenie
do lekarza jest dobrym pomysłem.

Renata Pęwolska
Stosuję się zaleceń
lekarza. Uważam, że
dobrym pomysłem
jest udanie się
do przychodni gdy

odczuwamy pojawiające się przeziębienie itp.
Domowe sposoby do mnie nie przemawiają.
Nie jestem specjalistą, dlatego wolę żeby
o moje zdrowie i leczenie zadbał ktoś
wykwalifikowany.

aktualności z życia miasta

Szpital w rozbudowie
Ma zo wiec ki Szpi tal On ko lo gicz ny
od no to wu je cią gle ro sną cą licz bę
za cho ro wań na no wo two ry zło śli we,
a tym sa mym ogrom ne po trze by
w za kre sie ich te ra pii.

Stąd de cy zja o roz bu do wie pla ców ki,
któ ra ze cy do wa ła o po sze rze niu swo ich
usług. 5 li sto pa da wła dze szpi ta la wraz
z przed sta wi cie la mi Urzę du Mia sta Le gio -
no wo oraz po wia tu pod pi sa li i wmu ro wa li
akt erek cyj ny pod bu do wę ko lej ne go szpi -
tal ne go Za kła du Ra dio te ra pii.

MSO otrzy mał już po zwo le nie na bu do -
wę i jesz cze w tym ro ku pla nu je roz po czę -
cie in we sty cji. Bę dzie ona obej mo wa ła

300 m2 do dat ko wej po wierzch ni użyt ko wej
oraz par king o po wierzch ni 2 tys m2. Za ku -
pio ny zo sta nie rów nież no wy, spe cja li stycz -
ny sprzęt.

W szpi ta lu jest już Za kład Ra dio te ra pii,
a w je go skład wcho dzą: pra cow nia ra dio -
te ra pii wy po sa żo na w trzy me ga wol to we
apa ra ty te ra peu tycz ne, w tym je den apa rat
Cy berk ni fe, któ ry za słu gu je na szcze gól ną
uwa gę, bo wiem ta kim sprzę tem dys po nu ją
tyl ko trzy ośrod ki w ca łym kra ju. Oprócz
pra cow ni ra dio te ra pii w za kła dzie tym
funk cjo nu je pra cow nia bra chy te ra pii,
a struk tu rę szpi ta la uzu peł nia ją: izba przy -
jęć, cen tral na ste ry li za tor nia, ap te ka szpi -
tal na, pra cow nia re ha bi li ta cji me dycz nej
oraz Za kład Dia gno sty ki La bo ra to ryj nej.

Marta Myśliwiec
Anna Szwarczewska n

Jesz cze wię cej Bi blio tek
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Komentarze:
Roman Smogorzewski, Prezydent Miasta
Legionowo

Nie ule ga ło wąt pli wo ści, że urząd bę dzie par ty cy -
po wać w kosz tach tej po wia to wej in we sty cji.

W związ ku z bu do wą tu ne lu pod to ra mi zmie ni się układ ko mu ni ka cyj ny
w mie ście, a ruch w cią gu tych ulic zo sta nie zwięk szo ny. Za tem po lep sze -
nie ja ko ści i bez pie czeń stwa by ło tu nie zmier nie wa żne. Do dat ko wym ar -
gu men tem dla po chy le nia się nad tą prze bu do wą był fakt, iż wła śnie dla

ta kich stra te gicz nych dróg ła twiej po zy skać fun du sze ze wnętrz ne niż ma
to miej sce w przy pad ku mniej uczęsz cza nych ulic.

Anna Łaniewska, radna miasta Legionowo
Bar dzo mi po do ba szcze gól nie uli ca So bie -

skie go i no we ron do przy skrzy żo wa niu z Par -
ko wą. Jest tam te raz bez piecz niej. Do te go

ście żki ro we ro we zo sta ły od no wio ne, a na Ja giel loń skiej jest wię cej
miejsc par kin go wych. n

Pocz ta w ra tu szu
Od paź dzier ni ka miesz kań cy Le gio no -
wa mo gą ko rzy stać z usług pocz to -
wych w sa mym cen trum mia sta. No wy
punkt pocz to wy w ra tu szu czyn ny jest
od 800 do 1800 w dni ro bo cze, oraz
od 800 do 1300 w so bo ty. W ra mach
usług ofe ro wa ne jest przyj mo wa nie
wpłat na ra chun ki ban ko we, sprze daż
znacz ków, opa ko wań pocz to wych czy
kart oko licz no ścio wych.

We dług de kla ra cji Za stęp cy Dy rek to ra re -
gio nu sie ci War sza wa Wo je wódz two Pocz ty
Pol skiej – Mar ka Bo ro wi cza – jest to pierw -
szy te go ty pu punkt, ale na pew no nie ostat -
ni. Z cza sem ma ich po wstać znacz nie wię cej.
Co istot ne, jest jed nym z pierw szych punk -
tów, któ ry po wstał zgod nie z no wą wi zu ali za -
cją ryn ko wą – w czer wo no żół tych bar wach.

Ofi cjal ne otwar cie punk tu mia ło miej sce
2 paź dzier ni ka 2013 r. Ro man Smo go rzew ski,
pre zy dent Mia sta Le gio no wo, do ko nał sym bo -
licz ne go otwar cia pacz ki za wie ra ją cej słod ką nie -
spo dzian kę dla wszyst kich za pro szo nych go ści.

Uru cho mie nie punk tu” jest wy ni kiem
współ pra cy KZB Sp. z. o.o. z Pocz tą Pol ską

Mar ta Goź liń ska n

Prze bu do wy za koń czo ne
Prze bu do wa ukła du ko mu ni ka cyj ne go ulic Ja giel loń skiej,
Par ko wej i So bie skie go to kon ty nu acja pro ce su mo der ni za -
cji dróg po wia to wych na te re nie po wia tu le gio now skie go. Ta
wy jąt ko wo wa żna dla na sze go mia sta in we sty cja zo sta ła
współ fi nan so wa na z bu dże tu mia sta Le gio no wo, po wia tu
i Na ro do we go Pro gra mu Prze bu do wy Dróg Lo kal nych.

W ra mach prac wpro wa dzo no bez piecz niej sze roz wią za nia na trzech
skrzy żo wa niach: ul. Par ko wej z So bie skie go, gdzie po wsta ło ron do,
ul. Pił sud skie go z Ja giel loń ską, po wstał tam do dat ko wy pas do skrę tu
w pra wo z Ja giel loń skiej w Pił sud skie go oraz zbu do wa na zo sta ła no -
wo cze sna sy gna li za cja świetl na. Zbu do wa ne zo sta ło skrzy żo wa nie ska -
na li zo wa ne. Po nad to wy ko na no no wą na wierzch nię na ulicy
Ja giel loń skiej, Par ko wej (od Ja giel loń skiej do So bie skie go) i So bie -
skie go (od Par ko wej do Lwow skiej), zbu do wa no no we miej sca par -
kin go we, chod ni ki i ście żki ro we ro we. In we sty cja ob ję ła rów nież
bu do wę ka na li za cji desz czo wej w ul. Par ko wej i frag men cie ul. Ja giel -
loń skiej, dzię ki cze mu do miej skie go sys te mu od wod nie nia włą czo ny
zo sta nie tu nel pod to ra mi ko le jo wy mi. Uli ca Ja giel loń ska zy ska ła rów -
nież no we oświe tle nie.

In we sty cja zo sta ła sfi nan so wa na z udzia łem środ ków z Na ro do we -
go Pro gra mu Prze bu do wy Dróg Lo kal nych w kwo cie 3 mln zł, środ -
ków z bu dże tu gmi ny Le gio no wo w kwo cie 2,3 mln zł oraz środ ków
z bu dże tu Po wia tu Le gio now skie go w kwo cie 2,3 mln zł. Szyb ka re -
ali za cja tej in we sty cji by ła mo żli wa dzię ki współ pra cy po mię dzy Po -
wia tem Le gio now skim a Mia stem Le gio no wo.

Szwarczewska n

aktualności z życia miasta

Wśród nich znaj du je się sieć skle pów „Spo -
łem”, któ re po sia da czom kar ty ofe ru ją 3%
ra ba tu oraz pro gram lo jal no ścio wy, da ją cy
mo żli wość otrzy ma nia bo nów lub na gród.

Ar ty ku ły Spo żyw cze
Pro gram lo jal no ścio wy „Spo łem zna -

czy ra zem” roz sze rzo no spe -
cjal nie z my ślą o du żych,
le gio now skich ro dzi nach. Aby
do nie go przy stą pić, na le ży jed -
no ra zo wo udać się do sie dzi by
Spo łem przy ul. Sien kie wi cza
i wy peł nić od po wied ni wnio sek.
Jest to wa ru nek ko niecz ny do sko -
rzy sta nia z ra ba tu przy słu gu ją ce go
tej gru pie klien tów. Po zo sta łe za sa dy
pro gra mu lo jal no ścio we go są dla
wszyst kich ta kie sa me.

Za ję cia dla dzie ci
Be ne fi cjen tom KDR ga bi net te ra pii

dzie cię cej zaj mu ją cy się m.in. te ra pią
psy cho lo gicz ną, pe da go gicz ną, lo go pe -
dycz ną oraz in te gra cji sen so rycz nej „IN -
-SENS” (u. Ze grzyń ska 45A w Le gio no wie)

ofe ru je 15% ra ba tu. „Kre atyw ka”, pro wa -
dzą ca za ję cia dla nie mow ląt i dzie -
ci w wie ku 0–4, 5 lat
przy wy ko rzy sta -
niu mu -

z y  k i ,
w i e r  s z y  k ó w

i ćwi czeń lo go pe dycz -
nych da je zni żkę w wy so ko -

ści 20% – kon takt mo żli wy pod nu me rem
te le fo nu 531 586 644. Dzię ki współ pra cy
z „Ma th ri ders”, miesz czą cym się przy uli cy

Ale ja 3 ma ja 22c, dzie ci i mło dzież
w wie ku 4–18 lat mo gą wziąć udział
w spe cjal nie opra co wa nych za ję -
ciach ma ją cych na ce lu efek tow ną
na ukę ma te ma ty ki i lo gi ki.

Wy ższa szko ła
Aby po głę bić swo ją wie dzę

Szko ła Wy ższa im. Bog da na
Jań skie go, po sia da ją ca sze ro -
ką ga mę kie run ków na wy -
dzia łach Za rzą dza nia i Na uk
Spo łecz nych ofe ru je 30%
zni żki dla 3 dzie ci, 40%
dla 4 oraz 50% dla pię cior -
ga dzie ci. Uczel nia mie ści

się przy ul. Elek tro no wej 2
w War sza wie.

In ne usłu gi
15% upu stu na kom plek so we roz wią za nia

wel l ness&SPA, ko min ki oraz ofer tę bra nży
grzew czej ofe ru je Ko per farm spół ka z. o. o.,
znaj du ją ca się przy ul. Ol szan ko wej 51 w Le -
gio no wie.

Mar ta My śli wiec n

No wi part ne rzy – no we mo żli wo ści!
Kar ta Du żej Ro dzi ny, choć do pie ro od ro ku funk cjo nu je na le gio now skim ryn ku, cie szy się co raz więk szą po pu lar no ścią
nie tyl ko wśród ro dzin, któ rym jest de dy ko wa na ale rów nież wśród przed się bior ców chęt nie włą cza ją cych swo je usłu gi
do miej skie go pro gra mu. Tyl ko w ostat nim cza sie do współ pra cy włą czy ło się aż 8 no wych firm.

Bar dzo kon ku ren cyj na ce na do te go atrak cyj na oko li -
ca. Nie da le kie są siedz two pla cu za baw, ogól no do -
stęp ne go bo iska, przed szko la czy też skle pów,

ap te ki i ko mu ni ka cji miej skiej. Jesz cze tyl ko 22 miesz ka -
nia po zo sta ły do ostat nie go eta pu sprze da ży. Ro ko wa nia
zo sta ną ogło szo ne w po ło wie li sto pa da.

W blo ku przy ul. Su wal nej oprócz 42 lo ka li miesz kal nych o po wierzch -
ni od 34,10 m2 do 81,52 m2 znaj dą się ta kże ko mór ki lo ka tor skie i wóz -

kow nie, po miesz cze nie na wę zeł ciepl ny i wo do mierz. Lo ka le bę dą w tzw.
sta nie de ve lo per skim, za tem bę dą po sia dać tyn ki gip so we, szlich ty pod -
ło go we, sto lar kę okien ną, drzwi wej ścio we, in sta la cje: elek trycz ną bez
osprzę tu, wod no -ka na li za cyj ną i cw. bez bia łe go mon ta żu. Wśród nie -
sprze da nych 22 lo ka li do stęp ne są: jed na ka wa ler ka, dzie sięć miesz kań
dwu po ko jo wych, dwa czte ro po ko jo we oraz dzie więć trzy po ko jo wych.

Za in te re so wa nych kup nem za pra sza my do kon tak tu z Wy dzia łem
Nie ru cho mo ści pod nu me rem 22 766 40 54.

An na Szwar czew ska n

Miesz ka nia na sprze daż

fot. High Fly Pictures/ Starostwo Powiatowe w Legionowie
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Czas trwa nia in no wa cji za le ży od jej pro gra mu. W ro ku 2013/14
łącz nie jest re ali zo wa nych 65 h ty go dnio wo, a ich rocz ny koszt wy no -
si bli sko 58 500 zł.

Rów nież w przed szko lach pro wa dzo nych przez Gmi nę Le gio no wo re -
ali zo wa ne są in no wa cje pe da go gicz ne. W bie żą cym ro ku jest ich oko ło 25.

Kon kur sy dla szkół
Ka żde go ro ku w le gio now skich szko łach prze pro wa dza ne są kon -

kur sy pod pa tro na tem Pre zy den ta Mia sta Le gio no wo. W mi nio nym
ro ku zor ga ni zo wa no ich 41, na na gro dy prze zna czo no po nad
40 000 zł. W cią gu ostat nich 5 lat środ ki prze zna czo ne na na gro dy
wzro sły o 44%. W ro ku szkol nym 2013/14 za twier dzo no do re ali za -
cji 32 kon kur sy o za się gu od miej skie go do ogól no pol skie go.

Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów
klas I–III szkół podstawowych w Legionowie

Pro jekt współ fi nan so wa ny ze środ ków Unii Eu ro pej skiej w ra mach
Eu ro pej skie go Fun du szu Spo łecz ne go POKL re ali zo wa ny był w ro -
ku 2012. Z bu dże tu gmi ny fi nan so wa no 15% kosz tów pro jek tu, któ -
ry opie wał łącz nie na 451 742,52 zł. Na do po sa że nie szkół w po mo ce
dy dak tycz ne, sprzęt kom pu te ro wy i mul ti me dial ny oraz me ble do sta -
no wisk kom pu te ro wych prze zna czo no 76 449,52 zł a na usłu gę edu -
ka cyj ną, tj. za ję cia po za lek cyj ne dla uczniów – 375 293,00 zł.

W pro jek cie uczest ni czy ło 1450. uczniów klas I –III wszyst kich szkół
pod sta wo wych pro wa dzo nych przez gmi nę Le gio no wo. Sta no wi
to 84% ogó łu uczniów tych klas. Ka żdy uczeń mógł uczest ni czyć
w wię cej niż jed nym ro dza ju za jęć.

Łącz nie w cza sie pro jek tu zre ali zo wa no 7738 h, w tym na ni we lo -
wa nie de fi cy tów roz wo jo wych, trud no ści w na uce i za cho wa niu
– 5882 h, na roz wi ja nie za in te re so wań i uzdol nień dzie ci – 1856 h

Ucznio wie z trud no ścia mi w na uce i funk cjo no wa niu spo łecz nym
uczest ni czy li w za ję ciach z lo go pe dii, w za ję ciach ni we lu ją cych spe -
cy ficz ne trud no ści w czy ta niu i pi sa niu, trud no ści ma te ma tycz ne, so -
cjo te ra pii i za ję ciach psy cho edu ka cyj nych, te ra pii in te gra cji
sen so rycz nej, gim na sty ce ko rek cyj nej.

Ucznio wie uzdol nie ni roz wi ja li swo je umie jęt no ści i za in te re so wa -
nia na za ję ciach w za kre sie na uk ma te ma tycz no-przy rod ni czych, ję -
zy ko wych, in for ma tycz nych, przed mio tów ar ty stycz nych, spor to wych,
a ta kże roz wi ja ją cych kre atyw ność.

Projekt będzie kontynuowany w nowym roku szkolnym.

Dzie cię ca Aka de mia Przy szło ści
Na re ali za cję pro jek tu „Dzie cię ca aka de mia przy szło ści – wy rów -

ny wa nie szans edu ka cyj nych uczniów po przez do dat ko we za ję cia roz -
wi ja ją ce kom pe ten cje klu czo we w szko le Pod sta wo wej nr 8
im. I War szaw skiej Dy wi zji Pie cho ty” gmi na Le gio no wo otrzy ma ła
z Urzę du Mar szał kow skie go Wo je wódz twa Ma zo wiec kie go do fi nan -
so wa nie w wy so ko ści 17 627,50 zł.

Ce lem pro jek tu by ło za pew nie nie od po wied nich wa run ków i mo żli -
wo ści roz wo ju kom pe ten cji klu czo wych dzie ciom, ma ją cym trud no ści
z na uką ję zy ków ob cych, ma te ma ty ki, in for ma ty ki oraz dzie ciom sła bo
funk cjo nu ją cych w ze spo le kla so wym oraz dzie ciom z za gro że niem po -
głę bie nia się ró żnic po zio mu edu ka cyj ne go w sto sun ku do gru py ró -
wie śni ków. Wszech stron na sta ła opie ka dy dak tycz na i po moc
psy cho lo gicz no-pe da go gicz na mia ła rów nież po móc w bu do wa niu po -
czu cia wła snej war to ści i od po wied nie go, po zy tyw ne go sto sun ku do po -
dej mo wa nych wy zwań. W ra mach re ali za cji pro jek tu prze pro wa dzo no
od 30 do 60 go dzin za jęć po za lek cyj nych dla uczniów klas IV–VI. Za -
ku pio no ta kże po mo ce dy dak tycz ne.

Tegoroczne in we sty cje dla sze ścio lat ków
No we wy po sa że nie, od no wio ne i za adop to wa ne na po trze by naj młod -

szych uczniów sa le zo sta ły przy go to wa ne w szko łach pod sta wo wych
nr 1, 3, 7 i 8. W „je dyn ce” na po trze by od dzia łu „0” za adap to wa no dwa
du że po miesz cze nie bi blio te ki, tę na to miast prze nie sio no do do tych cza -
so wej ze rów ki, po więk szo nej o daw ne miesz ka nie. W „sió dem ce” kla sy
dla naj młod szych po wsta ły m.in. w obec nych sa lach do an giel skie go i prac
tech nicz nych, na to miast w Ze spo le Szkół na Pi askach dla pię cio- i sze -
ścio lat ków wy szy ko wa no sa le na naj ni ższym po zio mie, za pew nia jąc dzie -
ciom wła sne, tyl ko im de dy ko wa ne te ry to rium. W „Trój ce”, we wrze śniu
na naj młod szych uczniów cze ka ła no wa sa la, ła zien ka oraz szat nia. Na te
re mon ty KZB prze zna czy ło po nad 180 tys zło tych, na to miast Urząd Mia -
sta prze ka zał bez po śred nio do szkół, za rów no na re mon ty jak i za kup
nie zbęd ne go wy po sa że nia do no wych sal, pra wie 200 tys zł.

Le gio now scy ucznio wie gra ją w sza chy
Od wrze śnia 2013 r. czte ry szko ły pro wa dzo ne przez Gmi nę Le gio -

no wo uczest ni czą w pi lo ta żu Ogól no pol skie go Pro jek tu Pol skie go
Związ ku Sza cho we go „Edu ka cja przez sza chy w szko le” na pod sta -
wie umo wy part ner skiej. Od dzia ły sza cho we po wsta ły w szko le nr 1,
2, 3 i 8. Projekt będzie realizowany przez kolejne 3 lata. Gmi na Le -
gio no wo prze zna czy ła do dat ko wo 2 go dzi ny lek cyj ne ty go dnio wo/ od -
dział na za ję cia sza cho we oraz po kry ła kosz ty szko leń dla na uczy cie li.
Szko ły na to miast zo sta ły wy po sa żo ne w pod ręcz ni ki do na uki gry
w sza chy dla na uczy cie li, uczniów oraz kom ple ty sza chów. Do dat ko -
wym ele men tem edu ka cji w tym za kre sie bę dzie udział uczniów od -
dzia łów sza cho wych w tur nie jach spe cjal nie im de dy ko wa nych.

Wydział Edukacji n

Ogólnopolska debata o przygotowaniu szkół na przyjęcie
sześciolatków może nasuwać pytania o stan legionowskiej
oświaty. Przyjrzyjmy się zatem coraz szerszej ofercie miejskich
placówek oświatowych ale również temu, jakie nakłady są
przeznaczane na ich rozwój: zarówno z budżetu Legionowa jak
i ze środków zewnętrznych.

Tań sze przed szko la
Do 1 wrze śnia 2013 r. gmi ny nie otrzy my wa ły żad nej po mo cy z bu -

dże tu pań stwa na fi nan so wa nie przed szko li. Obec nie wpro wa dzo no
czę ścio wą do ta cję na ten cel (1/7 kosztów). Zgod nie z usta wą, ro dzi ce
nie pła cą za opie kę nad dzieć mi w trak cie re ali za cji tzw. pod sta wy
pro gra mo wej. Gmi na Le gio no wo po szła o krok da lej i nie po bie ra ta -
kże opła ty za go dzi ny po ran ne. De fac to ro dzi ce pła cą je dy nie
za opie kę nad dzieć mi w go dzi nach 1400–1700. Od wrze śnia br go dzi -
na opie ki przed szkol nej kosz tu je je dy nie 1 zł, czy li trzy krot nie mniej
niż w ubie głym ro ku, a wszyst kie zni żki za cho wa no bez zmian. W ra -
mach do ta cji z bu dże tu mia sta w przed szko lach bez płat nie re ali zo -
wa ne są m.in. za ję cia z lo go pe da mi, psy cho lo ga mi oraz te ra pia
sen so rycz na.

Fi nan so wa nie szkół
Szko ły fi nan so wa ne są za rów no z sub wen cji oświa to wej, jak i środ -

ków wła snych gmi ny. Co rocz nie kwo ta prze zna cza na na ten cel utrzy -
mu je się na bar dzo wy so kim po zio mie. Dla przy kła du w 2012 ro ku
na le gio now ską oświa tę prze zna czo no 61 872 788 zł 39 gr co sta no -
wi 40,98% wszyst kich wy dat ków bu dże tu mia sta..

Mul ti me dial ne kla sy
W XXI wie ku edu ka cja in for ma tycz na na bie ra co raz więk sze go

zna cze nia. Dla te go tak du żą ro lę przy pi su je się wy po sa ża niu szkół
w pra cow nie kom pu te ro we i zwięk sza niu do stęp no ści uczniów do sta -
no wisk kom pu te ro wych. Szko ły re ali zu ją pro gra my e – twin ning, pro -
wa dzą stro ny in ter ne to we. W Ze spo le Szkół nr 1 ko rzy sta się ze
Szkol nej Plat for my Edu ka cyj nej (SPE). Ucznio wie, na uczy cie le i ro -
dzi ce mo gą bez płat nie użyt ko wać plat for mę Sys te mu Kon tro li Fre -
kwen cji i Po stę pów w Na uce. W tej szko le, ja ko je dy nej w Le gio no wie,
pro wa dzo ny jest wy łącz nie dzien nik elek tro nicz ny. Dzien nik elek tro -
nicz ny, rów no le gle do tra dy cyj ne go, od ro ku 2012/13 pro wa dzo ny jest
w Ze spo le Szkół nr 3. Na to miast w Szko le Pod sta wo wej nr 7 na po -
zio mie edu ka cji wcze snosz kol nej re ali zo wa ny jest pro gram EDU -
SCIEN CE, w ra mach któ re go przy go to wy wa ne i wdra ża ne są
in no wa cje pro gra mo we uwzględ nia ją ce tre ści in for ma tycz ne.

W szko łach jest łącz nie 611 sta no wisk kom pu te ro wych, w tym 450
sta cjo nar nych i 161 lap to pów. Pla ców ki suk ce syw nie wy po sa ża ne są
w ta bli ce in te rak tyw ne i rzut ni ki mul ti me dial ne, któ re uatrak cyj nia ją
pro ces edu ka cyj ny i sprzy ja ją ak tyw no ści uczniów. Obec nie w szko łach
jest 60 ta blic in te rak tyw nych (wzrost o 15 w sto sun ku do ro ku 2011/12)
i 106 rzut ni ków mul ti me dial nych (wzrost o 26). 

Gran ty na pro jek ty edu ka cyj ne
Od 5 lat Gmi na Le gio no wo prze ka zu je do dat ko we środ ki fi nan so -

we na re ali za cję pro jek tów edu ka cyj nych, wy bra nych w dro dze kon -
kur su. Ich isto tą jest za pla no wa nie za jęć do dat ko wych
od po wia da ją cych rze czy wi ste mu za in te re so wa niu uczniów w spo sób
no wa tor ski, atrak cyj ny, z ja sno okre ślo ny mi for ma mi pre zen ta cji
efek tów. Wa run kiem zgło sze nia przez szko łę pro jek tu do kon kur su
jest po zy ska nie do współ pra cy part ne ra ze wnętrz ne go. Tyl ko w ro ku
szkol nym 2012/2013 re ali zo wa nych by ło 14 pro jek tów w 6 szko łach
na łącz ną kwo tę po nad 84 000 zł. W tym ro ku szkol nym na ten cel
prze zna czo no po nad 72 000 zł. Re ali zo wa nych bę dzie 15 pro jek tów
w 6 szko łach we współ pra cy z ta ki mi part ne ra mi jak Po wia to wa Sta -
cja Sa ni tar no-Epi de mio lo gicz na w Le gio no wie, oraz organizacjami
pozarządowymi.

In no wa cje pe da go gicz ne
In no wa cją pe da go gicz ną są no wa tor skie roz wią za nia pro gra mo we,

or ga ni za cyj ne lub me to dycz ne ma ją ce po pra wić ja kość pra cy szko ły.
In no wa cje do ty czą pro gra mów na ucza nia, wy cho wa nia i opie ki, or -
ga ni za cji pra cy, me to dy ki pra cy dy dak tycz no -wy cho waw czej i opie -
kuń czej. Udział na uczy cie li i uczniów w in no wa cjach jest do bro wol ny.

Po trze ba wpro wa dza nia in no wa cji pe da go gicz nych wy pły wa przede
wszyst kim z twór cze go cha rak te ru pra cy na uczy cie li oraz ko niecz no ści przy -
go to wa nia uczniów do ży cia w re al nym świe cie. Da je rów nież mo żli wość
prze ka za nia tre ści w atrak cyj ny spo sób przy uży ciu nie stan dar do wych form.

W 30 od dzia łach szkol nych re ali zo wa ne są łącz nie 24 in no wa cje pe -
da go gicz ne, z któ rych 13 wdro żo no w tym ro ku, a po zo sta łe są kon -
ty nu acją po przed nie go ro ku szkol ne go. Na prze strze ni pięciu lat
licz ba re ali zo wa nych in no wa cji wzro sła o 12. Naj wię cej jest in no wa -
cji hu ma ni stycz nych, ale wzra sta licz ba in no wa cji w za kre sie przed -
mio tów ści słych i ję zy ków ob cych.

temat numeruoświata

Legionowskich maluchów ratować nie trzeba
Tytuł projektu szkoła

Biologiczno-chemiczne prawdy i mity związane z odżywianiem i żywnością

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2
Medialni odkrywcy

Akademia filmowa

Otwarte warsztaty origami

Programowanie w Języku LOGO
Zespół Szkół nr 1

Z pasją bawimy się w teatr

English & Art Szkoła Podstawowa nr 7

Legionowo na falach radiowych

Zespół Szkół nr 3Z chemią za pan brat

Customs and traditions in Great Britain

Śpiewam, tańczę, gram i radość z tego mam
Zespół Szkół

Musicale ach te musicale

Nie tylko Yahoo

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2Szlifowanie diamentów czyli praca z uczniem zdolnym

Sklepik szkolny – nasz mały biznes

Rodzaje i liczba realizowanych w szkołach innowacji pedagogicznych w latach 2009/10–2013/14
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Sprzęt komputerowy i multimedialny w szkołach ogółem w latach 2011/12 i 2012/13
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Liczba godzin zajęć dla uczniów uzdolnionych ogółem
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Liczba godzin zajęć dla uczniów z trudnościami ogółem
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temat numeru oświata

Projekty zaakceptowane do realizacji w roku szkolnym 2013/14

mat. – przyr. plast. muz. sport. język. inform. tw. myśl.

Komentarze
Piotr Zadrożny, zastępca prezydenta Legionowa
Sporo dokładamy do legionowskiej oświaty, ale to daje
efekty, zarówno w postaci wyników nauczania, jak
i liczby stypendiów przyznawanych co roku najlepszym
uczniom. Z kolei systematyczne modernizacje obiektów
i zakupy sprzętu powodują, że nasze szkoły są znacznie
lepiej wyposażonej niż średnia krajowa.
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Ko lek cjo ner
„Lo ko mo ty wa”, „Rzep ka” czy „Pan Hi la ry”

to wier sze, któ re chy ba ja ko pierw sze przy -
cho dzą na myśl, gdy mó wi my o Ju lia nie Tu wi -
mie. Jed nak ma ło kto wie, że ich au tor był
bar dzo oso bli wym czło wie kiem. O je go ko lek -
cjo ner skiej pa sji opowiedział kul tu ro znaw ca,
pi sarz i kry tyk – Ja ro sław Gór ski. Spo tka nie
od było się w Bi blio te ce przy Bro niew skie go 7,
17 li sto pa da o go dzi nie 1800.

Ju lian Tu wim uwiel biał wszyst ko co dziw ne
i nie zwy kłe. Zbie rał prze ró żne dro bia zgi o nie -
wia do mym po cho dze niu i prze zna cze niu, ta kże
ta kie, któ re mo gły mieć ja kieś ma gicz ne dzia ła -
nie lub ta jem ni czą hi sto rię. Ko lek cjo no wał ta kże
ró żne dzi wacz no ści li te rac kie i słow ne: wier szy ki,

po wie dze nia, za klę cia,
ogło sze nia pra so we,
prze pi sy ku li nar ne czy
to a sty. Wy szu ki wał
i z uwiel bie niem czy tał
so bie i przy ja cio łom
wier sze tak złe, że aż
śmiesz ne. Two rzył z te go
ca łe mu zea li te rac kich
nie zwy kło ści.
Anna Szwarczewska n

Młodzieżowo,
międzynarodowo,
kulturalnie
Za ję cia te atral ne, ar ty stycz ne i dzien -
ni kar skie, na uka po lo ne za, wy ciecz ki
i wspól ne go to wa nie zna la zły się w bo -
ga tym pro gra mie mię dzy na ro do wych
warsz ta tów mło dzie ży, któ re zgro ma -
dzi ły w Le gio no wie kil ku dzie się ciu
otwar tych na współ dzia ła nie i roz wój
uczniów z Pol ski, Ukra iny i Fran cji.

Go spo da rzem warsz ta tów by ło le gio now -
skie Gim na zjum nr 3, a pro jekt współ fi nan -
so wa ny jest przez Mi ni ster stwo Edu ka cji
Na ro do wej pod ho no ro wym pa tro na tem
Pol skie go Ko mi te tu ds. UNE SCO.

Gim na zja li ści w cza sie za jęć pra co wa li w ję -
zy ku an giel skim. Przy go to wy wa li w gru pach
spek takl te atral ny, wy sta wę prac ar ty stycz nych
oraz film i ga ze tę. Re zul ta ty ich pra cy zo sta ły
przed sta wio ne na kon fe ren cji pod su mo wu ją -
cej warsz ta ty. Nie by ły one jed nak je dy nym ele -
men tem pro jek tu. Jed nym z ce lów by ła
rów nież in te gra cja mło dzie ży i uda ło się go zre -

ali zo wać po przez na ukę tań ca, przy go to wa nie
sa mo dziel nie ko la cji zło żo nej z dań po cho dzą -
cych z kuch ni pol skiej, fran cu skiej i ukra iń skiej,
zwie dza nie Le gio no wa i War sza wy oraz wspól -
ne ki bi co wa nie siat kar kom pod czas me czu
w Are nie. Gim na zja li ści od wie dzi li rów nież le -
gio now skie CSP, gdzie uczest ni czy li w za ję ciach
pro fi lak tycz nych. Pa miąt ką po tych nie zwy kle
ak tyw nych warsz ta tach są drze wa, któ re za sa -
dzi li uczest ni cy na te re nie ZS nr 3. Pro jekt bę -
dzie kon ty nu owa ny w przy szłym ro ku.

Anna Szczepłek n

Nagroda dla
legionowskiego muzeum
Pre sti żo wa na gro da kon kur su „Ma zo -
wiec kie Zda rze nia Mu ze al ne – Wierz -
ba” to swo iste wy ró żnie nie, wią żą ce
się przede wszyst kim z do ce nie niem
pra cy mu ze ów, znaj du ją cych się
na te re nie Ma zow sza. Jed nym z mu -
ze ów, któ re go dzia ła nia wpi su ją się
w ce le kon kur su jest Mu zeum Hi sto -
rycz ne w Le gio no wie – lau re at I miej -
sca w te go rocz nej edy cji „Wierz by”.

Go spo da rzem uro czy stej ga li kon kur su
w tym ro ku by ło Le gio no wo. W sa li wi do wi -
sko wej Urzę du Mia sta z rąk Mar szał ka Wo -
je wódz twa Ma zo wiec kie go Ada ma Stru zi ka
wręczone zostały sta tu et ki dla naj lep szych.
Mu zea ubie ga ły się o ty tuł naj cie kaw szej wy -
sta wy, naj lep szej im pre zy i naj lep sze go wy -
daw nic twa mu ze al ne go. Ka pi tu ła kon kur su

wy ło ni ła 12 lau re atów I, II i III miej sca
oraz 12 wy ró żnień.

Mu zeum Hi sto rycz ne w Le gio no wie wśród
mniej szych mu ze ów wo je wódz twa ma zo -
wiec kie go na gro dzo ne zo sta ło za wy sta wę pt.
„W kra inach lo du i ksią żek – rzecz o Ali nie
i Cze sła wie Cent kie wi czach”. Le gio no wia nie
już od ro ku mo gą po dzi wiać pa miąt ki, fo to -
gra fie i do ku men ty zwią za ne ze zna ny mi pi -

sa rza mi i po lar ni ka mi, a co naj wa żniej sze
rów nież miesz kań ca mi Le gio no wa.

Wy sta wę mo żna oglą dać w dni ro bo cze w go -
dzi nach 830–1530 (czwart ki do 1730) oraz w dru gą
i czwar tą nie dzie lę mie sią ca w go dzi nach
1000–1700. Do dat ko wo Mu zeum or ga ni zu je lek -
cje mu ze al ne, któ re pro wa dzi w opar ciu o hi sto -
rię Cent kie wi czów. W za le żno ści od wie ku gru py
są to za ję cia po sze rza ją ce wie dzę o pod sta wo -
wych ga tun kach li te rac kich, ja kie upra wia li pi sa -
rze oraz edukujące czym są wy pra wy po lar ne
i po co się je or ga ni zu je, po łą czo ne z pre zen ta cją
fil mu ani mo wa ne go „Za cza ro wa na za gro da”.

Głów nym ce lem kon kur su by ło pro mo wa -
nie pla có wek mu ze al nych oraz wy ło nie nie
naj lep szych ini cja tyw. Przy oce nie naj wa -
żniej sze są wa lo ry me ry to rycz ne, kul tu ro we
i edu ka cyj ne, po ziom pro mo cji re gio nal nej
i lo kal nej, a ta kże wa lo ry es te tycz ne.

Wszyst kich, któ rzy do tej po ry nie wi dzie li
wy sta wy ser decz nie za pra sza my do za po zna -
nia się z eks po zy cją. War to!

Mar ta My śli wiec n

Wtym ro ku mi ja 70. rocz ni ca po wsta nia i pierw szej
wal ki sto czo nej przez 1. Dy wi zję Pie cho ty im. Ta de -
usza Ko ściusz ki. Z Le gio no wem ta słyn na jed nost -

ka Woj ska Pol skie go zwią za na jest od paź dzier ni ka 1944 r.,
gdy ko ściusz kow cy wal czy li o Ja błon nę i Le gio no wo.
Na sta łe z na szym mia stem 1. Dy wi zja zwią za ła się
od 1947 r., a jej jed nost ki nie prze rwa nie funk cjo no wa ły
do cza su ich roz wią za nia w 2012 r.

Mu zeum Hi sto rycz ne w Le gio no wie od po cząt ku gro ma dzi ło pa -
miąt ki zwią za ne z 1. War szaw ską Dy wi zją Pie cho ty im. Ta de usza Ko -
ściusz ki i 1 War szaw ską Dy wi zją Zme cha ni zo wa ną, bę dą cą
kon ty nu ator ką tra dy cji tej po przed niej. Zgro ma dzo ne zbio ry, bę dą -
ce da ra mi by łych żoł nie rzy lub ich ro dzin oraz de po zy ta mi z Mu zeum
Woj ska Pol skie go i Mu zeum Fron tu Wschod nie go w War sza wie, po -
zwo li ły utwo rzyć w Fi lii „Pia ski” Mu zeum Hi sto rycz ne go w Le gio no -

wie sta łą eks po zy cję po świę co ną ko ściusz kow com. Wśród zgro ma -
dzo nych pa mią tek są do ku men ty, mun du ry, od zna cze nia, fo to gra fie
i ele men ty sym bo licz ne zwią za ne m.in. z by ły mi do wód ca mi dy wi zji
i jej jed no stek oraz słu żą cy mi w nich żoł nie rza mi.

Było też współorganizatorem kil ku po ka zów re kon struk cyj nych
na te re nie mia sta Le gio no wo, przed sta wia jąc na nich uzbro je nie i wy -
po sa że nie żoł nie rzy 1. Dy wi zji z okre su walk fron to wych. Mu zeum
by ło współ or ga ni za to rem uro czy stych ob cho dów świę ta 1. Dy wi zji,
po że gna nia roz wią zy wa nych jed no stek, nada nia na zwy Par ku Miej -
skie go im. Ko ściusz kow ców, uli cy i sta dio nu im. ks. płk. Ja na Mru ga -
cza oraz uli cy gen. bro ni Ta de usza Bu ka.

Fi lia „Pia ski” Mu zeum Hi sto rycz ne go w Le gio no wie udo stęp nia
obiekt na cy klicz ne spo tka nia Sto wa rzy sze niu Ogól no pol ska Ro dzi -
na Ko ściusz kow ców oraz ko łu nr 68 Związ ku Żoł nie rzy Woj ska Pol -
skie go, do któ re go na le ży wie lu by łych żoł nie rzy z ko ściusz kow skich
jed no stek. Po nad to, w fi lii mu zeum pro wa dzo ne są lek cje mu ze al ne
dla dzie ci i mło dzie ży, po świę co ne hi sto rii gar ni zo nu Le gio no wo,
w tym głów nie 1. Dy wi zji, a w czy tel ni zgro ma dzo no wszyst kie wa -
żniej sze pu bli ka cje do ty czą ce tej for ma cji.

Czwartego paź dzier ni ka w Fi lii „Pia ski” mia ło miej sce spo tka nie
gru py ostat nich żoł nie rzy do wódz twa 1. Dy wi zji, a 6 paź dzier ni ka za -
in te re so wa ni dzie ja mi 1. Dy wi zji mie li mo żli wość wy słu cha nia wy -
kła du po świę co ne go hi sto rii te go zgru po wa nia jed no stek
w mi nio nych 70 la tach. Mu zeum włą czy ło się rów nież w uro czy ste
ob cho dy nada nia uli cy w Le gio no wie na osie dlu Pia ski mia na Alei 1.
Dy wi zji Zme cha ni zo wa nej.

Wa żnym przed się wzię ciem, któ re współorganizowało muzeum była
se sja po pu lar no -na uko wa po łą czo na z po ka za mi re kon struk cyj ny mi,
któ ra od była się 24 paź dzier ni ka w Ra tu szu Miej skim. Obok sze re gu
pre lek cji hi sto rycz nych, wy stę pu Ze spo łu Re pre zen ta cyj ne go Woj ska
Pol skie go, zaprezentowały się tam gru py od twa rza ją ce ży cie wo jen -
ne ko ściusz kow ców: Gru py Re kon struk cji Hi sto rycz nej z Mu zeum
Fron tu Wschod nie go z War sza wy, Mu zeum 2. Kor pu su z Jó ze fo wa,
GRH Le gion z Le gio no wa, To wa rzy stwo Mi ło śni ków Hi sto rii Woj -
sko wo ści „Ka li na Kra sna ja” z War sza wy oraz Sto wa rzy sze nie i Mu -
zeum im. 7. Puł ku Lan sje rów Nad wi ślań skich z Ha li no wa.

Za in te re so wa nych pro ble ma ty ką 1. Dy wi zji ser decz nie za pra sza my
do mu zeum in dy wi du al nie oraz w for mie grup zor ga ni zo wa nych.
Przy od re mon to wa nych ar ma tach, słu żą cych kie dyś do szko le nia dy -
wi zji, mo żna so bie zro bić pa miąt ko we zdję cia.

Erazm Do mań ski, Ka ta rzy na Woj now ska n

Ko ściusz kow cy w Mu zeum
Po raz kolejny we wrześniu przyznane zostały stypendia
Prezydenta Miasta Legionowo. Wszystkich stypendystów 26
września br wyjątkowo gościł Zespół Szkół nr 1. W ubiegłych
latach uroczystość odbywała się w sali widowiskowej Ratusza
Miejskiego. W tym roku sala ta okazała się zbyt mała by
pomieścić wszystkich nagrodzonych, a było ich aż 276!

Te go rocz ni sty pen dy ści
Wy ró żnie ni ucznio wie naj czę ściej mo gli po szczy cić się osią gnię cia mi

z dzie dzi ny ma te ma ty ki, spor tu oraz ję zy ków ob cych. Naj więk sza licz ba
uczniów, któ rzy otrzy ma li sty pen dium, re pre zen to wa ła Szko łę Pod sta -
wo wą nr 7, Gim na zjum nr 2 oraz Gim na zjum nr 4. Wy ró żnie ni zo sta li
ta kże ucznio wie oraz ze szło rocz ni ma tu rzy ści II Li ceum Ogól no kształ -
cą ce go nr 2, któ re ze wzglę du na przy na le żność do Ze spo łu Szkół Ogól -
no kształ cą cych nr 2 pro wa dzo ne jest przez Gmi nę Le gio no wo.

Oprócz sty pen diów za uzy ska nie mak sy mal nej licz by punk tów na eg -
za mi nach ze wnętrz nych – spraw dzia nie szó sto kla si sty oraz eg za mi nie
gim na zjal nym  – a ta kże za naj lep szy wy nik z ma tu ry, ab sol wen ci otrzy -
ma li na gro dy rze czo we – ka me ry lub ta ble ty. Naj lep szy mi oka za li się:
1) absolwenci Szkoły Podstawowej nr 1: Konrad Skublicki oraz

Klaudia Szulczewska
2) absolwenci Gimnazjum nr 2: Krzysztof Choszczyk, Bartosz

Drzewiecki, Natalia Kopańska, Dominika Krajewska oraz
Robert Bołdziło;

3) absolwenci Gimnazjum nr 4: Karol Pieczka; Marcin Jarosz,
Dominika Lubiejewska, Martyna Szymańska

4) absolwentka II Liceum Ogólnokształcącego – Milena Weronika
Błażejewska.

Ucznio wie mu sie li wy ka zać się za rów no wie dzą, jak i ró żny mi umie jęt no -
ścia mi. Aby otrzy mać sty pen dium Pre zy den ta Mia sta Le gio no wo na le ża ło
speł nić mi ni mum jed no z 3 wy ma gań. Wśród nich zna la zło się otrzy ma nie
co naj mniej bar dzo do brej oce ny z za cho wa nia i wy so kiej śred niej ocen, ró -
żnej dla ka żde go po zio mu edu ka cji; naj wy ższych wy ni ków na spraw dzia nie
lub eg za mi nie ze wnętrz nym (min 95% mak sy mal nej licz by punk tów) oraz

ró żno rod ne osią gnię cia na szcze blu mię dzy na ro do wym, ogól no pol skim, wo -
je wódz kim, po wia to wym czy też gmin nym, po twier dzo ne naj wy ższą oce ną
z przed mio tu zwią za ne go z da ną dzie dzi ną oraz ty tu łem lau re ata.

Zmia ny w pro gra mie
We wrze śniu Ra da Mia sta Le gio no wo pod ję ła de cy zję o pod wy ższe niu

wy ma gań od no śnie wy ni ków na eg za mi nach ze wnętrz nych. Od przy szłe -
go ro ku o sty pen dium bę dą mo gli ubie gać się ucznio wie, któ rzy otrzy ma -
ją przy naj mniej 95% na eg za mi nie gim na zjal nym jed nej z czę ści eg za mi nu
(2 za kre sów), przy czym z ję zy ka ob ce go no wo żyt ne go łącz nie z za kre su
pod sta wo we go i roz sze rzo ne go. Ma tu rzy ści mu szą speł niać na stę pu ją ce
wy ma ga nia: otrzy mać co naj mniej 95% z jed ne go z przed mio tów obo -
wiąz ko wych zda wa nych na po zio mie pod sta wo wym (w przy pad ku ję zy ka
pol skie go i ję zy ka ob ce go no wo żyt ne go uwzględ nia się część pi sem ną
i ust ną) lub uzy skać co naj mniej 95% z jed ne go z przed mio tów do dat ko -
wych zda wa nych na po zio mie pod sta wo wym lub: co naj mniej 90% z jed -
ne go z przed mio tów do dat ko wych zda wa nych na po zio mie roz sze rzo nym.

Wpro wa dze nie zmian zwią za ne jest z pod wy ższe niem pre sti żu otrzy -
my wa nych sty pen diów. W ubie głym ro ku po nad po ło wa uczniów, ubie -
ga ją cych się o sty pen dium uzy ska ła po nad 90% punk tów z eg za mi nów.
Po nad to ogra ni czo no ta kże mo żli wość skła da nia wnio sków o przy zna -
nie sty pen dium za wy ni ki w na uce z ty tu łu osią gnięć spor to wych.
Od tej po ry możliwość zło że nia wnio sku bę dą mieć wy łącz nie ucznio -
wie, któ rzy nie otrzy ma li sty pen dium spor to we go z te go sa me go ty tu -
łu. Dy rek to rzy szkół po zy tyw nie za opi nio wa li pro po zy cję.

Mar ta My śli wiec n

Naj lep si z naj lep szych
aktualności kultura oświataaktualności
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Na św. Marcina
najlepsza gęsina!
11 li sto pa da po raz pierw szy w Le gio no -
wie, jak i na Ma zow szu od był się Fe sti -
wal Gę si ny. Im pre za po łą czy ła ob cho dy
Na ro do we go Świę ta Nie pod le gło ści
oraz tra dy cje świę to mar ciń skie i zwią -
za ną z ni mi nie gdyś kró lo wą pol skich
sto łów – gę si nę.

Tra dy cją w Le gio no wie sta ły się miej skie
ob cho dy uro czy sto ści pań stwo wych w for mie
ro dzin nych pik ni ków. W tym ro ku chcie li śmy
sku pić się na pie lę gno wa niu tra dy cji ku li nar -
nych. Wy bra li śmy gę si nę – wspa nia ły smak,

daw niej czę sto po ja wia ją cy się na pol skich
sto łach, te raz pra wie zu peł nie za po mnia ny.
Te go dnia od by ły się kier masz i de gu sta cja
po traw z gę si, za ba wy i kon kur sy dla naj -
młod szych, pre zen ta cja ksią żek wraz z pre -
lek cją dot. mię sa gę sie go pro wa dzo na przez
Pio tra i Bar ba rę Adam czew skich, wy bit nych
spe cja li stów w tej dzie dzi nie oraz po kaz ku -
li nar ny Ja ku ba Ku ro nia, któ ry zdra dził taj ni -
ki przy go to wy wa nia gę si.

Fe sti wal Gę si ny już spo tkał się z du żym po -
par ciem. Pa tro na tem ob ję li go Mar sza łek
Wo je wódz twa Ma zo wiec kie go oraz Slow Fo -
od Pol ska, a list do miesz kań ców mia sta skie -
ro wa ła pre zy den to wa An na Ko mo row ska.
Nie wąt pli wie jest to je dy na ta ka im pre za or -
ga ni zo wa na w na szym re gio nie.

Im pre za zgro ma dzi ła wiel kie rze sze miesz -
kań ców Le gio no wa, któ rzy chęt nie de gu sto -
wa li po tra wy z gę si ny wy sta wio ne przez
re stau ra cje, ko ła go spo dyń wiej skich i sto iska. 

Wszyst kim spon so rom i part ne rom wczo -
raj sze go wy da rze nia ser decz nie dzię ku je my
za uda ną współ pra cę.

Wspar li nas:
Pań stwo Piotr i Bar ba ra Adam czew scy, fir -

ma cu kier ni cza Sta chur scy z Le gio no wa, fir -
ma Na tur Ho use, Ho tel Wind sor,
Re stau ra cja Żu ra Wi na, Ho tel Na rwil z re -
stau ra cją „Aru ana”, Pa łac w Ja bło nie, Re -
stau ra cja Le gio now ska, Po ezja Sma ków
Ca te ring, ZHP Hu fiec Le gio no wo, OSP
z Le gio no wa.

Marta Myśliwiec n

Do pie ro po ło wa run dy pierw szej za na mi i nie czas
na pod su mo wa nia, ale przy cho dzi do gło wy kil ka my -
śli. Prze gra li śmy mecz z Pi łą, a mie li śmy wy grać i to

jest źle – tak po wie pe sy mi sta. Zdo by li śmy je den punkt u trud -
ne go, gra ją ce go od lat w eli cie ry wa la, a to mo że być bez cen -
ne – szyb ki od pór opty mi sty da je po wód do dys ku sji. Kto ma
ra cję? Re ali sta od po wie, że… obaj wy żej wy mie nie ni.

Oczy wi ście po zwy cię stwie nad Im pe lem ka żdy ki bic my ślał, że w Pi le
bę dzie spa cer. A dla cze go tak mia ło być? Co nas upo wa żnia ło do ta kie -
go my śle nia? Tam gra ją siat kar ki mo że z mniej zna ny mi na zwi ska mi, ale
ogra ne w eks tra kla sie od kil ku lat. Na sze po za Mag dą Sa ad, Anią So łod -
ko wicz czy Kin gą Bąk de biu tu ją w niej lub gra ją dru gi se zon. Be re ni ka
Tom sia jesz cze trzy mie sią ce te mu by ła świet ną, ale środ ko wą, dziś za czy -
na prak tycz nie od no wa. Lau ren, Ol ga czy na sze mło de mó wią, że nie gra -
ły na ta kim po zio mie ni gdy. Czy to uspra wie dli wie nie? Nie! Ale
obiek tyw na oce na sy tu acji. Im pel do me czu z na mi miał sa me zwy cię stwa,
a z na mi prze grał. Pi ła 4 po ra żki, wal cząc więc „o ży cie” wy ka za ła się
ogrom ną de ter mi na cją i pod bi ja ła pił ki nie praw do po dob ne. Mia ła też
mo że ten łut szczę ścia wię cej w bo isko wych sy tu acjach, choć wy gra ła
na pew no w peł ni za słu że nie. Tak jak my ty dzień wcze śniej… Tak jak u nas
peł na pra wie ha la, wspa nia ły do ping miej sco wych fa nów. Pierw szy set chy -
ba przej dzie do hi sto rii te go se zo nu. 39:37, tak by wa w pił ce ręcz nej, sła -
bym me czu ko szy ków ki, ale nie w siat ków ce!!! Wy gra li śmy tę par tię, ale
wi dać by ło, że nie idzie nam tak, jak za pla no wa li śmy. Słab szy mecz mia -
ły na sze przyj mu ją ce i nie co sła biej szło Ol dze, któ rej trud no by ło „wstrze -
lić się” w te pierw sze i środ ko we. A mo że po pro stu dziew czy ny z Pi ły
za gra ły ka pi tal ny mecz? Ich środ ko wa zo sta ła MVP. Tak jak ty dzień wcze -
śniej my za gra li śmy su per, te raz one. Be re ni ka i Mar ta gra ły do brze, ale
tej pierw szej za bra kło nie co szczę ścia i mo że rów nież kon cen tra cji w koń -
ców kach se tów. A mo że pi lan ki świet nie blo ko wa ły, bo po czu ły, że mo gą
i mu szą wy grać ten mecz? Plu sem z pew no ścią jest to, że ka pi tal nie za -
gra ła po sła na do bo ju Ka ro li na Szy mań ska i wie my już, że mo że my na nią
li czyć. Do brą zmia ną by ło wej ście Kin gi, któ ra za gra ła dłu żej, co jest wa -
żne po dość po wa żnej kon tu zji. Wy gra ły jed nak za wod nicz ki z Pi ły.

Miej my dy stans do swo ich mo żli wo ści, ale oczy wi ście i wia rę w sie -
bie. Bądź my jed nak re ali sta mi wła śnie. Dziś na na szym otwar tym (nie
ża łu je my tej de cy zji) fo rum fa lu ją opi nie. Są i nie za do wo le ni, i kry ty cy.
Są wiecz ni mal kon ten ci, są i kry ty kan ci. By wa ją też ta cy, któ rych na -
zwać trud no. Są też lu dzie z dy stan sem do przed mio tu dzie ła, są opty -
mi ści, są za ko cha ni bez gra nicz nie i w opi niach na wet zbyt ła god ni. Ale
wbrew po zo rom to… do brze! Bo tak na praw dę ka żdy nie mal z nich
ma odro bi nę choć by ra cji. Tę dru ży nę stać na wię cej, jest chy ba naj sil -
niej szą z tych, któ re mie li śmy w na szym klu bie. Ale czy to ozna cza, że

wy gry wać ma my wszyst kie me cze? Chcie li by śmy. Ale zna jąc nie któ rych
i tak by ło by jak wte dy, gdy w II i I li dze zwy cię stwo go ni ło zwy cię stwo.
Czy ktoś jesz cze pa mię ta, że na wet wte dy, gdy wy gry wa li śmy wszyst kie
me cze i po bi li śmy chy ba re kord roz gry wek cen tral nych w licz bie ko lej -
nych zwy cięstw by li i ta cy, któ rym nie po do bał się… styl? Gra my dru -
gi se zon w Or len li dze. Je ste śmy z te go dum ni i peł ni wia ry, że bę dzie
lep szy niż ten de biu tanc ki, a na wet pew ni, że tak bę dzie. Ale czy to zna -
czy, że ma my stra cić po czu cie rze czy wi sto ści, ostrość wi dze nia? Nie.
My da lej uczy my się tej li gi. I dla mal kon ten tów i kry ty ków ma my złą
wia do mość. Ta li ga uczy się i nas. Je śli nie ma się ogrom ne go bu dże tu
i ze spo łu gwiazd jak li go wi po ten ta ci, choć by do pie ro co awan so wa li,
trze ba mieć też i odro bi nę wię cej szczę ścia, ale i z pew no ścią i umie jęt -
no ści. W tych naj lep szych klu bach, tych ze środ ka ta be li, ale ze wspa -
nia łą za to hi sto rią w eks tra kla sie, gra ją za wod nicz ki za gra nicz ne
z bar dziej zna ny mi niż na sze dziew czy ny na zwi ska mi, gra ją re pre zen -
tant ki Pol ski, gra ją li go we „wy ja dacz ki” (prze pra sza my te dziew czy ny).
Im nie bra ku je zim nej krwi, po tra fią ina czej re ago wać na bo isko we wy -
da rze nia, zna ją re ak cje sę dziów. Nie mo że my mieć pre ten sji do lep sze -
go ka len da rza (nasz jest wy ni kiem se zo nu mi nio ne go), de cy zji sę dziów
w spor nych sy tu acjach. Bo trze ba w tej li dze zwy czaj nie okrzep nąć. I co
naj wa żniej sze, trze ba być z dru ży ną!

Ma rek Bąk n

Terminarz spotkań

18.11.13 Pałac Bydgoszcz – Siódemka SK bank Legionovia (transmisja TV)

24.11.13 Chemik Police – Siódemka SK bank Legionovia (transmisja TV)

29.11.13 Siódemka SK bank Legionovia - Atom Trefl Sopot

7.12.13 Siódemka SK bank Legionovia - Tauron MKS Dabrowa Górnicza

14.12.13 Muszynianka Fakro Muszyna – Siódemka SK bank Legionovia

21.12.13 Siódemka SK bank Legionovia - BKS Aluprof Bielsko-Biała

4.01.14 Impel Wrocław – Siódemka SK bank Legionovia

11.01.14 Siódemka SK bank Legionovia - PTPS Piła

18.01.14 Beef Master Budowlani Łódź – Siódemka SK bank Legionovia

25.01.14 Siódemka SK bank Legionovia - Pałac Bydgoszcz

1.02.14 Siódemka SK bank Legionovia - Chemik Police

8.02.14 Atom Trefl Sopot – Siódemka SK bank Legionovia

Dwa punk ty wi dze nia

Kro ni ka Po li cyj na
30 paź dzier ni ka dy żur ne mu Stra ży Miej -

skiej zgło szo no bój kę w oko li cach Cmen ta -
rza Pa ra fial ne go. Stra żni cy, któ rzy przy by li
nie zwłocz nie na miej sce mu sie li użyć tzw.
środ ków przy mu su bez po śred nie go.
Po obez wład nie niu spraw ców prze ka za no
ich funk cjo na riu szom po li cji. Ist nie je po -
dej rze nie, że przy czy ną zaj ścia by ła kłót nia
o miej sce sprze da ży zni czy. Spra wą obec nie
zaj mu je się Po li cja.

1 li sto pa da w oko li cach po łu dnia, Straż
Miej ska włą czy ła się w ak cję po szu ki waw -

czą cho re go na al zhe ime ra mę żczy zny. Nie -
dłu go po zgło sze niu, stra żni cy za uwa ży li
od po wia da ją ce go ry so pi so wi czło wie ka
cho dzą ce go po to ro wi sku. Mę żczy znę, tuż
przed nad je żdża ją cym po cią giem, za bra no
z to rów. Po tym wy da rze niu prze ka za no go
pod opie kę sy na.

5 li sto pa da oko ło go dzi ny 1900 dy żur ne -
mu Stra ży Miej skiej zgło szo no, że gru pa
oko ło 10 osób de wa stu je ko sze na śmie ci
w par ku przy uli cy Kró lo wej Ja dwi gi. Za ło -
ga, któ ra znaj do wa ła się w po bli żu par ku
nie zwłocz nie pod ję ła in ter wen cję. Spraw cy
na wi dok stra żni ków za czę li ucie kać lecz
trój kę z nich uda ło się za trzy mać. Po nie waż

dwóch uję tych oka za ło się jest oso ba mi nie -
let ni mi, spra wę prze ka za no po li cji.

Na po cząt ku li sto pa da le gio now scy po li -
cjan ci za trzy ma li Ar tu ra J. Mę żczy zna po -
dej rza ny jest o okra da nie al ta nek na te re nie
ogród ków dział ko wych w Le gio no wie
przy ul. Sme re ka. 35-la tek usły szał już 7 za -
rzu tów i nie wy klu czo ne są ko lej ne. Sąd Re -
jo no wy na wnio sek po li cjan tów
pro wa dzą cych spra wę i pro ku ra tu ry za de -
cy do wał o tym cza so wym aresz to wa niu Ar -
tu ra J. na trzy mie sią ce. Za swo je czy ny
mę żczy zna mo że spę dzić w wię zie niu na -
wet 10 lat.

Źró dło: kpple gionowo.policja.waw.pl n

Dziec�ko�bez�piecz�ne
w sie�ci

In ter net jest wspa nia łym wy na laz kiem;
skarb ni cą wie dzy, na rzę dziem ko mu ni ka cji,
edu ka cji i za ba wy, po zwa la po znać lu dzi z ca -
łe go świa ta. Jed nak po dob nie jak w praw dzi -
wym świe cie, rów nież w In ter ne cie na dzie ci
mo gą czy hać za gro że nia.

Rady dla dzieci
• unikaj podawania swoich danych

osobowych na stronach, co do których
nie masz pewności – posługuj się
nickiem, czyli pseudonimem

• nigdy nie podawaj informacji o sobie
(numeru telefonu, nazwy szkoły, miejsca
zabaw) osobom poznanym w Internecie 

• nie wiesz, z kim naprawdę rozmawiasz,
nigdy nie wysyłaj nieznajomym swoich
zdjęć i nie zwierzaj się

• nie otwieraj maili od nieznanych osób
• jeśli cokolwiek Cię zaniepokoi, przestraszy

czy zawstydzi, powiedz o tym rodzicom
• zakupy przez Internet zawsze skonsultuj

z rodzicami
• nie wypełniaj internetowych formularzy

bez wiedzy i zgody rodziców.

Rady dla rodziców
• naucz dziecko podstawowych zasad

bezpieczeństwa w Internecie
• uczul dziecko na niebezpieczeństwa

związane z nawiązywaniem internetowych

znajomości. Podkreśl,
że nie można ufać
osobom poznanym
w sieci

• rozmawiaj o ryzyku
umawiania się
na spotkania z osobami poznanymi
w sieci

• dorośli powinni zrozumieć, że dzięki
Internetowi dzieci mogą nawiązywać
przyjaźnie. Czasami może okazać się to
bardzo niebezpieczne. Niech dzieci mają
świadomość, że mogą spotykać się
z nieznajomymi wyłącznie po uzyskanej
zgodzie rodziców i zawsze
w towarzystwie dorosłych

• naucz dziecko ostrożności przy
podawaniu swoich prywatnych danych

• ustal, żeby nigdy nie podawało
przypadkowym osobom swojego
imienia, nazwiska, adresu i numeru
telefonu

• naucz dziecko krytycznego podejścia
do informacji przeczytanych w sieci

• naucz je, że trzeba weryfikować
znalezione w Internecie treści,
korzystając z innych dostępnych źródeł
(encyklopedie, słowniki).

Bądź wyrozumiały 
Zda rza się, że dzie ci przy pad ko wo znaj du -

ją się na stro nach ad re so wa nych do do ro -
słych. By wa, że w oba wie przed ka rą, bo ją się
do te go przy znać. Wa żne jest, że by dziec ko
Ci ufa ło i mó wi ło o te go ty pu sy tu acjach.

Zgła szaj nie le gal ne i szko dli we tre ści
Wszy scy mu si my wziąć od po wie dzial ność

za nie wła ści we czy nie le gal ne tre ści w In ter ne -
cie. Na sze dzia ła nia w tym wzglę dzie po mo gą
li kwi do wać, np. zja wi sko por no gra fii dzie cię -
cej sze rzą ce się przy uży ciu stron in ter ne to -
wych, cha tów, e -ma ila itp. Ta kie tre ści mo żna
zgła szać na Po li cję lub do współ pra cu ją ce go
z nią punk tu kon tak to we go ds. zwal cza nia nie -
le gal nych tre ści w In ter ne cie – Ho tli -
ne’u (www.dyz ur net.pl). Ho tli ne ko ope ru je
rów nież z ope ra to ra mi te le ko mu ni ka cyj ny mi
i ser wi sa mi in ter ne to wy mi.

Za po znaj dziec ko z netykietą – Ko dek sem
Do bre go Za cho wa nia w In ter ne cie.

W ka żdej dzie dzi nie na sze go ży cia, po dob -
nie więc w In ter ne cie obo wią zu ją re gu ły: po -
win no się być mi łym, uży wać od po wied nie go
słow nic twa. Za sa dy Ne ty kie ty znaj dziesz
na stro nie www.sie cia ki.pl.

Po znaj spo so by ko rzy sta nia z In ter ne tu
przez Two je dziec ko.

Przyj rzyj się, jak Two je dziec ko ko rzy sta
z In ter ne tu, ja kie stro ny lu bi oglą dać i jak za -
cho wu je się w Sie ci. Sta raj się po znać zna jo -
mych, z któ ry mi ko re spon du je.

Sieć mo że być dla dzie ci do sko na łym
miej scem do na uki, roz ryw ki i roz mów
z przy ja ciół mi. Nie mo że jed nak stać się ca -
łym ży ciem. Na le ży mieć za in te re so wa nia
rów nież po za In ter ne tem. Cza sa mi war to
wy brać spa cer z psem lub gry na świe żym
po wie trzu.

mł. asp. Emilia Kuligowska
oficer prasowy KPP Legionowo n
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Bez piecz ny port fel
Jak założyć odpowiedni
rachunek w banku?
Nie za le żnie od te go czy do pie ro się
uczy my, za czy na my pra co wać, czy
ma my już ra chu nek ban ko wy, ale nie
jest od dla nas sa tys fak cjo nu ją cy,
mo że my za ło żyć no we kon to.

Że by nie wy da wać zbęd nie swo ich pie nię -
dzy, do brze jest za ło żyć ta ni ra chu nek, któ ry
bę dzie od po wia dał nam w stu pro cen tach.
Mo że na wet bę dzie on cał ko wi cie bez płat ny.
W dzi siej szych cza sach jest to bar dzo praw do -
po dob ne. Wie lu lu dzi na wet te go ocze ku je.

Na po czą tek trze ba so bie uświa do mić
na czym nam za le ży, ja kie ma my po trze by
i ocze ki wa nia wo bec ban ku. Czy bę dzie my
ko rzy stać z kar ty płat ni czej, czy bę dzie my
po bie rać pie nią dze bez po śred nio z okien -
ka? Czy ro bi my prze le wy przez In ter net,
czy mo że przez te le fon? Ka żda oso ba ma
in ne wy ma ga nia. Mło dzi lu dzie w więk szym
stop niu bę dą ko rzy stać z bo ga tych apli ka cji
in ter ne to wych, a w skle pie za pła cą kar tą.
Star sza oso ba z ko lei wy bie rze do ko ny wa -
nie prze le wów przez te le fon, być mo że wo li
pła cić go tów ką i przez to bę dzie po bie ra ła
pie nią dze z ban ko ma tu lub pla ców ki.

Obec nie więk szość ban ków ofe ru je wie le
pre fe ren cyj nych kont dla stu den tów, dzię ki
cze mu pro wa dze nie ra chun ku do koń ca
trwa nia na uki jest prak tycz nie bez płat ne.
Je śli jed nak do brze spre cy zu je my na sze
ocze ki wa nia wo bec kon ta, mo że my rów nież
póź niej nie po no sić kosz tów pro wa dze nia
ra chun ku. Np. je śli w ogó le nie ko rzy sta my
z kar ty płat ni czej, nie de cy duj my się na nią.
To niepo trzeb ny koszt, któ ry na wet je śli wy -
da je się nie wiel ki, to w per spek ty wie ro ku,
mo że od po wia dać zy sko wi z 3-mie sięcz nej
lo ka ty 5000 zł opro cen to wa nej na po zio -
mie 5%. Więk szość z nas ko rzy sta jed nak
z usług kar ty płat ni czej. Co cie ka we więk -
szość ban ków na gra dza swo ich klien tów, je -
śli do ko na ją w mie sią cu re ali za cji trans ak cji
bez go tów ko wych za okre ślo ną kwo tę
(np. 400 zł). Nie dość, że kar ta nas wte dy
nic nie kosz tu je, to część wy da nych pie nię -
dzy do nas wra ca w po sta ci pre mii za za ku -
py. Dla cze go tak się dzie je? Za nim
pie nią dze tra fią z na sze go kon ta do sprze -
daw cy to wa ru lub usłu gi, mi ja 1–2 dni na re -
ali za cję zle ce nia. To czas, w któ rym
pie niędz mi dys po nu je bank i mo że na nich
wów czas za ro bić. Ban kom za le ży więc
na jak naj więk szej ilo ści trans ak cji bez go -
tów ko wych do ko ny wa nych przez swo ich
klien tów.

Na co po win ni śmy jesz cze zwra cać uwa -
gę? Je śli czę sto wy pła ca my pie nią dze z ban -
ko ma tu, za troszcz my się o to, aby wy pła ty

z wszyst kich ban ko ma tów (rów nież tych,
ofe ro wa nych przez in ne ban ki) by ły dla nas
bez płat ne. To opcja, któ ra po ja wia się
w ofer cie wie lu ban ków. Je śli ro bi my za ku -
py głów nie w In ter ne cie, po win ni śmy bez -
względ nie za ło żyć kon to, gdzie prze lew ny
in ter ne to we są bez płat ne. War to, aby na sze
kon to by ło rów nież po łą czo ne z mo żli wie
wy so ko opro cen to wa nym ra chun kiem
oszczęd no ścio wym, gdzie po win ni śmy trzy -
mać na sze wol ne środ ki (je śli nie chce my
ich „za mra żać” np. na lo ka cie). Czę sto pro -
wa dze nie ra chun ku ban ko we go ge ne ru je
okre ślo ny mie sięcz ny koszt, z któ re go mo -
że my być zwol nie ni je śli na kon to co mie -
siąc wpły nie pew na kwo ta (np. 1000 zł).
Na wet je śli nie ma my sta łych do cho dów
opła ty tej mo że my unik nąć, za kła da jąc ra -
chun ki w dwóch ban kach i co mie siąc „ob -
ra ca jąc” mię dzy ni mi wy ma ga ną kwo tę.

Pa mię taj my, że to my mu si my spre cy zo -
wać na sze ocze ki wa nia. Nie za kła daj my
kon ta w pierw szej pla ców ce ban ko wej do,
któ rej się uda my. Ofer ta ban ków
jest w chwi li obec nej tak du ża,
że nie za le żnie od na szych
ocze ki wań, pra wie za wsze
uda się nam zna leźć pro po zy -
cję, któ ra spro sta na szym
ocze ki wa niom i nie bę dzie ge -
ne ro wa ła zbęd nych kosz tów.

Piotr Ka wa la,
eko no mi sta n

poradyeksperci

Porada aptekarza

Chore gardło
Je sie nią i zi mą pro ble my z gar dłem czę sto spę dza ją nam
sen z po wiek. Za czy na się za wsze tak sa mo. Kiep sko się
czu je my, po tem wal czy my z ka ta rem, aż w koń cu bu dzi my
się i nie mo że my prze łknąć śli ny, tra ci my głos. Po nie waż
pro ble my z gar dłem są naj czę ściej ozna ką in fek cji wi ru so -
wej, czy li prze zię bie nia, więc an ty bio ty ki nie są tu przy dat -
ne, gdyż nie dzia ła ją na wi ru sy. Dla te go naj le piej je śli
po zo sta nie my w do mu i wy grze je my się w łó żku, sto su jąc
do mo we spo so by oraz le ki do stęp ne w ap te ce bez re cep ty.

Na po czą tek war to za sto so wać 3–4 ra zy dzien nie (nie czę ściej)
płu kan ki z wy stu dzo nych na pa rów z ziół tj. z ko ry dę bu, szał wii czy
ru mian ku. Dzię ki za war to ści w nich olej ków ete rycz nych o dzia ła -
niu prze ciw za pal nym szyb ko przy nio są nam ulgę w bó lu. Ta kże płu -
ka nie so lą ku chen ną w pro por cjach 2–3 ły żecz ki na szklan kę
(ko niecz nie let niej) wo dy świet nie zwal cza stan za pal ny gar dła. Za -
sto suj my jak naj szyb ciej pa styl ki do ssa nia, któ re za wie ra ją wy cią gi
z ziół, m.in. szał wii, ko ry dę bu ty mian ku, pra wo śla zu oraz in ne sub -
stan cje lecz ni cze, dzię ki cze mu dzia ła ją prze ciw za pal nie i od ka ża -
ją co na bło nę ślu zo wą gar dła, przy no sząc ulgę w cią gu 2–3 dni.
Wy god ne i bar dzo sku tecz ne są pre pa ra ty w sprayu do gar dła o tym
sa mym skła dzie. Do brym spo so bem jest owi nię cie szyi cie płym sza -
li kiem lub ręcz ni kiem. Ta ki cie pły okład szcze gól nie na noc przy no -
si ra no ulgę w bó lu gar dła. Pa mię taj my, że bar dzo wa żne jest też
pi cie kil ka ra zy dzien nie cie płych her ba tek roz grze wa ją cych z owo -
ców dzi kiej ró ży, mal wy, aro nii, ma lin czy z czar nej po rzecz ki, któ -
re za wie ra ją du żo wi ta mi ny C i przez to świet nie wpły wa ją
na pod ra żnio ną bło nę ślu zo wą ja my ust nej i gar dła, jak rów nież
na na szą od por ność. Świet na jest też zro bio na sa mo dziel nie her ba -
ta im bi ro wa. Wy star czy za lać wrząt kiem kil ka ob ra nych ka wał ków
świe że go im bi ru, po cze kać aż wy sty gnie i pić kil ka ra zy dzien nie aby

na wi lżyć za ata ko wa ną wi ru sa mi bło nę ślu zo wą. Mo żna ale nie trze -
ba do sło dzić je mio dem po wy stu dze niu oczy wi ście, aby nie stra cić
je go do bro czyn nych od dzia ły wań na nasz or ga nizm.

Przy pro ble mach z gar dłem, jak i prze zię bie niu czy gry pie, do sko -
na łe efek ty lecz ni cze daje czo snek, któ ry od wie ków zna ny jest ze
swo ich do bro czyn nych wła ści wo ści an ty bio tycz nych, prze ciw wi ru so -
wych i an ty ok sy da cyj nych. Naj lep szy jest ten na tu ral ny zja da ny na su -
ro wo, ale ten z ap te ki rów nież jest sku tecz ny, a przy tym wy god niej szy
w przyj mo wa niu na co dzień. Dru gim ta kim na tu ral nym an ty bio ty -
kiem jest ore ga no, szcze gól nie ole jek z te go zio ła, któ ry zwal cza za -
ka że nia dróg od de cho wych wy wo ła nych za rów no przez wi ru sy, jak
i bak te rie oraz grzy by. Co naj wa żniej sze, na sub stan cje za war te w tych
dwóch na tu ral nych an ty bio ty kach bak te rie grzy by i wi ru sy nie po tra -
fią się uod por nić, w od ró żnie niu od che micz nych an ty bio ty ków.

Kie dy jed nak za wio dą nas te wszyst kie za bie gi i in fek cja wi ru so -
wa prze cho dzi w bak te ryj ne za pa le nie gar dła zwa ne an gi ną, ko -
niecz nie mu si my udać się do le ka rza. Za zwy czaj ten wy pi su je nam
an ty bio tyk, któ ry jed nak nisz czy oprócz cho ro bo twór czych bak te rii
i te po trzeb ne w na szym or ga ni zmie. Do pro wa dza to czę sto do po -
wsta nia w prze wo dzie po kar mo wym grzy bi cy. Dla te go tak wa żne
jest jed no cze sne sto so wa nie z an ty bio ty kiem
– pro bio ty ku. Są to ży we kul tu ry bak te rii, naj -
czę ściej kwa su mle ko we go, któ re usu wa ją
z or ga ni zmu tok sy ny i groź ne dla zdro wia
grzy by oraz bak te rie, wzmac nia jąc tym sa -
mym nasz układ im mu no lo gicz ny. Pa mię -
taj my jed nak, że aby pro bio tyk za dzia łał
mu si za wie rać w 1 ml po nad 10 mln ży -
wych ko mó rek, czy li ty le ile 1 litr do bre go
chu de go jo gur tu. Na to miast w ap te kach
far ma ceu ci do ra dzą wam go to we pro -
bio ty ki, któ re bę dą wy god ne w sto -
so wa niu pod czas in fek cji.

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

Na Kopernika n

Porada dietetyka

Dieta wzmacniająca odporność
Ma ło uroz ma ico ne po sił ki mo gą osła bić od por ność na -
sze go or ga ni zmu. Przy zwy cza je ni je ste śmy do przy go to -
wy wa nia po traw z nie wie lu pro duk tów, a przez to nie
ko rzy sta my z bo gac twa skład ni ków odżyw czych, wi ta min
i mi ne ra łów wy stę pu ją cych w tych in nych. Nie ste ty przez
ta kie za cho wa nia na ra ża my się na nie do bo ry po kar mo -
we, któ re czę sto skut ku ją po gor sze niem na sze go sta nu
zdro wia, w tym szcze gól nie ukła du od por no ścio we go.

Die ta na je sień po win na być bo ga ta w cie płe, roz grze wa ją ce po -
sił ki, któ re „ku sić” bę dą sma kiem, ale jed no cze śnie po pra wią na -
sze sa mo po czu cie. Cie płe śnia da nia przed wyj ściem do pra cy czy
szko ły to pod sta wa. Ra no war to jest zjeść cie płą zu pę mlecz ną (płat -
ki owsia ne, mu sli lub ka sza ja gla na na mle ku, z do dat ka mi świe żych
lub su szo nych owo ców oraz przy praw, ta kich jak cy na mon czy im -
bir), ja jecz ni cę (nieko niecz nie z be ko nem czy kieł ba ską, ale na pew -
no przy go to wa ną na pa rze lub usma żo ną na pa tel ni bez tłusz czu),
cie pły kok tajl mlecz ny (zmik so wa ny ba nan, ły żecz ka ka kao i mle -
ko). Ko lej ną pro po zy cją do je sien ne go ja dło spi su są wa rzyw no
– mię sne zu py za gęsz cza ne lnem mie lo nym, ka sza jęcz mien ną czy
ja gla ną. Ta ka zu pa do sko na le roz grze wa od środ ka, za po bie ga na -
pa dom gło du na sło dy cze, któ re wy ni ka ją ze spad ku tem pe ra tu ry
oraz tę sk no ty za słoń cem. Do dru gie go da nia sta raj my się czę ściej
do da wać dwa ro dza je wa rzyw: na cie pło w po sta ci ja rzy nek (bu racz -
ki, mar chew ka z grosz kiem, bro kuł, fa sol ka) oraz ja ko su rów ki (po -
le cam je sie nią i zi mą spo ży wa nie ka pu sty ki szo nej i ogór ków
ko szo nych, po nie waż są do sko na łym źró dłem wi ta mi ny C). Tu na -
le ży pa mię tać o lecz ni czej mo cy czosn ku, któ ry po wstrzy mu je roz -

wój in fek cji, dzia ła bak te rio bój czo i przy spie sza zwal cza nie cho ro -
by. Moc wi ta min i skład ni ków mi ne ral nych wzmac nia ją cych na szą
od por ność po sia da ją ta kże na tu ral ne so ki owo co we ta kie jak: sok
z grejp fru ta, z żu ra wi ny, z ma lin, z czar nej po rzecz ki czy z dzi kiej
ró ży. Ko lej nym na tu ral nym pro duk tem, któ ry na co dzień po wi nien
za go ścić w na szej die cie, jest miód. Dzia ła on an ty wi ru so wo i bak -
te rio bój czo, ła go dzi su chość i dra pa nie w gar dle, roz grze wa i re ge -
ne ru je or ga nizm oraz jest na zy wa ny le kiem prze mę czo nych,
ży ją cych w po śpie chu i stre sie. Do mo wa mik stu ra z mio du na prze -
zię bie nie, lep sza niż nie je den pre pa rat lecz ni czy to: pół szklan ki cie -
płej wo dy (nie go rą cej), 1 ły żecz ka mio du li po we go lub spa dzio we go
i sok z jednej cy try ny. Mik stu rę wy pi ja my co dzien nie lub co dru gi
dzień ra no na czczo. W je sien nej die cie na le ży rów nież pa mię tać
o ry bach, pro duk tach mlecz nych oraz pie czy wie ciem nym peł no -
ziar ni stym. Ry by to bo gac two kwa sów ome ga-3, któ re do star cza ją
bu dul ca do pro duk cji hor mo nów prze ciw za pal nych. Ja ko do da tek
do die ty, war to pić lub ły kać w kap suł kach tran z wą tro by re ki na,
szcze gól nie w okre sie je sien no – zi mo wym. Kie dy wy bie ra my pro -
duk ty mlecz ne, zwróć my uwa gę na jo gur ty na tu ral ne i ke fi ry, po -
nie waż za wie ra ją pro bio ty ki, któ re
ak ty wi zu ją nasz układ obron ny i chro nią
przed cho ro ba mi.

Pa mię taj my, że nie od łącz nym sprzy -
mie rzeń cem pra wi dło wo skom po no -
wa nej die ty jest do bra spraw ność
fi zycz na, któ ra rów nież wzmac nia
i po ma ga utrzy mać od po wied nią od -
por ność na sze go or ga ni zmu, a die ta
wzmac nia ją ca od por ność bę dzie sku -
tecz na, pod wa run kiem, że sto su je się ją
sys te ma tycz nie.

mgr Ju li ta Ksio nek
die te tyk, spec. ds. Zdro wia Pu blicz ne go n

Nie bądź obo jęt ny. Po móż!
Okres zi my to szcze gól nie trud ny czas dla zwie rza ków, wie -
le z nich cier pi. Na wet naj ak tyw niej si wo lon ta riu sze, a w na -
szym mie ście dzia ła ją oni bar dzo prę żnie i z po świę ce niem
wspie ra ni przez Urząd Mia sta w ra mach „Pro gra mu za po -
bie ga nia bez dom no ści zwie rząt”, nie są w sta nie za pew nić
wszyst kim po mo cy. Oka żmy ży ją cym wśród nas stwo rze -
niom tro chę ser ca. Po trze ba tak nie wie le: cie pły kąt chro -
nią cy przed zim nem, uchy lo ne okien ko w blo ko wej piw ni cy
(tyl ko na czas zi my), po karm (szcze gól nie wa żny, gdy jest
mroź no) i przy ja zna ludz ka dłoń!

Ko ty nie są przy sto so wa ne do zno sze nia ni skich tem pe ra tur, trud no
im prze trwać zi mę bez ludz kiej po mo cy – po zba wio ne schro nie nia
umie ra ją z zim na. Jed no okien ko lub otwór nie spo wo du je wy zię bie -
nia piw nic, za to za pew ni po trzeb ną wen ty la cję, któ ra za po bie gnie gnie -
żdże niu się w zbyt cie płych piw ni cach pru sa ków, mró wek fa ra ona itp.
Nie za po mi naj my też, że ko ty są do sko na łym za bez pie cze niem
przed pla gą gry zo ni.

O czym na le ży pa mię tać, roz po czy na jąc do kar mia nie? O sys te ma -
tycz no ści, gdyż de cy du jąc się na re gu lar ne do kar mia nie ko tów trze ba
wie dzieć, że ko ty ka żde go dnia bę dą cze ka ły na mi skę je dze nia i nie
mo że my ich za wieść. One, tak jak my, po trze bu ją je dze nia i wo dy co -
dzien nie, szcze gól nie zi mą. Je że li nie mo że my po zwo lić so bie na co -
dzien ne kar mie nie z po wo du bra ku cza su lub ogra ni czeń fi nan so wych,
mo że my zna leźć ko goś do spół ki i po dzie lić się obo wiąz ka mi. Mo że -
my rów nież po ma gać kar mi cie lom - wo lon ta riu szom już dzia ła ją cym
w miej scu na sze go za miesz ka nia. Na pew no przy da im się ka żda, na -
wet naj mniej sza po moc. Pa mię taj my też o utrzy ma niu czy sto ści, miej -
sce do kar mia nia ko tów po win no być czy ste i schlud ne. Reszt ki je dze nia

po win ny być na bie żą co usu wa ne, a mi -
secz ki czy ste. Nie zo sta wiaj my resz tek
roz kła da ją ce go się je dze nia (szcze gól nie
mię sa), gdyż jest to naj częst szy po wód
nie za do wo le nia lo ka to rów. I trud no im
się dzi wić. Wo da do pi cia po win na być
za wsze czy sta i świe ża. Nie este tycz nie
wy glą da ją ta kże po nie wie ra ją ce się tac ki
roz wie wa ne wo kół blo ku przez wiatr. Nie
zo sta wiaj my pu stych pu szek i opa ko wań.

Czym kar mić? Je dze nie po win no być
prze zna czo ne dla zwie rząt, głów nie pusz ki i su cha kar ma (bar dzo do -
bra zi mą, po nie waż nie za ma rza). Mo że my da wać ró żne su ro we i go -
to wa ne mię so, ale uni kaj my ko ści, ości z ryb oraz przy praw. Wbrew
obie go wym opi niom kro wie mle ko rów nież nie jest wska za ne, gdyż czę -
sto wy wo łu je u ko tów bie gun kę. Zi mą mo żna do kar my do da wać cie -
pły ryż lub ma ka ron. W mroź ne dni da waj my ko tom do pi cia cie płą
wo dę (nie za mar z nie tak szyb ko)

Wa żne jest też mą dre do kar mie nie ży ją cych w mie ście pta ków. Kil -
ka krot ne do star cze nie po ży wie nia wy star czy, by pta ki za czę ły uto żsa -
miać kon kret ne miej sce ze źró dłem je dze nia. Prze rwa nie do kar mia nia
jest nie od po wie dzial ne, gdyż głod ne zwie rzę ta za miast szu kać po kar -
mu zmar nu ją czas i ener gię na ocze ki wa nie po mo cy, któ ra nie na dej -
dzie. Kar miąc, uza le żnia my od sie bie pta ki, dla te go raz roz po czę te
do kar mia nie pta ków na le ży kon ty nu ować aż do pierw szych oznak wio -
sny. Czym kar mić pta ki? Przede wszyst kim ziar na mi, do bra jest też nie -
so lo na sło ni na lub sma lec. Mo gą być ta kże kru chy pie czy wa, lecz nie
po win ny być głów nym skład ni kiem, a je dy nie uzu peł nie niem wszyst -
kich po kar mów po da wa nych przez nas.

Tyl ko ty le i aż ty le, by uchro nić po trze bu ją ce po mo cy stwo rze nia
przed cier pie niem i śmier cią.

Mał go rza ta Lu zak n

porady eksperci
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