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Szanowni Państwo,
po kil ku dłu gich, po nu rych mie sią cach

w koń cu na de szła wio sna, któ ra przy nio sła nie
ty ko słoń ce i cie pło, ale też wy syp przy krych
nie spo dzia nek po zo sta wia nych przez czwo ro -
no gi na traw ni kach. Za tem ma rzec to ta kże
czas po now nej od sło ny miej skie go pro gra mu
wal ki z psi mi ku pa mi. W tym ro ku nie co
ostrzej i do sad niej, gdyż po zy tyw ne przy kła dy
nie przy nio sły ocze ki wa nych re zul ta tów. Po sa -
dzi li śmy więc (tek tu ro we) dzie ci na tra wie
wśród psich „nie spo dzia nek”, ma jąc na dzie ję,
że dra stycz na wi zu ali za cja za gro żeń po dzia ła
na wy obraź nię wła ści cie li czwo ro no gów. Oczy -
wi ście ak cji to wa rzy szą pla ka ty i ulot ki, a stra -
żni cy miej scy w ra dio wo zach wo żą to reb ki dla
wszyst kich za po mi nal skich wła ści cie li czwo ro -
no żnych przy ja ciół. Przy po mi nam, że ka żdy
wła ści ciel psa ma praw ny obo wią zek sprzą ta -
nia psich kup, a za je go nie do peł nie nie gro zi
man dat w wy so ko ści do 500 zł.

Wio sna to ta kże czas po rząd ków, wy praw
po za mia sto i re lak su na świe żym po wie trzu.
Po now nie dzia ła bez płat na wy po ży czal nia
ro we rów w Are nie Le gio no wo, do któ rej ser -
decz nie za pra szam wszyst kich wiel bi cie li jed -
no śla dów. Je że li ktoś pre fe ru je ko mu ni ka cję
miej ską, w tym nu me rze prze czy ta o współ -

pra cy Le gio no wa z ZTM.
W te ma cie nu me ru wy ja -
śni my, dla cze go Kar ta
War sza wa Plus nie jest ide -
al nym roz wią za niem dla
miesz kań ców na sze go mia -
sta. W pierw szej ta kiej roz -
mo wie pre zy dent Ro man Smo go rzew ski
zdra dzi ta jem ni ce ne go cja cji z PKP PLK
przy bu do wie tu ne lu pod to ra mi ko le jo wy mi.

Ilu miesz kań ców ty le po trzeb, sta ra my się
za tem stop nio wo re ali zo wać ich pla ny i ma rze -
nia. Oprócz trwa ją cej bu do wy Cen trum Ko -
mu ni ka cyj ne go, któ re za stą pi wy słu żo ne
ba ra ki dwor ca, w naj bli ższych mie sią cach po -
wsta nie Park Zdro wia de dy ko wa ny licz nej gru -
pie le gio now skich Se nio rów. Pro jekt zo stał
pod da ny kon sul ta cjom spo łecz nym i zy skał
po zy tyw ną opi nię przy szłych użyt kow ni ków.

Sza now ni Pań stwo, ży czę przy jem nej lek tu -
ry te go nu me ru mie sięcz ni ka Mo je Le gio no -
wo i za pra szam do ko men to wa nia i dzie le nia
się spo strze że nia mi. Je że li jest coś, o czym
chcie li by Pań stwo prze czy tać, za chę cam
do kon tak tu: rzecz nik@um.le gio no wo.pl.

W imie niu ca łej re dak cji ży czę Pań stwu
we so łych Świąt Wiel ka noc nych.

Ta ma ra Myt kow ska
Re dak tor Na czel na n
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Zaproszenia
(marzec–kwiecień 2014)
l 30.03 – Lotto Poland Bike Marathon
l 30.03, Arena Legionowo – Grand Prix

w piłkę siatkową i Grand Prix w piłkę
koszykową

l 3.04, godz. 1100, Muzeum
– konferencja naukowa „Dziedzictwo
i tradycja kultury XVII wieku
na Mazowszu”

l 5.04, godz. 1130, Biblioteka – spektakl
teatralny „Królewna Śnieżka
i siedmiu krasnoludków” dla dzieci

l 5.04 – XXIV Biegi Przełajowe
o puchar Prezydenta Miasta
Legionowo pod patronatem Starosty
Legionowskiego

l 6.04, godz. 1500, Filia Muzeum
– wykład dr Artura Bojarskiego
„Kozłówka – zanim powstało
Legionowo”

l 13.04, godz. 1100 i 1400, Muzeum
– II Warsztaty Rodzinne związane
z wystawą „Śladami Cyryla
i Metodego – od Moraw
do Chorwacji” (zajęcia bezpłatne, ale
obowiązują zapisy)

l 13.04, Arena Legionowo – Grand Prix
tenisa stołowego

l 13.04 – Merida Mazovia MTB
Marathon n
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Zdjęcie miesiąca
Ostatnie chwile dworca foto Legio24.pl

Drodzy Mieszkańcy!
Wielkanoc to czas radości ze Zmartwychwstania Pańskiego, odradzania się wiary w siłę Chrystusa,

nadziei na lepszą przyszłość. Z okazji zbliżających się Świąt Wielkiej Nocy życzymy, żeby budząca się
do życia przyroda tchnęła w Państwa nowe siły do działania i zachęcała do podejmowania

różnorodnej aktywności. Niech te dni będą dla Was czasem odpoczynku i życzliwości, wiosennej
radości, smacznego jajka, mokrego dyngusa i spotkań w gronie najbliższych.

Wesołego Alleluja!
Roman Smogorzewski Janusz Klejment

Prezydent Miasta Legionowo Przewodniczący Rady Miasta Legionowo

Z ostatniej chwili
Spotkania z Seniorami

Media coraz częściej donoszą o próbach
wyłudzenia pieniędzy od osób starszych.
Pośpiech, roztargnienie, nadmierna ufność
czy pragnienie kontaktu z innymi ludźmi
sprawiają, że Seniorzy stają się łatwym
łupem dla złodziei i wyłudzaczy. Straż
Miejska przygotowała broszurę „Bezpieczny
Senior” oraz cykl spotkań na temat
niebezpieczeństw czających się na starszych
mieszkańców.

Oszuści kryją się pod różnymi postaciami
– telefonicznie podają się za wnuczka lub
krewnego, pukają do drzwi podszywając się
pod przedstawiciela administracji osiedla.
Straż Miejska organizuje serię spotkań dla
legionowskich Seniorów, a najważniejsze
informacje na temat zagrożeń, metod oszustów
i złodziei zostały zawarte w dedykowanej
osobom starszym broszurze.

Spo tka nia od bę dą się w 6 miej scach na te -
re nie ca łe go mia sta. Oprócz przed sta wi cie li
Stra ży Miej skiej udział wezmą Policja,
przedstawicieli PCK i miejscy radni.
O terminach informować będziemy przy
pomocy plakatów, zaproszeń, ogłoszeń
i strony www.

Tamara Mytkowska

Mieszkańcy powiedzieli NIE nazwom rond
Za koń czy ły się kon sul ta cje spo łecz ne

w spra wie nada nia nazw dla dwóch no wych
rond w Le gio no wie. Wy po wie dzia ło się po -
nad 2 ty sią ce osób, więk szość by ła prze ciw -
na za pro po no wa nym przez gru py rad nych
i gru pę miesz kań ców na zwom.

Na zwy za pro po no wa ne przez rad nych
otrzy ma ły od po wied nio:
• dla ronda u zbiegu ulic Sobieskiego

i Parkowej: „Jana Pawła II”
– 410/18,49% głosów,
„Lecha i Marii Kaczyńskich”
– 250/11% głosów.

Aż 1557 osób (ponad 70%) nie
przychyliło się do żadnej z tych opcji.

• dla ronda u zbiegu ulic Cynkowej
i Al. Legionów: „Ofiar Katastrofy
Smoleńskiej” – 392/17% głosów.
Ponad 82% głosujących (1825) wybrało
inną opcję.

Miesz kań cy mie li mo żli wość zgło sze nia
swo ich wła snych pro po zy cji. Naj po pu lar niej -
sze na zwy to od po wied nio:
• dla ronda u zbiegu ulic Sobieskiego

i Parkowej: „Żołnierzy Wyklętych”
– 248 głosów, „Narodowych Sił
Zbrojnych” – 102 głosy

• dla ronda u zbiegu ulic Cynkowej
i Al. Legionów: „Żołnierzy Wyklętych”
– 168 głosów, „Narodowych Sił
Zbrojnych” – 104 głosy

Wśród zgła sza nych nazw po ja wia ły się
zwią za ne z po sta cia mi z ba jek, spor tem i ba -
lo niar stwem.

Mar ta Goź liń ska n

Prze kro czo ne po zio my amo nia -
ku, man ga nu, a na wet bak te rie
gru py co li zna leź li pra cow ni cy

PW-K Le gio no wo w prób kach wo dy
z tzw. ujęć wła snych (po ło żo nych
na pry wat nych dział kach) na te re nie
mia sta. Ba da nie wo dy z przy do mo -
wych stud ni jest czę ścią kam pa nii
PW-K ma ją cej za chę cić miesz kań ców
do pod łą cza nia się nie tyl ko do miej -
skie go wo do cią gu, ale też ka na li za cji.

Część miesz kań ców Le gio no wa ko rzy sta
z miej skich ujęć wo dy, ale na dal nie de cy du -
je się na za ło że nie ka na li za cji. In ni ma ją ka -
na li za cję, lecz wo dę czer pią z wła snych ujęć.
Po nie waż część przy do mo wych szamb nie
jest pra wi dło wo uszczel nio na i za bez pie czo -
na, ich za war tość prze ni ka do gle by, do sta -
jąc się do wo dy pi tej przez są sia dów.

Osad ni ki szam ba ma ją ró żną po jem ność, ale
śred nio co 2–4 ty go dnie prze cięt na ro dzi na po -
win na wzy wać wóz ase ni za cyj ny. Pre zes Przed -
się bior stwa Wo do cią go wo -Ka na li za cyj ne go
za py tał miesz kań ców na dal uży wa ją cych szamb
jak czę sto zle ca ją ich opró żnie nie. Nie któ rzy
przy zna li, że raz do ro ku. Ozna cza to, że w tym
cza sie do gle by prze ni ka po nad 70 tys. m3 nie -
czy sto ści. Dla użyt kow ni ków ujęć wo dy, któ re
znaj du ją się bli sko nie szczel nych osad ni ków
szam ba ozna cza to kło po ty ze zdro wiem, na -
wet tak po wa żne jak no wo two ry.

– „Te za nie czysz cze nia po cząt ko wo mi gru -
ją do płyt kich warstw wo do no śnych, ale póź -
niej prze no szą się do warstw głę bi no wych.
O ile ze ska że nia mi wód po wierzch nio wych
mo żna sto sun ko wo sku tecz nie wal czyć, o ty le

usu wa nie ich z wód pod ziem nych jest do syć
skom pli ko wa ne i bar dzo kosz tow ne. Co raz
czę ściej sto su je my środ ki che micz ne, dłu żej
ży je my, kon su mu jąc więk sze ilo ści le ków,
rów nież zwią za nych z cho ro ba mi no wo two ro -
wy mi. Ich po zo sta ło ści są groź ne dla śro do wi -
ska. To jest pro blem i spo łecz ny, i zdro wot ny”
– ostrze gał pod czas zor ga ni zo wa nej przez
PW-K kon fe ren cji prof. Ma rek Gro miec, sta -
ły do rad ca sej mo wej Ko mi sji Ochro ny Śro do -
wi ska, Za so bów Na tu ral nych i Le śnic twa.

Jak in for mu je PW-K, 94% miesz kań ców Le -
gio no wa ma do stęp do sys te mu ka na li za cyj ne -
go. Spo śród tych, któ rzy ma ją ta ką mo żli wość,
oko ło 400 go spo darstw z niej nie ko rzy sta. O ile
ja kość miej skiej wo dy jest sys te ma tycz nie
spraw dza na i nie bu dzi za strze żeń, to pra cow -
ni cy PW-K prze ba da li uję cia wo dy w czte rech
re jo nach mia sta i wy ni ki są alar mu ją ce. Na uli -
cy Aka cjo wej stę że nie amo nia ku prze kro czy ło
nor mę bli sko ośmio krot nie. War tość man ga nu
na ul. Mor wo wej wy no si ła 288 przy nor mie po -
ni żej 50. Jesz cze wię cej by ło go w uję ciu
na ul. Po lan ko wej – aż 734. Tam też męt ność
wo dy by ła 57 ra zy wy ższa od przy ję tych norm,
za rów no za pach jak i smak uzna no za nie ak -
cep to wal ny. Na ul. Mor wo wej w wo dzie zna la -
zły się bak te rie co li.

– „Trze ba za cząć kon tro lo wać, czy po sia da cze
szamb ma ją pod pi sa ne umo wy na od biór ście -
ków i jak czę sto to zle ca ją. Wa żne, że by miesz -
kań cy mia sta by li świa do mi co ro bią ich są sie dzi,
by pięt no wa li ta kie za cho wa nia wie dząc, że
oszczęd ność jed nych ozna cza cho ro by i wy dat -
ki na le cze nie dru gich” – pod su mo wu je pre zes
le gio now skie go PW-K Grze gorz Gru czek.

Ta ma ra Myt kow ska n

Czy wiesz co pi jesz?
III Przed szkol ny
Dzień Fa ir Play
Le gio now skie przed szko la ki już
po raz trze ci mo gły do wie dzieć się, co
ozna cza gra fa ir play. Przed szko la
Miej skie nr 3, nr 6 i nr 10 w Are nie Le -
gio no wo zor ga ni zo wa ły Przed szkol ny
Dzień Fa ir Play.

Dzień, któ ry jest czę ścią ak cji „Ćwi czyć ka -
żdy mo że”, ma kil ka ce lów: pro pa go wa nie za -
sa dy bez piecz ne go ki bi co wa nia i za sad fa ir
play, roz wi ja nie spraw no ści ru chów, zręcz no -
ści i zwin no ści, da wa nie dzie ciom sa tys fak cji
z po ko ny wa nia trud no ści, roz wi ja nie w nich
za mi ło wa nia do udzia łu w im pre zach spor to -
wych i pro mo wa nie wy cho wa nia przed szkol -
ne go w śro do wi sku lo kal nym.

Dzie ci po dzie lo ne na dru ży ny i ze spo ły
uczest ni czy ły w ró żno rod nych za ba wach, np.
rzu tach czy wy ści gach z pił ką. Na ko niec na -
de szła po ra na strza ły na bram kę, gdzie ka żdy
mógł za znać sło dy czy zwy cię stwa. Uczest ni -
kom wrę czo no pu cha ry i me da le ufun do wa -
ne przez urząd mia sta. Nie za po mnia no też
o pu blicz no ści, któ ra zo sta ła ob dzie lo na pa -
miąt ko wy mi od zna ka mi. Szko da, że tak krót -
ko, nie chce mi się stąd wy cho dzić, bar dzo mi
się po do ba ło, in nym dzie ciom też – za pew nia -
ła 6-let nia Wik to ria z przed szko la nr 6.

Ju liusz Że brow ski n
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Kartka z kalendarza Jacka Szczepańskiego
Par ce la cja te re nów przy sta cji ko le jo wej Ja błon na (dzi siaj Le gio no -

wo) spo wo do wa ło dy na micz ny roz wój Osa dy Par ce la cyj nej Ja błon na -
-Le gio no wa. Po utwo rze niu Ochot ni czej Stra ży Po żar nej, To wa rzy stwa
Mi ło śni ków Osie dla Ja błon na -Gu cin, Urzę du Pocz to we go, po ja wi ła się
po trze ba za ło że nia sa mo dziel nej gmi ny, któ rej wła dze mo gły de cy do wać
o kie run kach roz wo ju mło dej osa dy. W li sto pa dzie 1929 r. Wy dział Po -
wia to wy wy stą pił o nada nie osie dlu 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 him, by ły pra cow nik Hu ty Szkła Ja błon na.
W 1932 r. za stą pił go Sta ni sław Sze low ski, któ ry funk cję wój -
ta peł nił do 1939 r. Ob szar gmi ny wy no sił wów czas 879 ha.
W 1935 r. miesz ka ło na jej te re nie ok. 12 ty się cy osób.

Jacek Szczepański
Dyrektor Muzeum Historycznego

w Legionowie n

aktualnościksiążka w Legionowie

Legionowo
w liczbach
l 527 wykroczeń ujawniła w lutym

Straż Miejska w Legionowie

l 426 osób pouczonych

l 134 wykroczenia dotyczące

naruszenia przepisów

porządkowych

l 86 osób ukarano mandatami

l 86 przypadków spożywania

alkoholu w miejscach

publicznych (79 pouczeń

i 5 mandatów)

l 15 wniosków o ukaranie

skierowano do Sądu

l 10 osób nietrzeźwych zostało

odwiezionych przez strażników

do Izby Wytrzeźwień w Warszawie. n

aktualności z życia miasta

Szko ła ro dze nia, szcze pie nia na pneu mo -
ko ki, pro fi lak ty ka ra ka to tyl ko nie któ re
ele men ty te go rocz ne go miej skie go pro gra -
mu zdro wot ne go. Miej ski pro gram pro mo -
cji zdro wia od de ka dy funk cjo nu je
w Le gio no wie. W tym ro ku prze zna czo no
na je go re ali za cję bli sko 150 tys zł.

Wy bra no już re ali za to rów te go rocz nych
pro gra mów. Pro gram pro ro dzin ny przy go to -
wu ją cy przy szłych ro dzi ców na przy ję cie
dziec ka, czy li po pu lar ną szko łę ro dze nia, po -
pro wa dzi Po rad nia – Szko ła Ro dze nia Ta ti
Ma mi. 52 pa ry sko rzy sta ją z 50% do fi nan so -
wa nia. Ro dzi ce nie mow ląt i ma łych dzie ci
do 6. ro ku ży cia po raz ko lej ny bę dą mo gli
wy ko nać bez płat ne ba da nia USG, ro dzi ce 2–
5 lat ków za szcze pią dzie ci na pneu mo ko ki
(125 dzie ci otrzy ma bez płat nie szcze pion kę
Pre ve nar 13). 11 grup do ro słych i 23 gru py
przed szko la ków i uczniów zo sta ną prze szko -
lo ne z udzie la nia pierw szej po mo cy, 78 osób
do ro słych prze ba da się pod ką tem no wo two -
ru je li ta gru be go w Me di qu. W ra mach pro -
gra mu „Dba my o zdro wie na szych se nio rów”
ZOZ „Le gio no wo” prze pro wa dzi kon sul ta -
cje kar dio lo gicz ne osób 50 plus, ga bi net re -
ha bi li ta cji „Zdro we Ple cy” za ofe ru je

kon sul ta cje i 6 re ha bi li ta cji a Me diq za szcze -
pi oso by po wy żej 60. ro ku ży cia na gry pę.

– „Pro gram za pro po no wa ny przez Wy -
dział Zdro wia Pu blicz ne go i Spraw Spo -
łecz nych oce niam wiel ce po zy tyw nie,
oczy wi ście bez wa ha nia gło so wa łem za”
„pod czas stycz nio wej se sji ra dy mia sta”
– mó wi Pa weł Gła żew ski, miej ski rad ny
– „Szcze gól nie bli skie me mu ser cu są
pro gra my zo rien to wa ne na re ha bi li ta cje,
ba da nia pro fi lak tycz ne i szcze pie nia u na -
szych naj młod szych miesz kań ców, gdyż sam
je stem ta tą 2-let nie go dziec ka. Pro gram
z ro ku na rok cie szy się ogrom ną po pu lar -
no ścią co świad czy o tra fia niu w po trze by
na szych miesz kań ców, za chę cam do ko rzy -
sta nia z te go ty pu pro gra mów”

W 2013 ro ku z pro gra mów zdro wot nych
sko rzy sta ło po nad 2000 osób. Na re ha bi li -
ta cję skie ro wa no 85 spo śród 100 prze ba da -
nych nie mow ląt, wy ko na no 175 USG ja my
brzusz nej, 86 ją der i 175 szyi. Zasz cze pio -
no 140 dzie ci prze ciw pneu mo ko kom i bli -
sko 1000 se nio rów prze ciw gry pie.
Prze ba da no 58 miesz kań ców w ra mach
pro fi lak ty ki ra ka je li ta gru be go.

Tamara Mytkowska n

Sonda
W mar cu za py ta li śmy miesz kań ców,
co są dzą o kon sul ta cjach spo łecz -
nych w spra wie nazw dla 2 no wych
rond w mie ście i o su ge stie, cze go lub
ko go te na zwy po win ny do ty czyć.

Maria:
– Sama nie wezmę
udziału, ale nie mam nic
przeciwko takiemu
pytaniu ludzi o zdanie.
Ronda są ważne dla
bezpieczeństwa, więc

na pewno wiele osób chciałoby mieć też
wpływ na ich nazwy.

Aneta:
– Dobrze, że takie
konsultacje są
przeprowadzane przez
internet, co umożliwia
uczestnictwo
z dowolnego miejsca

i o dowolnej porze. Muszę dobrze
przemyśleć swoje ewentualne propozycje.

Wioleta:
– Do tej pory informacje
o tej formie wyboru
nazw dla rond nie
zwróciły mojej uwagi,
teraz pewnie to się
zmieni. W każdym razie

powinny zostać zatwierdzone pomysły
możliwie niekontrowersyjne.

Anna i Iga:
– Zamierzamy wziąć
udział w tych
konsultacjach. Nazwy
tych nowych rond
powinny zawierać
odwołania do tutejszych

postaci lub wydarzeń, przybliżać je
mieszkańcom. n

marca 1830 r.

17
poniedziałekpowstanie Gminy LegionowoPatryka i Zbigniewa

Õwschód: 555zachód: 1749 àwschód: 514zachód: 1449

Kul tu ra na szcze blu po wia tu
Z początkiem marca podwoje otworzyła Powiatowa Instytucja

Kultury. Nowa instytucja zastąpiła mieszczącą się ul. Sowińskiego
Filię nr 1 Miejskiej Biblioteki Publicznej. Pierwszych czytelników
powitali starosta Jan Grabiec i dyrektor placówki Renata Sowińska.

W pierw szych mie sią cach w ra mach PIK funk cjo no wać bę dzie tyl -
ko bi blio te ka po wia to wa, w ko lej nych eta pach dzia łal ność zo sta nie
roz sze rzo na i in sty tu cja zaj mie się ta kże in for ma cją tu ry stycz ną i
bę dzie pro mo wać re gio na lia.

– „Re ali zu je my po ro zu mie nie za war te z pre zy den tem Le gio no -
wa – mó wi sta ro sta Jan Gra biec – Je ste śmy wdzięcz ni za uży cze nie
bu dyn ku i księ go zbio ru. Ma my na dzie ję, że w cią gu naj bli ższych
mie się cy miesz kań cy Le gio no wa i ca łe go po wia tu uzy ska ją no wą,
szer szą ofer tę wy da rzeń kul tu ral nych, or ga ni zo wa nych przez Po -
wia to wą In sty tu cję Kul tu ry. Za pra sza my wszyst kich am bit nych, po -
my sło wych ani ma to rów kul tu ry i twór ców do współ pra cy”.

Po wia to wa In sty tu cja Kul tu ry bę dzie pro wa dzi ła sze reg dzia łań
skie ro wa nych do obec nych i po ten cjal nych czy tel ni ków, przej mie
ta kże ini cja ty wy zor ga ni zo wa ne przez dy rek tor So wiń ską w ra mach

Dys ku syj ne go Klu bu Ksią żki „Ście żki” – „Stre fę Wy mia ny ksią żek”
oraz ak cję „Czy ta nie w ple ne rze”.

Trwa re kru ta cja pra cow ni ków. Nie ba wem ogło szo ny zo sta nie
kon kurs na lo go in sty tu cji.

Ta ma ra Myt kow ska n

Przyjdź na badania
Po kilku latach przerwy Biblioteka
powróciła na osiedle Sobieskiego. Nowy
punkt biblioteczny oferuje książki
w formie papierowej i multimedia.
Na półkach znalazły się m.in.: literatura
piękna dla dorosłych oraz dzieci
i młodzieży (również lektury szkolne),
a także literatura niebeletrystyczna.

Na miej scu mo żna sko rzy stać z kom pu te -
ra z bez płat nym do stę pem do In ter ne tu.
Na naj młod szych cze ka ją gry edu ka cyj ne,
kloc ki, ukła dan ki oraz ma te ria ły do ry so wa -
nia.

– Od daw na za bie ga łam o po wsta nie punk -
tu na na szym osie dlu, gdyż część miesz kań -

ców to oso by star sze, cię żko im jest przejść
na wet na ul. So bie skie go – mó wi go rą ca orę -
dow nicz ka po wsta nia pla ców ki, rad -

na Agniesz ka Bor kow ska i do da je – Li czę
na to, że punkt zo sta nie po zy tyw nie przy ję ty
przez na szych miesz kań ców i na sta łe wpi sze
się w ich roz kład ty go dnia.

Po sia da cze kart bi blio tecz nych wy da nych
w Bi blio te ce Głów nej przy ul. Bro niew skie go
i Czy tel ni In ter ne to wej przy ul. marsz. J. Pił -
sud skie go mo gą wy po ży czać ksią żki w punk -
cie przy ul. Hu sar skiej bez ko niecz no ści
po now ne go za pi sy wa nia się. Rów nież na kar -
tę wy da ną w punk cie przy Hu sar skiej mo żna
wy po ży czać zbio ry z Bi blio te ki Głów nej.

Punkt Bi blio tecz ny przy Hu sar skiej 9 czyn -
ny jest w po nie dział ki, śro dy i piąt ki
w godz. 1200–1900.

Ka mil Stęp kow ski n

Ksią żki na Hu sar skiej
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z życia miasta

U zbie gu ulic So bie skie go i Chro bre go
po wsta nie jesz cze w tym ro ku ze spół
te re no wych urzą dzeń spor to wo -re kre -
acyj nych „Park zdro wia”. Park bę dzie
de dy ko wa ny Se nio rom, któ rzy z en tu -
zja zmem przy ję li za pre zen to wa ny im
pro jekt.

Z wnio skiem o utwo rze nie miej sca re kre acji
dla osób do ro słych wy stą pi ły Ra da Se nio rów
oraz Sto wa rzy sze nie Po mo cy Po trze bu ją cym
„Na dzie ja”, pro wa dzą ce Le gio now ski Uni -
wer sy tet Trze cie go Wie ku oraz Zwią zek Eme -
ry tów, Ren ci stów i In wa li dów w Le gio no wie.
Dział ka zo sta ła prze ka za na umo wą da ro wi -
zny z prze zna cze niem na cel pu blicz ny.

W par ku znaj dą się: tę żnia, ście żki zdro -
wia, mi ni park z urzą dze nia mi si łow ni ze -
wnętrz nej dla do ro słych, ele men ty ma łej
ar chi tek tu ry, ta kie jak al tan ki, ław ki, oświe -
tle nie, ście żki. In we stor pla nu je w mak sy mal -
nym stop niu za cho wać ist nie ją cy drze wo stan.

Pod czas kon sul ta cji spo łecz nych miesz kań cy
z apro ba tą od nie śli się do po my słu, że na te re -

nie par ku po wsta nie tę żnia oraz si łow nia na po -
wie trzu przy sto so wa na do po trzeb Se nio rów.
Ze bra ni zde cy do wa li, że bę dzie to miej sce prze -
zna czo ne głów nie dla osób star szych, umo żli -
wia ją ce im przy jem ny wy po czy nek na świe żym

po wie trzu i dla te go nie bę dzie tam obiek tów dla
dzie ci. W cią gu pierw szych ty go dni ist nie nia
Par ku bę dzie tam obec ny in struk tor, któ ry po -
mo że miesz kań com ko rzy stać z si łow ni.

Tamara Mytkowska n

miastoco nowego?

Park Zdro wia dla Se nio rów

Urząd przypomina o terminach
płatności
Miesz kań cy Le gio no wa nie mu szą już pa mię tać o ter mi nach płat -

no ści zo bo wią zań wo bec Urzę du Mia sta. Przy po mni im o nich bez -
płat ny sms -przy po mi naj ka. Pierw sze wia do mo ści do tar ły do bli sko
8 ty się cy osób.

No wa, wpro wa dzo na na proś bę miesz kań ców usłu ga to po wia da -
mia nie o zbli ża ją cym się ter mi nie płat no ści na le żno ści z ty tu łu naj -
mu, dzie rża wy, po dat ków oraz użyt ko wa nia wie czy ste go. Ko lej nym
eta pem bę dzie tek sto wa wia do mość o wy so ko ści za le gło ści wzglę -
dem gmi ny. Sys tem z po wo dze niem wy ko rzy sty wa ny przez ban ki
i in ne in sty tu cje fi nan so we, po zwa la bez kosz to wo dla po dat ni ka
przy po mnieć, że mi ja ter min uisz cze nia opłat.

– Jest to wyj ście na prze ciw ocze ki wa niom miesz kań ców oraz
znacz na dla nich oszczęd ność – sms-y wy sy ła my na nasz koszt, za ka -
żde upo mnie nie miesz ka niec mu si za pła cić z wła snej kie sze ni – mó -
wi Kie row nik Re fe ra tu Win dy ka cji i Eg ze ku cji Ida Pa ra kie wicz
– Czy żma. Do da je, że koszt jed ne go upo mnie nia to 11,60 zł,
a w przy pad ku po dat ków od nie ru cho mo ści mu si ono być wy sła ne
do wszyst kich współ wła ści cie li, więc opła ta mo że prze wy ższyć fak -
tycz ną ra tę po dat ku.

Ka żdy za in te re so wa ny otrzy my wa niem po wia do mień fi nan so wych
z gmi ny pro szo ny jest o kon takt z Re fe ra tem Win dy ka cji i Eg ze ku cji
pod nu me rem te le fo nu 22 766 4035, oso bi ście w po ko ju 2.17 lub dro -
gą ma ilo wą na ad res eg ze ku cja@um.le gio no wo.pl. Mo żna ta kże za -
strzec nu me r, je śli ktoś nie ży czy so bie otrzy my wa nia ta kich aler tów.

Psia ku pa
Wraz z na dej ściem wio sny w Le gio no wie ru szy ła ko lej na od sło na

ak cji „Psia ku pa”. Tym ra zem oprócz ulo tek, pla ka tów i bil l bo ar dów
na uli cach mia sta po ja wił się wiel ki dal ma tyń czyk, a na traw ni ku
w Ra tu szu uśmiech nię te, choć umo ru sa ne dzie ci.

Punk tu al nie w po łu dnie 21 mar ca głów ne wej ście do Urzę du Mia -
sta Le gio no wo za zie le ni ło się. Wśród ździe beł tra wy po ja wi ły się
(tek tu ro we) ma lu chy. Ba wią ce się w tra wie bez tro skie dzie ci po ka -
zu ją jak nie bez piecz ne mo że być po zo sta wia nie psich kup na miej -
skich traw ni kach. Traw nik z dzieć mi bę dzie po ja wiał się w ró żnych
miej scach – w Are nie Le gio no wo, MOK -u, Bi blio te ce

Głów ną uli cą mia sta w oko li cach sta cji PKP Le gio no wo i Tar go -
wi ska Miej skie go prze cha dzał się sym pa tycz ny dal ma tyń czyk, któ ry
wrę czał prze chod niom ulot ki przy po mi na ją ce o obo wiąz ku sprzą ta -
nia po swych psach.

29 mar ca o godz. 1300 w Sa li Wi do wi sko wej Ra tu sza o pie lę gna cji
i ży wie niu czwo ro no gów opo wie we te ry narz – pan Ja cek Ba ny, któ -
ry po ka że na pre zen ta cji ta kże jak nie bez piecz ne mo gą być po zo -
sta wio ne na traw ni kach ku py. Straż Miej ska przy po mni
obo wią zu ją ce prze pi sy po rząd ko we i roz da to reb ki na od cho dy.
Stra żni cy Miej scy wo recz ki ma ją ta kże w ra dio wo zach i pod czas pa -
tro li bę dą roz da wa li je miesz kań com.

Jesz cze tej wio sny „Psia ku pa” po ja wi się na bil l bo ar dach. 3 ma -
ja fo to graf bę dzie wy ko ny wał zdję cia wła ści cie li (któ rzy de kla ru ją,
że sprzą ta ją) wraz z ich pu pi la mi. Zdję cia zo sta ną wrę czo ne im
na pa miąt kę, a ci, któ rzy wy ra żą na to zgo dę, po ja wią się w dru giej
czę ści ak cji – je sie nią br.

Tamara Mytkowska n

Ścieżki rowerowe i parkingi?
Le gio no wo zna la zło się wśród 37 gmin

aglo me ra cji war szaw skiej, któ re pod pi sa ły
z Pre zy dent m.st. War sza wy po ro zu mie nie
ws. wspól ne go wy ko rzy sta nia fun du szy eu -
ro pej skich na la ta 2014–2020. Zin te gro wa -
ne In we sty cje Te ry to rial ne (ZIT) to
zu peł nie no wy spo sób współ pra cy sa mo rzą -
dów. Mia sta i ota cza ją ce je gmi ny oraz wła -
dze wo je wództw wspól nie usta lą ce le
do osią gnię cia i wska żą in we sty cje do zre -
ali zo wa nia.

Na ZIT War szaw skie go Ob sza ru Funk -
cjo nal ne go zo sta ła prze wi dzia na kwo ta 165
mln EUR.

Pu la tych środ ków nie po zwa la zre ali zo -
wać więk szo ści in we sty cji, istot nych z punk -
tu wi dze nia po trzeb gmin WOF. Ko niecz ne
bę dzie skon cen tro wa nie pro jek tów w ra -
mach in stru men tu na trzech głów nych ob -
sza rach te ma tycz nych, przy czy nia ją cych się
do zin te gro wa nia ob sza ru i kształ to wa nia
je go prze wag kon ku ren cyj nych:
• Transport (ścieżki rowerowe oraz

parkingi P&R);
• Rozwój gospodarczy (rozwój

przedsiębiorczości, promocja

gospodarcza, edukacja, rozwój
innowacji);

• E-usługi publiczne dla mieszkańców
(e-bilet, e-szkoła, e-zdrowie, e-urząd).

– Pu la środ ków jest do syć du ża, ale rze -
czy wi ste po trze by mo gą być kil ka krot nie
więk sze. Zda je my so bie spra wę, że na tym
eta pie na sze pla ny są tyl ko pro po zy cja mi,
któ re chcie li by śmy zre ali zo wać – mó wi Lu -
cjan Chrza now ski, Za stęp ca Pre zy den ta
Mia sta Le gio no wo. – Za mie rza my zgło sić
dwie wa żne dla na szych miesz kań ców in we -
sty cje, wpi su ją ce się w za ło że nia te ma tycz -
ne ZIT. Bę dą to ście żki ro we ro we
na te re nie Le gio no wa oraz par kin gi
przy sta cjach ko le jo wych PKP Le gio no wo
Przy sta nek, PKP Le gio no wo Pia ski oraz
PKP Le gio no wo.

Ta ma ra Myt kow ska n

Miesz kań cy wy bra li kład kę
Po nad 1200 miesz kań ców wy po wie dzia ło

się za kład ką nad to ra mi ko le jo wy mi
w miej scu obec ne go prze jaz du Par ko -
wa/Wy szyń skie go. Za le d wie 131 osób wy -
bra ło przej ście pod ziem ne. Kon sul ta cje
prze pro wa dzo ne zo sta ły za po mo cą an kie -

ty w wer sjach: pa pie ro wej (roz dy stry bu owa -
nej przez rad nych miej skich wśród miesz -
kań ców w pro mie niu 500 m od prze jaz du)
i on li ne.

Na an kie tę od po wie dzia ło 1201 osób.
Wy ni ki przed sta wia ją się na stę pu ją co:

– Nie ukry wam, że li czy li śmy na to, że
miesz kań cy wy bio rą kład kę. Od po cząt ku
mó wi li śmy, że to roz wią za nie jest szyb sze
i tań sze. Nie zna li śmy jed nak osta tecz ne go
wy ni ku kon sul ta cji, dla te go mie li śmy przy go -
to wa ne dwie wer sje za py ta nia ofer to we go.
Kie dy oka za ło się, że prze wa ża ją ca więk -
szość re spon den tów wy bra ła kład kę, chcąc
jak naj bar dziej efek tyw nie wy ko rzy stać czas,
ogło si li śmy za mó wie niu na wy ko na nie do  ku -
men ta cji bu  dowlano-wykonawczej kład ki
– mó wi od po wie dzial ny za miej skie
in we sty cje za stęp ca pre zy den ta Lu cjan
Chrza now ski.

Ta ma ra Myt kow ska n

Kładka nad torami Przejście
podziemne

Ankieta online 872 117
Ankieta papierowa 199 13
Razem 1071 130

Złez ką w oku mie szań cy Le gio no wa po że gna li naj star -
szą pro wi zo rycz ną bu dow lę w mie ście – dwo rzec
PKP. Po sta wio ny w la tach osiemdziesiątych bu dy -

nek, z za ło że nia tym cza so wy, prze trwał po nad 30 lat.
5 mar ca znik nął na za wsze.

Kon struk cja oka za ła się na ty le so lid na, że pierw szą pró bę jej de -
mon ta żu trze ba by ło prze ło żyć, gdyż łą cze nia po mię dzy mo du ła mi nie
chcia ły pu ścić. Po usu nię ciu we wnętrz nych łą czeń me ta lo we kon te -
ne ry je den po dru gim zni ka ły z oko lic sta cji PKP.

Le gio now ska sta cja ma już 137 lat, jej po cząt ki się ga ją 1877 r., kie -
dy to po wsta ła li nia Ko lei Nad wi ślań skiej.

– „Swój po czą tek bra ła ona w Kow lu i przez Lu blin, twier dzę Dę blin,
War sza wę, twier dzę Mo dlin, do cho dzi ła do Mła wy – ów cze snej sta cji gra -
nicz nej za bo ru ro syj skie go. Przyj mu je się, że uru cho mie nie sta cji ko le -

jo wej Ja błon na w 1877 r. za po cząt ko wa ło hi sto rię Le gio no wa” – mó wi
dy rek tor Mu zeum Hi sto rycz ne go dr hab. Ja cek Szcze pań ski.

Po przed nik kon te ne rów, par te ro wy bu dy nek sta cji, po wstał w la -
tach 40-tych i prze trwał do koń ca lat 70-tych. Był to par te ro wy, stan -
dar do wy drew niak, któ ry po roz biór ce za stą pi ły zna ne nam do brze
zie lo no-bia łe kon te ne ry.

– „Le gio now skie dwor ce nie ma ją do brej hi sto rii. Pod czas ofen sy -
wy nie miec kiej w sierp niu 1915 r. wy co fu ją ce się od dzia ły ro syj skie
spa li ły drew nia ny dwo rzec. W paź dzier ni ku 1944 r. wy co fu ją cy się żoł -
nie rze nie miec cy wy sa dzi li ko lej ny w po wie trze” – mó wi pre zy dent
Ro man Smo go rzew ski.

Po 30 la tach pro wi zor ki w mie ście po wsta je no wo cze sny bu dy nek
dwor ca. In we sty cja obej mu je ta kże bu do wę par kin gu wie lo po zio mo -
we go i dro gi, zwa nej we wnętrz ną ob wod ni cą mia sta.

Ta ma ra Myt kow ska n

Po że gna nie z dwor cem

Kontenery wkrótce zastąpi warte 35 mln zł Centrum Komunikacyjne foto: legio24.pl

Tężnia, siłownia i ścieżki zdrowia wkrótce powstaną przy Arenie

miasto opis – co nowego?
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Czer wo na Octa via na stra ży
Klu czy ki do no we go, oczy wi ście czer wo ne go, sa mo cho du
ope ra cyj ne go mar ki Ško da Octa via otrzy mał od władz Le -
gio no wa Ko men dant Pań stwo wej Stra ży Po żar nej w Le gio -
no wie st. bryg. mgr inż. Mie czy sła wo wi Klim czak.

No wy sa mo chód, któ ry kosz to wał 60 750 zł, bę dzie wy ko rzy sty wa ny
przede wszyst kim do do wo że nia stra ża ków na miej sce ak cji ra tow ni czych.
Ko men dant Klim czak, od bie ra jąc klu czy ki pod czas lu to wej se sji Ra dy
Mia sta, po dzię ko wał za wspar cie fi nan so we, ja kie Straż Po żar na otrzy mu -
je ka żde go ro ku od mia sta i po pro sił o wię cej – po moc w za ku pie pro fe -
sjo nal ne go fan to ma, dzię ki któ re mu stra ża cy mo gli by ćwi czyć re su scy ta cję.

Le gio no wo i sta ro stwo zo bo wią za ły się prze zna czyć 12 tys zł na je -
go za kup, po zo sta łe gmi ny po 5 tys zł. – Za pa dła de cy zja o wspól nym
za ku pie fan to ma, po nie waż bę dzie on wy ko rzy sty wa ny z ko rzy ścią dla

wszyst kich miesz kań ców po wia tu le gio now skie go Tyl ko prak tycz ne
ćwi cze nia gwa ran tu ją uda ną i sku tecz ną po moc przed me dycz ną – ar -
gu men tu je de cy zję o do fi nan so wa niu war te go po nad 30 tys zł ma ne -
ki na pre zy dent Ro man Smo go rzew ski.

Ta ma ra Myt kow ska n

Legionowo od lat wspiera Straż Pożarną foto: legio24.pl

Do tych czas w ra mach swo ich pro gra mów
AIE SEC przy dzie la ła stu den tów głów nie
szko łom po nad gim na zjal nym, jed nak od te -
go ro ku za ję cia są or ga ni zo wa ne ta kże dla
gim na zja li stów, a w Trój ce ta for mu ła zo sta -
ła jesz cze bar dziej roz sze rzo na – na star sze
kla sy pod sta wów ki. To już nie po raz pierw -
szy da ło mo żli wość współ dzia ła nia uczniów
szko ły pod sta wo wej i gim na zjum. Przy oka -
zji na uki ję zy ka an giel skie go w je go ró żnych
od mia nach mło dzież ba wi się i wza jem nie
po zna je – mó wi Jo an na Bień ko, dy rek tor
Ze spo łu Szkół nr 3.

Ob co wa nie z oso ba mi mó wią cy mi po an -
giel sku skła nia, a na wet zmu sza mło dych lu -
dzi do po słu gi wa nia się tym ję zy kiem, ale są
i in ne wa żne aspek ty ta kich spo tkań. To
prak tycz na ko mu ni ka cja mię dzy kul tu ro wa,
czy li na by wa nie wie dzy o in nych kul tu rach
bez po śred nio od ich przed sta wi cie li, bez mo -
żli wych znie kształ ceń ze stro nych me diów.
Le gio now ska mło dzież do sta je rzad ką oka -
zję po zna nia osób z od le głych za kąt ków
świa ta i mo że do wie dzieć się wprost od nich
o bla skach i cie niach co dzien ne go ży cia w ich
oj czy znach. Po zwa la to le piej zro zu mieć
świat i sku tecz nie le czy ze ste reo ty pów obec -
nych w my śle niu wie lu z nas.

Ju liusz Że brow ski n

Mię dzy na ro do wo w Trój ce
W po ło wie lu te go przez kil ka dni stu den ci z Bra zy lii, Ira nu i RPA zrze sze ni
w mię dzy na ro do wej or ga ni za cji stu denc kiej AIE SEC by li go ść mi w le gio now -
skiej Trój ce. Na spo tka niach z ni mi ucznio wie tej szko ły m.in. szli fo wa li zna jo -
mość ję zy ka an giel skie go.

Rozmowa z Prezydentem Miasta
Legionowo

– Pa nie Pre zy den cie, na mie ście po ja wi -
ły się ano ni mo we ulot ki, stra szą ce miesz -
kań ców Przy stan ku pa ra li żem
ko mu ni ka cyj nym i zarzu ca ją ce Pa nu
i Sta ro ście Le gio now skie mu za nie dba nia
w spra wie prze praw przez to ry. Czy rze czy -
wi ście zmar no wał Pan czas i oka zję na wy -
ne go cjo wa nie ko lej nych przejść?

– Do tych czas nie mó wi łem o ne go cja cjach
z PKP PLK, ale nad szedł czas, by po wie -
dzieć, że in we sty cje ko le jo we nie tyl ko od by -
wa ją się na te re nach ko le jo wych,
wy łą czo nych spod ju rys dyk cji władz mia sta
lub po wia tu, ale przede wszyst kim są re ali -
zo wa ne w dro dze spe cu sta wy i ktoś ta ki jak
pre zy dent czy sta ro sta nie ma ją pra wa
do sprze ci wu. Wła dze PKP, któ re w trak cie
prze bu do wy wie lo krot nie się zmie ni ły,
od po cząt ku sta ły na sta no wi sku, że Le gio -
no wo to bar dzo krót ki od ci nek i nie chcą tu
in we sto wać zbyt wiel kich środ ków.

– Nie mo żna by ło ne go cjo wać?
– Oczy wi ście pró bo wa li śmy, ale wła ści wie

nie by ło mo wy o ne go cja cjach. To by ła ra czej
kwe stia „al bo sie dzi cie ci cho i się zga dza cie

na to co pro po nu je my al bo nie ro bi my nic
a po cią gi bę dą na tym od cin ku zwal niać”.
Na le ży jed nak gło śno i wy raź nie pod kre ślić,
że w osta tecz no ści sy tu acja w Le gio no wie
po lep szy się. Po zo sta nie prze jazd Po -
lna/Han dlo wa, ale ma my dwa wia duk ty za -
miast jed ne go oraz bar dziej prze pu sto wy
i bez ko li zyj ny tu nel w miej sce prze jaz du Par -
ko wa/Wy szyń skie go. Pie si za miast kła dek
otrzy ma li przej ścia pod ziem ne przy sta cjach
Le gio no wo i Przy sta nek, zauto ma ty zo wa ne
przej ście na Ko złów ce i kład kę w uli cach
Par ko wa/Wy szyń skie go.

– Rze czy wi ście nic się nie da ło wy ne go -
cjo wać? Cho to mów miał nie mieć scho dów
na wia duk cie a jed nak ma…

– Pod czas kon sul ta cji spo łecz nych w 2007
ro ku w przed sta wio nym nam i miesz kań com
pro jek cie w miej scu prze jaz du Par ko wa/Wy -
szyń skie go był tu nel dla pie szych. Kie dy za -
uwa ży li śmy, że znik nął, pró bo wa li śmy to
wy ja śnić. Licz ne pi sma sła ne do PKP po zo -
sta wa ły bez od po wie dzi. Pró by umó wie nia
na spo tka nia z wła dza mi spół ki ta kże.
W pew nym mo men cie usły sza łem, że je śli
bę dzie my się sta wiać, to nie wy bu du ją nam
nic. Nie wy re mon tu ją prze jaz dów, nie zro bią
przejść pod ziem nych przy sta cjach. Nie bę -

dzie tu ne lu. Kie dy po wie dzia łem, że po in for -
mu ję o tym me dia usły sza łem, że i tak źle pi -
szą o PKP, więc kil ka pu bli ka cji wię cej nie
za szko dzi.

– Par ko wa/Wy szyń skie go znik nie, ale zo -
sta ną przej ścia na Ko złów ce i Przy stan ku.
Po co za tem mia sto fi nan su je bu do wę
kład ki?

– Pro szę po wie dzieć star szym miesz kań -
com, ma łym dzie ciom cho dzą cym do szko ły
nr 2 czy nie peł no spraw nym, że by kil ka ra zy
dzien nie nad ra bia li 800 m czy ki lo metr tyl ko
po to, że by bez piecz nie po ko nać to ry. To nie -
re al ne. Oczy ma wy obraź ni już wi dzę lu dzi
prze cho dzą cych przez awa ryj ne wej ścia
w ekra nach dźwię ko chłon nych. A od te go
tyl ko krok do tra ge dii. Nie mo gę na to po -
zwo lić. Dla te go po sta no wi li śmy wy bu do wać
kład kę. Nie jest jesz cze za mknię ta kwe stia jej
fi nan so wa nia – cze ka my na pie nią dze z od -
szko do wań za grun ty za ję te przez PKP, bę -
dzie to kwo ta oko ło 2 mln zł, z któ rych
sfi nan su je my tę in we sty cję.

– A dla cze go kład ka, a nie tu nel?
– Tak zde cy do wa li miesz kań cy. Choć nie

ukry wa łem ni gdy, że kład ka to szyb sze i tań -
sze roz wią za nie. Go ni nas czas. Po licz nych
ne go cja cjach uda ło się na mó wić ko lej na po -
zo sta wie nie prze jaz du do koń ca ro ku. Z do -
świad cze nia wiem, że sa mo uzgad nia nie ze
wszyst ki mi spół ka mi ko le jo wy mi mo że trwać
pół ro ku. A trze ba to jesz cze wy bu do wać,
ode brać, a wcze śniej za pro jek to wać. Nie
zgo dzę się na za mknię cie prze jaz du do cza -
su wy bu do wa nia i otwar cia kład ki. Po ma ga -
ją w tym rad ni.

– A czy mia sto ma re al ny wpływ na to,
że by zmniej szyć czas ocze ki wa nia na prze -
jaz dach? To te mat czę sto pod no szo ny
przez miesz kań ców.

– Nie. Wie lo krot nie wy stę po wa li śmy
do ko lei w tej spra wie. Od po wiedź za wsze
by ła ta ka sa ma – to kwe stia bez pie czeń stwa
i au to ma ty ka prze jaz du, któ ra nie po zwa la
zmniej szyć cza su ocze ki wa nia.

– Dzię ku ję za roz mo wę n

Trudne rozmowy z PKP

Wej ście w ży cie no we li za cji usta wy o sys te mie
oświa ty wpro wa dza od te go ro ku zmia ny w re kru -
ta cji do szkół i przed szko li pro wa dzo nych przez

gmi nę. Zmia ny ma ją za sięg ogól no pol ski i do ty czą wszyst -
kich ro dzi ców dzie ci w wie ku przed szkol nym i szkol nym.

W re kru ta cji do przed szko li wpro wa dzo ne zo sta ją kry te ria usta wo -
we i gmin ne/po wia to we. Dy rek tor przed szko la pro wa dzi re kru ta cję
w uzgod nie niu z or ga nem pro wa dzą cym, czy li gmi ną lub po wia tem.
W szko łach w tzw. okre sie przej ścio wym (re kru ta cja 2014/2015
i 2015/2016) pod sta wów ki sa me w sta tu tach usta la ją pro ce du ry re -
kru ta cyj ne, w gim na zjach ku ra tor wy zna cza ter mi ny re kru ta cji. Na -
le ży pod kre ślić, że w pierw szej ko lej no ści szko ła mu si przy jąć dzie ci
ze swe go re jo nu, a do pie ro na wol ne miej sca ogła sza re kru ta cję.

W jaki sposób nowe paragrafy przełożą się na rekrutację
do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych?

Na te re nie mia sta dzia ła 11 przed szko li dla któ rych or ga nem pro -
wa dzą cym jest Gmi na Le gio no wo. Pra wo do umiesz cze nia ma lu chów
w pla ców kach w pierw szej ko lej no ści ma ją dzie ci z te re nu gmi ny. Je -
śli za brak nie miejsc dla wszyst kich chęt nych, wów czas bra ne bę dą
usta wo we kry te ria re kru ta cji. Zgod nie z ni mi w pierw szej ko lej no ści

bę dą przyj mo wa ne dzie ci po cho dzą ce z ro dzin wie lo dziet nych z mi -
ni mum trój ką dzie ci, nie peł no spraw ne, ma ją ce nie peł no spraw ne go
ro dzi ca lub ro dzeń stwo, ob ję te pie czą za stęp czą oraz wy cho wy wa ne
przez sa mot nych ro dzi ców. Wszyst kie te kry te ria ma ją jed na ko wą
war tość. W dru giej ko lej no ści wpro wa dzo ne zo sta ną kry te ria gmin -
ne. Naj wię cej punk tów otrzy mu je dziec ko, któ re go ro dzeń stwo już
uczęsz cza do da nej pla ców ki. W dal szej ko lej no ści te, któ re go obo je
ro dzi ce pra cu ją bądź uczą się w sys te mie dzien nym, oraz dziec ko ro -
dzi ca, któ ry po da tek od pro wa dza na rzecz gmi ny Le gio no wo. Punk -
ty otrzy ma ją ta kże dzie ci z ro dzin bę dą cych pod opie ką OPS oraz ci,
któ rzy wy bio rą jed no, naj bar dziej pre fe ro wa ne przed szko le.

Ro dzi ce uczniów bę dą mieć wię cej obo wiąz ków, ale i praw
Re kru ta cję do szkół pod sta wo wych bę dą or ga ni zo wać tyl ko dy rek -

to rzy szkół. W ro ku szkol nym 2014/2015 speł nia nie obo wiąz ku szkol -
ne go w kla sie pierw szej roz po czy na ją: dzie ci 7-let nie uro dzo ne
w ro ku 2007, dzie ci 6-let nie uro dzo ne w okre sie od 1 stycz nia do 30
czerw ca 2008 r. oraz na wnio sek ro dzi ców dzie ci 6 let nie uro dzo ne
w okre sie od 1 lip ca do 31 grud nia 2008 r. Ucznio wie za miesz ka li
w ob wo dzie da nej szko ły, któ rzy ubie ga ją się o przy ję cie do kla -
sy I przyj mo wa ni są z urzę du na pod sta wie zgło sze nia, któ re wy peł -
nia ją obo je ro dzi ce/praw ni opie ku no wie dziec ka. Ro dzi ce/praw ni
opie ku no wie wy peł nia ją druk zgło sze nia ze stro ny in ter ne to wej lub
z se kre ta ria tu szko ły. Szcze gó ły re kru ta cji zo sta ły wpi sa ne do szkol -
nych sta tu tów.

W po stę po wa niu re kru ta cyj nym mo gą brać udział kan dy da ci za -
miesz ka li po za ob wo dem da nej szko ły je że li w szko le na dal są wol ne
miej sca. Ka żda szko ła usta la kry te ria dla kan dy da tów spo za ob wo du.
Ro dzi ce/praw ni opie ku no wie dzie ci za miesz ku ją cych po za ob wo dem
szko ły mo gą się ubie gać o przy ję cie do trzech wy bra nych szkół, a ich
li stę ukła da ją w po rząd ku od naj bar dziej do naj mniej pre fe ro wa nych.

Re kru ta cja do przed szko li od bę dzie się w dniach 25 mar ca – 4
kwiet nia. Ter mi ny re kru ta cji do szkół (je że li bę dą mia ły wol ne miej -
sca w kla sach) po da dzą pla ców ki na swo ich stro nach in ter ne to wych.

Ta ma ra Myt kow ska n

Re kru ta cja 2014

Uczniowie legionowskiej szkoły wymienili doświadczenia z kolegami z zagranicy

PKP nie chciało inwestować w Legionowie

społeczeństwo szkoły wywiadmiasto
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Po nad 6 mln zł rocz nie kosz tu je bu dżet mia sta ko mu -
ni ka cja pu blicz na ze sto li cą. Co za to do sta ją le gio -
no wia nie? Opóź nie nia, zmniej sze nia licz by

po cią gów, co raz dro ższe bi le ty – tak przy naj mniej wy ni ka
z co raz czę ściej prze sy ła nych do miej skich wło da rzy skarg
pa sa że rów. Co no we go chce za ofe ro wać War sza wa? 14 zł
zni żki przy za ku pie kar ty War sza wa Plus. Ma łym dru kiem
do pi sa ne jest, że ró żni cę po kry je bu dżet Le gio no wa, więc
po śred nio ta kże sa mi pa sa że ro wie.

W ostat nich la tach sko mu ni ko wa nie Le gio no wa ze sto li cą bar dzo się
po pra wi ło. Mi nę ły cza sy, gdy od cię te od ko mu ni ka cji miej skiej osie dle
Pia ski mu sia ło ko rzy stać z au to ka rów pry wat nych prze woź ni ków. 1 wrze -
śnia 2007 ro ku pierw szy au to bus li nii 731 od je chał z osie dla Mło dych
przez osie dle Pia ski. Kil ka mie się cy wcze śniej – w no cy z 31 ma ja na 1
czerw ca le gio now scy pa sa że ro wie ta kże po raz pierw szy mo gli do stać się
do do mów noc nym kur sem au to bu su N63. Od 2012 ro ku li nia nie jest już
ob jaz dów ką przez Pra gę, Tar cho min i No wo dwo ry, lecz jeź dzi skró co ną
tra są. Ko lej nym kro kiem mi lo wym by ło uru cho mie nie po łą czeń Szyb kiej
Ko lei Miej skiej. W mar cu 2010 ro ku po ja wi ła się S9, dwa la ta póź niej ta -
kże S3. Od 2009 ro ku na po cią gi Ko lei Ma zo wiec kich obo wią zu je tzw.
wspól ny bi let. Teo re tycz nie wy glą da to bar dzo do brze. We dług pa sa że -
rów – tyl ko teo re tycz nie. W mię dzy cza sie znik nę ła ob le ga na li nia 801,
a po cią gi kil ka ra zy w ro ku ma ją zmie nia ne roz kła dy. Przy zmia nach spo -
wo do wa nych re mon ta mi licz ba po cią gów jest ogra ni cza na. Ża den au to -
bus, mi mo licz nych wnio sków urzę du, nie do je żdża do sta cji me tra.

War sza wa + czy li 14 zł mniej
Rów no cze śnie, zu peł nie nie pro por cjo nal nie do za rob -

ków pra cu ją cych w War sza wie miesz kań ców Le gio no -
wa, ro sną ce ny bi le tów na 2. stre fę. W 2009 ro ku
bi let 30-dnio wy imien ny na 1. stre fę kosz to wał 78 zł,
na 1 i 2–116 zł. W obec nie obo wią zu ją cej ta ry fie jest
to od po wied nio 110 i 210 zł. Ozna cza to, że pa sa -
żer z War sza wy pła ci o 32 zł wię cej, a dla pa sa że ra
spod War sza wy bi let pod ro żał o 94 zł mie sięcz nie.
Na za chę tę wła dze ZTM za pro po no wa ły pod war -
szaw skim gmi nom wpro wa dze nie no wej, „ko rzyst -
nej” ofer ty. War sza wa + mia ła by za pew nić
mo żli wość za ku pu przez okre ślo ną gru pę miesz kań -
ców (np. oso by roz li cza ją ce po dat ki w da nej gmi nie) bi le -
tów okre so wych imien nych w ce nie bi le tów z Kar tą War sza wia ka.
Ró żni ca po mię dzy ce ną bi le tu na stre fy 1+2 a ce ną za ku pu przez pa sa -
że ra by ła by po kry wa na z bu dże tu da ne go mia sta na pod sta wie rze czy -
wi stej licz by sprze da nych bi le tów.

– Jest to nie wiel ki krok w do brym kie run ku, gdyż ce ny bi le tów dla
miesz kań ców Le gio no wa bę dą ni ższe o 7 zł (ulgo we) i 14 zł (nor mal -
ne) w sto sun ku do tych bez kar ty. Uwa żam jed nak, że w ca łej aglo -
me ra cji, z te re nu któ rej miesz kań cy prze cież w du żej mie rze
do je żdża ją do pra cy do War sza wy, po win na być po dob na ofer ta ce -
no wa. Na si miesz kań cy pła cą o 100 zł wię cej tyl ko dla te go, że sta cja
Le gio no wo jest po ło żo na 6 km od gra nic War sza wy. W ten spo sób
sto li ca wręcz za chę ca, by do je żdżać do niej wła snym sa mo cho dem
– mó wi Piotr Za dro żny, za stęp ca pre zy den ta Le gio no wa.

We dług wstęp nych sza cun ków wpro wa dze nie ta ry fy War sza wa+
kosz to wa ła by le gio now ski bu dżet oko ło 1 mln zł rocz nie, więc jest to
bar dzo kosz tow ne jak na oszczęd ność w wy so ko ści 7/14 zł roz wią za nie.
O wie le bar dziej ko rzyst ne jest wpro wa dze nie bi le tu tyl ko na 2. stre fę,
o co wnio sko wa ły wła dze m.in. Le gio no wa. Bi let 30-dnio wy na II stre -
fę kosz to wał by 112 zł, je śli tak za de cy du je Ra da Mia sta st. War sza wy.

– Cie szy nas, że ZTM przy chy lił się do na szej proś by o wpro wa dze -
nie bi le tów tyl ko na 2. stre fę pa sa żer ską, gdyż du ża część na szych
miesz kań ców ko rzy sta z au to bu sów ZTM na te re nie Le gio no wa i Ja -
błon ny – pod su mo wu je Alek san der Ro ga la, Na czel nik Wy dzia łu Go -
spo dar ki Ko mu nal nej le gio now skie go urzę du.

100 zł eks tra za 6 km
Z po zo ru wszyst ko jest ja sne: pierw szą stre fę bi le to wą Za rząd Trans -

por tu Miej skie go wy zna czył na te re nie sto li cy, dru ga za czy na się po za
jej gra ni ca mi. Jed nak po bli ższym prze ana li zo wa niu nie jest to tak pro -
ste. Rów nie istot ne jak od le gło ści są pie nią dze, ja kie sa mo rzą dy zga -
dza ją się wkła dać do ZTM -owskiej ka sy. Po nie waż Le gio no wo nie
gra ni czy bez po śred nio z War sza wą (li nie au to bu so we

prze bie ga ją przez Ja błon -
nę), wpro wa -

dze nie 1. stre fy
bi le to wej jest nie mo żli -
we bez zgo dy tej gmi ny. Gdy -
by na wet Ja błon na zgo dzi ła się
w tym uczest ni czyć, by ło by to bar dzo kosz -
tow ne dla bu dże tu. Obec nie mie sięcz ny bi let
mie sięcz ny na 1. stre fę bi le to wą kosz tu je 110 zł. Na 1.
i 2. stre fę – 210 zł. Jest to ogrom na ró żni ca dla pa sa że ra z Le -
gio no wa, któ ry do je żdża do War sza wy pra co wać, zo sta wia tam swo -
je pie nią dze, ku pu jąc je dze nie, ro biąc za ku py w ga le riach han dlo wych,
cho dząc do ki na czy re stau ra cji. Przy oka zji nie za sta wia war szaw skich
ulic sa mo cho dem, nie psu je po wie trza spa li na mi, nie zaj mu je miejsc
par kin go wych. Sto li ca, za miast do ce nić, że ko rzy sta z ma so wej ko mu -
ni ka cji, ka że mu pła cić 100 zł wię cej za do jazd ze sta cji Le gio no wo
do War sza wy Chosz czów ka. Jest to od le głość 6 km. 17 zł za 1 km.

Au to bu sem do me tra?
Miesz kań cy co raz czę ściej pod no szą te mat zmia ny kur so wa nia jed -

ne go z au to bu sów do sta cji me tra Mło ci ny. ZTM stoi na sta no wi sku,
że zmia na tra sy kur so wa nia na wnio sek gmi ny ozna cza zmia nę wa -

run ków po ro zu mie nia i wzrost fi nan so wa nia tej li nii. Po nad to wła dze
ZTM za pew nia ją, że że na Mło ci nach (pę tla) nie ma miej sca na ko -
lej ną li nię au to bu so wą. Proś by miesz kań ców po zo sta ją za tem bez od -
po wie dzi ze stro ny prze woź ni ka.

Co da lej?
Mia sto nie pod ję ło jesz cze de cy zji czy zde cy du je się na ko lej ny wy -

da tek na rzecz ZTM. 1 mln zł to po wa żna kwo ta w bu dże cie,
przed pod ję ciem de cy zji wła dze mia sta pla nu ją za py tać o zda -
nie miesz kań ców – rów nież tych, któ rzy nie ko rzy sta ją z ko -
mu ni ka cji miej skiej. Wie my, że War sza wa nie
chce dłu żej do fi nan so wy wać ko mu ni ka cji
pu blicz nej je żdżą cej po za jej gra ni ce. Zgod -
nie z usta wą o sa mo rzą dzie
wo  jewódz kim, or ga ni -
za cja trans por tu
zbio  ro we go na
szcze blu

re gio nal nym na le ży bo wiem do mar szał ka wo je wódz twa. A ten pie -
nię dzy wy ło żyć nie chce i ra czej ich nie ma.

Na tym eta pie wia do mo jed no – pa sa że ro wie nie są za do wo le ni, ale
ich prze siad ka do swo ich sa mo cho dów spo wo do wa ła by du że
trud no ści ko mu ni ka cyj ne w War sza wie.

Ta ma ra Myt kow ska n

Ko mu ni ka cja pu blicz na – czy ZTM wy ko rzy stu je Le gio no wo?

Cena biletu
30-dniowego

na 1 strefę

Cena biletu
30-dniowego
na 1 i 2 strefę

Dopłata
Legionowo

2009 r. 78 zł 116 zł 1,8 mln zł

2011 r. 90 zł 156 zł 4,3 mln zł

2014 r. 110 zł 210 zł 6,0 mln zł

Komentarze:
Jan Grabiec, starosta legionowski
Polityka Warszawy i ZTM wobec
mieszkańców gmin podwarszawskich
w ostatnich miesiącach jest bardzo
nieprzyjazna. Podwyżki cen biletów
oraz wprowadzenie Karty Warszawiaka
jedynie dla mieszkańców Warszawy

dyskryminuje mieszkańców aglomeracji dojeżdżających codziennie
do szkoły i pracy do stolicy. A to m.in. dzięki tej grupie Warszawa
i cały region rozwija się tak dynamicznie. Docelowo systemem
komunikacji publicznej powinny zarządzać organy metropolitalne.
Niestety brak przepisów w tym zakresie sprawia, że o wysokości
cen biletów i trasach decydują indywidualne rozmowy władz
Warszawy z pojedynczymi gminami. Na tym tle aktywność władz
Legionowa wyróżnia się bardzo pozytywnie. Powiat bardzo chętnie
współfinansuje w ramach swoich możliwości legionowskie
udogodnienia takie, jak wspólny bilet czy też połączenia SKM
i autobusy ZTM. W budżecie powiatu zarezerwowaliśmy na ten
cel 250 tysięcy złotych.

Anna Łaniewska, Radna Rady Miasta
Legionowo
Komunikacja Legionowa ze Stolicą
wciąż jest polem, które wymaga jeszcze
wielu zmian. Koszty jakie ponosimy, czy
to bezpośrednio z domowego czy
gminnego budżetu, są niewspółmierne

do jakości świadczonych przez ZTM usług oraz naszych potrzeb. Pasażer
z Legionowa musi zapłacić za bilet prawie drugie tyle co mieszkaniec
Warszawy, a ma do dyspozycji częstokroć stary tabor i niską częstotliwość
kursowania. Innym problemem jest fakt, że nasze linie nie dają
możliwości bezprzesiadkowego dotarcia do metra Młociny. Obecnie
stosowana przez ZTM polityka zakładająca, że linie podmiejskie mają
jedynie dowozić do najbliższych punktów przesiadkowych jest moim
zdaniem krótkowzroczna. W dzisiejszych czasach stawia się na wygodę
i wielu z nas mają wybór między kilkoma przesiadkami, a bezpośrednim
dotarciem własnym autem, mimo wyższych kosztów wybiera to drugie
rozwiązanie. W efekcie czego ruch na ulicach Stolicy jest zwiększony,
a i problem z parkowaniem też wzrasta. Władze Warszawy powinny zdać
sobie sprawę z tego, że dobra oferta komunikacyjna dla gmin ościennych
przyniesie korzyści również jej mieszkańcom.n
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Straż Miej ska w Le gio no wie już po raz
czwar ty or ga ni zu je bez płat ny kurs sa mo -
obro ny dla ko biet miesz ka ją cych na te re nie
Gmi ny Le gio no wo. W 2013 ro ku prze szko -
lo nych zo sta ło oko ło 70 pań.

Uczest ni czą ce w trzy mie sięcz nym kur sie
pa nie do wie dzą się jak być bez piecz ną
w mie ście. Oprócz omó wie nia za sad bez pie -
czeń stwa ko bie ty na uczą się ta kże pod sta wo -
wych tech nik sa mo obro ny, a dzię ki
nie skom pli ko wa nym, ale efek tyw nym ćwi -
cze niom pod nio są ogól ną spraw ność fi zycz -
ną. Do świad cze ni in struk to rzy na uczą
uni ka nia sy tu acji i miejsc mo gą cych sta no wić

za gro że nie, a przed sta wi cie le Stra ży Miej -
skiej omó wią z uczest nicz ka mi pod sta wy
wik ty mo lo gii, czy li na uki zaj mu ją cej się ofia -
ra mi prze stępstw.

– Ubie gło rocz ne kur sy zo sta ły bar dzo po -
zy tyw nie przy ję te przez na sze miesz kan ki,
dla te go w tym ro ku po sta no wi li śmy zor ga ni -
zo wać ko lej ne, tym ra zem w ka żdym szko le -
niu udział we źmie 30 pań – mó wi Adam
Nad wor ski, Za stęp ca Ko men dan ta Stra ży
Miej skiej. – Mam na dzie ję, że kurs nie tyl ko
po mo że pa niom po czuć się pew nie i bez -
piecz nie pod czas sa mot nych spa ce rów, lecz
ta kże in for ma cja, że ta kie szko le nia się w Le -

gio no wie od by wa ją, bę dzie sy gna łem ostrze -
gaw czym dla po ten cjal nych prze stęp ców.

Trwa kurs mar co wo-czerw co wy, ko lej ny
pla no wa ny jest na 6 wrze śnia–29 li sto pa da.
Wcze śniej na stro nie Stra ży Miej skiej i part -
ne rów pro gra mu uka żą się in for ma cje do ty -
czą ce na bo ru.

Ta ma ra Myt kow ska n

Dar mo we kur sy sa mo obro ny dla ko biet

Sprząt ną mia sto
Od po nad 10 lat le gio now ska Straż Miej ska

współ pra cu je z Są dem Re jo no wym, któ ry
kie ru je do prac ska za nych na pra ce spo łecz -
nie uży tecz ne w ra mach ka ry ogra ni cze nia
wol no ści lub za mia ny za nie za pła co ną grzyw -
nę. Ska zań cy po ma ga ją w oczysz cze niu mia -
sta, w tym ro ku mię dzy in ny mi z psich kup.

W tym ro ku Straż Miej ska za pew ni nad zór
nad 60 oso ba mi, KZB i MOK przyj mie po 20
ska zań ców, OPS dzie się ciu, a Wy dział Ad mi -
ni stra cyj no-Go spo dar czy bę dzie nad zo ro wać
2 oso by. Od de le go wa ni pod opie kę stra ży
i KZB bę dą wy ko ny wa li pra ce po rząd ko we
na te re nie mia sta – zbie ra li śmie ci w pa sach
dro go wych i na te re nach nie ma ją cych ure gu -
lo wa ne go sta tu su praw ne go, usu wa li nie le gal -
nie roz kle jo ne re kla my, za mia ta li piach (ta kże
na po se sjach osób star szych i scho ro wa nych,
któ rym nie ma kto po móc). Po mo gą ta kże usu -
nąć ga łę zie utrud nia ją ce ruch pie szych oraz za -
sła nia ją ce zna ki dro go we.

Ska zań cy za trud nia ni są na pod sta wie Roz po -
rzą dze nia Mi ni stra Spra wie dli wo ści z 1 czerw -
ca 2010 r. w spra wie pod mio tów, w któ rych
wy ko ny wa na jest ka ra ogra ni cze nia wol no ści
oraz pra ca spo łecz nie uży tecz na.

Ta ma ra Myt kow ska n

Ma li go ście z Kry mu
Mar sza łek Se na tu Bog dan Bo ru se wicz
i szef sej mo wej ko mi sji Spraw Za gra -
nicz nych Grze gorz Sche ty na w dro dze
po wrot nej z Kry mu za bra li na po kład
rzą do we go sa mo lo tu żo ny i dzie ci
ukra iń skich dzia ła czy nie pod le gło ścio -
wych. Ich dwu ty go dnio wy po byt na te -
re nie po wia tu le gio now skie go
zor ga ni zo wa li wspól nie se na tor An na
Ak sa mit, sta ro sta le gio now ski Jan
Gra biec oraz pre zy dent Ro man Smo -
go rzew ski.

Przy or ga ni za cji wy po czyn ku sta ro stwo
współ pra cu je z Am ba sa dą Ukra iny w Pol sce,
któ ra przy go to wu je wszyst kie ko niecz ne do -
ku men ty. Do przy jaz du po nad 100-oso bo wej
gru py z Kry mu ko niecz na jest współ pra ca ze
stro ny prze woź ni ków, któ rzy po mo gą
w prze wie zie niu ro dzin do War sza wy. – Ca ły
czas mam przed ocza mi zdję cie krą żą ce
na jed nym z por ta li spo łecz no ścio wych. Wi -
dać na nim ma łe go chłop ca i żoł nie rzy, a ta -
kże pod pis: „Ten chło piec ni gdy nie
za po mni” nie zi den ty fi ko wa nych „żoł nie rzy,
któ rzy wtar gnę li do je go kra ju, je go wol no -
ści i przy szło ści” – opo wia da Jan Gra biec.

– Uzna li śmy wspól nie w sta ro stwie, że je śli
ma my mo żli wość po móc choć by kil ku krym -
skim dzie ciom, mu si my to zro bić.

Pod czas po by tu w Pol sce ukra iń skie dzie ci
spo tka ją się ze swo imi ró wie śni ka mi, od wie -
dzą stad ni nę.

– Za pro po no wa li śmy ukra iń skim ro dzi -
nom dwu ty go dnio wy po byt na te re nie po -
wia tu – do da je Ro man Smo go rzew ski,
pre zy dent mia sta – w Le gio no wie nie ma my
od po wied nie go ho te lu, ale ta kie miej sce
zna la zło się nad Za le wem Ze grzyń skim.
Zor ga ni zu je my atrak cyj ny pro gram za rów -
no dla dzie ci jak i ich mam, by mie li mo żli -
wość choć na chwi lę za po mnieć
o wy da rze niach w do mu.

Sta ro stwo Le gio now skie wy sto so wa ło ta -
kże do jed nej z ki jow skich szkół pro po zy cję
or ga ni za cji wy po czyn ku dla jej uczniów.
Obec nie trwa ją pra ce nad przy go to wa niem
pla nu po by tu dzie ci w Pol sce.

Po szu ki wa ni są part ne rzy, któ rzy we sprą
sa mo rząd w or ga ni za cji i uatrak cyj nie niu po -
by tu dzie ci w Pol sce. Wszel kie zgło sze nia
chę ci udzie le nia po mo cy mo żna prze sy łać
na e -ma il: j. grzy bow ska@po wiat -le gio now -
ski.pl i zgła szać pod nu mer te le fo -
nu: 22 7640 504.

Ta ma ra Myt kow ska n

W poprzednim wydaniu Mojego
Legionowa rozpoczęliśmy cykl
o naszych miastach partnerskich. W tym
numerze prezentujemy Kowel.

Mia sto li czy ok. 70 tys. miesz kań ców, po -
ło żo ne jest ok. 65 km od gra ni cy pol -
sko-ukra iń skiej, na głów nej dro dze mię dzy
War sza wą a Ki jo wem. To wa żny ośro dek ob -
wo du wo łyń skie go, sie dzi ba re jo nu ko wel -
skie go. Do 1945 r. Ko wel na le żał
do II Rze czy po spo li tej Pol skiej, a wcze śniej
był mia stem kró lew skim Ko ro ny Kró le stwa
Pol skie go.

Za ło żo ny na ob sza rze Księ stwa Ha lic ko -
-Wo łyń skie go, Ko wel w XIV w. zo stał włą -
czo ny do Wiel kie go Księ stwa Li tew skie go,

a w 1569 r. do Ko ro ny. Pra wa miej skie nadał
mu król Zyg munt I w 1518 r. Po roz bio rze
Pol ski w 1795 r. mia sto zna la zło się w za bo -
rze ro syj skim, gdzie funk cjo no wa ło ja ko sie -
dzi ba po wia tu ko wel skie go gu ber ni
wo łyń skiej. Roz wi nę ło się w 2 poł. XIX w.,
po nie waż krzy żo wa ły się w nim li nie ko le jo -
we (obec nie z te go po wo du jest naj wa żniej -
szym pół noc no -za chod nim wę złem
trans por to wym Ukra iny). W la tach mię dzy -
wo jen nych po now nie na le ża ło do Pol ski, by -
ło sto li cą po wia tu. Sta cjo no wa ło tu
do wódz two i sztab 27. Dy wi zji Pie cho ty.

La ta 1939–45 by ły bar dzo tra gicz ne dla
Kow la i za miesz ku ją cych je wie lu na cji: oku -
pa cja so wiec ka, na stęp nie nie miec ka, po tem
po wrót we wła da nie So wie tów, a ca ły ten

okres upły nął pod zna kiem eks ter mi na cji Ży -
dów, Cy ga nów i Po la ków. De cy zją Sta li -
na w 1945 r. Po la ków po zo sta łych w Kow lu
wy sie dlo no, a mia sto włą czo no do Ukra iń -
skiej So cja li stycz nej Re pu bli ki Ra dziec kiej.

W mie ście funk cjo nu je 14 pa ra fii pra wo -
sław nych (po 7: Pa triar cha tu Ki jow skie go
i Pa triar cha tu Mo skiew skie go), grec ko ka to -
lic ka pa ra fia Opie ki Mat ki Bo żej i rzym sko -
ka to lic ka pa ra fia Św. An ny, jak rów nież 8
zbo rów pro te stanc kich.

Naj le piej zna ny mi Po la kom oso ba mi po -
cho dzą cy mi z Kow la by li re ży ser fil mo wy,
mon ta ży sta i sce na rzy sta Mi chał Wa szyń ski
(m.in. au tor zdjęć w cza sie bi twy o Mon te
Cas si no oraz od kryw ca ta len tów ak tor skich
Au drey Hep burn i So phii Lo ren), a ta kże re -
ży ser i ak tor te atral ny, au tor słyn nej in sce ni -
za cji „Dzia dów”, a w la tach 90. ubie głe go
wie ku mi ni ster kul tu ry i sztu ki Ka zi mierz
Dej mek.

Za stęp ca Pre zy den ta Le gio no wa Piotr Za -
dro żny tak opi su je kon tak ty le gio now sko -ko -
wel skie:

– Z Kow lem łą czy nas naj dłu ższa umo wa,
któ ra obej mu je nie tyl ko współ pra cę sa mo -
rzą dow ców, ale przede wszyst kim opie ra się
na wy mia nie mło dzie ży, za rów no spor to wej,
jak i kul tu ral nej. Da je szan se po znać mło -
dym lu dziom z obu miast kraj ich part ne ra,
je go hi sto rię, kul tu rę, czy oby cza je. W ten
spo sób nisz czy się uprze dze nia. Ko lej nym
ele men tem współ pra cy jest po moc miesz ka -
ją cej tam Po lo nii, szcze gól nie dla mło dych
lu dzi uczą cych się ję zy ka pol skie go. Miesz -
kań cy Kow la od po cząt ku po pie ra li sta ra nia
swo ich ro da ków o in te gra cję z Unią Eu ro -
pej ską, mam na dzie ję, że za kil ka lat i gra ni -
ca (wi zy dla Ukra iń ców) prze sta nie być
ostat nią ba rie rą w na szych kon tak tach.

Ju liusz Że brow ski n

Wy bor cy:
• przebywający czasowo na obszarze gminy w okresie

obejmującym dzień wyborów,
• nigdzie nie zamieszkali, a przebywający czasowo na terenie

gminy
mogą składać wnioski o dopisanie do spisu wyborców w terminie

do dnia 20 maja 2014 r.

Wyborcy niepełnosprawni:
• w terminie do dnia 5 maja 2014 r. mogą

zgłosić zamiar głosowania
korespondencyjnego, w tym
przy pomocy nakładek na karty
do głosowania sporządzonych
w alfabecie Braille'a;

• w terminie do dnia 12 maja 2014 r.:
• mogą składać wnioski o dopisanie ich

do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie
głosowania na obszarze gminy właściwej ze względu na miejsce
stałego zamieszkania;

• mogą zgłosić zamiar głosowania w lokalu wyborczym przy użyciu
nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie
Braille'a.

Żoł nie rze peł nią cy za sad ni czą lub okre so wą słu żbę woj sko wą oraz
peł nią cy słu żbę w cha rak te rze kan dy da tów na żoł nie rzy za wo do wych
lub od by wa ją cy ćwi cze nia i prze szko le nie woj sko we, a ta kże ra tow ni -
cy od by wa ją cy za sad ni czą słu żbę w obro nie cy wil nej po za miej scem
sta łe go za miesz ka nia oraz po li cjan ci w jed nost kach sko sza ro wa nych
– w ter mi nie od 4.05.2014 r. do 12.05.2014 r. mo gą skła dać wnio ski
o do pi sa nie do wy bra ne go przez sie bie spi su wy bor ców spo rzą dza ne -
go dla miej sco wo ści, w któ rej od by wa ją słu żbę.

Wnio ski, o któ rych mo wa po wy żej na le ży skła dać w Urzę dzie Mia -
sta Le gio no wo, ul. marsz. Jó ze fa Pił sud skie go 41 (Biu ro Ob słu gi
Klien ta – sta no wi sko nr 14–18) w go dzi nach pra cy Urzę du: po nie -
dzia łek 800–1800, wto rek–pią tek 800–1600. Dru ki wnio sków są do stęp -
ne w Wy dzia le Spraw Oby wa tel skich (Biu ro Ob słu gi Klien ta
– sta no wi sko nr 3 i 4) oraz na stro nie in ter ne to wej www.bip.le gio no -
wo.pl w za kład ce „Wy bo ry do Par la men tu Eu ro pej skie go 2014”

Jed no cze śnie za wia da miam, że na żą da nie wy bor cy zmie nia ją ce go
miej sce po by tu przed dniem wy bo rów urząd gmi ny, któ ry spo rzą dził
spis, wy da je za świad cze nie o pra wie do gło so wa nia. Za świad cze nie
mo że być ode bra ne za po kwi to wa niem, oso bi ście al bo przez upo wa -
żnio ną pi sem nie oso bę, je że li w upo wa żnie niu wska za no nr PE SEL
oso by, któ rej za świad cze nie do ty czy.

Za świad cze nia o pra wie do gło so wa nia wy da je Wy dział Spraw Oby -
wa tel skich Urzę du Mia sta Le gio no wo, ul. marsz. Jó ze fa Pił sud skie -
go 41 (Biu ro Ob słu gi Klien ta – sta no wi sko nr 3 i 4) w go dzi nach pra cy
Urzę du: po nie dzia łek 800–1800, wto rek–pią tek 800–1600). Ter min wy -
da wa nia za świad czeń upły wa 23.05.2014 r. o godz. 1600.

Spis wy bor ców bę dzie udo stęp nia ny do wglą du w Wy dzia le Spraw Oby -
wa tel skich Urzę du Mia sta Le gio no wo, ul. marsz. Jó ze fa Pił sud skie go 41
(Biu ro Ob słu gi Klien ta – sta no wi sko nr 3 i 4 w go dzi nach pra cy Urzę du:

po nie dzia łek 800–1800, wto rek–pią tek 800–1600

w ter mi nie od dnia 6.05.2014 r.
do dnia 16.05.2014 r. w go dzi nach pra cy Urzę -
du: po nie dzia łek 800–1800, wto rek–pią tek 800–1600.

W ter mi nie do dnia 15 ma ja 2014 r. mo żna
skła dać wnio ski o spo rzą dze nie ak tu peł no -
moc nic twa do gło so wa nia, do Se kre ta rza
Mia sta po kój 3.38 w Urzę dzie Mia sta Le gio -
no wo (II pię tro).

Danuta Szczepanik n

miastowybory 2014

Wy bo ry do Par la men tu Eu ro pej skie go 2014
Miesz kań cy UE wy bie ra ją swo ich re pre zen tan tów do Par la men tu co pięć lat. Za da niem po słów jest obro na in te re -

sów oby wa te li w pro ce sie de cy zyj nym Unii. Od 1979 ro ku wy bo ry do PE są po wszech ne i bez po śred nie. Przed -
tem po sło wie by li mia no wa ni przez par la men ty kra jo we państw człon kow skich. Naj bli ższe wy bo ry do Par la men tu

Eu ro pej skie go już w ma ju. Po ni żej naj wa żniej sze in for ma cje dla wy bor ców.

Urzędnik Wyborczy w Legionowie
Danuta Szczepanik
Sekretarz Miasta Legionowo
ul. marsz. J. Piłsudskiego 41
pokój 3.38, II piętro.
sekretarz@um.legionowo.pl
tel. 22 766 40 03

Ukra iń ski part ner
miasto Ukraina
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Śladami Cyryla i Metodego
No wa wy sta wa cza so wa Śla da mi Cy ry la i Me to de go
– od Mo raw do Chor wa cji zo sta ła otwar ta 9 mar ca w Mu -
zeum Hi sto rycz nym. Do ty czy hi sto rii mi sji chry stia ni za cji
Sło wian przez świę tych Cy ry la i Me to de go, któ rej dzie dzic -
two trwa w Eu ro pie do dziś.

Eks po zy cja po ka zy wa na jest w Pol sce dzię ki Chor wac kiej Wspól -
no cie Tu ry stycz nej, któ ra wy sta wę zor ga ni zo wa ła przy współ pra cy
Mu zeum Ar che olo gicz ne go w Za da rze (Re pu bli ka Chor wa cji), Mu -
zeum im. Ma sa ry ka w Ho doníně (Re pu bli ka Cze ska) i Mu zeum Uni -
wer sy te tu War szaw skie go. Ho no ro wy pa tro nat nad wy sta wą ob ję ła
Am ba sa dor Re pu bli ki Chor wac kiej w Pol sce – An drea Be kić, któ ra
go ści ła na le gio now skim wer ni sa żu.

Wy sta wa zo sta ła zor ga ni zo wa na z oka zji przy stą pie nia Chor wa cji
do Unii Eu ro pej skiej i jest pre tek stem do po ka za nia bo ga te go dzie -
dzic twa kul tu ro we go Chor wa cji. Jed nym z pod sta wo wych ele men tów
te go dzie dzic twa jest stwo rzo ny przez świę tych Cy ry la i Me to de go al -
fa bet, tzw. gła go li ca. Al fa bet ten, od da ją cy brzmie nie gło sek sło wiań -
skich, stwo rzo ny po nad 1000 lat te mu, uży wa ny jest do dzi siaj
w li tur gii sło wiań skiej, a przed wie ka mi stał się ele men tem jed no czą -
cym kształ tu ją ce się wów czas na ro dy sło wiań skie. Szcze gól ną ro lę
ode grał on i na dal od gry wa w Chor wa cji.

Na wy sta wie mo żna po znać związ ki, któ re dzię ki ob rząd ko wi sło -
wiań skie mu i gła go li cy przez stu le cia łą czy ły Pol skę, Cze chy, Sło wa -
cję i Chor wa cję. Nie bez po wo du za tem świę ci Cy ryl i Me to dy są
pa tro na mi za rów no Pol ski, jak i ca łej Eu ro py.

Bez po śred nio po otwar ciu wy sta wy mia ła miej sce pro mo cja ksią żki
dr Alek san dry Ja kób czyk -Go li Akt pa mię ci. Tra dy cja aka ty sto wa
w kon tek ście form pa mię ci. Opo wia da ona o re la cjach mię dzy bi zan -
tyj skim hym nem – Aka ty stem ku czci Bo gu ro dzi cy a pol ski mi pie śnia -
mi ma ryj ny mi oraz o związ ku iko ny aka ty sto wej z pol ski mi
wi ze run ka mi ma ryj ny mi.

Wy sta wa bę dzie czyn na do koń ca kwiet nia br.
Waw rzy niec Or liń ski

Mu zeum Hi sto rycz ne w Le gio no wie n

Muzeum Historyczne od początku
kwietnia zaprasza mieszkańców
do obejrzenia niezwykłej wystawy
przedstawiającej oryginalne
umeblowanie gabinetu pisarza Czesława
Centkiewicza. Ekspozycja znacząco
wzbogaca dotychczasową wystawę:
W krainach lodu i książek – rzecz o Alinie
i Czesławie Centkiewiczach.

Wy po sa że nie ga bi ne tu Mu zeum po zy ska -
ło od pa ni Te me nu żki Wdow czyk – spad ko -
bier czy ni spu ści zny li te rac kiej Ali ny
i Cze sła wa Cent kie wi czów. Me ble te w la -

tach 50. znaj do wa ły się w le gio now skim
miesz ka niu pi sa rzy, znaj du ją cym się obok
Pań stwo we go In sty tu tu Hy dro -Me te oro lo -
gicz ne go.

Na eks po zy cji za pre zen to wa no m.in. bi -
blio tecz kę Cze sła wa Cent kie wi cza wy ko na -
ną w Niem czech na prze ło mie lat 20.
i 30. XX w. Z pew no ścią cie ka wost ką jest
biur ko pi sa rza, przy któ rym na pi sał wie le
utwo rów. Je go in te gral ną część sta no wi ory -
gi nal ny fo tel pa na Cze sła wa, któ ry da rzył
szcze gól nym sen ty men tem. Zo stał on wy pro -
du ko wa ny przed re wo lu cją paź dzier ni ko -
wą 1917 r. w ro syj skiej fa bry ce me bli, któ rej

dy rek to rem był oj ciec pi sa rza – Sta ni sław
Cent kie wicz.

Zwie dza ją cy zwró cą za pew ne uwa gę na su -
ge styw ne ob ra zy przed sta wia ją ce pi sa rzy. Ich
au to rem jest zna ny ło tew ski ma larz ro syj -
skie go po cho dze nia Alek san der Mi siu riew
(1936–2002), któ re go dzie ła znaj du ją się
w ko lek cji mu zeum pań stwo we go w Ry dze.
Cie ka wost ką jest ta kże ży ran dol, ku ty ręcz -
nie na za mó wie nie Cze sła wa Cent kie wi cza.
Na to miast fi gur ka osioł ka sto ją ca od lat
w po ko ju pi sa rza na wią zu je wprost do ksią -
żki pa ni Ali ny: Mu fti, osio łek La ili. Nie wąt -
pli wie ory gi nal ne fi ran ki i drob ne
przed mio ty użyt ku co dzien ne go, ta kie jak
faj ka i oku la ry, od da ją at mos fe rę ga bi ne tu
Cent kie wi cza. O je go do rob ku li te rac kim
przy po mi na ją pół ki z ksią żka mi prze tłu ma -
czo ny mi na wie le ję zy ków ob cych.

Dr hab. Ja cek Szcze pań ski n

Ga bi net pi sa rzaMiędzynarodowy
Dzień Książki
Dru gie go kwiet nia ob cho dzo ny jest Mię dzy na ro do wy Dzień
Ksią żki dla Dzie ci. Wy bór da ty nie jest przy pad ko wy, to dzień
uro dzin ce nio ne go na ca łym świe cie duń skie go pi sa rza Han sa
Chri stia na An der se na, okre śla ne go mia nem ba śnio pi sa rza
wszech cza sów. W tym ro ku jed ną z pro po zy cji Bi blio te ki bę dzie
spek takl te atral ny „Kró lew na Śnie żka i sied miu kra sno lud ków”.

Świę to Ksią żki Dzie cię cej zo sta ło usta no wio ne w 1967 ro ku przez Mię -
dzy na ro do wą Izbę ds. Ksią żek dla Mło dych Lu dzi (IB BY). Je go ce lem
jest upo wszech nia nie ksią żek dla dzie ci, pro mo wa nie war to ścio wych
ksią żek daw nych i współ cze snych, za rów no pięk nej li te ra tu ry jak i gra fi -
ki, wzbu dza nie za in te re so wań dzie ci ksią żką oraz wspie ra nie czy ta nia
przez naj młod szych. W związ ku z tym rów nież kie ru je się uwa gę do ro -
słych (przede wszyst kim ro dzi ców, na uczy cie li, bi blio te ka rzy) nie tyl ko
na sa mą li te ra tu rę oraz czy tel nic two dzie ci i mło dzie ży, a także na po -
trze bę za chę ca nia dzie ci do czy ta nia sa mo dziel ne go jak i do czy ta nia
dzie ciom oraz uwra żli wia nie na ro lę ksią żki w ich ży ciu i roz wo ju.

Co ro ku go spo da rzem świę ta jest in ne pań stwo, któ re m.in. pro jek -
tu je i roz sy ła pla kat z mot tem na da ny rok. Pol ska by ła nim po nad
trzy dzie ści lat te mu. W tym ro ku go spo da rzem dnia jest Ir lan dia, skąd
roz po wszech nił się rów nież „Li st do dzie ci ca łe go świa ta”, w któ rym
du żo uwa gi po świę co no wy obraź ni peł nej słów nie tyl ko u pi sa rza, ale
rów nież czy tel ni ka i słu cha cza. Jak pi sze Sio bhan Par kin son „Ka żda
jed na hi sto ria ma jed ne go pi sa rza, ale ist nie ją mi lio ny czy tel ni ków,
tych któ rzy mó wią w je go ję zy ku lub uży wa ją ję zy ków ob cych, na któ -
re ksią żka zo sta ła prze tłu ma czo na. Bez pi sa rza ksią żka ni gdy by się
nie na ro dzi ła, ale bez czy tel ni ków nie oży ła by.”

Od kil ku lat Miej ska Bi blio te ka Pu blicz na w Le gio no wie włą cza się
do ob cho dów te go wy jąt ko we go świę ta pro po nu jąc ma łym czy tel ni -
kom, spo tka nia au tor skie, te atrzy ki po wsta łe na mo ty wach ba śni, le -
gend i in nych tek stów dla dzie ci, „Noc z An der se nem”, wspól ne
czy ta nie, ry so wa nie, kon kur sy, za ba wy. W tym ro ku jed ną z pro po zy cji
bę dzie spek takl te atral ny „Kró lew na Śnie żka i sied miu kra sno lud ków”
na mo ty wach ba śni bra ci Grimm, któ ra uczy, że war to po ma gać in nym,
a za ra zem prze strze ga przed ła two wier no ścią w sto sun ku do ob cych.

Dzie ci w wie ku przed szkol nym i wcze snosz kol nym wraz z opie ku na mi
za pra sza my do Bi blio te ki Głów nej przy ul. Bro niew skie go 7 na ro dzin ną
im pre zę ze Śnie żką 5 kwiet nia 2014 (so bo ta) godz. 11.30. Wstęp wol ny.

Danuta Masiak
dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Legionowie n

kultura zaproszenia historiamuzeum
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Ro we ro we Le gio no wo
w 4 od sło nie
Zi ma oka za ła się bar dzo ła ska wa
w tym ro ku, w związ ku z tym
z pierw szym dniem wio sny za czę li -
śmy czwar ty se zon dzia łal no ści wy -
po ży czal ni ro we rów w Are nie
Le gio no wo.

Fa ni dwóch kó łek od piąt ku 21 mar ca
mo gą wy po ży czać miej skie jed no śla dy.
Wy po ży czal nia bę dzie otwar ta od po nie -
dział ku do piąt ku w go dzi nach 1000–1600,
w so bo tę i nie dzie lę w go dzi nach 1000–1800.
Ro wer bę dzie mo żna bez płat nie wy po ży -
czyć na za sa dach za war tych w re gu la mi nie
wy po ży czal ni.

W tym ro ku do dys po zy cji ro we rzy stów
od da no 64 ro we ry dam skie, mę skie i mło -
dzie żo we, dwie przy czep ki ro we ro we dla
dzie ci, do te go ka ski, fo te li ki a dla pierw -
szych 20 osób od bla sko we ka mi zel ki ro -
we ro we.

Za pra sza my do spę dza nia wol ne go cza -
su na wy ciecz kach ro we ro wych. Przy oka -
zji za dba my o zdro wie, fi gu rę i kon dy cję,
wzmoc ni my mię śnie i do tle ni my or ga -
nizm. Do dat ko wo od kry je my nie zna ne za -
kąt ki i bę dzie my mo gli po dzi wiać pięk no
przy ro dy. Le gio no wo jest mia stem przy ja -
znym ro we rzy stom więc ży czy my Pań stwu,
aby no wy se zon był rów nie uda ny jak po -
przed ni, a na wet lep szy.

Mi chał Ko brzyń ski n

Ka żdy ko lej ny dzień jest nie ustan nym zma ga niem z cho ro bą cha rak -
te ry zu ją cą się bez li to śnie po stę pu ją cą de ge ne ra cją ośrod ko we go ukła -
du ner wo we go, od bie ra ją cą nie tyl ko uko cha ną oso bę, ale ta kże
wszyst ko, co mo żna na zwać nor mal nym ży ciem. Ta cho ro ba to efekt
sta rze ją ce go się spo łe czeń stwa i sku tek ubocz ny co raz dłu ższe go ży cia.

Al zhe imer wy stę pu je głów nie po 65. ro ku ży cia, ale czę sto je go
pierw sze symp to my po ja wia ją się znacz nie wcze śniej. W Pol sce (we -
dług da nych sta ty stycz nych) już co czter dzie sta ro dzi na ma ten pro -
blem, a w cią gu naj bli ższych 50 lat licz ba za cho ro wań mo że się na wet
po tro ić. Nie zna na jest bez po śred nia przy czy na cho ro by, jak do tąd nie
wy kry to też sku tecz ne go le kar stwa na nią. Ko ja rzy się ją naj czę ściej
z za po mi na niem, cał ko wi tą utra tą pa mię ci, ale to tyl ko je den z ob ja -
wów, któ re mu to wa rzy szy wie le in nych, nie zwy kle trud nych do znie -
sie nia dla bli skich cho re go. Le ki do stęp ne na ryn ku po zwa la ją je dy nie
przez pe wien czas za ha mo wać jej po stęp, a i to nie za wsze.

– Jak so bie po ra dzić? Gdzie szu kać in for ma cji? Jak po go dzić opie -
kę z nor mal nym funk cjo no wa niem? Gdzie mo żna szu kać wspar cia,
po mo cy? Ja kie są mo żli wo ści te ra pii? Ja kie są pro ce du ry po stę po wa -
nia w le cze niu cho rych na tę cho ro bę? – to tyl ko kil ka spo śród mnó -
stwa py tań, na któ re szu kam od po wie dzi – mó wi pa ni Kry sia, któ rej
bli ska oso ba za cho ro wa ła na Al zhe ime ra – Szu kam wska zó wek, któ -
re po mo gły by mi to wszyst ko prze trwać.

Oczy wi ście są wska zów ki le ka rzy, ale nie za wsze wy star cza ją, ka żdy
przy pa dek jest in ny. Mo żna po mo cy szu kać w In ter ne cie, gdzie funk -
cjo nu ją fo ra po świę co ne Al zhe ime ro wi, na któ rych do tknię ci tym pro -
ble mem dzie lą się swo imi do świad cze nia mi.

– Nie ka żdy ma do stęp do In ter ne tu, dla te go uwa żam, że naj bar -
dziej po moc na by ła by mo żli wość kon tak tu z oso ba mi prze ży wa ją cy -

mi to, co ja. Nie szczę ście ła twiej
zno sić, gdy ma się mo żli wość po roz -
ma wia nia z ludź mi ma ją cy mi po -
dob ne pro ble my – do da je p. Kry sia.

W wie lu mia stach ist nie ją gru py
wspar cia, na spo tka niach któ rych
jest oka zja do po dzie le nia się z in -
ny mi swo imi do świad cze nia mi, si łą,
na dzie ją, przy go to wa nia się do te go,
co nie uchron nie na dej dzie. Ta kie
gru py do brze funk cjo nu ją w War -
sza wie, ale tam trze ba do je chać,
a dla opie ku na oso by cho rej na Al -
zhe ime ra czas jest nie zwy kle cen ny. Dla te go z pew no ścią w Le gio no -
wie przy da ło by się utwo rze nie ta kiej gru py. Le gio now skie Ama zon ki
od kil ku lat spo ty ka ją się, do ra dza ją so bie, pod trzy mu ją się na du chu.
Dla cze go nie mia ła by po wstać gru pa wspar cia dla ro dzin, w któ rych
wy stą pił Al zhe imer?

Być mo że nie wszy scy chcą się przy znać, że w ich ro dzi nie wy stą pił
ten pro blem. Ale prze cież to cho ro ba, któ ra do ty ka co raz wię cej ro -
dzin, więc trze ba o niej mó wić, trze ba umo żli wić tym, któ rych do tknę -
ła, a przede wszyst kim ich opie ku nom, mo żli wość wspie ra nia się,
dzie le nia się co dzien ny mi pro ble ma mi, spraw dzo ny mi me to da mi po -
stę po wa nia. Nikt nie po wi nien zo sta wać sam z tą strasz ną cho ro bą.

Oso by za in te re so wa ne utwo rze niem gru py wspar cia dla ro dzin,
w któ rych wy stą pi ła cho ro ba Al zhe ime ra pro szę o kon takt z p. Kry -
sią – tel. 504 072 269.

Mał go rza ta Lu zak n

Żyć z Al zhe ime rem… Z gru pą wspar cia ła twiej
Dia gno za – Al zhe imer – brzmi jak wy rok. Wła ści wie nie wie le mo żna wów czas zro bić po za bez rad nym ob ser wo wa -

niem, jak bli ska oso ba po grą ża się w świe cie uro jeń i w nie pa mię ci. To strasz na cho ro ba, któ rą bez prze sa dy mo -
żna na zwać cho ro bą ca łej ro dzi ny.

Nie była to jej pierwsza wizyta
w Legionowie, ale pierwsza w roli
gwiazdy polskiego sportu zimowego. 28
lutego w gościnne progi legionowskiej
Areny zawitała Luiza Złotkowska, która
wspólnie z koleżankami Katarzyną
Bachleda-Curuś, Natalią Czerwonką
i Katarzyną Woźniak zdobyła srebrny
medal w łyżwiarstwie szybkim podczas
Igrzysk Olimpijskich w Soczi.

Mło da pan cze nist ka spo tka ła się z miesz -
kań ca mi Le gio no wa i wspól nie z ni mi
z ogrom nym wzru sze niem obej rza ła swój
me da lo wy start.

– Ostat nio bę dąc tu taj na ha li, ki bi co wa -
łam dziew czy nom z Sió dem ki, a przed chwi -

lą to one ro bi ły so bie ze mną zdję cia. To bar -
dzo mi łe uczu cie. Te po wro ty do Le gio no wa
nie są ta kie bez przy czy ny. To jest bo wiem
bar dzo prospor to we mia sto – po wie dzia ła
w wy wia dzie dla lo kal nych me diów.

Lu iza od po wia da ła na py ta nia mło dych
spor tow ców i roz da wa ła au to gra fy. Wszy scy
przy by li mo gli obej rzeć me dal olim pij ski
i zro bić zdję cia.

Pod czas gdy me da list ka roz ma wia ła z mło -
dzie żą, w Are nie za pre zen to wa li się mło dzi,
uta len to wa ni rol ka rze z klu bu wrot kar skie -
go z Mi la nów ka pod wo dzą Sła wo mi ra
Chmu ry, któ ry na swo im kon cie ma zło ty
me dal w szta fe cie, zdo by ty pod czas Zi mo wej
Uni wer sja dy w Har bi nie.

Mi chał Ko brzyń ski n

Luiza Złotkowska w Are nie
sport Arena

Ko ty opa no wa ły
legionowską Are nę

Już po raz trze ci Eli tar ny Klub Ko ta
Ra so we go zor ga ni zo wał w Le gio no -
wie Mię dzy na ro do wą Wy sta wę Ko -
tów Ra so wych. Naj pięk niej sze ko ty
mo żna by ło oglą dać w Are nie Le gio -
no wo pod ko niec lu te go.

Do Are ny przy je cha ło po nad 300 ko tów
ras ta kich jak ma ine co on, kot nor we ski,
bry tyj ski, per ski oraz co raz bar dziej po pu -
lar ne bry tyj skie krót ko wło se oraz sfink sy.

Wy sta wio ne do kon kur su ko ty wal czy ły
o ty tuł naj pięk niej sze go w swo jej ra sie oraz
o grand prix po szcze gól nych dni wy sta wy.
Oce nia ło je ośmiu sę dziów mię dzy na ro do -
wych. Ju ro ra mi by li pre zy dent Ro man
Smo go rzew ski i sta ro sta Jan Gra biec, któ -
rzy wy bra li naj pięk niej sze go ko ta po wia tu
le gio now skie go – za naj pięk niej szą zo sta ła
uzna na kot ka ra sy ma ine co on – In dia na
Ni ce Co on*PL Pa ni Au re li Ko zub z Wie li -
sze wa, na to miast naj pięk niej szym cor nish
rex FR*Jo li wa ve French Lo ver Ewy Piąt -
kow skiej z Le gio no wa.

Pierw sze go dnia wy sta wy w po szcze gól -
nych ka te go riach zwy cię ży ły:
• kategoria I (koty perskie i egzotyczne):

kocur CH Milagro Szariwari*PL

• kategoria II (koty półdługowłose):
kocur maine coon Top Coon Persy

• kategoria III (koty krótkowłose):
koctka burmska WW13 UA*Oktarin
Kenya, JW

• kategoria IV (koty syjamskie
i orientalne): kocur orientalny
TRUFEL Sim Sim*UA

Po po rów na niu wy żej wy mie nio nych
okazów, za naj pięk niej sze go ko ta pierw sze -
go dnia wy sta wy (BOB I) sę dzio wie uzna li
kot kę burm ską z Ukra iny OKTA RIN KE -
NYA (Zwy cięz ca Świa ta 2013).

Dru gie go dnia wy sta wy za naj pięk niej sze ko -
ty po szcze gól nych ka te go rii sę dzio wie uzna li:

• kategoria I (koty perskie i egzotyczne):
ponownie kocur CH Milagro
Szariwari*PL

• kategoria II (koty półdługowłose):
kocur syberyjski IC Skaut Onix Gloria

• kategoria III (koty krótkowłose):
ponownie kotka burmska WW13
UA*Oktarin Kenya, JW

• kategoria IV (koty syjamskie
i orientalne): kotka orientalna
krótkowłosa Brave Brownie
Minichiwia*PL

Najpiękniejszym drugiego dnia wystawy
(BOB I) został uznany kot syberyjski.

Kamil Stępkowskin

felietonMałgorzata Luzak

Foto: Elitarny Klub Kota Rasowego
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poradyeksperci

Porada aptekarza

Wiosenna odnowa
Kie dy za okna mi nie wi dzi my już śnie -
gu i za czy na się zie le nić tra wa, a wie le
wio sen nych kwia tów wy pusz cza list ki
to znak, że nad cho dzi wio sna. Nasz or -
ga nizm rów nież bu dzi się z zi mo we go
le tar gu. Pra wie ka żdy po kar na wa ło -
wym sza leń stwie ma kil ka ki lo gra mów
wię cej w pa sie i ma rzy o tym, aby wio -
sną wy glą dać pięk niej, szczu plej i we -
se lej, a przede wszyst kim zdro wo.

A więc do dzie ła, po święć my tro chę cza su
na ulep sze nie sie bie, za nim ja kaś cho ro ba sta -
nie się na szym wy zwa niem. Po rzuć my wy nisz -
cza ją ce emo cje: po czu cie wi ny, krzyw dy i gniew.
Zacz nij my od do ła do wa nia aku mu la to rów po -
przez za dba nie o zdro wie na ró żnych płasz czy -
znach, a po czu je my się zdro wiej, mło dziej
i pew niej.

Pierw szym kro kiem niech bę dzie ruch
na świe żym po wie trzu i w ka żdej po sta ci.
Pod wpły wem ak tyw no ści fi zycz nej w mó zgu
po wsta je wię cej ko mó rek ner wo wych, od po -
wie dzial nych za ucze nie się i pa mięć. Dla te go
wy chodź my na spa ce ry, pra cuj my w przy do mo -
wych ogród kach, za pisz my się na za ję cia gru -
po we w klu bach fit ness. W Le gio no wie
i oko li cach ma my ich na praw dę wie le. Cze ka ją

w nich świet ni tre ne rzy, któ rzy bez wzglę du
na wasz wiek za pro po nu ją od po wied nie ze sta -
wy ćwi czeń. Na wet je śli zma ga cie się z cho ro -
bą, niech sta nie się ona wy zwa niem do te go,
aby wal czyć. W gru pie jest za wsze raź niej, ale
w za ci szu do mo wym rów nież mo żna wy ko ny -
wać ćwi cze nia in spi ro wa ne jo gą czy pi la te sem.
W księ gar niach i in ter ne cie znaj dzie my mnó -
stwo cie ka wych po rad ni ków jak sku tecz nie ćwi -
czyć w do mu.

Dru gim wa żnym kro kiem w przy go to wa niu
or ga ni zmu do wio sny jest zmia na die ty na lżej -
szą, z mniej szą ilo ścią tłu stych po traw. W za -
mian ser wuj my lek ko straw ne po sił ki z du żą
ilo ścią wa rzyw i owo ców, nie ko niecz nie z mię -
sem. Spró buj my zmniej szyć ilość sło dy czy
i pszen ne go pie czy wa. We dług zna ne go ame -
ry kań skie go kar dio lo ga, Wil la ma Da vi sa, wi nę
za pod wy ższo ny po ziom glu ko zy we krwi, do -
le gli wo ści skór ne, tra wien ne i oty łość po no si
zmie nio na ge ne tycz nie psze ni ca. W swo ich
ksią żkach za chę ca on do po że gna nia się z pro -
duk ta mi za wie ra ją cy mi zbo że. W za mian wpro -
wadź my do na sze go ja dło spi su ka sze: gry cza ną,
per ło wą, pę czak jęcz mien ny czy ja gla ną. Ob fi -
tu ją one w du żą za war tość skład ni ków mi ne ral -
nych, głów nie ma gne zu, fos fo ru, że la za oraz
wi ta min z gru py B.

Kie dy jed nak nie dba my o uroz ma ico ną die -
tę, mu si my sto so wać su ple men ty die ty.

Pa mię taj my, że są go to we pro duk ty spo żyw -
cze oraz ta blet ki, kap suł ki i pły ny, któ rych spo -
ży cie przy no si do dat ko we ko rzy ści zdro wot ne.

Do star cza ją one w skon cen tro wa nej for mie
skład ni ki odżyw cze lub in ne sub stan cje o dzia -
ła niu ży wie nio wym lub fi zjo lo gicz nym. Na le ży
je sto so wać wte dy, gdy na sza die ta jest ubo ga
w wi ta mi ny i związ ki mi ne ral ne lub gdy nasz or -
ga nizm tra ci je wsku tek cho ro by, stre su czy
trud nej sy tu acji ży cio wej.

Je śli zaś po trze bu je my za strzy ku ener gii się -
gnij my po je dy ny w swo im ro dza ju żeń -szeń,
któ ry za wie ra aż oko ło 200 sub stan cji ak tyw -
nych, z któ rych naj wa żniej sze to gin se no zy dy.
Po wo du ją one zwięk sze nie za opa trze nia na rzą -
dów w tlen, dzię ki cze mu wzra sta ilość ener gii
i zdol ność or ga ni zmu do wy sił ku fi zycz ne go jak
rów nież umy sło we go. Do da je on nam przy sło -
wio wych skrzy deł w zma ga niu z co dzien no ścią.
Od wie ków jest na zy wa ny ko rze niem ży cia.

Pa mię taj my, że mło dość nie trwa wiecz nie.
Od nas za le ży czy god nie się ze sta rze je my i bę -
dzie my cie szyć się zdro wiem do póź nej sta ro -
ści. A mo że znie do łę żnie je my, sie dząc
przed te le wi zo rem z pi lo tem w rę ku, ob ser wu -
jąc bier nie to czą ce się ży cie bo ha -
te rów te le wi zyj nych se ria li.
Ży czę Pań stwu aby tak się nie
sta ło, aby ście by li otwar ci
na wszel kie zmia ny, któ re
przy no si los i ak tyw nie sta ra li
się je wdra żać ka żde go dnia.

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

ap te ki
Na Kopernika n

bezpieczeństwo strefa 997/986

Po ra da die te ty ka

Pro duk ty ży wie nio we któ re le czą
i za po bie ga ją cho ro bom
W koń cu na de szła wio sna i aby się nią cie szyć, war to za dbać
o zdro wie i nie dać się po ko nać wi ru som i bak te riom. Zmien -
na au ra czę sto wy sta wia nasz or ga nizm na pró bę, a gry pa
i in ne cho ro by wi ru so we nie po zwa la ją o so bie za po mnieć.

Nie na le ży ba ga te li zo wać żad nych nie po ko ją cych ob ja wów prze -
zię bie nia i naj le piej udać się do le ka rza, po nie waż na wet lek kie

prze zię bie nie mo że mieć po wa żne kon se -
kwen cje w przy szło ści.

Jed nak aby w znacz nej czę ści wy eli -
mi no wać czy ha ją ce na na sze zdro wie

drob no ustro je pro po nu ję wy ko rzy -
stać spraw dzo ne na tu ral ne pro -
duk ty żyw no ścio we, któ re już
na sze bab cie sto so wa ły w prze -
zię bie niach i cho ro bach:

Żu ra wi na (w for mie su szo -
nych owo ców, na tu ral ne go so -

ku lub her ba tek z kon fi tu rą)
– bez wąt pie nia jest to jed na z naj -

zdrow szych ro ślin dla czło wie ka,
po nie waż wspo ma ga układ od por no -

ścio wy, układ ner wo wy, krwio no śny
oraz mo czo wy; za po bie ga za ka że niom bak te -

ryj nym za rów no ukła du mo czo we go jak
i ja my ust nej.

Sy rop z ce bu li – sto so wa ny od daw na ja ko na tu ral ne le kar stwo w le -
cze niu prze zię bień; po ma ga do ro słym i jest bez piecz ny dla dzie ci.
Spo sób przy go to wa nia: 1 ce bu lę obie ra my i kro imy w pla stry, ukła -
da my kil ka pla strów do sa la ter ki de se ro wej i za sy pu je my ły żecz ką
cu kru, czyn ność po wta rza my, aż skoń czy się ce bu la; przy kry wa my
spodkiem i zo sta wia my w cie płym miej scu na 24 h.

Sy rop z cy try ny i mio du – cy try na ja ko do sko na łe źró dło an ty ok -
sy dan tów wspo ma ga układ od por no ścio wy, a miód dzia ła prze ciw -
go rącz ko wo, prze ciw kasz lo wo, uła twia za sy pia nie, ła go dzi stres
i rów no wa ży ci śnie nie. Spo sób przy go to wa nia: cy try nę do kład nie
my je my i pa rzy my wrząt kiem, obie ra my ze skór ki i kro imy w pla -
stry, ukła da my w sa la ter ce de se ro wej 2–3 pla stry i sma ru je my je 1
ły żecz ką mio du, czyn ność po wta rza my, aż skoń czy się cy try na; przy -
kry wa my spodkiem i od sta wia my na 2–3 go dzi ny w cie płe miej sce.

Her bat ka z im bi rem – im bir od lat uzna wa ny jest ja ko śro dek po -
bu dza ją cy od por ność, roz grze wa ją cy, na wi lża ją cy ślu zów kę gar dła
i uła twia ją cy od ksztu sza nie. Spo sób przy go to wa nia: oko ło 1 cm ob -
ra ne go i star te go im bi ru za lać szklan ką wrząt ku, przy kryć i od sta -
wić na 10 mi nut; na pój prze ce dza my i do da je my 1 ły żecz kę mio du
lub so ku ma li no we go.

Czo snek – zwa ny od daw na ja ko na tu ral ny an ty bio tyk; ze wszyst -
kich ro ślin ma naj wię cej sub stan cji, któ re po zwa la ją zwal czyć bak -
te rie i wi ru sy, a dzię ki te mu ła go dzi ob ja wy prze zię bie nia i po ma ga
zwal czyć in fek cje; czo snek mo żna i na le ży wy ko rzy sty wać do ró żno -
rod nych po traw i po sił ków, a szcze gól nie w okre sie prze zię bień np.
kro imy czo snek w kost kę ukła da my go na pie czy wie po sma ro wa -
nym ma słem, tak przy go to wa ną ka nap kę po pi ja my mle kiem z mio -
dem lub ka kao. Uwa ga: Nad mier na ilość czosn ku ob cią ża wą tro bę.

Wpro wa dza jąc do swo jej die ty wy żej wy mie nio ne pro duk ty za sko -
czy my wi ru sy i bak te rie swo ją tar czą ochron ną i zwy cię ży my z ni mi
na do bre.

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

Bądź czujny! Dbaj
o swój dom!

Nasz dom lub miesz ka nie, w któ rym
zgro ma dzo ny jest do ro bek wie lu lat
pra cy, sta no wi ła ko my ką sek dla zło -
dzie ja.

Dla te go war to zro bić wszyst ko, by ogra -
ni czyć do mi ni mum za gro że nie wła ma niem.
Jest to szcze gól nie wa żne, gdy po zo sta wia -
my dom lub miesz ka nie bez opie ki. Na te -
re nie na sze go po wia tu zda rza ją się
wła ma nia do do mów, miesz kań i piw nic.
Wła ści cie le tra cą głów nie pie nią dze, bi żu -
te rię i war to ścio we przed mio ty. Le gio now -
scy po li cjan ci pod po wia da ją co zro bić, aby
unik nąć te go ro dza ju zda rzeń.

Za bez piecz miesz ka nie:
• wyposaż drzwi do mieszkania

w odpowiednie atestowane zamki,
najlepiej dwa różne, zamykaj je zawsze,
nawet gdy wychodzisz na kilka minut
np. do piwnicy lub wyrzucić śmieci

• doskonałym zabezpieczeniem jest
sprawny system alarmowy

• w drzwiach zamontuj również
zabezpieczenie przeciwwyważeniowe

• należy rozważyć wzmocnienie
standardowych drzwi poprzez obicie
blachą, zastąpić je drzwiami z drewna lub
zamontować drugie, dodatkowe drzwi

• mieszkania na parterze są najbardziej
narażone na włamanie przez drzwi
balkonowe – warto pomyśleć
o zamontowaniu w nich klamek

z wkładką zabezpieczającą oraz rolet
antywłamaniowych

• dobrym zabezpieczeniem są domofony,
jednak pamiętaj, aby nie otwierać
drzwi obcym, wpajaj tę zasadę również
dzieciom.

A co z do mem?
• zabezpiecz go poprzez okratowanie

okien piwnic, tarasów i drzwi
balkonowych, zwłaszcza tych z tyłu
budynku

• nie zapomnij o zabezpieczeniu drzwi
garażowych oraz innych pomieszczeń
gospodarczych, poprzez które łatwo
można dostać się do domu

• zadbaj o oświetlenie ciemnych
obszarów wokół domu tak, aby zawsze
było światło przed drzwiami
wejściowymi – włamywacz unika miejsc
oświetlonych

• jeśli nie masz psa pomyśl o jego
zakupie.

Po znaj swo je go są sia da:
Bar dzo wa żne jest prze ła ma nie ano ni mo -

wo ści wśród miesz kań ców jed ne go blo ku
lub osie dla, usta le nie za sad re ago wa nia
i wza jem ne go ostrze ga nia się na wy pa dek
za gro że nia. W przy pad ku pla no wa ne go
dłu ższe go wy jaz du, nie oce nio ną mo że oka -
zać się po moc za ufa ne go są sia da lub człon -
ka ro dzi ny.

Pod czas nie obec no ści za ufa na oso ba mo -
że czu wać nad na szym miesz ka niem, za pa -
la jąc o ró żnych po rach dnia, w ró żnych
po miesz cze niach świa tło, zbie rać ulot ki re -
kla mo we spod drzwi czy wyj mo wać ze
skrzyn ki ko re spon den cję.

Po wia dom Po li cję gdy:
• zauważysz cokolwiek, co wzbudzi Twój

niepokój w miejscu zamieszkania, nie
wahaj się zadzwonić pod nr 997 lub 112
– bądź czujny!

• usłyszysz hałasy w mieszkaniu sąsiada,
a wiesz, że mieszkańcy wyjechali

• zobaczysz nieznajomego, próbującego
otwierać drzwi u sąsiada, a wiesz, że
nie ma go w domu

• zauważysz podejrzanie zachowujące się
osoby na klatce schodowej, na ulicy lub
na parkingu.

Pa mię taj:
• unikaj przechowywania w domu

znacznych kwot pieniędzy
i wartościowej biżuterii

• nie opowiadaj o swoim majątku
w miejscach, gdzie mogą Cię usłyszeć
osoby postronne

• zapisz numery fabryczne wartościowych
przedmiotów (komputer, telewizor,
kamera, itp.), oznakuj je w indywidualny,
trwały sposób, niewidoczny dla złodzieja
sporządź listę, a jeżeli to możliwe,
również dokumentację fotograficzną
cennych przedmiotów (biżuteria, antyki,
cenne obrazy, stare zegarki itp.)
– w przypadku kradzieży zwiększy to
znacznie szansę ich odzyskania

• ubezpiecz swój dobytek by w razie
nieszczęścia chociaż częściowo mieć
zrekompensowane straty.

Po li cja, na wet ta naj sku tecz niej sza nie
ochro ni w peł ni na sze go mie nia, je że li sa mi
nie bę dzie my o nie dba li!

mł. asp. Do ro ta Si tar ska
KPP Le gio no wo n

Kro ni ka po li cyj na

Spraw ca kra dzie ży za trzy ma ny
Po dej rza ny o kra dzież sa szet ki z do ku men ta mi i pie niędz mi 30-

let ni Ka mil T. zo stał za trzy ma ny w Le gio no wie. Po li cjan ci od zy ska li
skra dzio ne przed mio ty i pie nią dze. Gro zi mu do 5 lat po zba wie nia
wol no ści.

W pią tek (14 mar ca) pa tro lu ją cy uli cę Ja giel loń ską po li cjan ci za -
uwa ży li le żą ce go na chod ni ku star sze go mę żczy znę. Oka za ło się, że
zo stał okra dzio ny. 76-let ni miesz ka niec Le gio no wa szedł uli cą, kie -
dy zbli żył się do nie go mło dy mę żczy zna i za py tał o je go stan zdro -
wia. Na stęp nie ze rwał mu z szyi sa szet kę. Po li cjan ci roz po czę li
po ścig i za trzy ma li Ka mi la T, któ ry miał przy so bie skra dzio ne
przed mio ty. Mę żczy zna miał 1,32 pro mi la al ko ho lu. Oka za ło
się, że sąd wy dał na nie go na kaz do pro wa dze nia do za kła du
kar ne go. Po wy trzeź wie niu Ka mil T. usły szał za rzut do ko na -
nia kra dzie ży pie nię dzy oraz do ku men tów. Mę żczy zna przy -
znał się do za rzu ca ne go mu czy nu oraz do bro wol nie pod dał
się ka rze w wy mia rze 1 ro ku po zba wie nia wol no ści z wa run ko -
wym za wie sze niem wy ko na nia ka ry na okres pró by 3 lat, nad zo ro -
wi ku ra to ra oraz obo wiąz ko wi na pra wie nia szko dy.

Wpadł po szu ki wa ny li stem goń czym
Po kil ku dniach od wy sta wie nia li stu goń cze go 34-let ni Ad rian N.

zo stał za trzy ma ny i osa dzo ny w za kła dzie kar nym. Mę żczy zna był

za sko czo ny wi do kiem funk cjo na riu szy, po nie waż nie spo dzie wał się,
że zo sta nie tak szyb ko za trzy ma ny.

Ad rian N. był po szu ki wa ny li stem goń czym ce lem od by cia ka ry
po zba wie nia wol no ści, za po peł nio ne wcze śniej prze stęp stwo nar -
ko ty ko we.

Zło dziej ko sme ty ków
Kra dzież ko sme ty ków o war to ści pra wie dwóch ty się cy zło tych

– to za rzut dla za trzy ma ne go 34-let nie go Ar tu ra C. Zgod nie z ko -
dek sem kar nym gro zi mu na wet do 5 lat po zba wie nia wol no ści.

Miesz ka niec po wia tu ży rar dow skie go przez kil ka dni od wie dzał
jed ną z dro ge rii na ter nie Le gio no wa, z ka żdej wi zy ty w skle pie wy -

cho dził z to wa rem, za któ ry nie pła cił. W mi nio ną śro dę
mę żczy zna po now nie od wie dził dro ge rię.

Pra cow ni cy skle pu roz po zna li sta łe go
klien ta i po wia do mi li le gio now skich
po li cjan tów. Ar tur C. zo stał za trzy -
ma ny. Usły szał za rzut do ko na nia
kra dzie ży ko sme ty ków ró żnej mar -
ki o war to ści bli sko dwóch ty się cy

zło tych. Mę żczy zna przy znał się
do za rzu ca ne go mu czy nu i do bro wol nie

pod dał ka rze w wy mia rze 3 mie się cy bez względ ne go po zba wie nia
wol no ści i na pra wie nia wy rzą dzo nej szko dy. Po nad to wo bec Ar tu -
ra C. pro ku ra tor za sto so wał śro dek za po bie gaw czy w po sta ci po li -
cyj ne go do zo ru.

Inor ma cje na pod sta wie http: //kpple gio no wo.po li cja.waw.pl/ n
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