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Za�pro�sze�nia
(czer�wiec–lipiec)
19 czerwca – Festyn rodzinny
„Od niemowlaczka do przedszkolaczka”
l godz. 1500 – Żłobek Miejski

ul. Dietricha 1
Występy artystyczne, atrakcje dla
najmłodszych. Wstęp wolny

22 czerwca – Marsz Nordic Walking
l start o godz. 1130 przy

ul. Zakopiańskiej 4 (przed ZS nr 1)

22 czerwca – IV Fish&Grill
Ogólnopolski konkurs w grillowaniu ryb
l Piknik w parku miejskim przy ratuszu

n pokazy kulinarne Jakuba Kuronia
i Carlosa Gonzaleza – Tejery

n koncert MEZO z zespołem
program na www.legionowo.pl

23 czerwca – Artystyczny Kalejdoskop
l spotkanie muzyczno-plastyczne

dla dzieci – godz. 1200 park miejski
przy ratuszu (w razie deszczowej
pogody – sala widowiskowa)
n warsztaty bębniarskie
n warsztaty plastyczne pt.

„Budujemy miasto marzeń”

23 czerwca – Wspomnienia o Legionowie
l promocja książki „My, zwykli ludzie”

godz. 1500 sala konferencyjna
pawilonu muzealnego przy
ul. A. Mickiewicza 23
Ilustrowana zdjęciami archiwalnymi,
opowieść o historii Legionowa
widzianej oczami jej zwykłych
mieszkańców.

23 czerwca – Koncert „Odkryj w sobie pasję”
l godz. 1700, sala widowiskowa

w ratuszu. Wystąpią: Echo, Piena Voce,
teatr Nikt Mnie Nie Chce, Marek
Pawłowicz, Zenek Durka, Roman
Roczeń i Waldemar Lewandowski
organizator: Stowarzyszenie Lepsze
Dziś. Wstęp wolny

6 lipca – Marsz Nordic Walking
l start o godz. 1130 przy

ul. Zakopiańskiej 4 (przed ZS nr 1)

Sezonowa wypożyczalnia rowerów
l Arena Legionowo – rowery można

wypożyczać codziennie
w godzinach 900–2000. Do końca
czerwca wypożyczanie rowerów
możliwe jest tylko w Arenie
Legionowo. Rezerwacja internetowa
prowadzona będzie w okresie
wakacyjnym – www.aktywnelegionowo.pl

Zajęcia z animatorem
l boisko Orlik przy ul. Parkowej,

pon.–pt. w godz. 1700–2100,
sob.–niedz. w godz. 1000–2000

Zapraszamy wszystkie dzieci
do spędzania wolnego czasu w sposób
zdrowy i aktywny.

oprac. Anna Szwarczewska n

Prześlij nam swoją fotkę z Legionowa

Zdjęcie miesiąca
Google ponownie sfotografowało nasze miasto fot. legio24

Czerwiec przyniósł szereg zmian w komunikacji Legionowa
ze stolicą. ZTM ograniczył ilość autobusów kursujących
do naszego miasta, uległ zmianie również rozkład jazdy linii S3
i S9. Nie zmienia się jednak sposób rozliczania kosztów między
kolejami i ZTM – Legionowo zadeklarowało chęć utrzymania
wspólnego biletu.

Zmia ny w roz kła dzie jaz dy li nii S3 i S9 są ra czej ko sme tycz ne. Go -
dzi ny kur so wa nia SKM w nie któ rych przy pad kach ró żnią się od do -
tych cza so wych o kil ka lub kil ka na ście mi nut. Nie któ re kur sy
po zo sta ją nie zmie nio ne. Na to miast ogra ni cze nie po łą czeń au to bu so -
wych jest już bar dziej od czu wal ne dla pa sa że rów.

ZTM zmia ny tłu ma czy koń czą cą się umo wą na dzie rża wę 100 au to -
bu sów, wy ja śnia jąc jed no cze śnie, iż no wy roz kład do sto so wa ny jest
do war szaw skich i le gio now skich mo żli wo ści bu dże to wych. Bę dzie my
jesz cze ana li zo wać przed sta wio ne roz kła dy i za pro po nu je my ko rek ty
– za pew nia Alek san der Ro ga la Na czel nik Wy dzia łu Go spo dar ki Ko -
mu nal nej UM – Spraw na ko mu ni ka cja miej ska ma być do sto so wa na
do po trzeb tzw. po to ków pa sa żer skich i po dej mie my dzia ła nia, aby
tak by ło rów nież w przy pad ku Le gio no wa. Przy po mi nam jed nak, że
aby śmy by li bar dziej sku tecz ni, wnio ski w spra wie ko rekt go dzin od -
jaz dów miesz kań cy po win ni rów nież zgła szać bez po śred nio do ZTM.

Anna Szwarczewska n

Ze wspólnym biletem i nowym rozkładem

Dro dzy Miesz kań cy,
na sze mia sto zmie ni ło się w plac bu do wy. Re mon to wa ne są
głów ne dro gi i po wo du je to wie le utrud nień w ru chu. Na gro -
dą jed nak za na szą cier pli wość bę dą gład kie na wierzch nie,
no we licz ne miej sca par kin go we, a przede wszyst kim bez -
piecz niej sze roz wią za nia ko mu ni ka cyj ne w new ral gicz nych
miej scach. Spo re utrud nie nia po ja wi ły się też w oko li cach sta -
cji Le gio no wo.

Tu głów nym „wi no waj cą” jest po tę żna in we sty cja, któ ra zmie ni nie do po zna nia tę część
mia sta. Cen trum Ko mu ni ka cyj ne bę dzie ko lej nym po ra tu szu i Are nie sym bo lem no wo cze sne -
go ob li cza na szej ma łej oj czy zny. W tym nu me rze przed sta wia my ra port z bu do wy Cen trum,
a w nim no we po my sły na wy ko rzy sta nie za osz czę dzo nych fun du szy.

Pi sze my też o na szych im pre zach ple ne ro wych, bo w czerw cu spo ro się dzie je. Przy po mi na -
my tro chę mo kre, ale bar dzo uda ne Dni Le gio no wa, bieg ulicz ny „Le gio now ska Dy cha” i za -
po wia da my IV. Edy cję Fish&Grill, któ ra w tym ro ku no si na zwę „Zło te Sie ci”. To bę dzie
praw dzi wa uczta dla du cha i cia ła. Przez sce nę prze wi nie się wie le sław – mu zycz nych i ku li -
nar nych, przy go to wa li śmy atrak cje dla dzie ci, mło dzie ży i do ro słych. Pro gram im pre zy znaj -
dzie cie we wnątrz nu me ru. Do zo ba cze nia 22 czerw ca.

An na Szcze płek
po. Re dak to ra Na czel ne go n

„Międzynarodowe warsztaty
młodzieżowe w Legionowie” to nazwa
projektu, który zostanie dofinansowany
w kwocie 51 173,00 ze środków
Ministerstwa Edukacji Narodowej.
Jest on kierowany do młodzieży
z legionowskiego Gimnazjum nr 3 oraz
uczniów International Relations Lyceum
z Kijowa. Warsztaty odbywać się będą
od września do października tego roku.

W pro jek cie we źmie udział w su mie 60
uczniów z Le gio no wa i Ki jo wa. Re kru ta cja zo -
sta nie prze pro wa dzo na na za sa dzie de kla ro wa -
nych chę ci uczniów i roz po zna nych uzdol nień.
Mło dzież bę dzie mo gła wziąć udział w trzech
ro dza jach warsz ta tów.

Warsz ta ty te atral ne – „Po nad gra ni ca mi”
Warsz tat pro wa dzo ny bę dzie tech ni ka mi ak -

tyw ny mi i kre atyw ny mi: ćwi cze nia z za kre su te -
atru sło wa, te atru tań ca, te atru wy obraź ni,
im pro wi za cje, bu rza mó zgów, pra ca w pa rach
i w gru pach, tech ni ki od de cho we i re lak sa cyj -
ne. Ce lem tych za jęć bę dzie zmniej sza nie ba -
rier ję zy ko wych i kul tu ro wych oraz
kształ to wa nie umie jęt no ści te atral nych.

Warsztaty dziennikarskie – „Analiza
rzeczywistości, czyli międzynarodowe
dziennikarstwo”

Za ję cia te bę dą mia ły na ce lu kształ ce nie
umie jęt no ści two rze nia dłu ższych i krót szych
form wy po wie dzi w ję zy kach ob cych: an giel -
skim, ro syj skim i pol skim. Tu rów nież pro wa -
dzą cy bę dą ko rzy stać z sze ro kie go wa chla rza
me tod pra cy, ta kich jak: pra ca w pa rach, pra ca
w gru pach, dys ku sja pro ble mo wa, bu rza mó -
zgów, me ta plan, wy wia dy, ćwi cze nia re dak cyj -
ne, sztu ka mon ta żu fil mo we go, ele men ty sztu ki
fo to gra fo wa nia, me to da pro jek tów. W efek cie
za jęć po sta ną m.in. ga zet ka, re por taż oraz film.

Warsztaty plastyczne – „Polsko-ukraińskie
inspiracje ludowe”

Przy bli że nie dzie dzic twa kul tu ro we go Pol ski
i Ukra iny po przez in spi ra cję sztu ką lu do wą,
zmniej sze nie ba rier ję zy ko wo kul tu ro wych, in -
te gra cja po przez sztu kę, ta ki cel przy świe ca
tym warsz ta tom. Bę dą one pro wa dzo ne w cy -
klach te ma tycz nych:
• Motywy kwiatowe w stylizacji ludowej

– malowanie na szkle.
• Ozdoby i wytwory ze słomy; pająki ze

słomy.
• Prace animalistyczne z gliny.
• Ekspozycja prac plastycznych

w przestrzeni – warsztaty wystawiennicze.
Pod czas re ali za cji pro jek tu na cisk kła dzio ny

bę dzie na ak tyw ne uczest nic two mło dzie ży
oraz na od kry wa nie i po zna wa nie ró żnych re -
aliów spo łecz nych i kul tu ro wych. Ce lem jest
wza jem ne ucze nie się od sie bie, jak rów nież
wzmoc nie nie po czu cia, że mło dzi lu dzie są
oby wa te la mi Eu ro py. Warsz ta ty ma ją wpły nąć
po zy tyw nie rów nież na roz wi ja nie umie jęt no -
ści po dej mo wa nia de cy zji, pla no wa nia i an ga -
żo wa nia się w dzia łal ność spo łecz no ści
lo kal nej. Uczest nic two w pro jek cie pro mu je ta -
kże ogól ny roz wój spo łecz no ści po przez kon -
tak ty z go ść mi z za gra ni cy.

Efek ty pra cy mło dzie ży po zna my pod czas
kon fe ren cji pod su mo wu ją cej ca łość pro jek -
tu. Za pla no wa no, iż bę dzie to mia ło miej -
sce 8 paź dzier ni ka w Ra tu szu Miej skim
w Le gio no wie.

Cał ko wi ta war tość pro jek tu – 66 966,00 zł,
w tym 51 173,00 zł po cho dzić bę dzie z do ta cji.

Elżbieta Pernak-Kozłowskan

Młodzież bez granic
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Czte ry la ta te mu by ło jesz cze
nie śmia ło – bo z ro we ra mi. Po -
tem za czę li śmy się szyb ko roz -

krę cać, aby w tym ro ku ru szyć peł ną
pa rą, sa mo dziel nie i z ogól no pol skim
za się giem. Te go rocz ny IV Fish&Grill
po ru szy nie tyl ko Le gio no wo. I mi mo
że wpro wa dza my wie le no wych punk -
tów do pro gra mu, za sa da po zo sta je ta
sa ma: pro mu je my zdro wie, ak tyw -
ność i wspól no tę!

Tra dy cyj nie gril lo wać bę dzie my ry bę, tym
ra zem uczest ni cy kon kur su zmie rzą się z de -
li kat nym i sub tel nym w sma ku su mem. A ro -
bią to w dwóch ka te go riach: dla
pro fe sjo na li stów (kon kurs ogól no pol ski)
oraz ama to rów – miesz kań cy aglo me ra cji
war szaw skiej. Do dat ko wym za da niem ku li -
nar nym bę dzie wy ko rzy sta nie w po tra wach
pro duk tów do star czo nych przez spon so rów.
Nad prze bie giem kon kur su pie czę spra wo -
wać bę dzie ju ry, w skład któ re go wej dą m.in.
Ja kub Ku roń i Car los Gon za lez -Te je ra oraz
Da niel Twar do le gio now ski szef kuch ni,
zwią za ny z Fish&Grill od sa me go po cząt ku.

Ka żdy znaj dzie pod czas pik ni ku atrak cje
dla sie bie. Naj młod szych za ba wi Aka de mia
Ma łe go Sma ko sza. Nie co star si bę dą mo gli
pod pa trzeć taj ni ki ku li nar ne pro fe sjo nal nych
ku cha rzy, a dla mło dzie ży i wszyst kich fa nów
ra pu na za koń cze nie za gra Me zo z ze spo łem.
Lecz to oczy wi ście nie wszyst ko.

W ubie głym ro ku, że gna jąc re pre zen ta cję
Gre cji, ro bi li śmy wspól nie sa łat kę, po pu lar -
nie w Pol sce na zy wa ną „grec ką”, no ta be ne
nie ko niecz nie zna ną w kra ju Ho me ra.
W tym ro ku wró ci my na ro dzi my, ku li nar ny
grunt i za pro si my wszyst kich do wspól ne go

go to wa nia gro chów ki. Te go dnia go to wa na
bę dzie jesz cze jed na zu pa przez Fun da cję
Edu ka cyj ną Jac ka Ku ro nia. Tra dy cyj nie już
mo że my spo dzie wać się po ka zu bar mań skie -
go, tym ra zem w wy ko na niu mi strzów świa ta
w sty lu fla ir, któ rych umie jęt no ści po dzi wia -
li śmy w pro gra mie „Mam Ta lent”. Na sce nie
za sza le je Mi chał „Ga shoo” Gasz z ze spo łem

Sha ley esH. Jak by to po wie dział Ju rek
Owsiak – Oj bę dzie się dzia ło.

Za pra sza my do od wie dze nia sto isk wszyst -
kich na szych part ne rów, spon so rów oraz
do za po zna nia się ze szcze gó ło wym pla nem
im pre zy na www.le gio no wo.pl.

Ży czy my pysz nej za ba wy.
An na Szwar czew ska, Kin ga Bąk

Kart ka z ka len da rza
O świ cie 17 czerw ca 1943 r. żoł nie rze Ar mii Kra jo wej prze wo zi li spod Iza be li na w kie run ku Le -

gio no wa broń ze zrzu tów alianc kich. Pod Sta ni sła wo wem za trzy mał ich od dział Niem ców i człon -
ków Le gio nu Tur kie stań skie go. Wy wią za ła się strze la ni na, w wy ni ku któ rej zgi nę li Mie czy sław

Stęp now ski „Al fa” i Sta ni sław Fe lic ki „Ski ba”. Dzię ki ich po świę ce niu trans -
port zo stał ura to wa ny. Ak cję prze wo że nia bro ni

k o n  t y  n u  o w a  n o
20 czerwca 1943 r.
Sta no wią cy jej osło nę
pa trol AK na tra fił
na nie miec ką ob ła wę
na Bu kow cu. Na dzi siej -
szym pla cu Ko ściusz ki do -
szło do wy mia ny strza łów.
W jej trak cie zo sta li schwy -
ta ni przez Niem ców Ste fan
Ma jew ski „War ta” i Je rzy Dą -
brow ski „La to”. Po kil ku dnio -
wych tor tu rach roz strze la no ich
w nie zna nym miej scu 25 czerw -
ca 1943 r. n

aktualnościFish&Grill

czerwiec 1943

17
czwartekpotyczka na Strużańskiej

w StanisławowieAdolfa, Laury i Marcjana

czerwiec 1943

20
niedziela

potyczka na legionowskim

Bukowcu

Bogny, Florentyny i Sylwiusza

Legionowo w liczbach

n ok. 10 000 osób – odwiedziło

tegoroczne Dni Legionowa

n4000 osób w Arenie, a 2000
przy telebimie oglądało koncert Agnieszki

Chylińskiej

n ok. 200 legionowskich wykonawców

przewinęło się przez scenę

n imprezie towarzyszyło ok. 60 stoisk

handlowych

n55 firm wystawiło się w miasteczku

„Legionowo w miniaturze”

n dzieci mogły skorzystać z 15 różnych

atrakcji typu dmuchańce, trampolina itd.

n14 placówek publicznych

i niepublicznych zaprezentowało się w „Strefie

przedszkolaka”

Jaka jest Pana/ Pani ulubiona
impreza/wydarzenie kulturalne organizowane
przez Urząd Miasta Legionowo cyklicznie?

Adam Winiarczuk.
Generalnie
uważam, że Dni
Legionowa
są bardzo fajnie
zorganizowane.
Jest wspaniała

zabawa, a repertuar jak co roku, i w tym
był ok. Każdy może znaleźć coś ciekawego
dla siebie.

Dagmara Cholewa -
-Lewandowska.
Z ogłoszeń
i plakatów wiem,
że w tym roku
wiele atrakcji było
podczas

Dni Legionowa. Może wybiorę się
w najbliższym czasie na jakąś imprezę
organizowaną przez Urząd Miasta
Legionowo, ale to na pewno będzie
uzależnione od pogody.

Bogusław Sakwa.
Lubię wszystkie
imprezy
organizowane
pod gołym
niebem, zarówno
Dni Legionowa,

jak i Fish and Grill. Chciałbym
żeby w Legionowie cyklicznie
odbywały się Gale Boksu oraz
pojedynki MMA.

Agnieszka Piaścik
Dni Legionowa
pod gołym niebem
były dużo lepsze.
Szkoda, że w tym
roku trzeba
było płacić

za dmuchańce przy Arenie. n

Le�gio�no�wo.�Gril�lu�je!Te ra pia psy cho dra mą
Już we wrze śniu bie żą ce go ro ku bę dą pro -

wa dzo ne za ję cia fi nan so wa ne przez Le gio -
n o w  s k i P r o  g r a  m e m P r o  f i  l a k  t y  k i
i Roz  wią zy wa nia Pro ble mów Al ko ho lo wych,
In nych Uza le żnień i Prze ciw dzia ła nia
Nar ko ma nii. Kie ro wa ne one bę dą
do tych le gio no wian, któ rzy chcie li -
by dą żyć do roz wo ju oso bi ste go me -
to dą psy cho dra my. Te bez płat ne
dla miesz kań ców za ję cia od by wać
się bę dą w Cen trum Pro fi lak ty ki
przy ul. al. 3 ma ja, w ma łej gru -
pie li czą cej oko ło 8–10 osób.
Obec nie pro wa dzo ne są za pi -
sy pod nu me rem te le fo -
nu 693 68 32 62.

Za sto so wa nia psy cho dra my
są bar dzo sze ro kie, od te ra pii sze re gu za -
bu rzeń psy chicz nych, roz wią zy wa nia kon flik -
tów ro dzin nych czy pro ble mów
in ter per so nal nych w śro do wi sku pra cy, do tre -
nin gu wła sne go te ra peu tów, me na dże rów itp.
Wer bal ne od dzia ły wa nia psy cho te ra peu tycz ne
czę sto nie są w sta nie prze bić się przez ścia nę
za prze czeń, głę bo ko skry wa nych sta nów emo -
cjo nal nych. Stąd uwa ża się, że tech ni ki psy cho -
dra ma tycz ne mo gą być szcze gól nie po moc ne
w te ra pii do ro słych dzie ci al ko ho li ków, osób
uza le żnio nych i współ uza le żnio nych, z za bu -
rze nia mi odży wia nia, w kry zy sie, cier pią cych
na ró żne go ro dza ju do le gli wo ści psy cho so ma -
tycz ne, ofiar i spraw ców prze mo cy. Obec nie
za rów no w Eu ro pie, jak i na ca łym świe cie jest
ona jed ną z wie lu me tod le cze nia i roz wo ju
oso bi ste go.

Psy cho dra ma to przed sta wia nie swo ich we -
wnętrz nych pro ble mów, kon flik tów i trud no -
ści na sce nie. Pod czas spo tka nia w gru pie
do cho dzi do wy ło nie nia pro ta go ni sty, oso by,
któ ra de cy du je się na pu blicz ne (dla gru py)
przed sta wie nie swo je go pro ble mu. Pro ta go ni -
sta two rząc sce nę, za pra sza do gry oso by z gru -

py, któ re od twa rza ją oso by z je go ży cia. Two -
rzo ne sce ny od zwier cie dla ją sy tu acje, sny, ma -
rze nia pro ta go ni sty, któ re uzna je on
za zna czą ce i chciał by je le piej zro zu mieć,
zmie nić swo je na sta wie nie do nich. Bar dzo wa -
żne wy da je się dą że nie do zmia ny, to zna czy
do ta kie go prze kształ ce nia od gry wa nej sce ny,
aby to prze kształ ce nie przy nio sło pro ta go ni -
ście ulgę, po mo gło le piej sie bie zro zu mieć i po -

ka za ło mo żli wość zmia ny w przy szło ści.
Pod kre ślić na le ży, iż to prze -

kształ ce nie od by wa się
w dzia ła niu, na sce nie.

Prze bieg se sji psy cho dra -
ma tycz nej za czy na się

od roz grzew ki, któ rej ce lem
jest stwo rze nie po czu cia bez -

pie czeń stwa, sku pie nie się
na so bie i na gru pie, wy ło nie -

nie oso by, któ ra zde cy du je się
przed sta wić gru pie swo je pro ble -

my. Je że li ta ka oso ba się znaj dzie
i stwo rzy sce nę, za czy na się psy cho -

dra ma tycz na gra. Spo tka nie koń czy wspól na
gru po wa re flek sja nad ode gra ną sce ną, któ ra
opar ta jest na dzie le niu się przez uczest ni ków
se sji prze ży cia mi, sy tu acja mi z ich ży cia po dob -
ny mi do ode gra nej sy tu acji, któ re ta sce na
przy wo ła ła. Mo re no przy wią zy wał rów nież du -
że zna cze nie do ka thar sis, a więc ta kie go prze -
ży cia emo cjo nal ne go, któ re przy no si
pro ta go ni ście ulgę, oczysz cza z na gro ma dzo -
nych uczuć i po zwa la w no wym świe tle zo ba -
czyć pro ble my.

Za da nie to re ali zo wa ne jest w ra mach ni we -
lo wa nia za cho wań pro ble mo wych zgod nie
z Le gio now skim Pro gra mem Pro fi lak ty ki
i Roz wią zy wa nia Pro ble mów Al ko ho lo wych,
In nych Uza le żnień i Prze ciw dzia ła nia Nar ko -
ma nii i ko or dy no wa ne przez Wy dział Zdro wia
Pu blicz ne go i Spraw Spo łecz nych.

Urszula Matusiak
Zastępca Naczelnika Wydziału

Zdrowia Publicznego i Spraw
Społecznych n

aktualności z życia miasta

Drużyna urzędu miasta podczas I Legionowskiego Fish&Grill
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Od lipca obowiązywać będą nowe taryfy za wodę i ścieki.
Za pobór 1 m3 wody i odprowadzenie 1 m3 ścieków zapłacimy
łącznie o 1,18 zł netto więcej. Mimo podwyżki, będzie to nadal
mniej, niż w porównywalnych miastach aglomeracji
warszawskiej.

Pod wy żka cen wy ni ka z ro sną cych kosz tów od pro wa dza nia ście ków
do oczysz czal ni Czaj ka i za pla no wa nych przed się wzięć mo der ni za cyj -
no -roz wo jo wych urzą dzeń wo do cią go wych. Jest to ce na roz wo ju sie ci
wo do cią go wo -ka na li za cyj nej na te re nach za bu do wy jed no ro dzin nej.

Od lip ca opła ty wy nio są:
• za 1 m3 wody – 3,59 zł netto
• za 1 m3 ścieków – 6,98 zł netto
• łącznie – 10,57 zł netto.

Do cen do li czo ny zo sta nie po da tek VAT w wy so ko ści 8%.
Rad ni le gio now scy od rzu ci li pro jekt uchwa ły za twier dza ją cy przed -

ło żo ną przez PWK w Le gio no wie ta ry fę, lecz wej dzie ona w ży cie
na pod sta wie art. 24 ust. 8 usta wy z dnia 7 czerw ca 2001 r. o zbio ro -

wym za opa trze niu w wo dę i zbio ro wym od pro wa dza niu ście ków
(Dz.U. 2006 r. nr 123 poz.858 z późn. zm.).

Mi mo pod wy żek le gio now skie ce ny są ni ższe niż w po dob nych mia -
stach w aglo me ra cji war szaw skiej. W Wo ło mi nie za wo dę i ście ki
miesz kań cy obec nie pła cą 11,59 zł net to, w Mar kach to 14,08 zł net -
to, w Pia secz nie opła ta wy no si 10,70 zł net to, w Prusz ko wie – 10,62 zł
net to, a w Otwoc ku – 11,24 zł net to.

An na Szcze płek n

Wy�cho�waw�ca�Ro�ku
Ce chy do bre go na uczy cie la – wy cho waw cy to: spra wie dli -
wy, po my sło wy, życz li wy, wy ma ga ją cy i pa sjo nat. Kil ka dni
te mu po zna li śmy wy cho waw ców, któ rzy te kry te ria speł -
nia ją wzo ro wo. To lau re aci do rocz ne go kon kur su „Wy cho -
waw ca Ro ku”, w któ rym – zu peł nie ina czej niż na co dzień
– to ucznio wie oce nia ją na uczy cie li.

Ucznio wie szkół pro wa dzo nych przez gmi nę Le gio no wo no mi no -
wa li w tym ro ku do ty tu łu trzy na stu na uczy cie li uczą cych w tych szko -
łach. Uzy ska nie no mi na cji uczniów jest nie zwy kle wa żnym
wy ró żnie niem, gdyż wy bo ru do ko nu je mło dzież, kie ru jąc się kry te ria -
mi okre ślo ny mi w re gu la mi nie kon kur su. Na ten wy bór nie ma ją
wpły wu do ro śli.

28 ma ja br. w sa li wi do wi sko wej Ra tu sza od by ła się uro czy sta ga la
ogło sze nia wy ni ków te go rocz nej, już szó stej, edy cji kon kur su Wy cho -
waw ca Ro ku. Kon kur so wi pa tro nu je Pre zy dent Mia sta Le gio no wo,

Jesz cze tyl ko mie siąc le gio now skim spor tem za rzą -
dzać bę dzie Miej ski Ośro dek Spor tu i Re kre acji.
Od lip ca br. za da nia te ma prze jąć w ca ło ści Wy dział

Spor tu i Edu ka cji w le gio now skim Urzę dzie Mia sta, wspo -
ma ga ny przez in ne ko mór ki me ry to rycz ne.

Więk szość obiek tów MO SI R-u, czy li Sta dion Miej ski, bo iska i pla -
ce za baw, są od ma ja br. ad mi ni stro wa ne przez KZB. Ta kie roz wią za -
nie umo żli wi oszczęd no ści w bu dże cie mia sta, dzię ki wspól nym dla
wie lu obiek tów prze tar gom na do sta wy me diów i za ku py ma te ria łów,
wy po sa że nia czy usług. Pod nad zo rem MO Si R-u znaj du je się obec -
nie wy łącz nie Are na Le gio no wo. Z eko no micz ne go i ra cjo nal ne go
punk tu wi dze nia dal sze funk cjo no wa nie tej jed nost ki ja ko sa mo dziel -
ne go pod mio tu praw ne go stra ci ło za tem ra cję by tu. Po roz wią za niu
MO Si R-u Are ną ad mi ni stro wać bę dzie Wy dział Ad mi ni stra cyj no -Go -
spo dar czy UM. Za da nia zwią za ne z or ga ni za cją i roz wo jem spor tu
w Le gio no wie przej mie na to miast Wy dział Edu ka cji i Spor tu. Zmia -
ny for mal ne zo sta ną prze pro wa dzo ne w spo sób jak naj mniej za uwa -
żal ny dla miesz kań ców i wszyst kich klien tów. Pra cow ni cy MO SiR
znaj dą za trud nie nie w Urzę dzie Mia sta i w KZB.

Za osz czę dzo ne w miej skim bu dże cie środ ki bę dą prze zna czo ne
na dal szy roz wój le gio now skie go spor tu i no we ini cja ty wy w tym za -
kre sie. Mia sto od lat wspie ra roz wój spor tu, z na ci skiem na po pu lar -
ne i naj bar dziej do stęp ne dys cy pli ny. Ten trend bę dzie na dal
utrzy ma ny.

Wszyst kie kro ki zwią za ne z li kwi da cją zo sta ną po czy nio ne do koń -
ca czerw ca: tj. prze ję cie obiek tów czy umo wy z pra cow ni ka mi. Li kwi -
da cja MO Si R-u pla no wa na jest z koń cem czerw ca br. Osta tecz ną
de cy zję w tej spra wie po dej mą rad ni na se sji 26 czerw ca br.

An na Szcze płek n

miastoutrudnienia na drogach

Większy dostęp do specjalistów
Pe da go dzy, psy cho lo dzy, lo go pe dzi i do -

rad ca za wo do wy, w wy ni ku de cy zji władz
mia sta, w przy szłym ro ku szkol nym bę dą bar -
dziej do stęp ni dla dzie ci i mło dzie ży w szko -
łach pro wa dzo nych przez gmi nę Le gio no wo.
W ra mach wy ko ny wa ne go eta tu (40 go dzin
ty go dnio wo) zwięk szo no licz bę go dzin
na rzecz bez po śred niej pra cy z dziec kiem.

Wraz ze znacz nym wzro stem licz by dzie -
ci na po zio mie edu ka cyj nym 0–III, bę dą -
cym kon se kwen cją re ali za cji obo wiąz ku
przedszkol ne go przez 6-lat ki w szko łach,
po ja wi ła się po trze ba zwięk sze nia do stęp -
no ści wspo mnia nej wcze śniej gru py spe cja -
li stów. Po nad to dia gno zy prze pro wa dzo ne
wśród dzie ci w wie ku wcze snosz kol nym wy -
ka za ły u zde cy do wa nej więk szo ści uczniów
ró żno rod ne de fi cy ty roz wo jo we wy ma ga ją -
ce za pew nie nia ade kwat nych do po trzeb
za jęć oraz wy kwa li fi ko wa nej ka dry.

Od wrze śnia oko ło 40 spe cja li stów bę -
dzie wy ko ny wa ło pra cę z dzieć mi w na stę -
pu ją cym wy mia rze: lo go pe dzi – 26 godz.;
pe da go dzy i psy cho lo dzy – 28, a do rad ca
za wo do wy – 30 godz.

(red) n

Za rzą dza nie przez mo ty wa cję jest wa żnym
ele men tem po li ty ki oświa to wej w gmi nie Le -
gio no wo. Wy ró żnia ją cy się w co dzien nej pra -
cy na uczy cie le i dy rek to rzy są do ce nia ni
i na gra dza ni zgod nie z przy ję tym w tym za -
kre sie re gu la mi nem wy na gra dza nia. Od sze -
ściu lat ta kże z po wo dze niem funk cjo nu je
kon kurs „Wy cho waw ca Ro ku” pod pa tro na -
tem Pre zy den ta Mia sta Le gio no wo, w któ -
rym kan dy da tów do na gród wy ła nia ją
ucznio wie. W naj bli ższych dniach zo sta nie
ogło szo na I edy cja kon kur su „In no wa cyj ny
na uczy cie li” i „Li der twór cze go za rzą dza -
nia”. Kon kurs ten jest ad re so wa ny do naj bar -
dziej kre atyw nych na uczy cie li i dy rek to rów.
Pa tro nat nad kon kur sem ob jął Mi ni ster
Edu ka cji Na ro do wej, na to miast me dial nie

pa tro no wać bę dą: wy da nie in ter ne to we
www.fo cus.pl oraz cza so pi smo „Dy rek tor
Szko ły. Mie sięcz nik Kie row ni czej Ka dry
Oświa to wej”.

Ty tuł „In no wa cyj ny na uczy ciel” mo gą uzy -
skać na uczy cie le szkół i przed szko li pro wa -
dzo nych przez gmi nę Le gio no wo, któ rzy
wy ró żnia ją się in no wa cyj no ścią w swo jej pra -
cy, np.: wdra ża ją au tor skie pro gra my i pro -
jek ty edu ka cyj ne, or ga ni zu ją spraw ny
i efek tyw ny pro ces na ucza nia – ucze nia się,
sto su ją no wa tor skie me to dy pra cy, ini cju ją
ja ko ścio we zmia ny w pra cy szko ły, są li de ra -
mi w wy bra nym aspek cie pra cy pla ców ki, za -
pew nia ją uczniom suk ces edu ka cyj ny
od po wied ni do ich po trzeb i mo żli wo ści. Na -
to miast ty tuł „Li der twór cze go za rzą dza nia”
mo gą uzy skać dy rek to rzy szkół i przed szko li
pro wa dzo nych przez gmi nę Le gio no wo, któ -
rzy wy ró żnia ją się kre atyw no ścią w kie ro wa -
niu i za rzą dza niu.

Re gu la min kon kur su oraz wzo ry wnio sków
znaj du ją się na stro nie in ter ne to wej na sze go
mia sta.

Elżbieta Kiełbasińska
Naczelnik Wydziału Edukacji i Sportu n

Kreatywni w procesie nauczania i zarządzania

któ ry jest ta kże fun da to rem pa miąt ko wych sta tu etek dla lau re atów
oraz na gród. Kon kurs jest or ga ni zo wa ny przez Wy dział Edu ka cji
i Spor tu we współ pra cy z Mło dzie żo wą Ra dą Mia sta.

Ka pi tu ła kon kur su, po wy słu cha niu pre zen ta cji kan dy da tów przez
uczniów, w taj nym gło so wa niu wy ło ni ła zwy cięz ców, któ rych na zwi -
ska po zna li śmy pod czas ga li. Syl wia Pod gór ska, re pre zen tant ka Mło -
dzie żo wej Ra dy Mia sta ogło si ła, że lau re ata mi ty tu łów
„Wy cho waw ca Ro ku 2013” zo sta li pa ni Ur szu la Pasz kie wicz i pan
Ro bert Sob czyk. Sta tu et ki na gro dy wrę czy li: Piotr Za dro żny – Za -

stęp ca Pre zy den ta Mia sta oraz Ja nusz Klej ment – Prze wod ni czą cy
Ra dy Mia sta Le gio no wo. Ser decz nie gra tu lu je my zwy cięz com
i wszyst kim no mi no wa nym!

Pod czas ga li pięk ne wy stę py wo kal ne za pre zen to wa ły: Ka ta rzy na
Idz kie wicz, któ ra wy ko na ła pio sen kę „Eu ry dy ki tań czą ce”, An ge la
Ger łow ska – „Świat się po my lił”, Mag da le na Kar mi ło wicz – „Da mą
być” oraz Mi cha li na Mi tu ra – „Go od bye my lo ver”.

Wie sła wa Go rze la na -Ga łąz ka
Głów ny Spe cja li sta w Wy dzia le Edu ka cji i Spor tu n

6 czerw ca po wa żnie ogra ni czo no
ruch ko ło wy na uli cach So bie skie go
i Kra kow skiej w Le gio no wie. Utrud -
nie nia zwią za ne są z re mon tem dróg
po wia to wych: Ja giel loń skiej i Par ko -
wej. To jed nak nie je dy na nie spo -
dzian ka ja ką dro go wcy szy ku ją dla
le gio now skich kie row ców. 1 lip ca za -
mkną ta kże skrzy żo wa nie Pił sud skie -
go z Ja giel loń ską.

Choć po go da za oknem nie zbyt let nia, to
zbli ża ją ce się la to dla le gio now skich kie row -
ców bę dzie wy jąt ko wo go rą ce. Wszyst ko przez

prze bu do wę głów nych dróg po wia to wych
w sto li cy po wia tu. Wszy scy la ta mi na rze ka li -
śmy na dziu ra wą Ja giel loń ską i przy po mi na ją -
cą ser szwaj car ski Par ko wą, te raz kie dy
nad szedł ich ge ne ral ny re mont też na rze ka my,
bo re mont rów na się po wa żnym ogra ni cze -
niom w ru chu. Po trwa ją one, jak przy zna je
Sta ro stwo Po wia to we, do koń ca wrze śnia.

6 czerw ca wpro wa dzo no ogra ni cze nia w ru -
chu na Kra kow skiej i So bie skie go – na od cin -
ku od Par ko wej do le gio now skie go Przy stan ku
mo żna po je chać tyl ko w jed ną stro nę – w stro -
nę ron da przy PKP Le gio no wo Przy sta nek.
Wraz z za mknię ciem jed nej stro ny uli cy Par -

ko wej po ja wi ły się po wa żne utrud nie nia dla
kie row ców, któ rzy po ru sza ją się w tych oko li -
cach lub chcą do je chać od stro ny So bie skie go
na III Par ce lę. Za mknię cie ulic by ło jed nak
ko niecz ne. Par ko wa oraz So bie skie go od Par -
ko wej do Lwow skiej zo sta ną cał ko wi cie prze -
bu do wa ne. Na fe ral nym skrzy żo wa niu
Par ko wej z So bie skie go zo sta nie wy bu do wa ne
ron do, po wsta ną no we, od se pa ro wa ne od ru -
chu ko ło we go przej ścia dla pie szych. Na sa mej
Par ko wej po wsta ną no we miej sca par kin go we
oraz no wy przy sta nek au to bu so wy. Po pra wi
się bez pie czeń stwo pie szych w oko li cy szko ły.

Od 1 lip ca kie row ców cze ka ją ko lej ne
utrud nie nia. Tym ra zem w sa mym ser cu mia -
sta. Dro go wcy za mkną bo wiem skrzy żo wa nie
Pił sud skie go z Ja giel loń ską i to na mi ni -
mum 4 ty go dnie. W tym cza sie skrzy żo wa nie
bę dzie cał ko wi cie prze bu do wa ne. Po ja wi się
spe cjal ny zjazd z Ja giel loń skiej w Pił sud skie -
go – od stro ny Ko men dy Po li cji, zmie nio na
bę dzie ta kże sy gna li za cja świetl na. Ca ła jej in -
fra struk tu ra znaj dzie się pod jezd nią. Zo sta -
nie za mon to wa na ta kże pę tla in duk cyj na,
któ ra bę dzie spraw dza ła na tę że nie ru chu.
Dłu żej świa tło zie lo ne bę dzie mieć ta uli ca,
na któ rej znaj du je się wię cej sa mo cho dów.

Sta ro stwo Po wia to we w Le gio no wie wraz
z Urzę dem Mia sta w Le gio no wie pla nu ją ta -
kże wy mia nę oświe tle nia na re mon to wa nych
uli cach. Na obec nych słu pach, któ rych wy -
mie nić nie mo żna, bo nie zga dza się na to
ener ge ty ka, zo sta ną za mon to wa ne no we, no -
wo cze sne lam py oświe tle nio we.

Sebastian Sokołowski, Legio24.pl n

Będą�zamykać�kolejne�ulice

Le�gio�no�wo�bez�MO�Si�R-u
miasto w oświacie i sporcie

No�we�ta�ry�fy�za wo�dę�i ście�ki

Od 1 lipca będzie zamknięte skrzyżowanie Piłsudskiego z Jagiellońską
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temat numerubudujemy dworzec

Ofi cjal nie roz po czę cie bu do wy
Sym bo licz ne „wbi cie pierw szej ło pa ty” uroz ma ici ło wi zy tę szwaj -

car skich go ści, któ rzy we śro dę 19 czerw ca wi zy to wa li bu do wę Cen -
trum Ko mu ni ka cyj ne go w Le gio no wie. Uro czy stość ta by ła czę ścią
wi zy ty de le ga cji szwaj car skiej, or ga ni zo wa nej przez Am ba sa dę Szwaj -
car ską w Pol sce. Le gio no wo oka za ło się atrak cyj nym miej scem
do zwie dza nia, gdyż wła śnie na sze Cen trum Ko mu ni ka cyj ne jest jed -
nym z naj dro ższych pro jek tów do fi nan so wa nych przez Szwaj car -
sko-Pol ski Pro gram Współ pra cy w ra mach prio ry te tu 2 – „Śro do wi sko
i in fra struk tu ra”. W pro gra mie wi zy ty go ście od by li spo tka nie z wła -
dza mi mia sta i po wia tu. Szwaj ca rzy za po zna li się rów nież z ak tu al -
nym sta nem in we sty cji, utrud nie nia mi spo wo do wa ny mi
po zo sta ło ścia mi po bu dyn kach ko sza ro wych po stro nie osie dla Pia -
ski oraz hi sto rią le gio now skie go dwor ca. Ofi cjal ne mu otwar cie bu -
do wy to wa rzy szył rów nież przy go to wa ny spe cjal nie z my ślą
o pa sa że rach, hap pe ning. Na pod ró żnych cze ka ła w przej ściu pod -
ziem nym wy sta wa hi sto rycz na, na pe ro nach roz da wa no smacz ne
krów ki z cie ka wost ka mi na te mat dwor ca, a to wszyst ko od by wa ło się
przy mi łym akom pa nia men cie mu zy ki na ży wo.

Mo żli we zmia ny w pro jek cie
Ni ższa w sto sun ku do za kła da nej kwo ta re ali za cji in we sty cji, za pro -

po no wa na przez ge ne ral ne go wy ko naw cę, wy ge ne ro wa ła pew ne
oszczęd no ści w bu dże cie pro jek tu. W związ ku z tym, roz wa ża na jest
mo żli wość wpro wa dze nia zmian w pro jek cie bu dyn ku wie lo po zio mo -
we go par kin gu na te re nie Osie dla Pia ski (do pro jek to wa nie jed nej
kon dy gna cji) oraz za pro jek to wa nie bu dyn ku par kin gu wie lo po zio mo -
we go od stro ny ul. Pił sud skie go. Pro ces wpro wa dza nia zmian w przy -
pad ku do fi nan so wa nych pro jek tów jest dość skom pli ko wa ny
i cza so chłon ny. Do te go po trzeb ne są uzgod nie nia z PKP, wła ści cie -
lem te re nu, co znacz nie spo wal nia pro ces de cy zyj ny. Jed nak wła dze
mia sta za pew nia ją, iż po dej mą wszel kie sta ra nia, aby pla ny te za koń -
czy ły się suk ce sem. Roz wią za ło by to w znacz nym za kre sie pro blem

ilo ści miejsc par kin go wych, tak po stro nie Osie dla Pia ski, jak i tzw.
sta re go Le gio no wa.

Cen trum Ko mu ni ka cyj ne w in ter ne cie
Jesz cze w ubie głym ro ku Cen trum Ko mu ni ka cyj ne do cze ka ło się

swo je go fan pa ge`a na Fa ce bo oku (https: //www.fa ce bo ok.com/Cen -
trum Ko mu ni ka cyj ne Le gio no wo) i zy sku je co raz więk szą licz bę ob -
ser wa to rów. Nie ba wem uru cho mio na zo sta nie stro na in ter ne to wą
po świę co na wy łącz nie tej in we sty cji. Pod ad re sem htttp: //cen trum -
-ko mu ni ka cyj ne. le gio no wo. pl bę dzie my mo gli od na leźć wszyst kie
naj wa żniej sze in for ma cje do ty czą ce bu do wy i po wsta wa nia le gio now -
skie go dwor ca oraz po zo sta łych in we sty cji wcho dzą cych w skład Cen -
trum Ko mu ni ka cyj ne go. Na bie żą co umiesz cza ne ak tu al no ści bę dą
in for mo wać o sta nie re ali za cji bu do wy ale rów nież bę dzie mo żna za -
po znać się z ca łą hi sto rią Cen trum – po cząw szy od sta rań o do fi nan -
so wa nie z fun du szu szwaj car skie go. Miej sce na tej wi try nie znaj dą
rów nież ga le rie ob ra zu ją ce po stęp prac, pre zen ta cje mul ti me dial ne
oraz fil my z re por ta ża mi lo kal nej te le wi zji nt. Cen trum.

Ni we lu je my utrud nie nia
Od pew ne go cza su pod ró żni bo ry ka li się z pro ble mem sa mo cho -

dów par ku ją cych zbyt bli sko przej ścia pod ziem ne go od stro ny osie dla
Pia ski. Au ta te za gra ża ły bez pie czeń stwu, a o wy pa dek by ło by nie -
trud no. Po nie waż te ren ram py nie pod le ga pra wu dro go we mu, po -
sta wie nie zna ków za ka zu by ło bez za sad ne, na to miast in ne go ro dza ju
roz wią za nia wy ma ga ły zgo dy za rząd cy te re nu – PKP. Na szczę ście
uda ło się dojść do po ro zu mie nia z ko le ja rza mi i od po cząt ku czerw -
ca, na proś bę miesz kań ców, tym cza so we przej ście na par kin gu zo sta -
ło od gro dzo ne. Za mon to wa ne słup ki obec nie już unie mo żli wia ją
par ko wa nie tuż przy przej ściu i w po bli żu win dy. Trwa ją rów nież pra -
ce nad wy ty cze niem no we go doj ścia do pe ro nów od stro ny ul. Pił sud -
skie go tak, aby przy ob fi tych desz czach, pod ró żni nie mu sie li
prze cho dzić przez bło to i ka łu że.

Woj sko we nie spo dzian ki
W czwar tek, 23 ma ja, ro bot ni cy do ko na li nie zwy kłe go od kry cia.

W ru inach bu dyn ku zna le zio no po cisk moź dzie rzo wy oraz 4 gra na ty.
Po in ter wen cji sa pe rów do wie dzie li śmy się, że za rów no po cisk, jak
i 4 gra na ty by ły bez za pal ni ków. Po usu nię ciu sta rej amu ni cji wzno -
wio no pra ce na bu do wie. Zda niem miesz kań ców te ren dział ko wy,
na któ rym sta nie wie lo po zio mo wy par king na 820 miejsc, kryć mo że
jesz cze wie le cie ka wych zna le zisk.

Re fe rat Mar ke tin gu n

Raport�z placu�budowy
temat numeru budujemy dworzec

Dla większego bezpieczeństwa pieszych wytyczono tymczasowe ścieżki wzdłuż peronu i wyjść
z przejścia podziemnego We dług miesz kań ców Osie dla Pia ski, na bu do wie mo że my zna leźć jesz cze wie le śla dów woj ny

Bez wątpienia budowa Centrum Komunikacyjnego jest jedną z najważniejszych inwestycji miasta w ostatnim czasie. Nie tylko stary barak zamienimy na Centrum Obsługi Pasażera z nowoczesną
Mediateką, ale również przybędą nam miejsca parkingowe i wewnętrzna obwodnica miasta. Zanim jednak to się stanie, będziemy na bieżąco informować, jak przebiegają prace oraz co się dzieje
w związku z budową. Zapraszamy do lektury pierwszego z cyklu, raportu z placu budowy.
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Wspominając minione Dni Legionowa,
zapraszamy do zabawy. Osoby, które
rozpoznają się na zamieszczonych poniżej
zdjęciach, zapraszamy z biuletynem
do punktu informacji miejskiego ratusza.
Na najszybszych czekają atrakcyjne
gadżety. Należy się spieszyć, bowiem
liczba nagród jest ograniczona.

Po zdra wia my
Re fe rat Mar ke tin gu n

Roz da je my ga dże ty – kon kursTydzień Bibliotek to ogólnopolska akcja promująca czytelnictwo
i biblioteki organizowana od 2004 r. przez Stowarzyszenie
Bibliotekarzy Polskich. W tym roku odbyła się
w dniach 7–15 maja. Legionowska Biblioteka ponownie
włączyła się w tę akcję, a różnorodną ofertę promującą książkę
i czytanie rozszerzyła na dni od 7 do 16 maja. Święto to
obfitowało w szereg wydarzeń w miejskiej książnicy,
a szczególną uwagę warto zwrócić na następujące wydarzenia:

Spo tka nie au tor skie z Ra fa łem La so tą – 9 ma ja
Ra fał La so ta za pre zen to wał 6-let nim dzie ciom swo je ksią żki – „Plą -

sa ki”, za wie ra ją ce po nad 40 za baw nych wier szy oraz „Śmiesz ki i Za -
chwyt ki”, bę dą ce cie ka wym po łą cze niem opo wia dań i wier szy. Czy tał
wy bra ne wier sze i opo wia da nia z tych po zy cji, a ta kże z ma ją cej
wkrót ce uka zać się ksią żecz ki „Ro ze śmia ne cie nie”. Od po wia dał
na py ta nia za da wa ne przez ma łych czy tel ni ków i na pa miąt kę wspól -
nie spę dzo nych chwil roz dał im li te rac kie nie spo dzian ki, któ re póź niej
pod pi sy wał au to gra fem z imien ną de dy ka cją.

Spek takl edu ka cyj ny „Ta jem ni ca za gi nio nych li ter” – 10 ma ja
Chcąc uwra żli wić mło dych czy tel ni ków na po trze bę czy ta nia, zor ga -

ni zo wa no spek takl edu ka cyj ny pt. „Ta jem ni ca za gi nio nych li ter”. Ak -
to rzy Te atru „Ma ska” z Kra ko wa przed sta wi li 8-let nim dzie ciom
hi sto rię pew nej bi blio te ki, w któ rej z ksią żek znik nę ły wszyst kie li te -
ry. Ma li wi dzo wie wspól nie z po pro szo nym o po moc de tek ty wem Lu -
pą, – mi ło śni kiem ksią żek, któ ry już nie jed ną z nich wy ba wił z opre sji
– na kło ni li li te ry do po wro tu na opusz czo ne stro ny ksią żek.

Czy ta my po pol sku i an giel sku – 13 ma ja
W ra mach sys te ma tycz nej współ pra cy ze szko łą ję zy ko wą He len

Do ron zor ga ni zo wa no za ję cia i za ba wy li te rac ko -edu ka cyj ne pro mu -
ją ce czy ta nie i na ukę ję zy ka an giel skie go, w trak cie któ rych oprócz
tra dy cyj ne go już czy ta nia po pol sku i an giel sku oraz wie lu za baw, lek -
tor szko ły za brał 5-let nie dzie ci na wir tu al ną wy ciecz kę po Au stra lii.
Za chę cał też ma łych czy tel ni ków do ko rzy sta nia z an giel sko ję zycz -
nych wy daw nictw udo stęp nia nych przez le gio now ską Bi blio te kę.

„Śpie wa ją ca Bi blio te ka” – 14 ma ja
Tym ra zem dla 7 i 8-let nich dzie ci zor ga ni zo wa li śmy spo tka nie li te -

rac ko -mu zycz ne z Edy tą Za ręb ską, pi sar ką, ilu stra tor ką, ma lar ką
oraz Ro ber tem Za ręb skim, mu zy kiem i kom po zy to rem. Au tor ka opo -
wie dzia ła o swo im ma rze niu z wcze sne go dzie ciń stwa tj. o zo sta niu
„pi sacz ką”. Ma rze nie speł ni ło się, a Edy ta Za ręb ska nie tyl ko pi sze
ksią żki, ale rów nież je ilu stru je. Pod czas spo tka nia two rzy ła ry sun -
ki-zga dy wan ki i na ry so wa ła du że go, ko lo ro we go śli ma ka, któ ry za -

miesz kał w na szej Bi blio te ce. Je go ko pię wraz z au to gra fem au tor ki
dzie ci otrzy ma ły na pa miąt kę. Ro bert Za ręb ski mu zycz ny mi ak cen ta -
mi wzbo ga cał ga wę dę pa ni Edy ty, grał na key bo ar dzie i śpie wał. Prze -
czy tał za baw ny frag ment z ksią żki „Opo wie ści Bab ci Gru ni”
i pro wa dził za ba wę ze zga dy wan ka mi do two rzo nych przez au tor kę
ry sun ków. Spo tka nie za koń czy ło się wspól nym wy ko na niem pio sen -
ki „Mą dra rze ka”, do któ rej sło wa na pi sa ła Edy ta Za ręb ska, a mu zy -
kę Ro bert Za ręb ski. Pio sen ka opo wia da o war to ści ksią żek i czy ta nia
oraz o tym, że ksią żki po ma ga ją speł niać ma rze nia.

Fi nał kon kur su „Lo ko mo ty wa” – 15 ma ja
Wa żnym wy da rze niem te go ty go dnia był fi nał kon kur su pla stycz ne -

go „Lo ko mo ty wa” or ga ni zo wa ne go w ra mach ro ku Ju lia na Tu wi ma.
Na kon kurs wpły nę ły 572 pra ce dzie ci w wie ku od 3 do 10 lat. Łącz -
nie lau re ata mi zo sta ło 29 dzie ci. Po uro czy sto ści wrę cza nia na gród
i dy plo mów go ście obej rze li wy sta wę naj wy żej oce nio nych prac, a naj -
młod si sko rzy sta li z mo żli wo ści za ba wy w Ką ci ku Ma lu cha, naja trak cyj -
niej szej dla nich bi blio tecz nej prze strze ni. Dla licz nej gru py
uczest ni ków im pre zy, szcze gól nie miesz ka ją cych po za Le gio no wem,
by ła to pierw sza wi zy ta w le gio now skiej Bi blio te ce. Wie lu z nich sko rzy -
sta ło z oka zji i za pi sa ło się do Bi blio te ki, nie któ rzy po bra li rów nież PIN
umo żli wia ją cy ko rzy sta nie z ksią żek on -li ne. Zwy cię skie pra ce ma łych
ar ty stów obec nie mo żna obej rzeć w Bi blio te ce Głów nej przy ul. W. Bro -
niew skie go 7 oraz na stro nie bi blio te ka le gio no wo. pl. Naj wy żej oce nio -
ne ry sun ki zdo bią no we, bi blio tecz ne za kład ki do ksią żek.

Wie czór z An ną Ger man – 16 ma ja
Cykl im prez czy tel ni czych or ga ni zo wa nych w ra mach świę ta bi blio -

tek za koń czył Wie czór z An ną Ger man. W wy peł nio nej po brze gi Sa li
Wi do wi sko wej Le gio now skie go Ra tu sza pa no wał li te rac ko -mu zycz ny
kli mat wspo mnień i wzru szeń. By ło to przede wszyst kim spo tka nie
z Ma rio lą Pry zwan, au tor ką ksią żki „An na Ger man o so bie”, któ re -
mu to wa rzy szy ły pio sen ki ar tyst ki.

Spo tka nie wy jąt ko we za rów no ze wzglę du na bo ha ter kę ksią żki, ar -
tyst kę ob da rzo ną uni kal nym gło sem, in dy wi du al no ścią, wiel ką wra -
żli wo ścią, wszech stron nie uzdol nio ną, a przy tym skrom ną i życz li wą
dla wszyst kich, jak i bo ga ty je go pro gram oraz fakt, że Ma rio la Pry -
zwan, po lo nist ka i bio gra fist ką, au tor ka wie lu bio gra fii zna nych po sta -
ci ży cia li te rac kie go i ar ty stycz ne go, jest bi blio te kar ką.

W le gio now skiej Bi blio te ce do stęp ne są ksią żki po świę co ne An nie
Ger man, rów nież te au tor stwa Ma rio li Pry zwan oraz przez nią opra -
co wa ne. Po nad to w for mie ibu ka do stęp na jest ksią żka „An na Ger -
man o so bie”.

Da nu ta Ma siak
Dy rek tor Miej skiej i Po wia to wej Bi blio te ki Pu blicz nej w Le gio no wie n

kulturanowa publikacja muzeum

X Ogólnopolski Tydzień Bibliotek

Opra co wa na przez dr Jac ka
Szcze pań skie go Mo no gra -
fia nie miec kie go obo zu

kwa ran tan no we go sta cjo nu ją ce go
w Ze grzu w 1918 r. jest już pią tą
z ko lei pu bli ka cją Mu zeum Hi sto -
rycz ne go w Le gio no wie. Jej pro -
mo cja mia ła miej sce 9 czerw ca
w sa li kon fe ren cyj nej pa wi lo nu mu -
ze al ne go przy ul. Mic kie wi cza 23.

W 2014 ro ku bę dzie my ob cho dzić set -
ną rocz ni cę wy bu chu I woj ny świa to wej,
dla te go ce lem mu zeum jest przy bli że nie
dzie jów woj ny, któ ra od mie ni ła lo sy na -
ro dów i państw, ze szcze gól nym zwró ce -
niem uwa gi na jej lo kal ny aspekt.

Ksią żka Jac ka Szcze pań skie go opo -
wia da lo sy ośrod ka kwa ran tan no we go
dla by łych nie miec kich jeń ców wo jen -
nych, utwo rzo ne go pod ko niec I woj -
ny świa to wej w twier dzy Ze grze
i w gar ni zo nie Ja błon na (dziś Le gio -
no wo). Funk cjo no wał on przez osiem
mie się cy – do cza su od zy ska nia przez
Pol skę nie pod le gło ści w li sto pa -
dzie 1918 r., a przez je go te ren prze -
szło bli sko 70 ty się cy jeń ców. Mi mo
tak wiel kiej ska li te go zja wi ska, do pie -
ro ta mo no gra fia wy do by wa na świa -
tło dzien nie fak ty zwią za ne z hi sto rią
obo zu.

dr Aleksandra Jakóbczyk-Gola
Muzeum Historyczne w Legionowie n

Niemiecki obóz kwarantannowy w Zegrzu 1918 r.
kultura tydzień bibliotek

Wszystkie propozycje, a szczególnie te dla dzieci, cieszyły się dużą popularnością odwiedzających
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Urodzinowe�zwycięstwo�Dawida
W po ło wie ma ja od by ły się siód me za wo dy z cy klu Grand
Prix Pol ski – Pu char Pol ski w pły wa niu. Na pły wal ni Wo je -
wódz kie go Ośrod ka Spor tu i Re kre acji w Drzon ko wie, klub
UKS „Del fin” Le gio no wo re pre zen to wał nasz le gio now ski,
uta len to wa ny za wod nik – Da wid Szu lich.

Le gio no wia nin był bez kon ku ren cyj ny zwy cię ża jąc na dy stan sie 50
oraz 100 m sty lem kla sycz nym. Na dy stan sie 200 me trów nasz za -
wod nik za jął dru gie miej sce, co jed nak nie prze szko dzi ło mu w zdo -
by ciu pierw sze go miej sca w kla sy fi ka cji ge ne ral nej, w któ rej
wy prze dził ak tu al ne go Mi strza Świa ta w sty lu grzbie to wym Ra do -
sła wa Ka węc kie go.

Do tych czas to naj lep szy start w tej edy cji Grand Prix Pol ski – Pu -
char Pol ski w se zo nie 2012/2013. 

– Po raz ko lej ny mo gę za li czyć te za wo dy do bar dzo uda nych. Nie -
zwy kle mi ła at mos fe ra, ja ka to wa rzy szy ła nam przez ten week end nie
by ła spo wo do wa na tyl ko bar dzo do bry mi wy ni ka mi, ale rów nież zwy -
cię stwem w punk ta cji ge ne ral nej i jed no cze śnie był to naj lep szy pre -
zent ja ki mo głem so bie sam spra wić na mo je dwu dzie ste trze cie
uro dzi ny – kwi tu je Da wid.

Michał Świokło n

Siódemki wzmocnione
Wła dze Le gio no vii Le gio no wo ja ko
prio ry tet przed nad cho dzą cym se zo -
nem Or len Li gi po sta wi ły so bie znacz -
ne wzmoc nie nie ze spo łu.

Zmia ny ka dro we roz po czę ły się od szta bu
szko le nio we go. Ma ciej Ko smol – obec nie
dru gi tre ner re pre zen ta cji Pol ski – od no we go
se zo nu stwo rzy tan dem tre ner ski ra zem z Jo -
lan tą Stu dzien ną. Za przy go to wa nie fi zycz ne
dru ży ny w no wym se zo nie od po wie dzial ny bę -
dzie Chri stian Ve ro na, je den z naj lep szych fa -
chow ców w bra nży pra cu ją cy przez ostat nie 3
la ta ja ko m.in. tre ner przy go to wa nia fi zycz ne -
go Re pre zen ta cji Pol ski ko biet.

Jed nak praw dzi wą ro sza dę bę dzie my mo gli
za ob ser wo wać do pie ro na bo isku. Po zy cję

przyj mu ją cej zaj mie Ta ma ra Ra kić, któ ra ra -
zem z Ol gą Ra onić (roz gry wa ją cą) two rzy
du et nie zwy kle uta len to wa nych i uty tu ło wa -
nych serb skich za wod ni czek.

Ko lej nym wzmoc nie nia mi bę dą Be re ni ka
Tom sia, re pre zen tant ka Pol ski, wy stę pu ją ca
na po zy cji środ ko wej blo ku, Ka ro li na Szy -
mań ska gra ją ca na po zy cji środ ko wej, przyj -
mu ją ca Alek san dra Wój cik, An na
Ry ba czew ski – fran cu ska za wod nicz ka o pol -
skich ko rze niach gra ją ca na po zy cji przyj mu -
ją cej oraz Lau ren Bar field – mło da
i nie zwy kle uta len to wa na za wod nicz ka
ze Stanów Zjednoczonych.

Trzy ma my kciu ki i ży czy my sa mych suk ce -
sów!

Michał Świokło n

Przed na mi wa ka cje. Dzie ci wy ru szą
na ko lo nie i obo zy, do ro śli wy ja dą
na urlo py. Wie le osób wy bie rze ak tyw -
ny wy po czy nek nad wo dą lub na gór -
skich szla kach. Aby uchro nić się
przed nie bez pie czeń stwem i je go ne ga -
tyw ny mi na stęp stwa mi, war to przy po -
mnieć so bie, cze go na le ży się
wy strze gać i na co zwra cać szcze gól ną
uwa gę, aby wa ka cje mi nę ły bez piecz -
nie, do star cza jąc tyl ko po zy tyw nych
i nie za po mnia nych wra żeń.

Za sa dy bez piecz ne go po by tu nad wo dą:
• korzystaj tylko z kąpielisk strzeżonych,

ograniczonych bojami: żółtymi dla
początkujących oraz czerwonymi dla
zaawansowanych

• przestrzegaj zasad regulaminu
kąpieliska, stosuj się do zaleceń
ratownika oraz znaków informacyjnych
i ostrzegawczych

• ubrania i rzeczy osobiste pozostawiaj
pod opieką znanej ci osoby

• po dłuższym opalaniu się wchodź
do wody powoli – szok termiczny może
być przyczyną wypadku

• przed skokiem do nieznanej wody
zbadaj dno – korzeń, kamień, czy
jakikolwiek przedmiot może
spowodować groźny uraz kręgosłupa

• zwracaj uwagę na innych kąpiących się,
którzy mogą potrzebować pomocy

• w przypadku złego samopoczucia
natychmiast wyjdź z wody

• nigdy nie wchodź do wody po wypiciu
alkoholu

• jeżeli pod twoją opieką znajduje się
młodsze rodzeństwo, ani na chwilę nie
spuszczaj go z oka – małe dzieci nie
powinny kąpać się same.

Bez względ nie za bra nia się ko rzy sta nia
z ką pie li ska, na któ rym wy wie szo na jest fla -
ga ko lo ru czer wo ne go!

Pla nu jąc wy po czy nek nad wo dą, zwróć uwa -
gę na miej sca, któ re ozna czo no ja ko Czar ny
Punkt Wod ny – to miej sca, gdzie wy stę pu je
zwięk szo ne nie bez pie czeń stwo uto nię cia.

Bez pie czeń stwo pod czas po by tu w gó rach:
• pamiętaj o zmiennej pogodzie w górach
• dostosuj obuwie i ubiór do panujących

warunków atmosferycznych
• przemieszczaj się tylko wyznaczonymi

szlakami górskimi
• zabierz ze sobą telefon komórkowy

z numerem GOPR
• zabierz dodatkowy posiłek oraz

podstawowy sprzęt pierwszej pomocy,
a także gwizdek i latarkę do ewentualnej
sygnalizacji miejsca pobytu

• pamiętaj o każdorazowym informowaniu

pracowników
schroniska
o planowanej trasie
przemarszu oraz
przybliżonej godzinie
powrotu.

Bez pie czeń stwo pod czas po by tu w le sie:
• poruszaj się wyłącznie wyznaczonymi

ścieżkami
• nie oddalaj się od grupy
• dbaj o czystość, nie wyrzucaj śmieci, nie

niszcz przyrody
• ognisko rozpalaj jedynie pod opieką

osób dorosłych w miejscu do tego
wyznaczonym, po zakończeniu palenia
ogniska należy je dobrze wygasić,
zasypać piaskiem, a w miarę możliwości
zalać wodą

• nie podchodź do zwierząt i nie drażnij
ich, mogą być chore lub agresywne.

Bezpieczeństwo podczas prac polowych:
• uczulaj i pilnuj najmłodszych, aby nie

wchodzili w rejon prac polowych
• jeżeli starsze dzieci pomagają w pracy

dorosłym upewnij się, że maszyny
rolnicze są sprawne technicznie i ich
użycie nie spowoduje tragedii

• nie przewoź dzieci na maszynach
rolniczych, nawet na podwórku.

Roz ma wiaj z dziec kiem, dziec ko świa do me
to dziec ko bez piecz ne!

mł. asp. Emilia Kuligowska
oficer prasowy KPP Legionowo n

Bezpieczne�wakacje�2013

Kro ni ka Kry mi nal na
Za trzy ma li prze my tnika

Po li cjan ci z ze spo łu do wal ki z prze stęp -
czo ścią go spo dar czą za trzy ma li Krzysz to fa
Sz. Mę żczy zna miał w sa mo cho dzie po -
nad 500 pa czek pa pie ro sów bez pol skich
zna ków skar bo wych. Te raz od po wie przed
są dem za po peł nio ne prze stęp stwo. Krzysz -
to fo wi Sz. zgod nie z ko dek sem kar no-skar -
bo wym gro zi ka ra po zba wie nia wol no ści
do lat 3.

Po li cjan ci z ze spo łu do wal ki z prze stęp -
czo ścią go spo dar czą od kil ku dni ob ser wo -
wa li 23-let nie go mę żczy znę, któ ry w dni
tar go we po ja wiał się w re jo nie tar go wi -
ska miej skie go.

W mi nio ną so bo tę w go dzi nach ran -
nych po li cjan ci za trzy ma li 23-lat ka.
Krzysz tof Sz. prze cho wy wał w ba ga -
żni ku swo je go sa mo cho du za par ko -
wa ne go na jed nej z ulic w Le gio no wie
po nad 500 pa czek pa pie ro sów ró żnych
ma rek bez pol skich zna ków skar bo -
wych.

Mę żczy zna przy znał, iż pa pie ro sy któ re
by ły w je go sa mo cho dzie na le żą do nie go.
Te raz Krzysz tof Sz. od po wie przed są dem
za prze cho wy wa nie wy ro bów ty to nio wych
bez pol skich zna ków skar bo wych. Prze stęp -
stwo to zgod nie z ko dek sem kar no-skar bo -

wym jest za gro żo ne ka rą po zba wie nia wol -
no ści do lat 3.

kpple gio no wo.po li cja.waw.pl

Plaga nietrzeźwych
rowerzystów

Po li cjan ci z le gio now skiej ko men dy i pod le -
głych ko mi sa ria tów tyl ko w czwar tek 6 czerw -
ca za trzy ma li aż pię ciu nie trzeź wych
ro we rzy stów. Naj młod szy z nich 19-let ni

Kacper R. miał w or ga -
ni zmie ponad

1,7 pro mi la al ko -
h o  l u .

Mężczyzna zo stał za trzy ma ny przez po li -
cjan tów w Le gio no wie. Ko lej ny ro we rzy sta
z pro mi la mi za trzy ma ny na ter nie mia sta
Le gio no wo Ta de usz M. miał po nad pro mil
al ko ho lu.

Wszy scy nie trzeź wi ro we rzy ści od po wie -
dzą te raz przez są dem za po peł nio ne prze -
stęp stwo. Gro zi im ka ra na wet do ro ku
po zba wie nia wol no ści. Le gio now scy po li -
cjan ci po now nie ape lu ją o roz wa gę. Po spo -
ży ciu ja kie go kol wiek al ko ho lu nie
wsia daj my ani za kie row ni cę po jaz du ani
na ro wer.

kpple gio no wo.po li cja.waw.pl

Łamiesz prawo – tracisz
koncesję

Utra ta kon ce sji – ta ki mo że być sku tek
sprze da ży na po jów „z pro cen ta mi” oso bie
nie let niej w jed nym z le gio now skich skle -
pów w tzw. sta rym cen trum Le gio no wa.

O nie le gal nej sprze da ży pra cow ni cy
Urzę du Mia sta do wie dzie li się z ko -
mu ni ka tu na stro nie KPP Le gio no wo
i po je go zwe ry fi ko wa niu na tych -
miast roz po czę to pro ce du rę cof nię -

cia ze zwo le nia na sprze daż
na po jów al ko ho lo wych. Ze bra ny
ma te riał do wo do wy po twier dził

czyn za bro nio ny i z koń cem kwiet -
nia Pre zy dent Mia sta cof nął ze zwo -

le nie. Wła ści ciel skle pu wniósł od tej
de cy zji od wo ła nie do sa mo rzą do we go Ko -
le gium Od wo ław cze go, któ re roz strzy gnie
osta tecz nie o lo sach kon ce sji. Do te go cza -
su mo że pro wa dzić sprze daż.

www.le gio no wo.pl

KS Legionovia w II lidze
Naj wy raź niej le gio now scy pił ka rze po zaz dro ści li suk ce -
sów siat kar kom i ko le gom szczy pior ni stom. KS Le gio -
no via jest już trze cim ro dzi mym ze spo łem, któ ry
w ostat nim cza sie od niósł spek ta ku lar ny suk ces.

Pił ka rze Le gio no vii już od dłu ższe go cza su nie od da wa li ry wa lom
czo ło we go miej sca na szczy cie ta be li. I choć ki bi ce klu bu nie za kła da li
in ne go roz wią za nia, pił ka rze i dzia ła cze ode tchnę li do pie ro 8 czerw ca.
Wte dy to suk ces zo stał przy pie czę to wa ny, w me czu z WKS Wie luń le -
gio no wia nie oka za li się sil niej si i wy ni kiem 0:1 za pew ni li so bie awans. 

– Tar ga ją mną dwa uczu cia: ogrom na ra dość z wy ni ku, ale przede
wszyst kim rów nież wiel ka du ma z te go, co osią gnę li ci za wod ni cy. – po -
wie dział po awan sie tre ner ze spo łu Ma rek Pap szun, kwi tu jąc awans
swo ich pod opiecz nych. Tre ner za po wie dział jed no cze śnie, że za wod ni -
cy nie od pusz czą dwóch ko lej nych spo tkań. War to rów nież nad mie nić,
iż je den z za wod ni ków – Szy mon Le wic ki – mo że pre ten do wać do ty -
tu łu kró la strzel ców i wy nik zbli ża ją cych się me czy o tym za de cy du je.

Gra tu lu je my dru ży nie i ży czy my dal szych suk ce sów na bo iskach
nie tyl ko II li gi!

Mi chał Świo kło n

kronika kryminalnabezpieczne wakacje

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

Sza now ny Pa nie Pre zy den cie!! 
Czy by ła by ja kaś szan sa, że by wpły nął Pan

na „ge niu szy” z ZTM w spra wie li nii 731?
Po ostat niej zmia nie roz kła du ostat ni au to bus
tej li nii w week end od je żdża z Że ra nia już
o 2115… Dla mnie to tra ge dia! Pra cu ję w te -
atrze i naj czę ściej wra cam do do mu po 2200

i nie mam jak się do stać na Osie dle Mło -
dych… Oczy wi ście na pi sa łam skar gę
do ZTM-u, ale nie są dzę, że by po je dyn cza
skar ga coś da ła, a spra wa do ty czy wie lu lu dzi.
Czy oni tam my ślą, że w week en dy nikt nie pra -
cu je w War sza wie?

Ka ta rzy na

Sza now na Pa ni Ka ta rzy no oraz wszy scy Pań -
stwo, któ rzy pi sa li ście w po wy ższej spra wie!
W związ ku ze zmia na mi w po łą cze niach ZTM
oraz po gor szo ną syn chro ni za cją kur sów au to -
bu sów i po cią gów in for mu je my, iż bę dzie my
in ter we nio wać u prze woź ni ka w ce lu lep sze go
do sto so wa nia po łą czeń przy uwzględ nie niu
mo żli wo ści ta bo ro wych ZTM (zo sta li śmy po -
in for mo wa ni, że skoń czy ła się umo wa na dzie -
rża wę 100 au to bu sów i to jest przy czy ną zmian
w ko mu ni ka cji z Le gio no wem) oraz bu dże to -
wych na szej gmi ny. 

po zdra wiam

Dzień do bry. Mam py ta nie od no śnie wspól -
ne go bi le tu, co da lej z nim? Ma my już czer wiec,
a tu żad nych in for ma cji co nas mo że cze kać
od wa ka cji. Usta le nia są do koń ca czerw ca.
A z te go co wiem, nic się nie dzie je w tej spra -
wie. Czy żby to ci sza przed bu rzą? I czy bi let na -
dal po zo sta nie w tej for mie co jest? My ślę, że to
wa żna in for ma cja dla osób któ re z te go ko rzy -
sta ją i to z ca łe go Le gio no wa, rów nież z Le gio -
no wa Przy sta nek. Po zdra wiam

(Mag da le na)

Sza now na Pa ni Mag da le no, 
nie wąt pli wie utrzy ma nie wspól ne go bi le tu

jest bar dzo wa żną spra wą. Mi mo że spra wa

jest w to ku, nic kon kret ne go nie mo gę
w chwi li obec nej prze ka zać. Na pew no sta ra -
nia urzę du idą w kie run ku utrzy ma nia te go,
wy god ne go dla miesz kań ców, roz wią za nia.

Któ re przed szko la ma ją dy żur w wa ka -
cje 2013? Na stro nach przed szko li są sprzecz -
ne in for ma cje.

Ro mek

Sza now ny Pa nie, 
nie ma tu żad nej po mył ki. Rów no le gle pro -

wa dzo ne są dy żu ry w dwóch przed szko lach
w ró żnych czę ściach mia sta. Naj ogól niej
rzecz bio rąc Pia ski, Osie dle Mło dych i Bu ko -
wiec bę dą dy żu ro wa ły przy Ol szan ko wej, Ze -
grzyń skiej i Ja na Paw ła. Na to miast osie dla
Ja giel loń ska i So bie skie go przy Bro niew skie -
go, Kró lo wej Ja dwi gi i Ja giel loń skiej.

po zdra wiam n
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Bez piecz ny port fel
Jak zaoszczędzić parę groszy?

Ilu z nas sta wia ło so bie za cel re gu lar nie
od kła da nie pie nię dzy? Czę sto kroć
chcąc zmie nić złe przy zwy cza je nia de -
cy du je my się na ra dy kal ne zmia ny
– rów nież w od kła da niu pie nię dzy. Naj -
pierw nie gro ma dzi li śmy nic, na stęp nie
chce my od kła dać du żą cześć pen sji,
znacz nie ob ci na jąc wy dat ki. Ra dy kal ne
zmia ny za bu rza ją nasz har mo no gram
i oka zu ją się do bre je dy nie na krót ką
me tę, a po tem  wra ca my do sta rych na -
wy ków. Naj le piej spraw dza się me to da
ma łych kro ków i kil ka pro stych za sad.

Od kła daj na wet ma łe kwo ty. Nie ma za ma -
łych sum do oszczę dza nia. Je śli za cznie my
od od kła da nia 1% swo jej pen sji to uczy ni my
pierw szy krok do gro ma dze nia ka pi ta łu. Po ro -
ku mo że my dojść do od kła da nia 10%,
a po dwóch la tach do 20% do cho dów. Gdy za -
czy na my z wy so kie go pu ła pu, za zwy czaj star cza

nam za pa łu na je den kwar tał, po tem wra ca my
do punk tu wyj ścia.

Pro cent skła da ny to siód my cud świa ta. Te
sło wa wy po wie dział Al bert Ein ste in. Jest w tym
tro chę ra cji. Od kła da jąc co mie siąc 150 zł i in -
we stu jąc je np. na lo ka tę o opro cen to wa niu 8%
w ska li rocz nej, je ste śmy w sta nie odło żyć po 18
la tach po nad 30 000 zł (i sfi nan so wać z te go stu -
dia dziec ka). Po 40 la tach co mie sięcz ne go
oszczę dza nia 400 zł, na ten sam pro cent, zgro -
ma dzi my ka pi tał po nad 200 000 zł. Ma jąc ta kie
środ ki mo gli by śmy wy pła cać z kon ta, nie wpła -
ca jąc już nic, co mie siąc 2000 zł, przez 16 lat.

Wy da waj mniej, niż za ra biasz. To pod sta wa.
Oczy wi ście czę sto de cy du je my się na kre dy to -
wa nie fun da men tal nych in we sty cji (dom,
miesz ka nie), gdyż mu sie li by śmy zbyt dłu go od -
kła dać, aby sfi nan so wać te wy dat ki sa mi. Jed -
na kże nie po pa daj my w wir za ku pów i nie
za cią gaj my kre dy tów na codzienne wy dat ki.
Wpa da jąc w spi ra lę dłu gów i kre dy tów, czę sto
lą du je my w bar dzo nie ko rzyst nym po ło że niu.

Cza sem war to za pła cić za ja kość. Ile ra zy zda -
rzy ło Ci się za osz czę dzić na czymś, co nie prze -
trwa ło pró by cza su i szyb ko ule ga ło zu ży ciu lub
znisz cze niu? Za zwy czaj ta kie „oszczęd no ści”
wią żą się z tym, że po chwi li mu si my po now nie

tra cić czas i pie nią dze na ko lej ne za ku py. Fan -
ta stycz nie opi su je to przy sło wie: ską py tra ci dwa
ra zy. Pa mię taj za tem, że by w za ku pach
– zwłasz cza istot nych rze czy – za wsze kie ro wać
się w pierw szej ko lej no ści ja ko ścią (ale uwa ga
– nie mar ką!), a do pie ro po tem ce ną.

Pa mię taj o ukry tych kosz tach. Dla cze go
na prze strze ni ostat nich lat tak bar dzo po ta nia -
ły te le fo ny ko mór ko we i smart fo ny? Bo sprze -
daw cy li czą na to, że za pła cisz wię cej pła cąc
za abo na ment i in ne usłu gi. Cza sem war to za -
pła cić za coś nie co wię cej na star cie, aby tym sa -
mym za pew nić so bie o wie le ni ższe kosz ty
eks plo ata cyj ne.

… i kosz tach al ter na tyw nych, czy li kosz tach
nie wy ko rzy sta nych mo żli wo ści. Trzy ma jąc pie -
nią dze w skar pe cie nie wy cho dzisz na ze ro.
Two ją stra tą jest pew ny zysk
z od se tek na lo ka cie ban ko -
wej. Nie po rów nu jąc ofert
na ryn ku rów nież mo żesz
po nieść stra tę, de cy du jąc się
na gor szą lo ka tę. Pa mię taj,
że zy ski za czy na ją się do pie -
ro je śli „po ko nasz” in fla cję.

Piotr Ka wa la,
ekonomista n

Skutecznie przeciw owadom
i w zgodzie z naturą

Na de szły wła śnie upra gnio ne wa ka cje. Chce my wię cej cza su
spę dzać na świe żym po wie trzu w oto cze niu wspa nia łej przy -
ro dy gór, je zior, la sów i łąk. Co zro bić, kie dy wszech obec ność
owa dów m.in.: ko ma rów, me szek, klesz czy, os, pszczół, mró -
wek i pa ją ków sku tecz nie za tru wa nam ra dość let nie go od po -
czyn ku? Jak so bie ra dzić, nie za po mi na jąc, że one też, tak jak
my, są czę ścią tej przy ro dy, sta no wiąc wa żne jej ogni wo.

Obec nie na ryn ku ap tecz nym ma my sze ro ką ga mę pre pa ra tów, za -
pew nia ją cych kom fort pod czas spa ce rów i let nich wę dró wek, jak rów -
nież pod czas prze by wa nia w do mu. Jed no cze śnie nie tru ją śro do wi ska,
tak jak po wszech nie sto so wa ne pre pa ra ty owa do bój cze, któ re po wo du -
ją za gła dę rów nież tych po ży tecz nych dla nas owa dów np. pszczół czy
bie dro nek. Pre pa ra ty te sku tecz nie od stra sza ją owa dy, zmie nia jąc kie -
ru nek ich lo tu, przez co za po bie ga ją ich uką sze niom, kie dy znaj du je -
my się na ich dro dze. W swo im skła dzie za zwy czaj za wie ra ją na tu ral ne
olej ki ete rycz ne ta kie jak: citronelli, drze wa her ba cia ne go, la wen do -
wy, goź dzi ko wy. Two rzą one na na szej skó rze cien ką war stwę ochron -
ną, na da ją cą jej de li kat ny dla czło wie ka, a jed no cze śnie nie przy jem ny
dla ko ma rów, me szek i klesz czy, za pach. Olej ki te wy twa rza ją na tu ral -
ną ba rie rę, któ ra znie chę ca owa dy do prze by wa nia w bez po śred nim
są siedz twie czło wie ka. Pre pa ra ty te dzię ki za war to ści D -pan te no lu i wi -
ta mi ny E dzia ła ją też ła go dzą co na na szą skó rę. Są prze ba da ne der -
ma to lo gicz nie i nie wy wo łu ją pod ra żnień. Mo gą być z po wo dze niem
sto so wa ne przez ca łą ro dzi nę, rów nież ma łe dzie ci. W ap te ce znaj dzie -
cie je pod na zwą han dlo wą np.: Mo ski ter -long ac tiv, Fresh -off spray,
Ori no ko spray, 100P -ae ro zol, Mos bi to -su chy spray. Ae ro zo le na no si -
my bez po śred nio na nie usz ko dzo ną skó rę, z od le gło ści ok 20 cm, chro -

niąc oczy, usta i nos oraz de li kat nie roz pro wa dza my po od sło nię tych
czę ściach cia ła. Nie wdy cha my ich. Na le ży pa mię tać o ko niecz no ści po -
wta rza nia tej czyn no ści co 2–3 go dzi ny.

In ną po sta cią są pla stry za pa cho we, na są czo ne na tu ral nym olej kiem ci -
tro nel la (np. Fresh -off), któ re przy kle ja my bez po śred nio na nie usz ko dzo -
ną skó rę, bądź też na wó zek nie mow lę cy al bo na po wierzch nię łó żka. Są
bez piecz ne i wy god ne w sto so wa niu dla ca łej ro dzi ny. Na tych mia sto wy
efekt utrzy mu je się do 12 go dzin. Na po dob nej za sa dzie dzia ła też si li ko -
no wa opa ska Ori no ko band, któ ra uwal nia jąc na tu ral ny ole jek ci tro nel -
la, two rzy ba rie rę chro nią cą przed uką sze nia mi ko ma rów i me szek. Dzia ła
efek tyw nie do 7 dni, i co wa żne, nie za wie ra skład ni ków owa do bój czych.

Bę dąc w le sie czy par ku nie mo że my za po mnieć o groź nych pa ję cza -
kach – klesz czach. Do brze jest mieć na so bie odzież cał ko wi cie za sła -
nia ją cą rę ce i no gi, a po po wro cie spraw dzić do kład nie czy kleszcz nie
wcze pił się gdzieś w na szą skó rę. Je śli nie mo że my udać się do punk -
tu me dycz ne go, mu si my sa mi usu nąć klesz cza pę se tą. Mo że to być
Ori no ko  – przy rząd do usu wa nia klesz czy lub bar dziej sku tecz ny Mos -
bi to Tic -off  – w ae ro zo lu. Pre pa rat ten za bi ja klesz cza, po wo du jąc wy -
co fa nie apa ra tu gę bo we go z na sze go cia ła, mi ni ma li zu jąc ry zy ko
prze nie sie nia cho rób za kaź nych.

Nie ste ty nie da się w peł ni wy eli mi no wać ry zy ka uką sze nia lub
użą dle nia i wte dy przy cho dzą nam z po mo cą pre pa ra ty ła go dzą ce
skut ki uką szeń. W ap te ce ma my sze ro ką ga mę że li, któ re ko ją i ła -
go dzą świąd i obrzęk skó ry, pie lę gnu ją pod ra żnie nia i za pew nia ją
przy jem ne po czu cie chło du np.: En til żel, Fe ni stil żel, Mos bi to żel,
Ori no ko żel, Da pis żel. Ten ostat ni mo że być sto so wa ny u nie mow -
ląt, po sia da po zy tyw ną opi nię In sty tu tu Mat ki i Dziec ka. Ori no ko
ju nior żel za wie ra wy ciąg z dzi kie go roz ma ry nu i pro po li su,
dzię ki cze mu sku tecz nie i szyb ko ła go dzi naj do tkliw sze
skut ki uką szeń.

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

Na Kopernika n

poradyeksperci

Porada weterynarza
Wakacyjne dylematy

Co ro ku przed wa ka cja mi wła ści cie le
czwo ro no żnych pu pi li sta ją przed dy le -
ma tem, co zro bić ze zwie rza kiem
w cza sie wy jaz du? Oczy wi ście je śli jest
to mo żli we, mo żna psa, a na wet szczur -
ka czy cho mi ka za brać ze so bą.

Na le ży tyl ko przed wy jaz dem upew nić się,
czy w da nym pen sjo na cie, czy kem pin gu
przyj mo wa ne są zwie rza ki. Je śli jed nak wy -
jazd wią że się z wie lo go dzin nym lo tem sa -
mo lo tem i koń czy na dru gim koń cu świa ta
w ho te lu, ra czej bra nie pu pil ka nie wcho dzi
w grę. By wa też, że zwie rzak nie zno si pod -
ró ży al bo jest po pro stu mę czą cym to wa rzy -
szem. Wte dy na le ży roz wa żyć opcje
zo sta wie nia zwie rza ka w do mu pod czy jąś
opie ką lub od da nia na czas wa ka cji do za -
przy jaź nio nych zna jo mych lub do ho te lu dla
zwie rząt. Ka żda z tych opcji ma swo je plu sy
i mi nu sy. Przede wszyst kim wła ści ciel po wi -
nien wziąć pod uwa gę, ja ki ga tu nek czwo ro -

no ga chce zo sta wić i ja ki typ
cha rak te ru on przed sta wia. Dla psa

roz sta nie z wła ści cie lem to trud na
sy tu acja i naj le piej znie sie opie -
kę za przy jaź nio nych lu dzi. Je śli

ma my przy ja ciół lub człon ków ro dzi ny, któ -
rych psiak zna i lu bi, oni bę dą naj lep szy mi
opie ku na mi na czas wy jaz du. W przy pad ku
ko tów, wa żne jest aby po zo sta ły na swo im te -
re nie, zwier za ki te bar dzo źle zno szą wszel -
kie zmia ny i wy jazd opie ku nów już je bar dzo
ze stre su je, a do dat ko wo prze pro wadz ka, na -
wet do za przy jaź nio nych lu dzi, bę dzie trud -
nym prze ży ciem. Dla te go cza sa mi
naj lep szym roz wią za niem w wy pad ku ko cia -
ków, jest po pro sze nie za przy jaź nio nej są -
siad ki o przy cho dze nie do nich i opie kę.
Wy star czy od wie dzić ko ty dwa ra zy dzien nie,
spraw dzić czy ma ją je dze nie i wo dę, sprząt -
nąć ku we tę i po roz ma wiać z ni mi przez
chwi lę. Chy ba, że ko ty ma ją ulu bień ców
wśród na szych przy ja ciół, wte dy mo żna po -
pro sić o po miesz ka nie z ko tem na czas wy -
jaz du. Trud nym zwier zacz kiem do
zo sta wia nia jest też kró lik mi nia tu ro wy. Te
pu cha te „przy tu la sy” są zwie rza ka mi bar dzo
wra żli wy mi na stres i war to do brze prze my -
śleć, co z ni mi zro bi my w cza sie wa ka cji.
Zwy kle ła two zna leźć chęt ne go na za bra nie
kró licz ka wraz z klat ką na te wy jaz do we 3 ty -
go dnie, ale mu si my zo sta wić kon kret ne
i szcze gó ło we wy tycz ne jak opie ko wać się
ma lu chem. Bo wszel kie zmia ny bę dą go stre -
so wa ły, a już kon takt z kimś ob cym bę dzie
trud ny dla kró li ka. Mniej wra żli we są świn ki
mor skie, a cho mi ki czy mysz ki nie bar dzo
przej mą się chwi lo wym bra kiem wła ści cie li.
Oczy wi ście też mu szą zo stać pod opie ką od -

po wie dzial nych opie ku nów, ale znio są to
na pew no do brze.

Ostat nią opcją jest po zo sta wie nie czwo ro -
no ga w ho te lu dla zwie rząt. Nie bez po wo du
pi szę o tej mo żli wo ści ja ko ostat niej, bo
uwa żam, że po zo sta wie nie pu pi la w kom -
plet nie ob cym miej scu i z nie zna ny mi ludź -
mi jest bar dzo stre su ją ce dla zwie rząt.
Oczy wi ście je śli nie ma wy bo ru, to le piej wy -
brać ta ką mo żli wość niż po zo sta wić zwie rza -
ka sa mo pas lub z kimś nie od po wie dzial nym.
W do brych ho te lach dla zwie rząt pra cu ją
pro fe sjo nal ni opie ku no wie, któ rzy ma ją du -
żą wie dzę o pod opiecz nych. Więk szość ho -
te li ma za przy jaź nio nych le ka rzy
we te ry na rii, któ rzy spra wu ją opie kę
nad czwo ro no żny mi pen sjo na riu sza mi.

Wa żne, nie za le żnie któ ry ga tu nek zo sta -
wia my na czas wa ka cji, aby no wi opie ku no -
wie do sta li bar dzo szcze gó ło we wy tycz ne co
i jak ro bić, czym kar mić i o ja kich po rach, jak
czę sto wy mie niać żwi rek w ku we cie, czy
ściół kę w kla t kach. Naj le piej też zo sta wić ku -
pio ną w za pa sie kar mę do kład nie ta ką, jak
do tąd ja dło zwie rząt ko. Bo na gła zmia na
kar my, to stres dla or ga ni zmu i ry zy ko po ja -
wie nia się pro ble mów ga strycz nych. War to
też zo sta wić na mia ry na swo je go za przy jaź -
nio ne go le ka rza we te ry na rii, któ ry zna pu pi -
la i w ra zie po ja wie nia się cho ro by po mo że
szyb ko, nie cze ka jąc na po wrót wła ści cie li.

lek. wet. Małgorzata Charzyńska-Wróbel
z legionowskiego gabinetu weterynaryjnego n

Odżywcza moc ryb
Na sza co dzien na die ta po win na do star czać od po wied nią
daw kę wi ta min i skład ni ków mi ne ral nych. Dla te go war to
pa mię tać o ży wie nio wych za le tach ryb, jed ne go z naj cen -
niej szych po kar mów, ja ki da ła na na tu ra.

Wzmac nia ją od por ność i ser ce
Tłusz czu ry bie go nie na le ży się bać, po nie waż za war te w nich nie -

zbęd ne nie na sy co ne kwa sy tłusz czo we (NNKT) ome ga -3 wzmac -
nia ją od por ność, ła go dzą pro ce sy za pal ne, ob ni ża ją ci śnie nie krwi
i za po bie ga ją cho ro bom cy wi li za cyj nym, ta kim jak: nad ci śnie nie,
mia żdży ca, cho ro by ukła du krą że nia, oty łość i cu krzy ca.

Dba ją o li nię i zdro we ko ści
Pie czo na ry ba to pra wie czte ry ra zy mniej ka lo rii, niż ta ka sa ma

por cja szyn ki wie przo wej. Co wię cej, ry ba to ta kże źró dło jo du, nie -
zbęd ne go do pro duk cji hor mo nu tar czy cy od po wia da ją ce go za pra -
wi dło wą prze mia nę ma te rii.

Od po wied nio przy go to wa na ryb ka (po przez go to wa nie na pa rze,
pie cze nie w fo lii lub na gril lu elek trycz nym, du sze nie oraz sma że nie
na pa tel ni bez tłusz czo wej) do star cza ła two przy swa jal ne go biał ka,
wap nia oraz wi ta min A i D. Wie my na to miast, że wi ta mi na A wpły -
wa na od por ność or ga ni zmu, pro ces wi dze nia i kon dy cję skó ry, a D
– wzmac nia ko ści i re gu lu je go spo dar kę wap nio wo -fos fo ro wą. Bio -
rąc pod uwa gę po wy ższe, ry by po win ny być spo ży wa ne przez ka żdą
gru pę wie ko wą, po cząw szy od dzie ci, aż po oso by w wie ku se nio ral -
nym.

Uspo ka ja ją i ła go dzą ner wy
Chu de ry by zwięk sza ją po ziom se ro to ni ny (hor mo nu szczę ścia)

dzia ła ją ce go prze ciw de pre syj nie oraz do star cza ją ta kże wi ta min
z gru py B, któ re wspo ma ga ją pro ce sy ukła du ner wo we go, po pra -
wia ją kon cen tra cję i pa mięć.

Aby unik nąć spo ży wa nia ryb ska żo nych me ta la mi cię żki mi, sta -
raj my się wy bie rać te z do bre go i spraw dzo ne go źró dła. Po win ni -
śmy ogra ni czyć je dze nie ryb ma ry no wa nych, z pusz ki oraz ryb
wę dzo nych (szcze gól nie ich skó ry). Je że li je aku rat bar dzo lu bi my

to na le ży pa mię tać o zdję ciu skór ki i spo ży wa niu ich w ogra ni czo -
nych ilo ściach, ze wzglę du na du żą ilość so li w tak przy go to wa nych
ry bach.

Ze wzglę du na odżyw czą moc ryb war to pod jąć pró bę wpro wa -
dze nia ich do co dzien ne go sty lu odży wia nia. Po le cam, aby po trak -
to wać to ja ko ro dzaj pro fi lak ty ki zdro wot nej na ka żdy dzień.

Prze pis
– fi let z min ta ja ze szpi na kiem
Skład ni ki do przy go to wa nia 4 por cji:
• 1 kg świeżej ryby (filety z mintaja)
• 400 g drobno posiekanego szpinaku (może być mrożony)
• 1 serek wiejski light
• 2 plastry sera feta
• 3 ząbki czosnku
• sól, pieprz

Sposób przygotowania:
• Rybę umyć, osuszyć w ręczniku papierowym, pokroić

na kawałki o długości 6 cm i posolić.
• Posiekany szpinak włożyć do garnka i na małym ogniu

podgrzewać, dodając serek wiejski, posiekany czosnek, sól
i pieprz do smaku. Wszystko na małym ogniu dobrze
wymieszać i po 5 minutach odstawić z ognia.

• Przygotować wysokie naczynie żaroodporne, wysmarować
delikatnie jego brzegi oliwą lub olejem i dno delikatnie
posmarować przygotowaną masą szpinakową. Na masę
wyłożyć płaty ryby i następnie całą rybę pokryć
masą szpinakową. Na wierzch posypać
na koniec pokruszony ser feta.

• Naczynie przykryć pokrywką i wstawić
na około 40 minut do nagrzanego
do temp. 180°C piekarnika.

• Rybę można podawać z gotowanymi lub
pieczonymi ziemniakami.

mgr Ju li ta Ksio nek
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