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Drodzy Mieszkańcy,
Mo że my ode tchnąć z ulgą – wio sna o nas nie za po mnia ła i na -
resz cie mo że my cie szyć się cie plej szą au rą. To do bry mo ment
na ge ne ral ne po rząd ki – i o tym spo ro pi sze my w tym nu me rze.

Te mat naj bar dziej rzu ca ją cy się w oczy po stop nie niu śnie gu to oczy wi ście za nie czysz czo ne zwie -
rzę cy mi od cho da mi uli ce i traw ni ki. Czy na praw dę chce my miesz kać w ta kim brud nym mie ście?
Wie rzę głę bo ko, że jed nak nie, po zwa lam więc so bie na ma ły pry wat ny apel, nie do wła ści cie li
psów, ale do wszyst kich współ miesz kań ców – nie bądź my obo jęt ni na ten nie este tycz ny i za gra -
ża ją cy zdro wiu pro blem, po pro śmy grzecz nie są sia da, by po sprzą tał po pie sku. Zaw sty dzi my go?
To do brze, mo że zre flek tu je się i za cznie to ro bić re gu lar nie.
Jak po rząd ki – to od ra zu my śli my o śmie ciach. Re wo lu cja w tym te ma cie cze ka ca łą Pol skę

już od lip ca. My od kil ku lat cie szy my się efek ta mi wpro wa dzo nych zmian, by li śmy jed ny mi
z pio nie rów no we go sys te mu. Dzię ki te mu dla nas re wo lu cji nie bę dzie. Cze ka nas wpraw dzie
nie wiel ka pod wy żka (1,50 zł za oso bę), ale za sa dy od bio ru od pa dów po zo sta ną nie zmie nio ne.
Przy po mi na my je w tym wy da niu.
Po rząd ki war to za pla no wać ta kże pod ką tem zdro wia i do bre go sa mo po czu cia. Na sza die te tycz ka

pro po nu je wio sen ne oczysz cza nie or ga ni zmu, ale war to po my śleć też o por cji zdro we go ru chu. Oka -
zji bę dzie spo ro. 20 kwiet nia za cznie dzia łać bez płat nawy po ży czal nia ro we rów wAre nie, dzień póź -
niej od bę dzie się otwar cie se zo nu ro we ro we go i pierw szy ma ra ton – Me ri da Ma zo via MTB
Ma ra thon. Ko lej ny – Lot to Po land Bi ke Ma ra thon – za pla no wa ny jest na 26 ma ja. Wio sna to ta kże
czas na roz po czę cie se zo nu pik ni ko we go. My roz pocz nie my go 3 ma ja pik ni kiem w ra tu szu pod ha -
słem „Ru sza my nama jów kę!”. Bę dzie tam spo ro atrak cji dla ca łych ro dzin, a przy oka zji mo żna bę -
dzie zro bić prze gląd tech nicz ny ro we rów. Je śli lu bi cie za ba wy w ple ne rze, nie mo że Was tam
za brak nąć. Do zo ba cze nia.

Anna Szczepłek
po. Redaktora Naczelnego �
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Grand Prix dla „Pod Gó rę”
Le gio now ska gru pa wo kal no-in stru men -

tal na „Pod Gó rę” na dwu dzie stym Ogól no -
pol skim Fe sti wa lu Pio sen ki Har cer skiej
„Śpie wo gra niec” wy wal czy ła na gro dę
Grand Prix. Choć to nie pierw sze tro feum
te go ze spo łu, śmia ło mo żna po wie dzieć, że
w do tych cza so wej ka rie rze mło dych mu zy -
ków jest ono ich naj więk szym osią gnię -
ciem.
Le gio now scy har ce rze w Tar no brze gu

nie mie li ła twe go za da nia, bo wiem kon ku -
ro wa li aż z osiem na sto ma ze spo ła mi z ca -

łe go kra ju. Jed nak do sko na łe przy go to wa -
nie tej gru py pod okiem Bar ba ry i Mi cha ła
Jan kow skich oraz Krzysz to fa Ber nar da,
przy nio sło efek ty.
W skład „Pod Gó rę” wcho dzą har ce rze

z ZHP, oraz człon ko wie Sto wa rzy sze nia
Har cer stwa Ka to lic kie go Za wi sza. Na gro -
da zdo by ta pod czas tar now skie go „Śpie wo -
grań ca” ma dla nich szcze gól ną wa gę,
po nie waż fe sti wal ten or ga ni zo wa ny jest
co rocz nie w dniu naj wa żniej sze go har cer -
skie go świę ta – Dnia My śli Bra ter skiej
– tj. w rocz ni cę uro dzin za ło ży cie la skau -
tin gu Ro ber ta Ba de na-Po wel la.

An na Szwar czew ska �

Wmar cu ka żdy ro dzic przy szłe go pierw szo kla si sty
mógł po znać wy bra ną przez sie bie le gio now ską
pla ców kę oświa to wą pod czas cy klu Dni Otwar tych.

Ce lem spo tkań by ło za po zna nie przy by łych z ofer tą dy dak -
tycz ną i wa run ka mi po by tu w szko le. Obec ni na spo tka niach
ro dzi ce mie li mo żli wość po zna nia hi sto rii, osią gnięć, ofer ty
edu ka cyj nej oraz sta nu przy go to wa nia ka żdej pla ców ki
na przy ję cie dzie ci 6 i 7-let nich, spo tka nia z dy rek to ra mi
szkół i na uczy cie la mi, wy słu cha nia wy kła dów spe cja li stów
na te mat doj rza ło ści szkol nej i roz wo ju dziec ka oraz wzię cia
udzia łu w za ję ciach po ka zo wych z udzia łem dzie ci

W Szko le Pod sta wo wej nr 7 Dni Otwar te trwa ły od 4 do 8 mar ca.
Go ście oglą da li za ję cia w od dzia łach przed szkol nych, kla sach pierw -
szych oraz za ję cia z ję zy ka an giel skie go prze pro wa dzo ne w kla sach
dru giej oraz trze ciej. Pod czas Dni Otwar tych w Ze spo le
Szkolno-Przed szkol nym nr 2 psy cho log oraz pe da gog przed sta wi ły in -
for ma cje na te mat doj rza ło ści szkol nej i or ga ni za cji po mo cy psy cho -
lo gicz no -pe da go gicz nej. W Ze spo le Szkół nr 3 ro dzi ce uczest ni czy li
w pre lek cji na te mat ró żnic pro gra mo wych mię dzy od dzia łem przed -
szkol nym a pierw szą kla są szko ły pod sta wo wej. Szko ła przy go to wa ła
rów nież pre zen ta cję mul ti me dial ną, w któ rej zo sta ły przed sta wio ne
jej atu ty i osią gnię cia. 14 mar ca ro dzi ce wy słu cha li in for ma cji na te -
mat or ga ni za cji pra cy w kla sach pierw szych w Ze spole Szkol no-Przed -
szkol nym, zwie dza li sa le lek cyj ne, oglą da li wy sta wę prac uczniów,
pre zen ta cję mul ti me dial ną o roz wi ja niu ta len tów oraz mie li oka zję
po roz ma wiać z na uczy cie la mi klas II i III. Dzie ci mo gły w tym cza sie
po ba wić się na sa li za baw lub wziąć udział w za ję ciach przy go to wa -
nych przez na uczy cie li świe tli cy szkol nej. 19 mar ca był Dzień Otwar -
ty w Ze spo le Szkół nr 1. W Szko le Pod sta wo wej nr 8 od by ło się

spo tka nie in for ma cyj ne, pod czas któ re go ro dzi ce uzy ska li od po wie -
dzi na nur tu ją ce ich py ta nia. Ma lu chy zwie dzi ły szko łę, ba wi ły się
w świe tli cy szkol nej. Spo tka nie uprzy jem nił wy stęp szkol ne go ze spo -
łu mu zycz ne go oraz po kaz tań ca to wa rzy skie go.

Łu kasz Kon stan ty no wicz �

Otwarte drzwi szkół Zaproszenia
(kwiecień–maj)
19 kwietnia – Gala PLMMA
Arena Legionowo, godz. 1900
Walka Wieczoru: Żelazowski

vs Szuliński o pas federacji
Bilety: www.mma-legionowo.pl

19 kwietnia – Pieśni hiszpańskie
i argentyńskie
sala widowiskowa w ratuszu, godz 1900
Bilety: 25 zł do nabycia w MOK

ul. Norwida 10

19–21 kwietnia Harcerski Festiwal
Piosenki „Wiosenne Czarowanie”
pod hasłem „Kocham Bieszczady!”
program na www.wiosenneczarowanie.info

20 kwietnia – Teatr Nikt Mnie Nie Chce
Premiera spektaklu, „Dusiciel

z Jęczydołów”
sala widowiskowa w ratuszu, godz. 1900

20 kwietnia – Otwarcie sezonowej
wypożyczalni rowerów
Arena Legionowo

20 kwietnia – Grand Prix w tenisie
stołowym
Arena Legionowo
start zawodów 900, zapisy 830, wpisowe

open mężczyzn – 10 zł

21 kwietnia –Merida MTB Maraton
–maraton rowerowy
Przy Arenie Legionowo

ul. Chrobrego 50 B; godz. 1100

21 kwietnia – Grand Prix Amatorów
w piłkę koszykową w godz. 1500–1800
w piłkę siatkową w godz. 900–1400
Arena Legionowo
szczegóły: www.mosir-legionowo.pl

27 kwietnia – Koncert Premierowy płyty
„Korporoboty” zespołu Intercity
sala widowiskowa w ratuszu, godz. 1800
Wstęp wolny

28 kwietnia –Maraton Filmowy: Easy
Rider, Hair, Znikający punkt
sala widowiskowa w ratuszu, godz. 1800
Wstęp wolny

3 maja – Obchody Święta Konstytucji
Pik nik „Ru sza my na ma jów kę!”
Kościół Garnizonowy ul. Piłsudskiego 5
Ratusz ul. Piłsudskiego 41

7 maja – spotkanie autorskie z poetą
Leszkiem Żulińskim
Biblioteka Główna ul. Broniewskiego 7
godz. 1915

10–11 maja „Wiosna Bardów”
Bilety – 20 zł, dostępne w MOK

Legionowo ul. Norwida 10 �

Legionowsko -
-chorwacki biznes
Am ba sa dor Nad zwy czaj ny i Peł no -
moc ny Re pu bli ki Chor wa cji Ivan del
Ve chio od wie dził 4 kwiet nia Le gio no -
wo. Spo tka nie z wła dza mi mia sta oraz
przed sta wi cie la mi lo kal ne go biz ne su
słu ży ło wy mia nie do świad czeń oraz
na wią za niu biz ne so wych kon tak tów.

Chor wa cja chce współ pra co wać z Pol ską,
z mia stem Le gio no wo – ta ka de kla ra cja pa -
dła z ust chor wac kie go dy plo ma ty. Pre zy dent
za chę cił go ścia do głęb sze go po zna nia Le -
gio no wa, wska zu jąc na je go po ten cjał in we -
sty cyj ny, tu ry stycz ny i edu ka cyj ny.
Pod czas spo tka nia roz ma wia no o pro ble -

mach pol skich gmin, o wy ko rzy sta niu fun du -
szy unij nych, mo żli wo ściach, ja kie stwa rza ją
oraz za da niach, ja kie sto ją jesz cze przed jed -

nost ka mi sa mo rzą du te ry to rial ne go. Oprócz
sie dzi by Urzę du Mia sta Le gio no wo, dy plo -
ma ta od wie dził rów nież Miej ski Ośro dek
Spor tu i Re kre acji, sie dzi bę fir my Ko per fam
oraz Sta ro stwo Po wia to we w Le gio no wie.
Szcze gól ne za in te re so wa nie am ba sa do ra
wzbu dzi ła Are na Le gio no wo, po nie waż
chciał by wy ko rzy stać do świad cze nia Le gio -
no wa w bu do wie te go ty pu obiek tów w swo -
im kra ju.

Łu kasz Kon stan ty no wicz �

Zdjęcie miesiąca
To nie prima aprilis, w tym roku Wielkanoc przypominała Boże Narodzenie.

Spotkanie w SP nr 4

Ambasador na spotkaniu z Prezydentem

Prześlij nam swoją fotkę z Legionowa

2
nr 3/2013 r.

3
nr 3/2013 r.Moje Legionowo Moje Legionowo



Kałużyński
o Kałużyńskim

Au tor skie spo tka nie z Woj cie chem Ka -
łu żyń skim, au to rem wy da nej nie daw -
no ksią żki „Pół ży cia w ciem no ści.
Bio gra fia Zyg mun ta Ka łu żyń skie go”,
od by ło się 15 mar ca w MOK -u w ra -
mach Dys ku syj ne go Klu bu Ksią żki
„Ście żki”.

Zwią za ny z Le -
gio no wem au tor bio gra fii, po dob nie

jak jej bo ha ter, jest kry ty kiem fil mo -
wym. I tak sa mo jak on, oka zał się in te re -
su ją cym ga wę dzia rzem. W spo sób
pla stycz ny i barw ny, ope ru jąc mnó stwem
aneg dot, opo wia dał o Zyg mun cie Ka łu żyń -
skim, o swo im do nie go sto sun ku oraz o pi -
sa niu ksią żki, któ ra ze bra ła bar dzo do bre
re cen zje. Wy ja śniał nie tyl ko zbie żność na -
zwisk, ale rów nież dzie lił się przy pusz cze -
nia mi co do mo ty wów po stę po wa nia tej

cie ka wej i wy ra zi stej po sta ci, wzbu dza ją cej
jed no cze śnie wie le kon tro wer sji.
Do peł nie niem spo tka nia by ła pro jek cja

fil mu do ku men tal ne go o Zyg mun cie Ka łu -
żyń skim „Pół ży cia w ciem no ściach”, wy re -
ży se ro wa ne go przez Ja na So siń skie go,
któ ra od by ła się w ra mach Klu bu Fil mo we -
go Po wie trza.
Dys ku syj ny Klub Ksią żki „Ście żki” dzia -

ła w le gio now skim MOK-u od czerw ca
ubie głe go ro ku,

w ra mach ogól -
n o  p o l  s k i e  g o
pro gra mu In sty -
tu tu Ksią żki.
Two rzy go gru -
pa osób, któ re
spo ty ka ją się
raz w mie sią -
cu, aby po roz -
m a  w i a ć
o wy bra nej
w c z e  ś n i e j
k s i ą  ż c e .
Uczest ni cy
ma ją mo -
żli wość nie
tyl ko po -
dzie le nia

się wra że -
nia mi z prze czy ta nej lek tu ry,

ale i za po zna nia się z no wy mi au to ra mi
oraz ga tun ka mi li te rac ki mi i no wo ścia mi
wy daw ni czy mi. Klub dzia ła pod pa tro na -
tem Pre zy den ta Mia sta, na to miast du cho -
wym pa tro nem przed się wzię cia jest Jó zef
Czap ski, wy bit ny ma larz i ese ista emi gra -
cyj ny, któ ry pu bli ko wał swo je tek sty w pa -
ry skiej „Kul tu rze”, w ru bry ce „Ście żki”.
Wię cej in for ma cji o DKK „Ście żki”
na stro nie in ter ne to wej MOK -u, tam rów -
nież prze kie ro wa nie na stro nę FB.

Re na ta So wiń ska
Ini cja tor, or ga ni za tor i mo de ra tor DKK

„Ście żki” �

Liczby miesiąca

Legionowskie 
odpady komunalne

w liczbach (dane za
2012 rok):

• ilość śmieci zebrana w ramach

systemu gospodarki odp
adami:

15 200 ton

• łączna ilość legio
nowskich śmieci:

16 400 ton

• selektywnie zebr
ane w ramach

systemu: 3350 ton, w tym surowce

wtórne 1200, zielo
ne 1500,

wielkogabarytow
e 650

• osiągnięty poziom
o odzysku

surowców wtórny
ch 22%.

kwiecień 1919

12
sobota

wymarsz I batalionu na front

Zenona, Saby, Andrzeja,
Wiktora i Juliusza

Kartka z kalendarza
Na po cząt ku 1919 r. w ko sza rach w Ja błon -

nie na ba zie od dzia łu ma jo ra Je rze go Tro ja -
now skie go roz po czę to for mo wa nie trzech
ba ta lio nów 2. Puł ku Pie cho ty Woj ska Pol skie -
go. 12 IV 1919 r. I ba ta lion pod do wódz twem
ka pi ta na Emi la Czap skie go wy ru szył z Ja -
błon ny na Front Li tew sko -Bia ło ru ski, gdzie
przy stą pił do dzia łań prze ciw ko bol sze wi kom
i po kil ku dniach zdo był Li dę. Wma ju 1919 r.
do łą czył do nie go przy by ły z Ja błon ny II ba ta -
lion pod do wódz twem po rucz ni ka Ja na Sen -
dor ka. Oba ba ta lio ny wzię ły udział w wal kach
o li nię Be re zy ny. III ba ta lion do wo dzo ny
przez ma jo ra Wi tol da Grzy bow skie go skie ro -
wa no do Ma ło pol ski Wschod niej, gdzie wal -
czył pod Ro ha ty nem i Bro da mi. W okre sie
for mo wa nia w Ja błon nie tych i in nych od -
dzia łów przez ofi ce rów z daw nych Le gio nów
Pił sud skie go za czę to uży wać na zwy Ja błon na
Le gjo no wa, któ rą póź niej prze kształ co no
w Le gio no wo. �

Zwią za ny z Le -
gio no wem au tor bio gra fii, po dob nie

jak jej bo ha ter, jest kry ty kiem fil mo -

się wra że -
nia mi z prze czy ta nej lek tu ry,

ale i za po zna nia się z

Sonda uliczna
W tym miesiącu, w związku
z rozstrzygnięciem przetargu na odbiór
odpadów komunalnych od lipca br. oraz
uchwaleniem przez Radę Miasta nowych
stawek za wywóz odpadów, zapytaliśmy
mieszkańców Legionowa czy są
zadowoleni z systemu gospodarki
odpadami, działającego w naszym
mieście od 2009 roku.

Bogdan
Rybuczyk
Jestem bardzo
zadowolony.
Śmieci
wybierane są trzy

razy w tygodniu. Zmniejsza się ilość
niesegregowanych odpadów w altankach
i lasach.

Stanisław Korpal
Tak, ponieważ
odbierają każdą
ilość śmieci i nie
robią
problemów.

Monika Jagiełło
Tak, bardzo.
W mieszkańcach
zmienia się
sposób
myślenia co do

segregowania odpadów.

Maria Gajek
Jestem bardzo
zadowolona,
ponieważ
na osiedlu
na którym

mieszkam pojawiło się więcej kontenerów.
Zawsze uważałam, że śmieci powinno się
segregować. �

Na dal bę dzie my mo gli ko rzy stać
ze wspól ne go bi le tu – to do bra
wia do mość dla miesz kań ców

Le gio no wa. Nie brak jed nak i ciem -
niej szych stron ope ra cji
ZTM w spra wie współ pra -
cy z sa mo rzą da mi.

Przy po mnij my, że bo ry ka ją -
ce się z kło po ta mi fi nan so wy -
mi ZTM (m.in. z po wo du
zmniej sze nia im do ta cji z bu -
dże tu War sza wy) po sta no wi -
ło od bić so bie stra ty
na pod war szaw skich sa mo -
rzą dach, któ rym za pro po -
no wa ło pod wy żkę opłat
za wspól ny bi let. W przy -
pad ku Le gio no wa by ło to
pra wie 300% zwy żki. I to
w sy tu acji, gdy wzro sły
do dat ko wo ce ny bi le tów.
Nic dziw ne go, że wy wo -
ła ło to spo re obu rze nie
wśród miesz kań ców.
Wła dze mia sta pró -

bo wa ły szu kać ró żnych roz wią -
zań, m.in. pro po nu jąc ogra ni cze nie
obo wią zy wa nia wspól ne go bi le tu, wy klu cza ją -
ce sta cje Le gio no wo Przy sta nek. Ta pro po zy -
cja zo sta ła od rzu co na przez miesz kań ców,
któ rzy skła da li pod pi sy pod pro te stem w tej
spra wie, zbie ra ne przez rad nych Mar tę Bo guc -
ką, Ta de usza Szul ca i Pio tra Top czew skie go.
Osta tecz nie mia sto pod pi sa ło po ro zu mie -

nie z ZTM. Kosz ty i tak wzro sły dwu krot nie,

jed nak dzię ki wy dłu że niu li nii S3 do sta cji
Pia ski oraz li kwi da cji week en do wych kur sów
S9 uda ło się za osz czę dzić tro chę gro sza.
Fak tem jest jed nak, że ZTM wie dzia ło, iż

więk szość sa mo rzą dów pod war szaw skich,
w tym Le gio no wo, „mu si” fi nan so -

wać wspól ny bi let,
g d y ż

jest to
w in te re sie ich miesz kań -
ców. Stąd ten fi nan so wy „szan taż”.
Rze czy wi ście, w sy tu acji, gdy nie dłu go po -

wsta nie Cen trum Ko mu ni ka cyj ne, trud no nie
in we sto wać w ko mu ni ka cję ko le jo wą. Po ja -
wia się jed nak py ta nie o in te res miesz kań ców
Le gio no wa. Przy Cen trum Ko mu ni ka cyj nym

po wsta ną par -
kin gi, z któ rych
ko rzy stać bę dą
miesz kań cy in -
nych gmin, w tym
za pew ne Se roc -
ka, któ ry nie do -
pła ca gro sza

do wspól ne -

go bi le tu. Ta ką sy tu ację ma -
my już tuż za mie dzą.
Ja błon na zre zy gno wa ła ze
wspól ne go bi le tu, pa ku jąc lu -
dzi w au to bus, by do je żdża li
do Le gio no wa.
Re asu mu jąc – miesz kań cy Le -

gio no wa zy ska li na wspól nym bi -
le cie, nie mu sząc ku po wać
dwóch od dziel nych, ale bę dą
na nim tra cić. Nie któ re gmi ny (bo
nie wszyst kie, np. Wie li szew fi nan -
su je ko mu ni ka cję ko le jo wą) prze -
rzu ca ją kosz ty wspól ne go bi le tu
na Le gio no wo. My nie mo że my
na ra zie nic zro bić. A ZTM mo że się
zgło sić za rok z ko lej ną pod wy żką,
któ rą bę dzie mu sia ło za pła cić tyl ko
Le gio no wo. Trze ba wspól nie za sta no -
wić się nad funk cjo no wa niem wspól -
ne go bi le tu, gdyż obec ne roz wią za nia

są moc no nie do sko na łe. To są na sze wspól ne
pie nią dze.

Mi ro sław Pa chul ski
Wi ce prze wod ni czą cy

Ra dy Mia sta Le gio no wo �

Je den pła ci, ja dą wszy scy

bo wa ły szu kać ró żnych roz wią -
zań, m.in. pro po nu jąc ogra ni cze nie

g d y ż

jest to
in te re sie ich miesz kań -

ców. Stąd ten fi nan so wy „szan taż”.
są moc no nie do sko na łe. To są na sze wspól ne
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Po raz ko lej ny Urząd Mia sta Le gio no wo prze pro wa dza
ak cję za chę ca ją cą do sprzą ta nia po swo ich psach.
W tym ro ku od by wa się pod ha słem: „Po sprzą taj! – ja

w to wcho dzę”. Part ne ra mi ak cji są: SMLW, Straż Miej ska
i Po wia to wa Sta cja Sa ni tar no -Epi de mio lo gicz na w Le gio -
no wie. Jej ce lem jest oczysz cze nie prze strze ni pu blicz nej
z psich nie czy sto ści, bu do wa nie świa do mo ści, jak być od -
po wie dzial nym wła ści cie lem psa, a ta kże jak unik nąć za -
gro że nia zwią za ne go z sa mot nie spa ce ru ją cym
czwo ro no giem.

Ak cja „Po sprzą taj! – ja w to wcho dzę” jest re ali zo wa na od kwiet nia
do wrze śnia br. Obok ma te ria łów re kla mo wych (bil bor dy) przy go to -
wa ne zo sta ły ta blicz ki in for ma cyj no -edu ka cyj ne, wkrót ce po ja wią się
ta kże ta kże na pi sy na chod ni kach oraz alej kach w par kach i osie dlach
do ty czą ce sprzą ta nia po psach. Straż Miej ska edu ku je miesz kań ców
Le gio no wa na gra dza jąc za sprzą ta nie psi mi ga dże ta mi i ka rze man -
da ta mi, wrę cza jąc jed no cze śnie to reb ki na psie od cho dy.
Dwa la ta te mu za pro si li śmy wszyst kich miesz kań ców do udzia łu

w two rze niu „Ko dek su etycz ne go wła ści cie la psa”, któ ry na dal obo -
wią zu je.

Bożenna Czerwińska

Opi nie:
Ania z osiedla Jagiellońska,
mama trójki dzieci
– Gdy so bie przy po mnę jak

w dzie ciń stwie z ko le żan ka mi
roz kła da ły śmy ko ce i ba wi ły śmy
się na tra wie na po dwór ku jest mi
żal, że omi ja to mo je dzie ci. Nie
ma ta kiej mo żli wo ści, aby ma lu -
chy ba wi ły się na tra wie, gdyż ta
„usia na” jest psi mi od cho da mi.
Do dat ko wo, mi mo że zde cy do -
wa nie wię cej osób sprzą ta już
po swo ich pu pi lach, na dal zda rza
mi się wje chać wóz kiem w psią
ku pę. Szczy tem na to miast jest,
gdy pies siu sia do pia skow ni cy,
a wła ści ciel nie re agu je!

Okiem we te ry na rza
Na de szła wio sna. Na miej skich

skwe rach po ja wi ła się nie tyl ko
tra wa, ale ta kże psie ku py. Pa -
mię taj my, to nie tyl ko wąt pli wa
ozdo ba, ale ta kże sie dli sko bak -
te rii i groź nych pa so ży tów, któ re
mo gą do pro wa dzić na wet do
śmier ci. Są one bar dzo nie bez -
piecz ne nie tyl ko dla na szych pu -
pi li, ale ta kże dla lu dzi, zwłasz cza
dla dzie ci ba wią cych się na pla -
cach za baw i po dwór kach.
Sprzą taj my więc po na szych

zwie rza kach. Dzię ki te mu my
i na sze czwo ro no gi bę dzie my
zdrow si.

Zredagował zespół gabinetu
weterynaryjnego przy ulicy

Jagiellońskiej 8 w Legionowie.

Stra żni cy Miej scy w ak cji
Z dniem 1 ma ja 2013 r. zo sta je uru cho mio ny pa trol ro we ro wy Stra -

ży Miej skiej, któ re go za da niem bę dzie głów nie kon tro la spo ko ju i po -
rząd ku pu blicz ne go, ze szcze gól nym zwró ce niem uwa gi na oso by,
któ re nie sprzą ta ją po pie skach wy pro wa dza nych na spa cer. Do ak cji
„Po sprzą taj! – ja w to wcho dzę” ru szy ły już pa tro le zmo to ry zo wa ne,
któ re bę dą pa tro lo wać szcze gól nie te re ny zie lo ne oraz par ki i pla ce
za baw. Przy po mi na się, że zgod nie z Re gu la mi nem utrzy ma nia czy -
sto ści i po rząd ku w Gmi nie Le gio no wo wła ści cie le lub opie ku no wie
czwo ro no gów wy pro wa dza ją cy psy na spa cer ma ją obo wią zek trzy -
mać je na smy czy lub – gdy pusz cza ją lu zem – za ło żyć im ka ga niec
oraz, w przy pad ku psa nie za czi po wa ne go, in for ma cję o wła ści cie lu.
Nie sto so wa nie się do Re gu la mi nu bę dzie ka ra ne man da tem w wy so -
ko ści do 500 zł.

Komentarz Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Legionowie
Ak cja „Po sprzą taj! – ja w to wcho dzę” jest ak cją po trzeb ną i uza sad -

nio ną w aspek cie sa ni tar no – hi gie nicz nym, gdyż po zo sta wio ne po zi -
mie oraz przy by wa ją ce na bie żą co na skwe rach, chod ni kach i par kach
zwie rzę ce od cho dy, w czę ści na pew no są za ka żo ne np. pa so ży ta mi. Kał
jest prze cho wal nią dla bar dzo wie lu groź nych or ga ni zmów – a wio sną,
pod czas prze si le nia i osła bie nia or ga ni zmu po zi mie ła two o „zła pa nie”

wszel kich cho rób, tych od zwie rzę -
cych rów nież. Czy cha ją na nas
więc pier wot nia ki po wo du ją ce
tok so pla zmo zę, szcze gól nie groź -
ną dla ko biet w cią ży, pa łecz ki sal -
mo nel li, ja ja ta siem ca, któ re
ho du ją w swo ich zwie rzę tach lek -
ce wa żą cy re gu lar ne od ro ba cza -
nie, pa cior kow ce i gron kow ce.
Psie ku py mo gą rów nież na ra -

zić na tok so ka ro zę spo wo do wa -
ną in wa zją pa so ży tów – ni cie ni
z ro dza ju To xo ca ra. Ja ja – for my
in wa zyj ne pa so ży ta w śro do wi sku
(w zie mi, pia sku) za cho wu ją ży -
wot ność przez 10 lat. Są to przy -
czy ny sta łe go za gro że nia tą
cho ro bą dla lu dzi, w po sta ci:
• otrzewnej, z objawami
klinicznymi związanymi
z obecnością larw w płucach
i wątrobie
• ocznej, z objawami
upośledzenia widzenia
(do całkowitej utraty wzroku)
• utajnionej, gdy podczas
badania krwi stwierdza się
podwyższone miano przeciwciał.
Wszyst kie gru py wie ko we mo -

gą ulec za ra że niu, jed nak naj -
groź niej sze ze wzglę du na
kon se kwen cje jest ono dla dzie -
ci. Nie po win ni śmy na ra żać
na za cho ro wa nie dzie ci, któ re
świat po zna ją po przez do tyk,
a nie ma ją jesz cze wy ro bio ne go
na wy ku my cia rąk.

Pań stwo wy Po wia to wy
In spek tor Sa ni tar ny

w Le gio no wie
Ma ria Kloc �

Po sprzą taj! – ja w to wcho dzę

Mieszkańcy podwarszawskich gmin
zapewne przywykli już do częstych zmian
rozkładów jazdy, szczególnie tych
dotyczących komunikacji kolejowej.
Od kwietnia w Legionowie zmieni się jeszcze
więcej. Po drastycznych podwyżkach
dofinansowania tzw. „wspólnego biletu”,
konieczne okazły się zmiany
wweekendowym rozkładzie jazdy
pociągów.

Za sięg „wspól ne go bi le tu” w Le gio no wie na -
dal obej mie sta cje ko le jo we PKP Le gio no wo
oraz Le gio no wo Przy sta nek. Jed nak w związ ku
z pod wy żką do fi nan so wa nia z 800 tys zł w 2011
ro ku do 2,2 mln w 2013 r., odma ja zli kwi do wa -
ne zo sta ną week en do we i świą tecz ne kur sy li nii
S9. Aby czę ścio wo zre kom pen so wać zmia ny pa -

sa że rom z Pia sków i III Par ce li, li nia SKM S3
zo sta ła wy dłu żo na do sta cji Le gio no wo Pia ski.
To jed nak nie wszyst kie zmia ny – 14 kwiet nia

ZTM wpro wa dził no wy roz kład, któ ry bę dzie
obo wią zy wał nawszyst kich li niach do8 czerw ca.
Do 30 kwiet nia w dni ro bo cze nie bę dzie kur so -
wał po ciąg S9, od je żdża ją cy po godz. 700 z Le -
gio no wa Pia sków. Po po łu dnio wy po ciąg li nii S3
zo sta nie wy dłu żo ny do Pia sków od 6 ma ja. Ze
wzglę du na kil ku mi nu to we prze su nię cia go dzin
od jaz dów po cią gów S9, po ran ny po ciąg S3
(pogodz. 700) bę dzie od je żdżał zLe gio no wa dla -
te go, że kil ka mi nut przednim bę dzie je chał po -
ciąg S9 zWie li sze wa. Dzię ki te mu pa sa że ro wie
z Pia sków ja dą cy w kie run ku Dwor ca Cen tral -
ne go, Słu żew ca lub lot ni ska, bę dą mo gli do je -
chać po cią giem S9 do Le gio no wa, gdzie
prze sią dą się do S3 – in for mu je ZTM.

W 2013 r. Le gio no wo łącz nie na ko mu ni ka -
cję ze sto li cą wy da pra wie 6 mln zł. Jest to jed -
na z naj wy ższych kwot, ja kie na ko mu ni ka cję
prze zna cza ją pod war szaw skie gmi ny. Co
i rusz w Le gio no wie po ja wia ją się gło sy o ko -
niecz no ści włą cze nia mia sta do I stre fy bi le to -
wej, gdzie ce na bi le tów dla miesz kań ców jest
znacz nie ni ższa. Na le ży jed nak pa mię tać, że
do fi nan so wa nie do I stre fy jest dwu krot nie
więk sze niż obec nie, a pie nią dze te mu sia ły by
po cho dzić z bu dże tu mia sta, do któ re go wpły -
wa ją po dat ki wszyst kich, ta kże nie ko rzy sta ją -
cych z usług ZTM, miesz kań ców. Po za tym
Le gio no wo nie gra ni czy bez po śred nio z War -
sza wą, dla te go wpro wa dze nie I stre fy mu sia -
ło by być po prze dzo ne ta ką sa mą de cy zją
gmi ny Ja błon na, co wy da je się ma ło praw do -
po dob ne – po pod nie sie niu opłat za „wspól ny
bi let”, na je go utrzy ma nie nie zde cy do wa ła się
gmi na Ja błon na, wy bie ra jąc znacz nie tań szy
do wóz miesz kań ców Cho to mo wa do sta cji
Le gio no wo Przy sta nek.

Ta ma ra Myt kow ska �

Ko mu ni ka cja po zmia nach

Targi  szkół
Arena Legionowo, 19 marca 2013 r.
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Od kil ku mie się cy pol skie me dia ży ją
wiel ką re wo lu cją śmie cio wą, któ ra już
w lip cu wej dzie w ży cie w ca łym kra ju.
Gmi ny po śpiesz nie zmie nia ją lo kal ne
pra wo, or ga ni zu ją prze tar gi, wy li cza -
ją ce ny od bio ru od pa dów. Jak to ma
się do Le gio no wa, mia sta któ re by ło
pre kur so rem sys te mu go spo dar ki od -
pa da mi? Gmi na już w 2009 ro ku zde -
cy do wa ła się prze jąć obo wią zek
od miesz kań ców, któ rzy w re fe ren -
dum opo wie dzie li się za tym roz wią -
za niem. Co zmie ni się od lip ca? Ile
bę dzie my pła ci li za od biór śmie ci?

1 stycz nia 2012 r. we szła w ży cie usta wa z 1 lip -
ca 2011 ro ku o zmia nie usta wy o utrzy ma niu
czy sto ści i po rząd ku w gmi nach oraz nie któ rych
in nych ustaw. Od te go dnia ka żda gmi na mia -
ła 18 mie się cy na wpro wa dze nie no we go sys te -
mu go spo dar ki od pa da mi ko mu nal ny mi.
Wra mach sys te mu wszyst kie śmie ci ko mu nal ne
od bie ra ne są za jed ną staw kę – li czo ną od oso -
by, od me tra żu zaj mo wa ne go lo ka lu lub ilo ści
zu ży wa nej wo dy. Opła ta bę dzie za wie ra ła kosz -
ty zbie ra nia, od bio ru, trans por tu, od zy sku
i uniesz ko dli wia nia. Usta wo daw ca prze wi dział
zni żki dla osób se gre gu ją cych od pa dy. Naj wa -
żniej szą ko rzy ścią jest jed nak brak ko niecz no ści
za wie ra nia sa mo dziel nie umów z fir mą zaj mu ją -
cą się wy wo zem od pa dów. To gmi na w dro dze
prze tar gu wy bie rze przed się bior cę, któ ry na jej
te re nie zaj mie się wy wo zem od pa dów. 1 lip -
ca 2013 r. no wy sys tem za cznie funk cjo no wać
–uchwa ły rad gmin wej dą w ży cie, gmi ny za czną
po bie rać opła ty od wła ści cie li nie ru cho mo ści
i w za mian za pew nią świad cze nie usług w za kre -
sie od bie ra nia od pa dów ko mu nal nych. Do te go
cza su mu szą zo stać roz strzy gnię te prze tar gi
naod bie ra nie od pa dów odwła ści cie li nie ru cho -
mo ści i mu szą być pod pi sa ne umo wy mię dzy
gmi ną a przed się bior ca mi.

Jak to ro bi Le gio no wo?
Le gio no wo, ja ko jed na z pierw szych gmin

w Pol sce, prze ję ło od miesz kań ców obo wiąz ki
zwią za ne z po zby wa niem się od pa dów z ich go -
spo darstw do mo wych. Le gio no wia nie opo wie -
dzie li się za ta kim roz wią za niem w„re fe ren dum
śmie cio wym” w 2006 ro ku. Sys tem Go spo dar ki
Od pa da mi ru szył 1 lip ca 2009 ro ku. „Wra mach
zry czał to wa nej opła ty gmi na zdję ła zmiesz kań -
ców obo wią zek za wie ra nia in dy wi du al nych
umów z przed się bior ca mi zaj mu ją cy mi się wy -
wo zem od pa dów – sys tem ob jął wszyst kich
miesz kań ców i do ty czy od bie ra nia wszyst kich
zmie sza nych od pa dów ko mu nal nych po wsta ją -
cych w go spo dar stwach do mo wych, ma ku la tu -
ry i tek sty liów, two rzyw sztucz nych, me ta li, szkła,
opa ko wań wie lo ma te ria ło wych, od pa dów wiel -
ko ga ba ry to wych, zu ży te go sprzę tu elek trycz ne -
go i elek tro nicz ne go oraz od pa dów ule ga ją cych

bio de gra da cji” –mó wi Ro bert Wie czo rek, Kie -
row nik Re fe ra tu Ochro ny Śro do wi ska.
Odpo cząt ku ja ko za sa dę przy ję to se lek tyw ną

zbiór kę od pa dów. Dla za bu do wy jed no ro dzin -
nej obo wią zu je sys tem wor ko wy, gdzie obok
od pa dów zmie sza nych zbie ra ne są trzy ro dza je
od pa dów se lek cjo no wa nych (nie bie skie wor ki
na ma ku la tu rę i tek sty lia, żół te na two rzy wa
sztucz ne, me ta le, szkło i opa ko wa nia wie lo ma -
te ria ło we oraz zie lo ne naod pa dy ule ga ją ce bio -
de gra da cji), w przy pad ku za bu do wy
wie lo ro dzin nej obo wią zu je sys tem po jem ni ko -
wy, po le ga ją cy na od bio rze od pa dów po przez
do tych czas funk cjo nu ją ce du że po jem ni ki
zbior cze, w tym te do zbiór ki se lek tyw nej.

Ile to kosz tu je?
Mia sto, aby za chę cić miesz kań ców do se lek -

tyw ne go zbie ra nia od pa dów, wpro wa dzi ło
dwie staw ki opłat – za od biór śmie ci se lek cjo -
no wa nych 8,50 zł mie sięcz nie za ka żdą oso bę
za miesz ku ją cą da ną nie ru cho mość, a w przy -
pad ku, gdy wła ści ciel od ma wia pro wa dze nia
se lek tyw nej zbiór ki mu si za pła cić 15 zł. Opła -

ty te są
obo wiąz -
ko we i obo -
wią zu ją od po cząt ku
funk cjo no wa nia sys te mu. 27 mar ca le gio now -
scy rad ni pod ję li uchwa łę pod no szą cą opła ty
za od biór od pa dów – opła ta po no szo na przez
miesz kań ców wzro śnie od po wied nio z 8,50 zł
do 10,00 zł od oso by mie sięcz nie w przy pad ku
zbie ra nia od pa dów w spo sób se lek tyw ny oraz
z 15,00 zł do 20,00 zł je śli od pa dy nie są se gre -
go wa ne. No we opła ty bę dą obo wią zy wa ły od
1 lip ca 2013 ro ku. Ce ny bę dą o wie le ni ższe niż
wWar sza wie (ce na za od pa dy po se gre go wa ne
w sto li cy wy nie sie od 19,5 do 89 zł mie sięcz nie,
a za nie po se gre go wa ne o 40 proc. wię cej).
„Po raz pierw szy od 4 lat za pła ci my wię cej

za od biór śmie ci. Oczy wi ście nikt z nas nie
lu bi pod wy żek, ale nie ste ty są one ko niecz -
ne, po nie waż wy mu sza to ry nek (wzrost cen
od bio ru na wy sy pi skach, pod wy ższe nie stan -
dar dów eko lo gicz nych). Roz strzy gnię ty prze -
targ na od biór od pa dów ko mu nal nych
wy gra ło przed się bior stwo, któ re za pro po no -
wa ło naj ni ższą ce nę” – mó wi le gio now ski
rad ny, Pa weł Le wan dow ski, do da jąc – „We -
dług opi nii firm od bie ra ją cych od pa dy,
miesz kań cy Le gio no wa pro du ku ją du żo
śmie ci. Ta ki ar gu ment do wo dzi, że no we ta -
ry fy są dla nas atrak cyj ne; tym bar dziej, gdy
po rów na my je z wy bra ny mi mia sta mi. Wy -
ższe lub po rów ny wal ne staw ki za od biór
śmie ci se gre go wa nych bę dą obo wią zy wać w:

Ra do miu (13,50 zł), Prusz ko -
wie (12,50 zł), Gro dzi sku
Maz. (12 zł), Puł tu sku
(11 zł), No wym Dwo rze
Maz. (10 zł)”.
Kwo ta opłat ja kie bę dą

po no sić miesz kań cy pla no -
wo mia ła być wy ższa, jed na -
kże mia sto za de kla ro wa ło

po  n ie  s i e  n ie
do  p ł a   t y

w wy so -
ko ści 50 gr

odmiesz kań ca w sto sun ku
do ce ny prze tar gu oraz

ok. 30 gr od oso by z ra cji do dat -
ko wych kosz tów ja kie na ło ży ła
na sa mo rzą dy no wa „usta wa
śmie cio wa”.

No wy od bior ca, sta re za sa dy
1 lip ca zmie ni się ta kże od bior ca le gio now -

skich od pa dów. PoRe mon di sie i war szaw skim
MPO, tym ra zem prze targ wy gra ła fir ma
MPK Sp. z o.o. z Ostro łę ki, któ ra za pro po no -
wa ła naj ni ższą ce nę – 524 208,00 zł mie sięcz -
nie. Wy bór naj tań szej ofer ty na rzu ca usta wa
o za mó wie niach pu blicz nych. Le gio no wo
w wa run kach prze tar go wych szcze gó ło wo
okre śli ło wy mo gi ja kie mu szą speł nić ofe ren ci,
co spo wo do wa ło, że ofer ty mo gły zło żyć tyl ko
fir my ma ją ce od po wied nią wie dzę i do świad -
cze nie przy wy ko ny wa niu te go usług. Ofe ren ci
mu sie li za pew nić osią gnię cie od po wied nich
po zio mów re cy klin gu, przy go to wa nia do po -
now ne go uży cia i od zy sku in ny mi me to da mi
oraz ogra ni cze nie ma sy od pa dów ko mu nal nych
ule ga ją cych bio de gra da cji prze ka zy wa nych
do skła do wa nia, zgod nie z obo wią zu ją cy mi
w tym za kre sie prze pi sa mi. Umo wa z przed się -
bior stwem MPK z Ostro łę ki bę dzie obo wią zy -
wać przez 2 la ta.
Nie zmien ne po zo sta ją za sa dy na ja kich są od -

bie ra ne śmie ci. Sys tem do ty czy wy wo zu wszyst -
kich od pa dów ko mu nal nych, po wsta ją cych
w go spo dar stwach do mo wych, przed się bior cy
na dal bę dą mu sie li za wie rać in dy wi du al ne umo -
wy. W za bu do wie jed no ro dzin nej od pa dy zmie -
sza ne gro ma dzo ne są wpo jem ni kach na le żą cych
do wy ko naw cy i od bie ra ne 1 raz na 2 ty go dnie,
su row ce wtór ne gro ma dzo ne są wwor kach i do -
bie ra ne raz na 4 ty go dnie, od pa dy zie lo ne raz
na8 ty go dni. Dwa ra zy do ro ku od bie ra ne są od -
pa dy wiel ko ga ba ry to we, du ży zu ży ty sprzęt elek -

trycz ny i elek tro nicz ny i te go rocz na no wość: zu -
ży te opo ny. Na osie dlach wie lo ro dzin nych
miesz kań cy ko rzy sta ją z al ta nek śmiet ni ko wych
lub zsy pów. Dose lek tyw nej zbiór ki słu żą ze sta wy
po jem ni ków (bę dzie ich wię cej niż do tych czas),
usta wio ne przy al tan kach śmiet ni ko wych, ta kże
przy nich przy go to wa no bok sy na od pa dy wiel -
ko ga ba ry to we i sprzęt elek tro nicz ny. Uzu peł nie -
niem sys te mu jest zbiór ka prze ter mi no wa nych
i zbęd nych le ków w16 ap te kach (rocz nie zbie ra -
my2 Mg le ków), w szko łach i przed szko lach oraz
in sty tu cjach sto ją po jem ni ki na zu ży te ba te rie
(3Mg rocz nie), w in sty tu cjach na te re nie mia sta
znaj du ją się po jem ni ki nama ły sprzęt elek trycz -
ny i elek tro nicz ny. Pla no wa ne jest utwo rze nie
punk tu zbiór ki od pa dów bu dow la nych dla
miesz kań ców (a nie przed się bior ców) z jed no -
cze sną wzmo żo ną kon tro lą pla ców bu do wy i re -
mon tów, aby przy po mnieć in we sto rom, że
mu szą mieć za war te od dziel ne umo wy nawy wóz
te go ro dza ju opa dów.

Co na to miesz kań cy?
Od po cząt ku więk szość miesz kań ców po zy -

tyw nie za re ago wa ła na wpro wa dze nie sys te -
mu. Wcze śniej koszt wy wo zu śmie ci z jed nej
nie ru cho mo ści wy no sił 40–50 zł mie sięcz nie,
licz ba od pa dów by ła ści śle okre ślo na, ce na nie
obej mo wa ła ga ba ry tów, od pa dów zie lo nych,
sprzę tu elek tro nicz ne go. Pro te sty nie wiel kiej
licz by miesz kań ców spo wo do wa ne by ły tym,
że przed wpro wa dze niem sys te mu nie po no si -
li oni żad nych opłat z te go ty tu łu, spa la jąc
swo je od pa dy w pie cach lub po zby wa jąc się
ich w in ny spo sób. Kon tro le by ły nie wy star -
cza ją ce, część za wie ra nych umów do ty czy ła
nie praw do po dob nie ma łych ilo ści od pa dów.
Po czte rech la tach od wpro wa dze nia sys te -

mu mo żna po wie dzieć, że speł nia on swo ją
ro lę – za uwa żal nie spa dła licz ba pod rzu ca -
nych w al ta nach śmiet ni ko wych od pa dów,
po wie trze i la sy też są czyst sze, za to ilość od -
pa dów od bie ra nych odmiesz kań ców wzro sła
o 20%. Ta kże po ilo ści wy wo żo nych od pa dów
se gre go wa nych (z 7% do po nad 22%) wi dać,
że le gio now skie ro dzi ny prze ko na ły się
do sty lu eko. W ro ku 2008, przed wpro wa dze -
niem sys te mu, ze bra no na te re nie gmi ny 13,9
ty się cy ton od pa dów ko mu nal nych, w 2012 r.
by ło ich już 16,4 ty się cy to ny, w tym sa mym
cza sie zbiór ka su row ców wtór nych wzro sła
z 580 ton do 1200, a od pa dów bio de gra do -
wal nych ze 180 ton do aż 1500 w 2012 r.

Ta ma ra Myt kow ska

Komentarze:
– Wraz z wpro wa dze niem sys te mu go spo -

dar ki od pa da mi wmie ście Le gio no wo na stą pi -
ły licz ne ko rzyst ne zmia ny. Ra dy kal nie spa dła
ilość ujaw nia nych przy pad ków spa la nia śmie -

ci za rów no na dział kach, jak i w przy do mo -
wych ko tłow niach. Spa dła ilość przy pad ków
wy rzu ca nia śmie ci do oko licz nych la sków
– oce nia my, że jest to spa dek o oko ło 80%.
Znacz nie uległ po pra wie po rzą dek wmie ście.
Nie ste ty, ze wzglę du na to, że ościen ne gmi ny
nie ma ją jesz cze ta kie go sys te mu go spo dar ki
od pa da mi jak Le gio no wo, to za ob ser wo wa no
częst sze przy pad ki pod rzu ca nia śmie ci na te -
ren Le gio no wa z te re nów są sied nich gmin.

Ko men dant Stra ży Miej skiej
Ry szard Gaw kow ski

– Na sza wspól no ta miesz ka nio wa po wsta ła
w 2009 ro ku, w okre sie kie dy w Le gio no wie
za czy nał funk cjo no wać no wy sys tem go spo -
da ro wa nia od pa da mi. Nie od czu li śmy więc
nie udol no ści sta re go sys te mu. Pa mię tam jed -
nak do brze, ja kie pro ble my ge ne ro wał sta ry
sys tem go spo dar ki od pa da mi.
Dzię ki re wo lu cji śmie cio wej w Le gio no wie

skoń czy ło się pod rzu ca nie śmie ci do wspól -
no to wych śmiet ni ków oraz do ma łych śmiet -
ni ków przy uli cach. Oko licz ne la sy też jak by
prze ja śnia ły, pod czas spa ce rów co raz rza dziej
mo żna na tknąć się na nie le gal ne wy sy pi ska.
Z nie cier pli wo ścią cze kam na wpro wa dze nie
no we go sy te mu ta kże w tych gmi nach ościen -
nych po nie waż ich miesz kań cy jesz cze od czu -
wa ją po ku sy i pró bu ją za osz czę dzić
wy rzu ca jąc śmie ci do la sów, z któ rych ko rzy -
sta ją ta kże miesz kań cy Le gio no wa.

Adam Roz bic ki
Czło nek Za rzą du Wspól no ty Miesz ka nio wej

– Sys tem od bio ru od pa dów ko mu nal nych
od miesz kań ców przez gmi nę funk cjo nu je
w Le gio no wie od pra wie czte rech lat. W tym
cza sie da ło się za uwa żyć zmia ny w czy sto ści te -
re nów miej skich. Zma la ła ilość od pa dów go -
spo dar czych pod rzu ca nych do la sów i nawol ne
dział ki. Pa ra dok sal nie jed nak ilość od pa dów
zbie ra nych z te re nów miej skich cią gle wzra sta.
Po ja wi ły się no we zja wi ska. Od pa dy se gre go -
wa ne wy no szo ne są do la su przez „zbie ra czy”
i po wy ję ciu z wor ków czę ści na da ją cej się
do sprze da ży w sku pie po zo sta ło ści są po rzu -
ca ne. W okre sie zbió rek ga ba ry tów wy no szo -
ne są w pa sy dro go we od pa dy nie od bie ra ne
do tych czas w na szym sys te mie, ta kie jak od pa -
dy bu dow la ne i nie bez piecz ne. Zau wa żal ne
jest ta kże wy sta wia nie ga ba ry tów i od pa dów
zie lo nych po za okre sa mi wy zna czo ny mi do ich
od bio ru. Ape lu je my do miesz kań ców o na le -
ży te ko rzy sta nie z sys te mu. Od biór od pa dów
od miesz kań ców i sprzą ta nie te re nów miej -
skich ma ją ró żne źró dła fi nan so wa nia i po mi -
mo, że oba sys te my or ga ni zu je gmi na, to są
wy ko ny wa ne przez ró żne fir my.

Aleksander Rogala
Naczelnik Wydziału Gospodarki

Komunalnej �

Wykaz pojemników
do selektywnej zbiórki
odpadów
1. os. Batory, Jagiellońska 4 bl. 9
2. os. przy ul. B. Roi
3. Stadion Miejski, u. Parkowa
Osiedle Jagiellońska
4. ul. Jagiellońska 15
5. ul. Jagiellońska 21 bl. 26
6. ul. Kazimierza Wielkiego 31 bl. 21
7. ul. Kazimierza Wielkiego (przy szkole)
8. pętla autobusowa przy ul. Sowińskiego
9. pętla autobusowa przy ul.

Sowińskiego
10. ul. Krasińskiego 75 bl. 36
11. al. 3 Maja (przy aptece)
12. ul. Królowej Jadwigi przy bl. 25
13. ul. Sowińskiego (z tyłu dawnego

„Anatu”)
14. przy Żłobku Miejskim
15. ul. Słowackiego róg ul. Mrugacza
16. ul. Norwida 11 bl. 47
17. ul. Marysieńki 3 bl. 17
Osiedle Sobieskiego
18. ul. Husarska 9 bl. 107
19. ul. Husarska 29 bl. 117
20. ul. Hetmańska 5 bl. 310
21. ul. Wilanowska 5 bl. 502
22. ul. Leśna 10 bl. 408
23. ul. Rycerska 1
Osiedle Piaski
24. al. Sybiraków róg ul. Zegrzyńskiej
25. przy bl. 35
26. przy Zespole Szkół
27. przy bl. 67
28. przy bl. 23
29. przy bl. 75
30. ul. Piaskowa 5
31. ul. Piaskowa (osiedle policyjne)
Osiedle Młodych
32. ul. Suwalna H bl. 2
33. ul. Suwalna D bl. 6
34. pętla autobusowa
Nowe zestawy (2010 r.)
1'. plac Kościuszki
2'. ul. Siwińskiego 9 bl. 46 (os. Sobieskiego)
3'. ul. Mickiewicza 35 bl. 9 (os. Jagiellońska)
4'. ul. Norwida róg ul. Wysockiego (os. Jagiellońska)

bio de gra da cji” –mó wi Ro bert Wie czo rek, Kie -
row nik Re fe ra tu Ochro ny Śro do wi ska.
Odpo cząt ku ja ko za sa dę przy ję to se lek tyw ną

zbiór kę od pa dów. Dla za bu do wy jed no ro dzin -
nej obo wią zu je sys tem wor ko wy, gdzie obok
od pa dów zmie sza nych zbie ra ne są trzy ro dza je
od pa dów se lek cjo no wa nych (nie bie skie wor ki
na ma ku la tu rę i tek sty lia, żół te na two rzy wa
sztucz ne, me ta le, szkło i opa ko wa nia wie lo ma -

ty te są
obo wiąz -
ko we i obo -
wią zu ją od po cząt ku
funk cjo no wa nia sys te mu. 27 mar ca le gio now -
scy rad ni pod ję li uchwa łę pod no szą cą opła ty
za od biór od pa dów – opła ta po no szo na przez
miesz kań ców wzro śnie od po wied nio z 8,50 zł
do 10,00 zł od oso by mie sięcz nie w przy pad ku
zbie ra nia od pa dów w spo sób se lek tyw ny oraz
z 15,00 zł do 20,00 zł je śli od pa dy nie są se gre -
go wa ne. No we opła ty bę dą obo wią zy wa ły od
1 lip ca 2013 ro ku. Ce ny bę dą o wie le ni ższe niż
wWar sza wie (ce na za od pa dy po se gre go wa ne
w sto li cy wy nie sie od 19,5 do 89 zł mie sięcz nie,
a za nie po se gre go wa ne o 40 proc. wię cej).
„Po raz pierw szy od 4 lat za pła ci my wię cej

za od biór śmie ci. Oczy wi ście nikt z nas nie

Ra do miu (13,50 zł), Prusz ko -
wie (12,50 zł), Gro dzi sku
Maz. (12 zł), Puł tu sku
(11 zł), No wym Dwo rze
Maz. (10 zł)”.
Kwo ta opłat ja kie bę dą

po no sić miesz kań cy pla no -
wo mia ła być wy ższa, jed na -
kże mia sto za de kla ro wa ło

po  n ie  s i e  n ie
do  p ł a   t y

w wy so -
ko ści 50 gr

odmiesz kań ca w sto sun ku
do ce ny prze tar gu oraz

ok. 30 gr od oso by z ra cji do dat -
ko wych kosz tów ja kie na ło ży ła
na sa mo rzą dy no wa „usta wa
śmie cio wa”.

No wy od bior ca, sta re za sa dy
1 lip ca zmie ni się ta kże od bior ca le gio now -

skich od pa dów. PoRe mon di sie i war szaw skim
MPO, tym ra zem prze targ wy gra ła fir ma
MPK Sp. z o.o. z Ostro łę ki, któ ra za pro po no -
wa ła naj ni ższą ce nę – 524 208,00 zł mie sięcz -
nie. Wy bór naj tań szej ofer ty na rzu ca usta wa
o za mó wie niach pu blicz nych. Le gio no wo
w wa run kach prze tar go wych szcze gó ło wo
okre śli ło wy mo gi ja kie mu szą speł nić ofe ren ci,
co spo wo do wa ło, że ofer ty mo gły zło żyć tyl ko
fir my ma ją ce od po wied nią wie dzę i do świad -
cze nie przy wy ko ny wa niu te go usług. Ofe ren ci
mu sie li za pew nić osią gnię cie od po wied nich
po zio mów re cy klin gu, przy go to wa nia do po -
now ne go uży cia i od zy sku in ny mi me to da mi
oraz ogra ni cze nie ma sy od pa dów ko mu nal nych
ule ga ją cych bio de gra da cji prze ka zy wa nych
do skła do wa nia, zgod nie z obo wią zu ją cy mi

trycz ny i elek tro nicz ny i te go rocz na no wość: zu -
ży te opo ny. Na osie dlach wie lo ro dzin nych
miesz kań cy ko rzy sta ją z al ta nek śmiet ni ko wych
lub zsy pów. Dose lek tyw nej zbiór ki słu żą ze sta wy
po jem ni ków (bę dzie ich wię cej niż do tych czas),
usta wio ne przy al tan kach śmiet ni ko wych, ta kże
przy nich przy go to wa no bok sy na od pa dy wiel -
ko ga ba ry to we i sprzęt elek tro nicz ny. Uzu peł nie -
niem sys te mu jest zbiór ka prze ter mi no wa nych
i zbęd nych le ków w16 ap te kach (rocz nie zbie ra -
my2 Mg le ków), w szko łach i przed szko lach oraz
in sty tu cjach sto ją po jem ni ki na zu ży te ba te rie
(3Mg rocz nie), w in sty tu cjach na te re nie mia sta
znaj du ją się po jem ni ki nama ły sprzęt elek trycz -
ny i elek tro nicz ny. Pla no wa ne jest utwo rze nie
punk tu zbiór ki od pa dów bu dow la nych dla
miesz kań ców (a nie przed się bior ców) z jed no -
cze sną wzmo żo ną kon tro lą pla ców bu do wy i re -
mon tów, aby przy po mnieć in we sto rom, że
mu szą mieć za war te od dziel ne umo wy nawy wóz
te go ro dza ju opa dów.

Co na to miesz kań cy?
Od po cząt ku więk szość miesz kań ców po zy -

tyw nie za re ago wa ła na wpro wa dze nie sys te -
mu. Wcze śniej koszt wy wo zu śmie ci z jed nej
nie ru cho mo ści wy no sił 40–50 zł mie sięcz nie,
licz ba od pa dów by ła ści śle okre ślo na, ce na nie
obej mo wa ła ga ba ry tów, od pa dów zie lo nych,
sprzę tu elek tro nicz ne go. Pro te sty nie wiel kiej
licz by miesz kań ców spo wo do wa ne by ły tym,
że przed wpro wa dze niem sys te mu nie po no si -
li oni żad nych opłat z te go ty tu łu, spa la jąc
swo je od pa dy w pie cach lub po zby wa jąc się
ich w in ny spo sób. Kon tro le by ły nie wy star -
cza ją ce, część za wie ra nych umów do ty czy ła
nie praw do po dob nie ma łych ilo ści od pa dów.
Po czte rech la tach od wpro wa dze nia sys te -

mu mo żna po wie dzieć, że speł nia on swo ją
ro lę – za uwa żal nie spa dła licz ba pod rzu ca -
nych w al ta nach śmiet ni ko wych od pa dów,
po wie trze i la sy też są czyst sze, za to ilość od -
pa dów od bie ra nych od miesz kań ców wzro sła
o 20%. Ta kże po ilo ści wy wo żo nych od pa dów
se gre go wa nych (z 7% do po nad 22%) wi dać,
że le gio now skie ro dzi ny prze ko na ły się
do sty lu eko. W ro ku 2008, przed wpro wa dze -
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W tym ro ku Mu zeum Hi sto rycz ne w Le gio no wie na swo ją
dzia łal ność po zy ska ło ze środ ków ze wnętrz nych
już 45 tys. zł. Mi ni ster stwo Kul tu ry i Dzie dzic twa Na ro do we -
go przy zna ło do ta cję 20 tys. zł z pro gra mu Wspie ra nie dzia -
łań mu ze al nych na re ali za cję za da nia Sztu ka kon ser wa cji
– kul tu ra prze wor ska w Le gio no wie. Efek tem prac bę dzie
wy ko na nie kon ser wa cji po nad 200 za byt ków że la znych
i brą zo wych po cho dzą cych z cmen ta rzy ska kul tu ry prze wor -
skiej w Le gio no wie e CSP. By ło ono ba da ne przez pra cow -
ni ków Mu zeum od wrze śnia 2008 r. Wy ni ki kon ser wa cji bę dą
za pre zen to wa ne na spe cjal nej wy sta wie pod ko niec 2013 r.

Jed no cze śnie w ra mach mi ni ste rial ne go
pro gra mu Pa trio tyzm Ju tra Mu zeum Hi -
sto rii Pol ski przy zna ło le gio now skie mu
Mu zeum do ta cję w wy so ko ści 15 tys. zł
na zre ali zo wa nie pro jek tu Prze mysł Le gio -
no wa ja ko czyn nik mia sto twór czy wokre sie
mię dzy wo jen nym. W je go ra mach po wsta -
nie wy sta wa cza so wa pre zen tu ją ca ar chi -
wal ne zdję cia zwią za ne z naj wa żniej szy mi
za kła da mi prze my sło wy mi Le gio no wa:
z hu tą szkła, za kła da mi prze my sło wy mi
„Pod ko wa”, Wy twór nią Ba lo nów i Spa do chro nów, z fa bry ką gu zi ków
„Eter nus” oraz z za kła da mi rze mieśl ni czy mi, usłu go wy mi i han dlo wy mi.
Po za tym zo sta nie zor ga ni zo wa na wy sta wa in ter ne to wa oraz opra co wa ne
zo sta ną ze szy ty edu ka cyj ne dla dzie ci i mło dzie ży. Mło dzież z Le gio no wa
we źmie udział w lek cjach mu ze al nych oraz wwarsz ta tach fo to gra ficz nych.
Pro jekt Mu zeum Hi sto rycz ne go wLe gio no wie zo stał wy ło nio ny wdro dze
kon kur su, doktó re go zło żo no po nad900 wnio sków (do ta cje otrzy ma ło je -
dy nie 136 pro jek tów).
Po nad to Sta ro stwo Po wia to we w Le gio no wie przy zna ło do ta cję

w kwo cie 10 tys. zł na pro jekt in wen ta ry za cji, do ku men ta cji oraz we -
ry fi ka cji miejsc i obiek tów hi sto rycz nych na te re nie po wia tu na po -
trze by przed się wzię cia Tu ry stycz ny Szlak Pa trio tycz ny „Pol ski
Wal czą cej”.
Mu ze al ny Dział Edu ka cji i Pro jek tów wy stą pił z ko lej ny mi pro jek -

ta mi o do fi nan so wa nie dzia łal no ści, m.in. z pro gra mu upo wszech nia -
nia na uki i z wnio skiem o do fi nan so wa nie wy ko pa lisk
ar che olo gicz nych. Trzy maj cie Pań stwo kciu ki.

Ja cek Szcze pań ski
Dy rek tor Mu zeum Hi sto rycz ne go w Le gio no wie �

Prawie 50 tysięcy dla Muzeum

Po zmianie trenera, „Lalki” zarówno
na legionowskim parkiecie, jak
i na meczach wyjazdowych pokazują
grę, do jakiej przyzwyczaiły swoich
wiernych kibiców. To dzięki zaciętej
i konsekwentnej grze legionowianek,
po siedmiu latach w ekstraklasie,
do niższej klasy rozgrywek spadła
drużyna z Białegostoku. Z nową trenerką
„Siódemki Legionovia”, Jolantą
Studzienną, rozmawia Michał
Kobrzyński.

– Ob ję cie obo wiąz ków I tre ne ra be nia -
min ka Or len Li gi tuż przed de cy du ją cy mi
me cza mi fa zy play -out to z pew no ścią du -
że wy zwa nie i od po wie dzial ność. Zwłasz -
cza, że w Le gio no wie chy ba nikt nie
przyj mu je do wia do mo ści mo żli wo ści po -
ra żki.
– Sió dem ka Le gio no via to klub z ogrom -

ny mi am bi cja mi, trud no spro stać ocze ki wa -
niom dzia ła czy i śro do wi ska siat kar skie go
w Le gio no wie. Nasz ze spół, czy li za wod nicz -
ki i sztab tre ner ski, sta ra się, aby cel któ ry zo -
stał przed na mi po sta wio ny na po cząt ku
roz gry wek zo stał osią gnię ty. Ja kie bę dą re -
zul ta ty tych sta rań prze ko na my się do pie ro
na po cząt ku ma ja. To jest sport i nie da się
ma te ma tycz nie wy li czyć wy ni ku. Mam na -
dzie ję że na te naj wa żniej sze me cze w Le gio -
no wie przyj dą ca łe tłu my ki bi ców i bę dą
na szą siódmą za wod nicz ką na par kie cie
i czternastą w ze spo le. Do tej po ry za wsze

mo gły śmy li czyć na faj ny do ping i za pra sza -
my wszyst kich lu dzi, któ rzy ma ją ocho tę nam
po móc w osią gnię ciu ce lu o przy by cie
do Are ny Le gio no wo w dniach 27–28 kwiet -
nia na na sze me cze.

– Pierw szy krok zro bio ny. Ze spół AZS
Bia ły stok że gna się z OR LEN Li gą. Któ ry
ze spół z pa ry Alek san drów Łódz ki – Po li -
ce ze spor to we go punk tu wi dze nia bę dzie
dla Sió dem ki Le gio no wo wy god niej szym
ry wa lem?

– Nie wiem jesz cze, bo za ma ło me czów
tych dwóch dru żyn wi dzia łam. Na pew no po -
ziom w I li dze w tym ro ku jest na praw dę wy -
so ki i mu si my się spo dzie wać twar dej wal ki
do koń ca roz gry wek.

– Jak z per spek ty wy dwóch mie się cy
ukła da się współ pra ca na li nii tre ner – za -
wod nicz ki? Z więk szo ścią z nich zna się
Pa ni jesz cze z bo iska.
– Mo je dziew czy ny to do świad czo ne siat -

kar ki. Ma ją umie jęt no ści, po dej ście do tre -
nin gów i me czów tak pro fe sjo nal ne, że
je stem prak tycz nie od te go, że by wy sta wić
skład na mecz i ewen tu al nie z bo ku pod po -
wie dzieć im ja kieś roz wią za nia, któ rych nie
wi dać z bo iska. My ślę, że ta ka współ pra ca się
spraw dza.

– Za łó żmy że po sta wio ny cel zo sta nie
osią gnię ty i Or len Li ga po zo sta nie w Le -
gio no wie na przy szły se zon. Czy Jo la Stu -
dzien na po zo sta nie w ze spo le ja ko
I tre ner?
– To bar dziej py ta nie do wło da rzy klu bu

niż do mnie. Na pew no faj nie jest uczest ni -
czyć w ta kim pro jek cie, ja ki po wstał w Le gio -
no wie. By łam za wod ni kiem, uwiel biam
siat ków kę i nie ukry wam, że chcia ła bym pra -
co wać w tym spo rcie. Czy to jest już mój czas
na ta kie wy zwa nia? Czy mo je do świad cze nie
za wod ni cze jest w sta nie udźwi gnąć pra cę
tre ner ską? Nie wiem.

– Dzię ku ję ser decz nie za roz mo wę i ży -
czę po wo dze nia w de cy du ją cych me -
czach. �

Siódemka walczy dalej

Książki bliżej czytelnika,
czyli nowy system
w legionowskiej Bibliotece
W le gio now skiej Bi blio te ce ru szył no wy sys tem, umo żli wia ją cy

zdal ne za rzą dza nie swo im kon tem czy tel ni ka.
Od 2 kwiet nia Wy po ży czal nia, Czy tel nia i Czy tel nia In ter ne to wa

pra cu ją w no wym sys te mie MAK+, któ ry jest zin te gro wa nym elek -
tro nicz nym sys te mem bi blio tecz nym roz wi ja nym przez In sty tut Ksią -
żki. No wy sys tem w sze ro kim za kre sie uła twia pra cę bi blio te ka rzy np.
przy spie sza pro ces ka ta lo go wa nia wpły wa ją cych do Bi blio te ki zbio -
rów czy ob słu gę użyt kow ni ków. Oso by za pi sa ne do Bi blio te ki w no -
wym sys te mie, otrzy mu ją kar tę bi blio tecz ną, za po mo cą któ rej, dzię ki
apli ka cji czy tel ni ka, mo żna kon tro lo wać stan swo je go kon ta bi blio -
tecz ne go, spraw dzić ter min zwro tu wy po ży czo nych ty tu łów, za mó wić
lub za re zer wo wać wy bra ne po zy cje ze zbio rów Wy po ży czal ni.

Spo tka nie z wró żką -pi sar ką

W ra mach Ro dzin nych So bót w Bi blio te ce, cy klu im prez dla dzie -
ci wraz z opie ku na mi, or ga ni zo wa nych przez le gio now ską Bi blio te -
kę, 16 mar ca od by ło się spo tka nie au tor skie z Wio let tą Pia sec ką.

Pi sar ka z El blą ga, ab sol went ka fi lo lo gii pol -
skiej ze spe cja li za cją z li te ra tu ry dla dzie ci
i mło dzie ży jest au tor ką po nad pięć dzie się ciu
ba jek, dwóch bio gra fii oraz czte rech sztuk te -
atral nych. Na okład kach swo ich ksią żek, jak
i pod czas spo tkań z ma ły mi czy tel ni ka mi, wy -
stę pu je w stro ju wró żki, czym wzbu dza wiel kie za in te re so wa nie i za -
chwyt dzie ci.
W le gio now skiej Bi blio te ce opo wia da ła swo jej twór czo ści, pre -

zen to wa ła naj now sze ksią żki, za chę ca ła dzie ci do czy ta nia, pro wa -
dzi ła za ba wy z za gad ka mi li te rac ki mi. Zwie dza ła z dzieć mi
Bi blio te kę i ba wi ła się z ni mi w Ką ci ku Ma lu cha. Spo tka nie za koń -
czy ła ulu bio na przez dzie ci za ba wa z chu s tą Klan zy.

Danuta Masiak, Dyrektor Miejskiej i Powiatowej
Biblioteki Publicznej w Legionowie

Bi blio te ka Głów na przy ul. Bro niew skie go 7 za pra sza:
• 26 kwietnia, godz. 1915 finał X edycji Legionowskiego

Konkursu Literackiego o zasięgu ogólnopolskim
• 7 maja, godz. 1915 spotkanie autorskie z poetą Leszkiem

Żulińskim
• 15 maja , godz. 1915 finał konkursu plastycznego o zasięgu

powiatowym oraz otwarcie wystawy „Lokomotywa”
organizowanych w ramach Roku Juliana Tuwima

• 16 maja , godz. 1900 w sali widowiskowej w Ratuszu spotkanie
autorskie z Mariolą Pryzwan, autorką książek biograficznych,
w tym biografii Anny German �
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Po ra da die te ty ka

Wio sen ne oczysz cza nie or ga ni zmu
Ka żdy z nas,

w mniej szym
lub więk szym
stop niu, ku mu -
lu je w or ga ni -
zmie tok sy ny,
któ re nie ste ty
po wo du ją wie le
cho rób. Nie -
p r a  w i  d ł o  w y
spo sób odży -

wia nia, ko fe ina, al ko hol, ni ko ty na, le ki,
nad mier ny stres oraz za nie czysz czo ne śro -
do wi sko oraz wie le in nych czyn ni ków wpły -
wa nie ko rzy sta nie na nasz or ga nizm.
W pro ce sie oczysz cza nia na le ży pa mię tać,

by:
• żywność, którą spożywamy składała się

z naturalnych produktów
żywnościowych i przechowywana była
w naturalnych biologicznych
opakowaniach

• spożywać produkty miejscowego
pochodzenia i zgodnie z porami roku,
w jakich występują

• dieta była zróżnicowana
i zbilansowana, poprzez uwzględnienie
w niej każdej grupy produktów

żywnościowych tj.: produktów
zbożowych (naturalne pieczywo
pełnoziarniste, kasze, ryż, makaron,
ziemniaki, płatki zbożowe), mlecznych
bez sztucznych wsadów owocowych,
warzyw i owoców (soki warzywne
i owocowe własnego wyrobu, dzięki
temu unikamy dodatkowego cukru
i konserwantów), roślin strączkowych,
mięs i przetworów mięsnych (najlepiej
własnego wyrobu), ryb oraz tłuszczów
roślinnych

• sposób żywienia był dostosowany
do indywidualnych potrzeb,
uwzględniając upodobania żywieniowe,
tryb życia oraz stan zdrowia

• sposób przygotowania potraw był jak
najmniej przetworzony, co pozwoli
na uzyskanie posiłku o jak największej
wartości odżywczej.
Zaleca się, aby
potrawy
przygotowywać
poprzez
gotowanie
w wodzie oraz
na parze,
duszenie
polegające na
beztłuszczowym
obsmażaniu
półproduktów
na patelniach teflonowych (nie

uszkodzonych) z dodatkiem niewielkiej
ilości wody i pod przykryciem.
Dozwolone jest również pieczenie
w folii, na ruszcie lub rożnie, jednak
w przypadku przygotowywanego w ten
sposób mięsa, po upieczeniu należy
wyłożyć je na pergamin lub papierowy
ręcznik, w celu odsączenia zbędnego
tłuszczu

• rzucić palenie, ponieważ dym
tytoniowy jest rakotwórczy, a palacz ma
zwiększone zapotrzebowanie
na witaminy, w tym szczególnie
na witaminę C; Alkohol natomiast nie
jest wrogiem zdrowia, jednak należy
z niego korzystać z rozsądkiem.
W dro dze re flek sji nad so bą, wsłu chu jąc

się w po trze by wła sne go or ga ni zmu i kie ru -
jąc się mo de lem zdro we go sty lu odży wia nia

mo że my osią gnąć świe żość i od -
no wę, za rów no cia ła, jak

i du cha na wio snę.
mgr Julita Ksionek
spec. ds. Zdrowia

Publicznego �
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Po ra da eks per ta
Kradzieże kieszonkowe

Zbli ża ją ca się wio sna to
oka zja do za ku pów i wy -
jaz dów. Prze by wa nie wza -
tło czo nych miej scach:
cen trach han dlo wych, tar -
go wi skach i środ kach lo -

ko mo cji zwięk sza ry zy ko sta nia się ofia rą
zło dzie ja. Kie szon kow cy pra cu ją za zwy czaj
w gru pie, czę sto w du ecie – kra dzie ży do ko nu je
je den ze zło dziei, po zo sta li od wra ca ją uwa gę,
ubez pie cza ją, prze chwy tu ją łup, stwa rza ją za mie -
sza nie i tłok. Wy ko rzy stu ją ścisk w przej ściach,
ko lej kach, na ko ry ta rzach, a ta kże tzw. go rącz kę
pod ró żną, zaj mo wa nie miejsc, roz miesz cza nie.
Ara nżu ją wte dy przy pad ko we po trą ce nie lub
otar cie się w wy ni ku po tknię cia. Miej scem ich
„pra cy” są ko lej ki, im pre zy spor to we, roz ryw ko -
we, dwor ce. Kie szon kow cem mo że być ka żdy:
ko bie ta, mę żczy zna, eme ryt, dziec ko. Za upa -
trzo ną ofia rą po tra fią cho dzić na wet kil ka go -
dzin, wy bie ra jąc do god ną dla sie bie spo sob ność.
Skra dzio ne port fe le, sa szet ki są po na tych mia -
sto wym prze ka za niu ich ob sta wie, opró żnia ne
z za war to ści i wy rzu ca ne.

Spo so by dzia ła nia kie szon kow ców to:
• „sztuczny tłok” – usypiają czujność

ofiary popychając ją i aranżując ścisk
wokół niej

• „kosa” – kradzież dokonywana jest przez
przecięcie kieszeni, torebki czy siatki

• „zza parawanu” – sprawca dla ukrycia
swego działania posługuje się płaszczem
przewieszonym przez rękę

• „uwaga, złodzieje” – taki okrzyk
sprawia, że każdy odruchowo sięga
do portfela, wskazując miejsce, gdzie go
ukrył, obserwującym go złodziejom.

Jak skutecznie ustrzec się
przed kieszonkowcem?
• Dobrze zabezpiecz noszone przy sobie

dokumenty i pieniądze
• zwracaj szczególną uwagę na osoby

znajdujące się tuż przy Tobie
• pamiętaj, że podróżując po spożyciu

alkoholu łatwiej możesz stać się ofiarą
złodziei

• nie noś przy sobie więcej gotówki, niż
wynika to z potrzeby zakupów w danym
dniu

• pieniądze trzymaj przy sobie w dwóch
miejscach – pozwoli to zmniejszyć

ryzyko utraty całej kwoty
• nie noś razem kart płatniczych i kodów

PIN
• nie demonstruj zawartości portfela
• obserwuj otoczenie oraz swój bagaż

w zatłoczonym autobusie. Torby
i pakunki trzymaj przed sobą

• nie zasypiaj podróżując publicznymi
środkami komunikacji

• unikaj noszenia torebki na pasku z tyłu
• torebkę należy odwracać zamkiem

„do siebie”, a nie na zewnątrz
• portfel chowaj na dnie torebki
• podczas mierzenia garderoby,

pakowania zakupów, płacenia w sklepie
– nie odstawiaj torebki na podłogę
lub ladę

• klucze do mieszkania noś w innym
miejscu niż dokumenty z adresem.
W sy tu acji za gro że nia – usi ło wa nia kra -

dzie ży kie szon ko wej – wsz czy naj alarm! Gło -
śny okrzyk zwra ca ją cy uwa gę in nych osób
po tra fi sku tecz nie znie chę cić zło dzie ja! Nie -
za le żnie od te go, czy je steś ofia rą czy świad -
kiem prze stęp stwa, jak naj szyb ciej za wia dom
Po li cję.

mł. asp. Emi lia Ku li gow ska
ofi cer pra so wy KPP Le gio no wo �

Kro ni ka kry mi nal na

Za kłó ce nie ru chu i roz bój
12 mar ca o go dzi nie 9:00 przy skrzy żo wa -

niu ulic Ja giel loń skiej i War szaw skiej mło dy
mę żczy zna de wa sto wał bud kę te le fo nicz ną.
Po nie uda nej pró bie ode rwa nia słu chaw ki
apa ra tu, wtar gnął na jezd nię. Wi dząc nad -
je żdża ją cą cię ża rów kę, mło dy czło -
wiek po ło żył się na uli cy tuż
przed zbli ża ją ce się au to.
Kie row ca cię ża rów ki
zdą żył wy ha mo wać i tym
sa mym unik nął prze je -
cha nia po le żą cym
na jezd ni czło wie ku. Ca łe
zaj ście zo sta ło od no to wa ne
przez ope ra to ra ka me ry mo ni to rin gu, któ -
ry nie zwłocz nie zgło sił je ko le gom pa tro lu -
ją cym mia sto.
Mę żczy zna po chwi li zo stał za trzy ma ny

przez Straż Miej ską. Za to wy kro cze nie
skie ro wa no do Są du Re jo no we go w Le gio -
no wie wnio sek o uka ra nie nie chlub ne go
bo ha te ra te go wy da rze nia.

Wła my wa cze „z Za ko piań skiej”
W czwart ko we po po łu dnie (14.03) ze

skle pu spo żyw cze go przy uli cy Za ko piań -
skiej trzech mę żczyzn ukra dło pa pie ro sy
i al ko hol. Pa tro lu ją ca tę oko li cę za ło ga
Stra ży Miej skiej, po ode bra niu zgło sze nia
od dy żur ne go, szyb ko pod ję ła in ter wen cję.
W le sie przy przed łu że niu Za ko piań skiej
stra żni cy za uwa ży li trzech po dej rza nych

mę żczyzn. Wy star czył krót ki po ścig, by
za trzy mać wszyst kich spraw -

ców kra dzie ży. Uda ło się
od zy skać nie mal ca ły
skra dzio ny to war.
Zło dzie je z Le gio no -
wa zo sta li prze ka za ni
Ko men dzie Po wia to -
wej Po li cji.

„Za kaz wjaz du” na złom
28 mar ca oko ło go dz. 1300 dwaj mło dzi

miesz kań cy Le gio no wa zde mon to wa li je den
ze zna ków dro go wych (B -2 za kaz wjaz du).
Gdy swój łup, wraz z in ny mi me ta lo wy mi
przed mio ta mi, prze wo zi li na wóz ku uli cą
Ko ściusz ki, kie ru jąc się do po bli skie go sku -
pu zło mu, zo sta li za trzy ma ni przez pa trol

Stra ży Miej skiej. Uję tych spraw ców prze ka -
za no pa tro lo wi po li cji. Obaj za trzy ma ni są
do brze zna ni tu tej szym funk cjo na riu szom.

Pod su mo wa nie świą tecz ne go week en du
4 ko li zje, 2 wy pad ki i 6 osób ran nych to bi -

lans zda rzeń dro go wych, do któ rych do szło
wWiel ka noc na te re nie Le gio no wa i ościen -
nych gmin. Funk cjo na riu sze za trzy ma li ta -
kże 5 nie trzeź wych kie ru ją cych, 3 kie ru ją cych
po jaz da mi i 2 ro we rzy stów. Nie chlub ny re -
kor dzi sta, któ ry kie ro wał sa mo cho dem oso -
bo wym, miał w or ga ni zmie 2,8 pro mi la
al ko ho lu, ro we rzy sta na to miast 2,1 pro mi la.
Jak pod kre śla ją po li cjan ci ru chu dro go -

we go, pra cu ją cy pod czas te go rocz nych
świąt, za rów no kie row cy, jak i pie si wzię li
so bie do ser ca ape le, ostrze że nia i proś by
funk cjo na riu szy. Z pew no ścią naj wa żniej -
szą in for ma cją jest fakt, że po mi mo trud -
nych zi mo wych wa run ków pa nu ją cych
na dro dze, nikt w tym ro ku nie zgi nął.

Źró dła: http: //kpple gio no wo.po li -
cja.waw.pl, http: //www.le gio no -

wo.pl/stra zmiej ska

ze bra ła An na Szwar czew ska �

nie uda nej pró bie ode rwa nia słu chaw ki
apa ra tu, wtar gnął na jezd nię. Wi dząc nad -
je żdża ją cą cię ża rów kę, mło dy czło -
wiek po ło żył się na uli cy tuż
przed zbli ża ją ce się au to.
Kie row ca cię ża rów ki
zdą żył wy ha mo wać i tym
sa mym unik nął prze je -
cha nia po le żą cym
na jezd ni czło wie ku. Ca łe
zaj ście zo sta ło od no to wa ne
przez ope ra to ra ka me ry mo ni to rin gu, któ -
ry nie zwłocz nie zgło sił je ko le gom pa tro lu -
ją cym mia sto.
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Legionowo.
Porusza!
– fo rum miesz kań ców

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

Wi tam, Pa nie Pre zy den cie czy jest mo żli wość
wy ko na nia ście żki (chod ni ka) łą czą cej osie dle
Pia ski ze szko łą nr 4? Jest to ście żka znaj du ją ca
się przy to rach ko le jo wych. Od stro ny ul. Ja na
Paw ła I jest chod ni czek z czer wo nej kost ki, ale
koń czy się na rów ni pło ta szkol ne go a da lej
do sa me go przej ścia na przy sta nek SKM -ki
w tym miej scu jest bło to, dzi kie krza ki i ster ty pu -
stych bu te lek (Mo im zda niem nie po win na tak
wy glą dać Bez piecz na Dro ga do Szko ły żad ne go
dziec ka). Od przy stan ku w stro nę os. Pia ski jest
już ład ny chod ni czek, czy nie mo żna by po łą czyć
tych dwóch chod ni ków w je den? Mo ja pro po zy -

cja jest na stę pu ją ca: w mie ście ukła da się kost -
kę bru ko wa a zdej mu je pły ty chod ni ko we, mo -
żna by je wy ko rzy stać na chod nik, lub pły ty
be to no we ta kie jak czę sto sto su je się do utwar -
dze nia na wierzch ni na bu do wach, mo że też być
to ście żka z drob nych ka my ków. Jed nym sło wem
cho dzi o to aby tam nie by ło te go bło ta. Brak jest
też lam py oświe tla ją cej to miej sce, wy star czy ło by
pod łą cze nie do jed ne go ze słu pów li nii na pię cia.
Po za pad nię ciu zmro ku strach tam tę dy cho dzić.
Pro si ła bym o roz pa trze nie mo jej pro po zy cji.

(Aga)

Uwa żam Pa ni proś bę za uza sad nio ną
– uła twi ży cie miesz kań com te go re jo nu,
w szcze gól no ści uczniom Szko ły. Ze wzglę du
na to, że te ren po mię dzy chod ni kiem
od ul. Ja na Paw ła I do ist nie ją ce go przej ścia
przez to ry na le ży do PKP, wy stą pi my do PKP
z pro po zy cją uwzględ nie nia w pla no wa nym
re mon cie pe ro nu Le gio no wo Pia ski bu do wy
wnio sko wa ne go chod ni ka.

Wi tam mo że za jął by się w koń cu ktoś sta ry mi
„przy stan ka mi” po ko mu ni ka cji lo kal nej (sta re
mi kro bu sy je żdżą ce po Le gio no wie kil ka na ście lat
te mu) a przy stan ki ponich mo żna spo tkać dodziś
m. in przy sta nek przy PKP Le gio no wo na któ rym
za trzy mu je się 736 a obok sta ry pod rdze wia ły
''przy sta nek'' mi kro bu sów, mo że mia sto usu nę ło
by sta re nie po trzeb ne zna ki a dru ga spra wa ja ki
jest sens po dzia łu li nii L -9 na dwie li nie?

(Ja rek)

Pa nie Jar ku, zna ki dro go we D -15 przy sta -
nek au to bu so wy są wy mie nia ne na no we suk -
ce syw nie. W br. zo sta nie do koń czo na ich
wy mia na. Od no sząc się do po dzia łu li nii L -9,
pro si my zwró cić się o wy ja śnie nia do Urzę du
Gmi ny Wie li szew lub Za rzą du Trans por tu
Miej skie go, gdyż to Wie li szew za rzą dza i fi -
nan su je li nię.

Pa nie Pre zy den cie. By łam na dniu otwar tym
w SP 4, i do wie dzia łam się, że nie ma szans,
aby ze rów ki szkol ne pra co wa ły na jed ną zmia -
nę, lecz za ję cia w no wym ro ku szkol nym mo gą
się koń czyć na wet o go dzi nie 18. Co z Pa na
obiet ni ca mi o jed no zmia no wym sys te mie pra -
cy 6-lat ków w szko łach? Wy obra ża so bie Pan 6-
lat ka uczą ce go się do go dzi ny 17, czy 18???
Zno wu Pa na sło wa to tyl ko pu ste de kla ra cje!!!

(Te re sa)

Pa ni Te re so, zgod nie z za po wie dzia mi od -
dzia ły ze ro we zo sta ną zor ga ni zo wa ne na jed -
ną zmia nę. �

Przepis
kurczak w sosie jabłkowo morelowym

Składniki do przygotowania 4 porcji:
• 4 średnie filety z piersi kurczaka,
• 2 jabłka
• 5 suszonych moreli
• 1 cebula

• 1 ząbek czosnku
• 2 łyżki curry
• 1/22 szklanki jogurtu naturalnego
Spo sób przy go to wa nia: Jabł ka obrać i ze -

trzeć na tar ce na drob nych oczkach. Udu sić,
aby od pa ro wać nad miar so ku. W cza sie du -
sze nia do dać do nich po kro jo ne w pa ski mo -
re le. Fi le ty z kur cza ka po kro ić w pa ski
(ok. 1,5 cm sze ro ko ści), po so lić i po pie przyć.
Ob sma żyć na su chej pa tel ni (mo żna w trak -
cie sma że nia pod lać nie wiel ką ilo ścią wo dy).

Gdy się za ru mie nią zdjąć z pa tel ni i trzy mać
pod przy kry ciem w cie ple, że by nie wy sty gły.
Po sie ka ną ce bu lę i czo snek wrzu cić na pa tel -
nię, na któ rej sma żo ne by ły fi le ty z kur cza ka
i du sić do mięk ko ści. Do ce bu li i czosn ku do -
dać zdu szo ne jabł ka z mo re la mi, mię so kur -
cza ka i cur ry do sma ku. Wszyst ko du sić
do mięk ko ści pod przy kry ciem. Na koń cu
do dać jo gurt i ewen tu al nie we dług uzna nia
przy pra wić do sma ku. Po da wać z ry żem (naj -
le piej brą zo wym). �
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Po ra dy ap te ka rza
Jak dbać o siebie w ciąży i połogu

Ja ko ma ma trój ki wspa nia łych dzie ci wiem, że okres cią -
ży i kar mie nia to szcze gól ny czas w ży ciu ko bie ty. Mat ki
za sta na wia ją się, jak wspie rać zdro wie i pra wi dło wy roz -
wój ma leń stwa, a od po wiedź jest pro sta – na le ży dbać
o swo je zdro wie, gdyż tyl ko zdro wy or ga nizm bę dzie
mógł odży wiać roz wi ja ją ce się dziec ko. Zró żni co wa na
i zbi lan so wa na die ta, re zy gna cja z wszel kich uży wek i od -
po wied nia ilość ru chu to naj lep szy pre zent dla ma lu cha.

Ko bie ta w cią ży po win na przyj mo wać do dat ko wo tyl ko te skład -
ni ki, któ rych bra ku je lub są trud no osią gal ne we współ cze snej die -
cie. Są to DHA, kwas fo lio wy, wi ta mi na D, jod i że la zo – w cza sie

cią ży na wet o 50–100% zwięk sza się za po trze bo wa -
nie na nie.

Przy szła ma ma już w okre sie pla no wa nia po -
win na przyj mo wać kwas fo lio wy, po nie waż mię -
dzy 22 a 28 dniem od po czę cia, kie dy więk szość
ko biet nie jest świa do ma, że ro śnie w nich no -
we ży cie, roz wi ja ją się mózg i rdzeń krę go wy
oraz za my ka się ce wa ner wo wa u dziec ka. Ba -

da nia wy ka za ły, że kwas fo lio wy, wi ta mi na
z gru py B, bę dą ca istot nym ele men tem
pro ce su po dzia łu ko mó rek i two rze nia
się krw, i od gry wa w tym roz wo ju
ogrom ną ro lę. Ko niecz na jest re gu lar -
na su ple men ta cja kwa sem fo lio wym
aż do za koń cze nia kar mie nia pier sią.

Wa żna jest die ta bo ga ta w nie na sy co ne kwa sy tłusz czo we Ome -
ga -3, z któ rych naj wa żniej szy jest kwas DHA. Wspo ma ga on roz -
wój siat ków ki oka i mó zgu pło du oraz nie mow ląt. Zna ko mi tym
źró dłem kwa sów ty pu DHA jest tłuszcz ryb mor skich, w zni ko mym
stop niu do star cza ją ich sie mię lnia ne, orze chy wło skie czy olej rze -
pa ko wy. Do dat ko wa su ple men ta cja DHA w okre sie cią ży i kar mie -
nia wpły wa na od por ność i zdro wie dziec ka ta kże w póź niej szym
okre sie jego ży cia.
Za le ca się uzu peł nia nie die ty ko biet w cią ży i kar mią cych jo dem,

od po wie dzial nym za pro ce sy wzro sto we, roz wój ukła du ner wo we go
i płcio we go.
Że la zo jest skład ni kiem nie zbęd nym do za pew nie nia pra wi dło -

we go roz wo ju i funk cjo no wa nia ukła du krwio twór cze go. Pra wi dło -
wy po ziom te go pier wiast ka w or ga ni zmie ma my po zwa la
na wy two rze nie wy star cza ją cej licz by krwi nek czer wo nych, za opa -
tru ją cych ło ży sko i płód w tlen.
Wapń i wi ta mi na D wspo ma ga ją pra wi dło wą bu do wę ko ści i zę -

bów, a ma gnez z wi ta mi ną B6 wzmac nia układ ner wo wy ko bie ty
i za po bie ga zmę cze niu.
Za po trze bo wa nie na skład ni ki odżyw cze zmie nia się wraz z roz -

wo jem cią ży. W ap te kach znaj dzie my sze ro ką ga mę bez piecz nych
i prze ba da nych kli nicz nie pre pa ra tów, od po wied nich do sto so wa -
nej die ty oraz okre su cią ży. Są to np. Ome ga med, Pre na tal, Fa lvit,
Fe mi bion, Dop pel herz, Ele vit. Na cho ro by dróg mo czo wych i pę -
che rza w ap te ce po le cą np. Pre na tal Uro Ca re, zaś przy prze zię bie -
niach i sta nach gry po wych – np. Pre na tal Grip Ca re, Pre na len sy rop.
W cza sie cią ży i kar mie nia przyj mo wa nie le ków, a na wet spo ży wa -

nie ziół na le ży kon sul to wać z le ka rzem. Pod sta wo wa za sa da w tym
okre sie brzmi: im mniej tym le piej, a w sy tu acjach szcze gól nych to
le karz de cy du je o za sto so wa niu nie zbęd ne go le cze nia.

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

Na Kopernika �
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pro ce su po dzia łu ko mó rek i two rze nia
się krw, i od gry wa w tym roz wo ju
ogrom ną ro lę. Ko niecz na jest re gu lar -
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Pasz por ty – co no we go?

Wiel ki mi kro ka mi zbli ża się okres wa ka cyj ny. Wie lu z nas
pla nu je wy po czy nek za gra ni cą. War to się więc upew nić,
czy ma my wa żny pasz port.

Od kil ku lat Pol ska jest w stre fie Schen gen, w ra mach któ rej mo -
że my pod ró żo wać na pod sta wie pol skie go do wo du oso bi ste go. Nie -
ste ty, ta świa do mość usy pia na szą czuj ność, gdyż za po mi na my, że,
po pierw sze uła twie nie to nie do ty czy dzie ci (od 26 czerw ca 2012 r.
mu szą one po sia dać wła sny do ku ment – wpi sy w pasz por tach ro dzi -
ców stra ci ły wa żność), a po dru gie nie wszyst kie naj po pu lar niej sze
de sty na cje znaj du ją się w tej stre fie. Na dwa i pół mie sią ca
przed wa ka cja mi war to więc zro bić pasz por to wy „ra chu nek su mie -
nia” i spraw dzić, czy wszy scy człon ko wie na szej ro dzi ny ma ją ten
do ku ment i czy jest on jesz cze wa żny. Ocze ki wa nie na wy da nie pasz -
por tu wy no si 30 dni od da ty zło że nia wnio sku, war to więc prze pro -
wa dzić od po wied nie for mal no ści już te raz. W ten spo sób unik nie my
nie po trzeb ne go stre su i obaw, czy pasz port uda się wy ro bić na czas.
W po wie cie le gio now skim przyj mo wa niem wnio sków i wy da wa -

niem do ku men tów pasz por to wych zaj mu je się, na zle ce nie wo je wo -
dy ma zo wiec kie go, sta ro sta le gio now ski. Jed nak z uwa gi
na lo ka li za cję sta ro stwa na obrze żach Le gio no wa, kil ka lat te mu
sta ro sta prze niósł biu ro pasz por to we do punk tu w o wie le do god -
niej szym dla klien tów po ło że niu, w Urzę dzie Mia sta Le gio no wo
przy ul. Pił sud skie go 41.
Od 17 stycz nia 2013 r. wnio sek pasz por to wy mo żna zło żyć w do -

wol nie wy bra nym punk cie pasz por to wym. Oso by pra cu ją ce wWar -
sza wie mo gą udać się do biu ra w sto li cy (ich wy kaz znaj du je się
na stro nie Ma zo wiec kie go Urzę du Wo je wódz kie go (MUW)
pod ad re sem http: //www.ma zo wiec kie.pl/por tal/pl/115/113/war -

sza wa.html), a oso by miesz ka ją ce, ale nie za mel do wa ne w na szym
po wie cie mo gą już skła dać wnio ski w Le gio no wie (lub in nym wy -
bra nym punk cie pasz por to wym).
Ko lej ną zmia ną jest wy dłu że nie okre su wa żno ści pasz por tów dla

dzie ci w wie ku po ni żej 5 lat. W sierp niu ub. r. czas ten zo stał wy dłu -
żo ny do 5 lat, przy czym opła ta pasz por to wa nie ule gła zmia nie i na -
dal wy no si 30 zł. Ro dzi ce mu szą rów nież pa mię tać, że dzie ci, któ re
ukoń czy ły 5 lat, mu szą być obec ne przy skła da niu wnio sku, a dla
wszyst kich osób nie peł no let nich nie zbęd ne jest, by do wnio sku do -
łą czyć zgo dę oby dwoj ga ro dzi ców (opie ku nów praw nych).
Wnio ski są do stęp ne w biu rach pasz por to wych. Na stro nie MUW

zna leźć mo żna wzo ry, po ka zu ją ce, jak pra wi dło wo je wy peł nić, jed -
nak for mu larz skła da ny w punk cie pasz por to wym nie mo że być wy -
dru ko wa ny z in ter ne tu.
Szcze gó ło we in for ma cje, do ty czą ce

ubie ga nia się o pasz port znaj du ją się
na stro nie Ma zo wiec kie go Urzę du
Wo je wódz kie go pod ad re sem
http: //www.ma zo wiec kie.pl/por -
tal/pl/108/8746/pasz por ty.html.
Pod nu me rem tel. 22 695 73 88 do -
stęp na jest rów nież in fo li nia: au -
to ma tycz na jest czyn na przez
7 dni w ty go dniu 24 go dzi ny
na do bę, na to miast po łą cze -
nie z kon sul tan tem mo żna
uzy skać po wy bra niu to no -
wo „0” w po nie dział ki
od 800–1730, od wtor ku
do czwart ku w go dzi -
nach 800–1530 i w piąt ki
od 800 do 1400.

Jo an na Kaj da no wicz �

nak for mu larz skła da ny w punk cie pasz por to wym nie mo że być wy -
in ter ne tu.

Szcze gó ło we in for ma cje, do ty czą ce
pasz port znaj du ją się

stro nie Ma zo wiec kie go Urzę du
Wo je wódz kie go pod ad re sem
http: //www.ma zo wiec kie.pl/por -
tal/pl/108/8746/pasz por ty.html.

22 695 73 88 do -
stęp na jest rów nież in fo li nia: au -
to ma tycz na jest czyn na przez

24 go dzi ny
do bę, na to miast po łą cze -

kon sul tan tem mo żna
wy bra niu to no -

po nie dział ki
wtor ku
go dzi -

w piąt ki

Jo an na Kaj da no wicz

Porada weterynarza
Psie od cho dy – trud ny te mat

Top nie je śnieg, wi dać zie lo ną tra wę
i nie ste ty co ro ku od no wa szo ku ją cy
wi dok czy li psie ku py. Od czu wa nie
obrzy dze nia na wi dok od cho dów to
in stynk tow ny od ruch, któ ry odzie dzi -
czy li śmy po przod kach, bo ta kie po -
dej ście za bez pie cza ło przed
ewen tu al nym za tru ciem, któ re go źró -
dłem mo gły być od cho dy.

Bar dzo dzi wi mnie, że tak trud no do trzeć
do wła ści cie li psów i ko tów z proś bą, aby
sprzą ta li od cho dy po wła snych pu pi lach.
Prze cież po so bie spusz cza my wo dę, a gdy -
by zwie rzak nam się za ła twił na środ ku
miesz ka nia, też by śmy po sprzą ta li. Miesz -
kań cy dom ków zbie ra ją z wła snych ogród -
ków po swo ich zwier zacz kach re gu lar nie,
bo prze cież chcą z przy jem no ścią spa ce ro -
wać bo so po swo jej tra wie. Tyl ko te nie -
szczę sne „ni czy je” traw ni ki oko ło blo ko we

ta kie usia ne. Na pi sa łam „ni czy je” w cu dzy -
sło wiu, bo prze cież praw da jest ta ka, że one
są wspól ne – czy li na sze. Te raz w Pol sce, jak
i w ca łej Eu ro pie na traw ni ki wol no wcho -
dzić, tyl ko jak, sko ro strach zro bić krok?
Bar dzo mnie to za smu ca, bo wy star czy od -
wie dzić bli skich na szych są sia dów i po spa -
ce ro wać po Ber li nie czy Wied niu, aby
prze ko nać się, że wszę dzie na traw ni kach
sie dzą lu dzie i od wio sny do je sie ni trwa
tam pik nik.
Nie ste ty, ta ka ilość od cho dów zwie rząt ja -

ką wi dzi my na oko ło unie mo żli wia urzą dza -
nie pik ni ku w środ ku mia sta. Na do da tek
da ne epi de mio lo gicz ne są za trwa ża ją ce, bo
ba da nia wy ka za ły, że do 61 % pró bek zie mi
z pol skich miast by ła za in fe ko wa na ja ja mi
gli sty psiej lub ko ciej! Nie ma co się te mu
dzi wić, bo spe cy fi ka glist jest ta ka, że
w świe żym ka le są nie ak tyw ne ja ja i do pie -
ro po 2–7 ty go dniach doj rze wa ją w nich in -
wa zyj ne lar wy. I do pie ro one są zdol ne
do za ka ża nia zwie rząt i lu dzi, a co gor sza
ak tyw ne po zo sta ją na tym traw ni ku przez
wie le lat! Dla zbie ra ją ce go ku pę wła ści cie -
la jest ona cał ko wi cie bez piecz na, bo „śpią”
w niej nie ak tyw ne ja ja, ale po pa ru ty go -

dniach le że nia sta je się wie lo let nim źró -
dłem za ka ża nia. O ile u psów i ko tów ich
gli sty po pro stu za miesz ku ją je li ta, o ty le
u lu dzi ata ku ją in ne na rzą dy, do pro wa dza -
jąc do bar dzo po wa żne go scho rze nia zwa -
ne go tok so ka ro zą. Ta kże in ne ro ba le mo gą
się po ja wić na na szej zie lo nej traw ce, np. ja -
ja ta siem ca bą blow ca czy lam blie. Dla te go
go rą co na ma wiam do te go, aby śmy z my ślą
o zdro wiu na szych pod opiecz nych, ale ta -
kże nas sa mych, po pierw sze bar dzo re gu -
lar nie od ro ba cza li zwie rzę ta oraz sprzą ta li
od cho dy. Je śli wszy scy się do te go za sto su -
ją, mo że ko lej nej wio sny spod śnie gu wyj -
dzie tyl ko zie lo na tra wa
za chę ca jąc do pik ni ków!

lek. wet. Małgorzata
Charzyńska-Wróbel

z legionowskiego
gabinetu

weterynaryjnego �
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Bez piecz ny port fel
Czy każdy parabank jest
piramidą finansową?
Pa ra bank to in sty tu cja, któ ra swo ją
dzia łal no ścią przy po mi na tra dy cyj ny
bank, z tą ró żni cą, że nie po sia da
sto sow nych upraw nień i nie pod le ga
kon tro li Ko mi sji Nad zo ru Fi nan so we -
go. Na le ży jed nak wy raź nie za zna -
czyć, że nie ka żdy pa ra bank jest tzw.
pi ra mi dą fi nan so wą, przez co nie ka -
żdy jest ska za ny na upa dek.

Czym jest pi ra mi da fi nan so wa? Dzia łal ność
pi ra mi dy po le ga za zwy czaj na obie cy wa niu
zy sków uczest ni kom, przede wszyst kim
za zwer bo wa nie do udzia łu w tej struk tu rze
no wych osób. Zy ski wy pła ca ne pierw szym
uczest ni kom są po kry wa ne z wpłat ko lej nych
jej człon ków. Pi ra mi dy fi nan so we są z gó ry
ska za ne na upa dek, gdyż na pew nym eta pie
bra ku je już ko lej nych klien tów, aby po kry wać
obie ca ne zy ski. Pierw sza pi ra mi da fi nan so wa

zo sta ła stwo rzo na nie speł na 100 lat te mu
w Sta nach Zjed no czo nych, przez Char le sa
Pon zie go, stąd też in nym po pu lar nym okre -
śle niem te jże struk tu ry jest tzw. sche mat Pon -
zie go.
Nie ka żdy pa ra bank przy bie ra jed nak po -

stać pi ra mi dy fi nan so wej. Jak to mo żli we? Je -
że li pa ra bank ma bar dzo wy so kie
opro cen to wa nie lo kat (10–15% w ska li ro ku),
ale jed no cze śnie sprze da je kre dy ty o jesz cze
wy ższym opro cen to wa niu, mo że osią gać zysk
i jest w sta nie spła cać swo je zo bo wią za nia wo -
bec klien tów. In ną spra wą jest sku tecz ność
dzia łal no ści ta kiej in sty tu cji, na le ży bo wiem
pa mię tać, że fir my ta kie nie pod le ga ją żad nej
kon tro li, a po wie rzo ne przez nas środ ki nie są
przez ni ko go gwa ran to wa ne. Nie mniej jed -
nak przy naj mniej teo re tycz nie, nie któ re pa -
ra ban ki są w sta nie osią gać zy ski i wy pła cać je
swo im klien tom. Dzia łal ność firm, obie ra ją -
cych mo del pi ra mi dy fi nan so wej jest za wsze
ska za na na po ra żkę i stra tę pie nię dzy.
Na le ży pod kre ślić tu taj jesz cze jed ną wa żna

rzecz – pa ra ban ka mi nie są fir my po życz ko we
i spół dziel cze ka sy oszczęd no ścio wo -kre dy to -
we (SKOK). Fir my po życz ko we nie gro ma dzą
de po zy tów i nie dzia ła ją w opar ciu o środ ki

uzy ska ne od klien tów, lecz pra cu ją w opar ciu
o wła sne fun du sze (przy kła dem ta kiej fir my
jest Pro vi dent). Jesz cze in nym przy kła dem
dzia łal no ści są tzw. SKOK -i, czy li in sty tu cje
spół dziel cze za li cza ne do gro na in sty tu cji fi -
nan so wych. Nie są one ban ka mi i funk cjo nu -
ją na in nych za sa dach, lecz ich dzia łal ność jest
nad zo ro wa na przez KNF. SKOK -i, w od ró -
żnie niu od firm pa ra ban ko wych, dzia ła ją
w opar ciu o stwo rzo ne dla nich re gu la cje pra -
we. Ich ce lem jest gro ma dze nie pie nię dzy wy -
łącz nie swo ich człon ków, udzie la nie im
kre dy tów, czy po śred ni cze nie przy za wie ra niu
umów ubez pie cze nia. SKOK -i ja ko spół dziel -
nie pro wa dzą dzia łal ność nie za rob ko wą.
De cy du jąc się na in we sty cje na le ży pa mię -

tać o zdro wym roz sąd ku. Je śli
ktoś gwa ran tu je nam wy so -
kie zy ski, bądź ofe ru je
„wy jąt ko wą ofer tę” skie -
ro wa ną spe cjal nie dla
nas, po win ni śmy być
szcze gól nie czuj ni. Na le ży
pa mię tać, że wy ższa sto pa
zwro tu za wsze wią że się
z więk szym ry zy kiem.
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