
Miesięcznik z życia miasta

nr 4/2013 r.

egzemplarz bezpłatny

Minister Sportu
w sportowym
Legionowie
strona 10

Więcej miejsc w żłobku
strona 7

Z deklaracją mniej
za śmieci
strona 7

Ruch to zdrowie
strona 16–17

Super awans
do SuperLigii
KPR w PGNiG SuperLidze – czytaj na stronie 11



Moje Legionowo – Miesięcznik z życia miasta
ISSN 2081-741X
Wydawca: Urząd Miasta Legionowo
Adres wydawcy i redakcji: Urząd Miasta Legionowo, ul. Piłsudskiego 41, 05–120 Legionowo,
tel. 22 784 92 38, e-mail: rzecznik@um.legionowo.pl

Redaktor Naczelny: Główny Specjalista ds. Kontaktów z Mediami
Redakcja: Anna Szwarczewska, Anna Szczepłek, Michał Kobrzyński, Michał Świokło, Łukasz Konstantynowicz, Kinga Bąk, Bożenna Czerwińska
Stale współpracują: Małgorzata Charzyńska -Wróbel, Teresa Panek, Julita Ksionek, Piotr Kawala, Kamil Kalka, dr Jolanta Lewandowska,
Wydziały i Referaty UM Legionowo, MOSiR, MOK, Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Legionowie, Muzeum Historyczne w Legionowie.
Skład i łamanie: Studio DTP Rubin
Nakład: 6000 egzemplarzy

AKTUALNOŚCI
Kartka z kalendarza..........................................................................4
Kibicujemy maturzystom....................................................................5

MIASTO
Portal dla przedsiębiorców ................................................................6
„Maluch” dofinansuje żłobek.............................................................7

KULTURA
Spotkanie z poetą ............................................................................8
Święto Książki w legionowskiej bibliotece ...........................................8

FELIETON
Jaka Biblioteka?...............................................................................9

TEMAT NUMERU
Minister Sportu w sportowym Legionowie..........................................10
Szturmem na szczyt.........................................................................11

KULTURA
Fish&Grill – grillowanie czas zacząć!................................................12
Dni Legionowa – Letnia Scena Eska .................................................12

LEGIONOWO. PORUSZA!
Legionowo. Porusza! ......................................................................13
Jagiellońska i Parkowa – roboty wystartowały....................................13

MIASTO
Ruszyła budowa Centrum Komunikacyjnego .....................................14

KRONIKA POLICYJNA
Kibicuj bezpiecznie i zgodnie z prawem............................................15

PORADY
Przygotowanie do biegu..................................................................16
Biegamy........................................................................................16
Dieta sportowca amatora ...............................................................17
Bezpieczny portfel ..........................................................................18
Dobry czas na kredyt ......................................................................18
Porady aptekarza ...........................................................................18
Apteczka na wakacje......................................................................18
Alergia… ......................................................................................19
Porada weterynarza........................................................................19
Co zabije kleszcza..........................................................................19

nr 4/2013 r.Moje Legionowo

Redakcja nie zwraca nie zamówionych tekstów i fotografii oraz zastrzega sobie prawo skracania i redagowania nadesłanych materiałów. Rozpowszechnianie redakcyjnych materiałów publicystycznych bez zgody wydawcy jest zabronione. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych ogłoszeń i reklam.

Zaproszenia
(maj–czerwiec)
24 maja – II Paraolimpiada Dzieci
i Młodzieży
� Stadion Miejski w Legionowie

godz. 900–1300

26 maja – „Człowieczy los”
� piosenki Anny German w wykonaniu

Oleksandry Żurawel
sala widowiskowa w ratuszu godz. 1800

bilety – 15 zł – do nabycia w MOK
Legionowo, ul. Norwida 10 
Uczestnicy koncertu otrzymają płytę
ze wspomnieniami o Annie German

26 maja – Lotto Poland Bike Marathon
� miasteczko Poland Bike: Plac

Kościuszki
starty od godz. 1115

1 czerwca – XXXIV Dni Legionowa
Letnia Scena Eska
� Arena Legionowo

• 1000 Strefa Przedszkolaka
• 1300 Legionowskie Talenty
• 1730 Alexandra
• 1900 Manchester
• 2030 Agnieszka Chylińska
• 2200 pokaz sztucznych ogni

7 czerwca – Inkredible India
� Podróż do magicznych Indii

sala widowiskowa w ratuszu godz. 1900

bilety – 10 zł – dostępne w MOK
Legionowo.

8 czerwca –Marsz Nordic Walking
� start o godz. 1130

przy ul. Zakopiańskiej 4
(przed Zespołem Szkół nr 1)

9 czerwca – Legionowska Dycha
� start przy Arenie Legionowo

• 905:1130 biegi dziecięce 
• 1200: start biegu głównego

22 czerwca –Marsz Nordic Walking
� start o godz. 1130

przy ul. Zakopiańskiej 4
(przed Zespołem Szkół nr 1)

22 czerwca – IV Fish&Grill
� Ogólnopolski konkurs

w grillowaniu ryb
park miejski przy ratuszu
pokazy kulinarne Jakuba Kuronia
i Carlosa Gonzaleza – Tejery
2000 koncert MEZO z zespołem
prowadzenie Tomasz Jachimek.

25-26 maja –Wheelchair Rugby
Tiurnament – „Mazovia Cup”
� zawody od godz. 900

Arena Legionowo,
ul. Bolesława Chrobrego 50B.

oprac. Anna Szwarczewska �

Wiosenne słońce rozpuszczając zalegający śnieg odsłoniło
nieprzyjemny widok – pozostałości po psich „sprawach”.
Dlatego właśnie, jak co roku na wiosnę, Straż Miejska
zintensyfikowała swoje działania w ramach akcji „Posprzątaj!
Ja w to wchodzę”.

Do dat ko wo uru cho mio ny zo stał dwu oso bo wy pa trol ro we ro wy, któ -
re go za da niem jest kon tro la spo ko ju i po rząd ku na osie dlach miesz -
ka nio wych oraz re ago wa nie w przy pad ku, nie speł nia ją cych swo ich
obo wiąz ków wła ści cie li czwo ro no gów. Dla osób sprzą ta ją cych po swo -
ich pu pi lach stra żni cy ma ją przy dat ne ga dże ty – bre locz ki z to reb ka -

mi na psią ku pę. Na to miast miesz kań ców uchy la ją cych się od te go
sprzą ta nia lub pusz cza ją cych pie ski lu zem bez ka gań ca mo że cze kać
nie mi ła nie spo dzian ka – man dat, któ re go wy so kość prze wi dzia na jest
na wet do 500 zł.

Ubie gło rocz ny bi lans nie jest zbyt po chleb ny dla miesz kań ców mia -
sta, bo wiem w 2012 r. straż ujaw ni ła aż 73 spraw ców wy kro czeń po -
rząd ko wych oraz 65 przy pad ków na ru sze nia usta wy o ochro nie
zwie rząt (zbyt krót ki łań cuch, złe wa run ki prze trzy my wa nia zwie rząt,
itp.). Li czy my jed nak, że z ro ku na rok, m.in. w wy ni ku dzia łań stra -
ży i urzę du, licz by te bę dą sta le ma la ły.

Ryszard Gawkowski
Komendant Straży Miejskiej �

Legio24 patronem biuletynu
„Moje Legionowo”

Z wiel ką ra do ścią za wia da mia my, iż pod ję li śmy współ pra cę z lo kal nym
por ta lem in ter ne to wy. Od te go nu me ru wer sja elek tro nicz na biu le ty nu
„Mo je Le gio no wo” bę dzie rów nież do stęp na na stro nie in ter ne to wej
www.le gio 24.pl. Znaj dą tam Pań stwo, oprócz na szej pu bli ka cji, wie le cie -
ka wych ar ty ku łów na te mat Le gio no wa i po zo sta łych gmin na sze go po wia -
tu. Za chę ca my do od wie dze nia stro ny na sze go pa tro na me dial ne go.

Redakcja �

Prześlij nam swoją fotkę z Legionowa

Zdjęcie miesiąca
Niech tabliczki zastąpią „pieskie sprawy” Legionowo.

Porusza!
– ma my naj lep szy wi de omap ping
w Pol sce – tj. pre zen ta cję 3D na ele -
wa cji bu dyn ku.

„Poruszyliśmy Ratusz”, a teraz jury
konkursu branżowego. 26 kwietnia
w Centrum Konferencyjnym Muranów
odbył się finał MP Power Awards
i konkursu towarzyszącego Kreatywny
Roku Branży Eventowej. Eksperci z całej
Polski docenili jakość imprezy pod hasłem
„Akcja. Poruszenie!”, której kulminacyjnym
momentem był wideomapping 3D
na legionowskim Ratuszu.

Zgod nie z ha słem MP Po wer Awards na -
gro dy tra fia ją do osób z naj więk szą si łą
prze bi cia w bra nży. O na gro dach w kon -
kur sie de cy do wa ło 30-oso bo we ju ry zło żo -
ne ze zna nych w bra nży eks per tów
i prak ty ków pod prze wod nic twem Re na ty
Ra zmuk, at taché ko mu ni ka cji we wnętrz -
nej i or ga ni za cji im prez w Re nault Pol ska.

Po ru sza ją cy się bu dy nek ra tu sza i ska czą -
ca po je go ele wa cji po stać za in au gu ro wa ła
no wą mar kę mia sta „Le gio no wo. Po ru -
sza!” i zdo by ła uzna nie ju ry, któ re ta kże
do ce ni ło in no wa cyj ność pro jek tu (po raz
pierw szy w Pol sce do wi de omap pin gu wy -
ko rzy sta no szkla ną ele wa cję) oraz re ali za -
to ra za da nia, któ rym w od ró żnie niu
od wiel kich miast, ta kich jak War sza wa,
Kra ków, Szcze cin, by ło Le gio no wo z du żo
mniej szym bu dże tem na te go ty pu pro jekt.

Łu kasz Kon stan ty no wicz �

Szanowni Państwo
Nie po win ni śmy już dłu żej cze kać. Wy mów ki, że za zim no, za krót ki
dzień, zbyt du żo za jęć – na nic się nie zda dzą. Za chwi lę zro bi się
go rą co, przyj dzie la to i ob na ży na sze – cho wa ne pod cie plut ki mi, ob -
szer ny mi swe tra mi, pie czo ło wi cie do kar mia ne przez dłu gie (w tym
ro ku wy jąt ko wo) zi mo we mie sią ce – cia ła.

Po ra za tem przy stą pić do pro gra mu na praw cze go. I je stem jak naj da lej od re ko men do wa nia
dra koń skich diet. Ra czej mam tu na my śli odro bi nę (na po czą tek) zdro wej ak tyw no ści. Oka zji
nam w Le gio no wie nie bra ku je. Za na mi je den ma ra ton ro we ro wy, 26 ma ja od bę dzie się ko lej -
ny, na po cząt ku czerw ca bie ga cze wy star tu ją w bie gu „Le gio now ska Dy cha” na dy stan sie 10 km.
Spo rą ofer tę dla ama to rów ma nasz MO SiR. Nie po trzeb ne są zresz tą zor ga ni zo wa ne for my ru -
chu. Kto lu bi – mo że na co dzień ko rzy stać z bie żni na Sta dio nie Miej skim, kto wo li dwa kół ka
– ten mo że wy po ży czyć za dar mo ro wer w Are nie. Ru szać się i ćwi czyć mo żna wszę dzie. I ko -
niecz nie trze ba za chę cić do ak tyw no ści swo ich naj bli ższych, zwłasz cza dzie ci. To one po win ny
z ro dzin ne go do mu wy nieść na wyk sys te ma tycz ne go ru chu, bo wiem jest to pod sta wo wy wa ru nek
pra wi dło we go roz wo ju i zdro wia na dłu gie la ta. Je śli to oczy wi ste stwier dze nie Pań stwa nie prze -
ko nu je, mo że im pul sem do wspól ne go upra wia nia spor tu z dzieć mi bę dzie wy nik ba dań prze pro -
wa dzo nych w USA, z któ rych wy ni ka, że po ko le nie dzi siej szych 10-lat ków bę dzie pierw szym
w dzie jach świa ta po ko le niem, któ re bę dzie ży ło kró cej, niż ich ro dzi ce! I to z po wo du bra ku ru -
chu i oty ło ści. Do wy ni ków tych ba dań na wią za ła Mi ni ster Spor tu i Tu ry sty ki Jo an na Mu cha
pod czas Ma zo wiec kie go Kon gre su Spor tu Po wszech ne go, któ ry go ścił w po ło wie ma ja w Le gio -
no wie. O Kon gre sie i po my słach mi ni ster stwa na upo wszech nie nie spor tu pi sze my w tym nu me -
rze. Pre zen tu je my rów nież suk ce sy na szych le gio now skich spor tow ców. Opo wiedz my o nich
na szym dzie cia kom, za bierz my na mecz pił ki ręcz nej czy siat ków ki. Wspól ne prze ży wa nie spor -
to wych emo cji to mo że być pierw szy krok do wspól nych, ro dzin nych ak tyw no ści.

Anna Szczepłek
po. Redaktora Naczelnego �

Nie posprzątasz – zapłacisz mandat
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Nadanie nazwy oraz praw miejskich
dla Legionowa

Marii i Antoniny

Kartka z kalendarza
Dzień 3 ma ja ma w Le gio no wie szcze gól ne

zna cze nie. Sym bo licz nie przyj mu je się, że
3 ma ja 1919 r. za stą pio no na zwę Ja błon -
na-No wa na zwą Le gio no wo.

Sa ma na zwa Le gio no wo by ła uży wa na
przez żoł nie rzy tu tej sze go garnizonu już
od po cząt ku 1919 r.

Po raz dru gi 3 ma ja za zna czył się w dzie -
jach Le gio no wa w okre sie PRL. Od koń ca
lat 40. XX w. Gmin na Ra da Na ro do wa roz -
po czę ła sta ra nia o nada nia Le gio no wu praw
miej skich. W ich efek cie 3 ma ja 1952 r.
na mo cy roz po rzą dze nia Pre ze sa Ra dy Mi -
ni strów Jó ze fa Cy ran kie wi cza gmi nie Le gio -
no wo nada no ustrój miej ski. Do dat ko wo
w gra ni ce mia sta włą czo no dwie gro ma dy:
Bu ko wiec i Łaj ski -Gru dzie.

Od 1 lip ca 1952 r. w Le gio no wie za czę ła
funk cjo no wać Miej ska Ra da Na ro do wa, któ -
rej prze wod ni czył Sta ni sław Bu ja kow ski. �

Tro chę zde ner wo wa ni, tro chę nie pew ni co ich cze ka,
ale do brze przy go to wa ni i po zy tyw nie na sta wie ni
– w ta kich na stro jach przed eg za mi nem by li le gio -

now scy ma tu rzy ści. O wy ni ki te go rocz nych ma tur spo koj -
ni są na uczy cie le, bo do eg za mi nu doj rza ło ści su mien nie
przy go to wy wa li swo ich uczniów od trzech lat.

Ka żdy abi tu rient mu si przy stą pić do co naj mniej pię ciu eg za mi nów
– trzech pi sem nych: z ję zy ka pol skie go, ma te ma ty ki i ję zy ka ob ce go
no wo żyt ne go (prze pro wa dza nych na po zio mie pod sta wo wym) oraz
dwóch ust nych: z pol skie go i ję zy ka ob ce go. Ma tu rzy sta mo że wy brać
też do sze ściu przed mio tów do dat ko wych. Zda je je na po zio mie pod -
sta wo wym lub roz sze rzo nym. W tej gru pie znaj du ją się: bio lo gia, che -
mia, fi lo zo fia, fi zy ka i astro no mia, geo gra fia, hi sto ria, hi sto ria mu zy ki,
hi sto ria sztu ki, in for ma ty ka, ję zyk ła ciń ski i kul tu ra an tycz na, ję zyk
re gio nal ny (ka szub ski), wie dza o spo łe czeń stwie, wie dza o tań cu. Wy -
bór przed mio tów do dat ko wych po dyk to wa ny jest naj czę ściej wy ma ga -
nia mi re kru ta cyj ny mi wy ższych uczel ni.

W tym ro ku for mu ła ma tu ry z ję zy ka pol skie go nie zmie ni ła się
w po rów na niu w ro kiem ubie głym. Oprócz te ma tu głów ne go, ma tu -

rzy ści mu sie li od po wie dzieć na py ta nia do za miesz czo ne go w ar ku -
szu tek stu po pu lar no -na uko we go. Ma tu rzy ści z Le gio no wa, tak jak
ich 365 000 ró wie śni ków z ca łe go kra ju, do ko ny wa li wy bo ru po mię dzy
te ma tem: po rów na nie ob ra zów prze szło ści w no we li „Glo ria vic tis”
Eli zy Orzesz ko wej i wier szu „Ma zow sze” Krzysz to fa Ka mi la Ba czyń -
skie go a pi sa niem ro li au to ry te tów w spo łe czeń stwie na pod sta wie
„Przed wio śnia” Ste fa na Że rom skie go. Dla więk szo ści z nich wy bór
był oczy wi sty, zde cy do wa li się na po wieść.

Na stęp ne go dnia by ła ma te ma ty ka. „Nie ste ty, ma te ma ty ka jest pię tą
achil le so wą i trze ba bar dzo du żo pra cy po świę cić, aby ma tu rzy stów przy -
go to wać na wet do te go po zio mu pod sta wo we go i wy ni ku mi ni mal ne -
go 30% – uwa ża Bry gi da Wa gner-Kon  stan ty no wicz, dy rek tor „Ko nop ki”
w któ rej w tym ro ku do eg za mi nu doj rza ło ści przy stą pi ło 279 uczniów.
Łącz nie w Le gio no wie ma tu rę w szko łach pu blicz nych zda je 410
uczniów. W ZSO NR 2–77 uczniów, w Po wia to wym Ze spo le Szkół Po -
nad gim na zjal nych im. Je rze go Si wiń skie go w Le gio no wie 54. Ka żdy, kto
chciał by spraw dzić swo ją wie dzę i po rów nać ją z te go rocz ny mi ma tu rzy -
sta mi, mo że to zro bić już dziś. Ar ku sze eg za mi na cyj ne znaj du ją się
na stro nie in ter ne to wej Cen tral nej Ko mi sji Eg za mi na cyj nej.

Łu kasz Kon stan ty no wicz �

Ki bi cu je my ma tu rzy stomMel du nek za jed nym
za ma chem

– zmia ny w prze pi sach.

We szły w ży cie no we prze pi sy zwią za ne
z mel dun kiem.
1. Naj wa żniej sza zmia na: ma my być au -

to ma tycz nie

wy mel do -
wy wa ni. Spra wy mel dun ko we da się
tym sa mym za ła twić „od rę ki”. W Le -
gio no wie wy star czy przyjść
do Wy dzia łu Spraw Oby wa tel skich
Urzę du Mia sta Le gio no wo (par ter
– sta no wi sko nr 7 i 8) ze zgło sze niem
za mel do wa nia, a au to ma tycz nie zo sta -
nie my wy mel do wa ni z po przed nie go
ad re su. Uła twi to ży cie tym oso bom,
któ re np. zmie nia ją miej sce za miesz -
ka nia wy pro wa dza jąc się z jed nej
miej sco wo ści do in nej. Oso ba ta ka nie

jest zmu szo na do za ła twia nia swo jej
spra wy mel dun ko wej w kil ku urzę dach
tzn. nie ma obo wiąz ku wy mel do wy wa -
nia się z po by tu w swo im
do tych cza so wym urzę dzie gmi ny, wy -
star czy że zgło si się do te go urzę du,
w któ rym bę dzie chcia ła do ko nać czyn -
no ści za mel do wa nia.

2. Do ko nu jąc zmian w usta wie

o ewi -
den cji lud no ści i do wo dach

oso bi stych, usta wo daw ca wy dłu żył ter -
min na za ła twie nie spraw
mel dun ko wych z 4 dni do 30 dni.

3. Istot nym jest rów nież to, że mę żczyź ni
przy do peł nia niu obo wiąz ku mel dun -
ko we go nie przed kła da ją ksią żecz ki
woj sko wej.

4. Ko lej ną, istot ną zmia ną w usta wie
o ewi den cji lud no ści i do wo dach oso -
bi stych jest znie sie nie dla oby wa te li
pol skich, jak i oby wa te li Unii Eu ro pej -
skiej, obo wiąz ku za mel do wa nia
na po byt cza so wy do 3 mie się cy. �
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Nadanie nazwy oraz praw miejskich

Liczby miesiąca

2 tyle legionowskich klubów grać będzie

w najbliższym sezonie w najwyższej klasie

rozgrywkowej. To sytuacja bez precedensu

w naszym mieście.

5 po raz piąty ulicami Legionowa przebiegną

sportowcy i amatorzy podczas „Legionowskiej

Dychy”.
6 póki co tyle kilometrów ścieżek

rowerowych mamy w Legionowie.

19 tyle legionowskich klubów i stowarzyszeń

współpracuje z Gminą Legionowo w ramach

realizacji zadania publicznego pod nazwą:

wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.

54 tyle Stypendiów Sportowych przyznał

Prezydent Miasta Legionowo w roku 2013.

1988 tyle miejsc siedzących posiada Arena

Legionowo.
144 000 zł to roczny budżet przeznaczony

na Stypendia Sportowe w Legionowie.

1 856 500 zł tyle Gmina Legionowo

przeznaczyła na zadania z zakresu wspierania

i upowszechniania kultury fizycznej

w roku 2012.

Co jest największym sukcesem
sportowym Legionowa?

Paweł
Największym
sukcesem
sportowym
Legionowa jest
wybudowanie
Areny Legionowo.

Ten obiekt przyciąga wielu promotorów
ciekawych wydarzeń sportowych, a oprócz
tego jest idealnym miejscem do uprawiania
sportu. Atmosfera, która tam panuje, pomogła
utrzymać się siatkarkom w Orlen Lidze.

Wojciech
Największym
sukcesem
sportowym
Legionowa jest
świadomość
rozwoju

w sportowym kierunku. Pozyskane z różnych
źródeł środki są świadomie wykorzystane
na infrastrukturę sportową. Dzięki temu
mieszkańcy chcą właśnie tutaj uprawiać sport.

Anna
Bez wątpienia
utrzymanie się
siatkarek w Orlen
Lidze i awans
KPR
do najwyższej

klasy rozgrywek. W mieście tworzy się bardzo
dobry klimat wokół sportu powszechnego.

Łukasz
Po zaciętych
meczach siatkarki
utrzymały się
w Lidze. Liczę,
że w następnym
sezonie mecze

Siódemki będą budziły jeszcze większe
emocje. �

Łącznie w Legionowie maturę w szkołach publicznych zdaje 410 uczniów

aktualności z życia miasta aktualnościmatura
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Na internetowej mapie miasta pojawił się nowy portal.
Tym razem jest to miejsce dedykowane i współtworzone przez
przedsiębiorców. ESIOP czyli Elektroniczny System Informacji
o Przedsiębiorczości ma na celu wspomagać wymianę
informacji pomiędzy użytkownikami i tym samym pomagać
w prowadzeniu działalności gospodarczej.

Ser wis ten jest od po wie dzią na ist nie ją ce pro ble my, czę sto zgła sza -
ne przez le gio now skich przed się bior ców, w tym uczest ni ków pierw -
szej w mie ście ini cja ty wy te go ro dza ju, tj. Le gio now skich Tar gów
Przed się bior czo ści. Sy gna li zu ją oni m.in. brak wie dzy na te mat po -
ten cja łu i mo żli wo ści ma łych i śred nich przed się biorstw z te re nu po -
wia tu le gio now skie go, bra ku wie dzy o dzia łal no ści in sty tu cji
pu blicz nych, or ga ni za cji po za rzą do wych i in nych pod mio tów, co sku -
tecz nie utrud nia funk cjo no wa nie na wspól nym, lo kal nym ryn ku.

Głów nym ce lem utwo rze nia i wdro że nia ESIOP by ło do star cze nie
przed się bior com i wszyst kim za in te re so wa nym sku tecz ne go na rzę dzia
ko mu ni ka cji i plat for my do po zy ski wa nia i wy mia ny in for ma cji po moc -
nych w pro wa dze niu dzia łal no ści go spo dar czej. Idea ser wi su opie ra się
przede wszyst kim na ini cja ty wie je go po ten cjal nych użyt kow ni ków, dla -
te go za chę ca my wszyst kie przed się bior stwa, in sty tu cje pu blicz ne, or ga -
ni za cje po za rzą do we oraz in ne za in te re so wa ne pod mio ty
do za re je stro wa nia pro fi lu na plat for mie, dzie le nia się in for ma cja mi
oraz ko rzy sta nia z jej za so bów.

Na le ży za zna czyć, że ESIOP nie jest ser wi sem prze zna czo nym
do świad cze nia usług ko mer cyj nych, od płat nych tj. w szcze gól no ści
sprze da ży i kup na pro duk tów i usług, a ta kże za wie ra nia ja kich kol -
wiek trans ak cji go spo dar czych. ESIOP nie jest prze zna czo ny ta kże
do pu bli ka cji in for ma cji nie ma ją cych cha rak te ru lub ce lu o cha rak te -
rze go spo dar czym.

Struk tu ra ser wi su skła da się z czte rech mo du łów:
1) bazy użytkowników – o podmiotach prywatnych i publicznych

wyrażających wolę współpracy na polu gospodarczym i ich
działalności

2) oferty inwestycyjnej – o dostępnym potencjale w zakresie
terenów inwestycyjnych na obszarze powiatu legionowskiego

3) modułu o polityce przestrzennej – o przeznaczeniu obszarów
jednostek samorządu gminnego

4) zamówień publicznych – o aktualnych procedurach o udzielenie
zamówień publicznych przez jednostki samorządu
terytorialnego.

Re ali za cja ser wi su ESIOP by ła mo żli wa dzię ki do fi nan so wa niu ze
środ ków Unii Eu ro pej skiej pro jek tu „Roz wój ma łej i śred niej przed -
się bior czo ści w Le gio no wie” w ra mach Re gio nal ne go Pro gra mu Ope -
ra cyj ne go Wo je wódz twa Ma zo wiec kie go na la ta 2007–2013
– dzia ła nie 1.7 Pro mo cja go spo dar cza.

Ro bert Fe ruś �

Por tal dla przed się bior ców
– Obec nie ma my w żłob ku miej sca dla 150

dzie ci. Choć jest to im po nu ją ca licz ba, zda ję so -
bie spra wę, że po trze by mło dych le gio now skich
ro dzin są więk sze. Dla te go od pew ne go cza su,
wraz z pre zy den tem Pio trem Za dro żnym, szu -
ka li śmy ró żnych al ter na tyw dla zwięk sze nia licz -
by przyj mo wa nych dzie ci. Ma jąc na uwa dze
pew ne roz wią za nia, spró bo wa li śmy sko rzy stać
z pierwszej edy cji Pro gra mu „Ma luch 2013”.
Szan sa po ja wi ła się w pro gra mie mi ni ster stwa.
– mó wi Dy rek tor Żłob ka Miej skie go Bar ba ra
Mie rze jew ska.

Gmi na ma bar dzo du żą szan sę na po zy ska -
nie środ ków na re ali za cję dwóch pro jek tów.

W pierw szym z nich kwo tą 58 651,00 zł mo że
zo stać do fi nan so wa ne rocz ne utrzy ma nie
w żłob ku dziesięcior ga dzie ci. Z dru gie go pro -
jek tu jest mo żli wość utwo rze nia do dat ko wej
gru py dla 24 dzie ci. W przy pad ku otrzy ma nia
do ta cji no wa sa la bę dzie no wo cze śnie wy po -

sa żo na, za ku pio ne zo sta ną po mo ce dy dak tycz -
ne i edu ka cyj ne nie zbęd ne do roz po czę cia
pra cy z dzieć mi. Ca łość tych prac wy ce nio no
na 177 860,00 zł, z cze go aż 88 929,00 po cho -
dzić bę dzie ze środ ków mi ni ster stwa.

Anna Szwarczewska �

„Maluch” dofinansuje żłobek
Pra wie 150 ty się cy zło tych do fi nan so wa nia ma szan sę otrzy mać le gio now ski żło bek w pierw szej edy cji kon kur su „Ma -
luch 2013”, ogło szo ne go przez Mi ni ster stwo Pra cy i Po li ty ki Spo łecz nej. Kwo ta ta prze zna czo na zo sta nie na utwo rze nie do -
dat ko wych 24 miejsc dla naj młod szych le gio no wian oraz na wy po sa że nie, po mo ce dy dak tycz ne i za trud nie nie per so ne lu.

Będą 24
dodatkowe miejsca

miasto przedsiębiorcy w sieci miastoszansa na dofinansowanie
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Ob cho dy Świa to we go Dnia Ksią -
żki i Praw Au tor skich (23 kwiet -
nia) rów nież w tym ro ku nie

omi nę ły Miej skiej i Po wia to wej Bi blio -
te ki Pu blicz nej. To usta no wio ne 18 lat
te mu świę to sta ło się do sko na łą oka -
zją do pro mo cji czy tel nic twa oraz in -
spi ra cją do zor ga ni zo wa nia sze re gu
atrak cji dla le gio now skich czy tel ni -
ków.

Klu czo wym wy da rze niem bi blio tecz ne go
świę ta był spek takl edu ka cyj ny „Ma gicz na
księ ga”, któ ry obej rza ły dzie ci 6. i 7-let nie
z le gio now skich szkół. Ak to rzy z kra kow skie -
go te atru „Ma ska” w we so ły i przy stęp ny
spo sób wska za li mło dym wi dzom, że czy ta -
nie mo że być bar dzo do brą i cie ka wą for mą
spę dza nia wol ne go cza su. Dla młod szych, 5-
let nich dzie ci, zor ga ni zo wa no lek cję bi blio -
tecz ną z pre zen ta cją ksią żek dźwię ko wych
i czy ta niem. Bi blio te ka uho no ro wa ła ta kże
swo ich do ro słych czy tel ni ków. 10 lo so wo wy -
bra nych osób, któ re te go dnia od wie dzi ły głów ną sie dzi bę bi blio te ki,
zo sta ło na gro dzo nych ksią żka mi.

Te go dnia ogło szo no, de dy ko wa ny do ro słym czy tel ni kom, kon kurs
pt. „Czy tam i po le cam” w któ rym za da niem jest po le ce nie in nym ksią -
żki ze zbio rów bi blio te ki. Na le ży po dać ty tu łu, au to ra oraz krót ko
uza sad nić swój wy bór. Uczest nik kon kur su mo że po le cić ksią żkę tra -
dy cyj ną, au dio bo ok lub e -bo ok. Zgło sze nia trwa ją do 24 ma ja 2013 r.

Po nad to w Dniu Świę ta Ksią żki, Le gio now ska Bi blio te ka wzbo ga -
ci ła ofer tę ksią żki on -li ne o 171 no wych po zy cji. W no wej ofer cie znaj -
du ją się m.in. ko lej ne po zy cje z be le try sty ki dla do ro słych, li te ra tu ra
dla dzie ci i mło dzie ży, pod ręcz ni ki, re pe ty to ria i in ne ksią żki po moc -
ne w na uce.

Danuta Masiak
Dyrektor Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Legionowie �

Święto Książki w legionowskiej bibliotece

Leszek Żuliński, znakomity poeta, krytyk
literacki, recenzent, publicysta
i felietonista odwiedził na początku maja
miejską książnicę. Spotkanie z tym
cenionym autorem oraz jego inspirującą
twórczością zainaugurowało obchody X.
Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek
w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece
Publicznej w Legionowie.

Le gio now skie spo tka nie po świę co ne zo sta ło
w zde cy do wa nej mie rze po ezji Żu liń skie go.
Au tor ga wę dziar sko, z otwar to ścią i życz li wo -
ścią dla go ści, opo wia dał o so bie i pra cy twór -
czej oraz swo jej sa tys fak cjo nu ją cej pra cy
za wo do wej, dzię ki któ rej ca ły czas to wa rzy szył
po ezji pol skiej. Od po wia dał na py ta nia uczest -
ni ków spo tka nia, pre zen to wał swo je to mi ki
i czy tał wy bra ne wier sze z ka żde go z nich.
Pierw szy to mik wy dał w 1975 r, a ostat ni pt.
„To ta mea” w tym ro ku (dzień przed spo tka -
niem w le gio now skiej Bi blio te ce od by ła się je -
go pro mo cja w Szcze ci nie).

Le szek Żu liń ski jest au to rem 25, ksią żek
w tym 15 kry tycz no li te rac kich i 10 to mi ków
po ezji. Po nad to w swo im do rob ku ma kil ka ty -
się cy pu bli ka cji pra so wych i oko ło 500 au dy cji
ra dio wych. Od lat jest ju ro rem wie lu kon kur -
sów li te rac kich (rów nież Le gio now skie go
Kon kur su Li te rac kie go o za się gu ogól no pol -
skim or ga ni zo wa ne go przez Bi blio te kę), czę -
sto pro wa dzi też warsz ta ty po etyc kie.

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 �

Spo tka nie z po etą
Praw dą jest, że gdy ktoś chce czy tać, za wsze znaj dzie dro gę do ksią -

żki. Jed nak ży je my w cza sach, gdy czy ta nie nie jest po pu lar ne (to bar -
dzo de li kat nie po wie dzia ne). Szcze gól nie wśród więk szo ści mło dych
lu dzi. To smut ne, ale praw da jest ta ka, że In ter net, Fa ce bo ok, czat,
gry kom pu te ro we itp. zaj mu ją na sto lat kom (a czę sto na wet kil ku lat -
kom) więk szość cza su. Zresz tą, nie tyl ko czy ta nie jest w za ni ku (cze -
go do wo dzą son da że i ba da nia), ale ta kże – jed no wy ni ka dru gie go
– po praw ne mó wie nie i pi sa nie. Gorz ka i bo le sna to praw da, dla te go
na le ży zro bić wszyst ko, aby ksią żka by ła jed nak przy ja cie lem czło wie -
ka – i to od naj młod szych lat!

Bar dzo wa żne jest, by w na szym mie ście po -
wsta ła pla ców ka, któ ra po łą czy tra dy cyj ną
ofer tę z tą no wo cze sną, któ ra bę dzie atrak cyj -
na dla mło de go i star sze go po ko le nia. Już te -
raz le gio now ska Bi blio te ka, mi mo trud nych
wa run ków lo ka lo wych, sta ra się – jak mo że
– uatrak cyj nić swo je dzia ła nia i przy cią gnąć
czy tel ni ków. Nie któ rzy kwe stio nu ją no wa tor -
skie po my sły. Ich zda niem Bi blio te ka po win -
na wy łącz nie gro ma dzić, opra co wy wać
i udo stęp niać ksią żki oraz je pro mo wać. To
praw da, ta ka wła śnie jest pod sta wo wa funk -
cja Bi blio te ki i te go nikt roz sąd ny nie kwe stio -
nu je. Jed nak nie mo żna za po mi nać o po stę pie
tech no lo gicz nym, o no wych roz wią za niach,
któ re umo żli wia ją nam ko rzy sta nie z osią -
gnięć li te ra tu ry, za po zna wa nie się z pra są
(prze cież już więk szość dzien ni ków, ma ga zy -
nów ma por ta le in ter ne to we). Je że li po zo sta -
nie my tyl ko przy tra dy cyj nej for mie – za pa rę
lat bi blio te ka bę dzie świe cić pu sta ka mi.

O tym, że ró żno rod na ofer ta Bi blio te ki cie -
szy się za in te re so wa niem le gio no wian i nie
tyl ko, świad czy fre kwen cja na cie ka wych spo -
tka niach au tor skich, wy sta wach prac pla -
stycz nych i fo to gra ficz nych, za ję ciach dla
dzie ci (twór czych, naj czę ściej za in spi ro wa -

nych utwo ra mi dla dzie ci, po sta cia mi z li te ra tu ry) peł nych atrak cyj -
nych form i za ba wy. Smut ne jest, że ktoś kpi z dzie cię cych spo tkań
z klau nem w Bi blio te ce. Czy tak trud no zro zu mieć, że dziec ko ko ja rzą -
ce Bi blio te kę z ra do ścią i za ba wą, chęt niej tu przyj dzie po ksią żkę?
Jest też gru pa osób kry tycz nie oce nia ją cych te no we po my sły. Cóż,
wszyst kich nie da się za do wo lić. Z bi blio tecz nej ofer ty ka żdy prze cież
mo że wy brać dla sie bie to, co mu od po wia da i po zwo lić na to in nym.

Do tych czas po ja wia ło się kil ka po my słów lo ka li za cji bi blio te ki i ża -
den z pro jek tów nie spraw dził się. W na szej oce nie, naj now szy po -
mysł prze nie sie nia Bi blio te ki do no we go bu dyn ku dwor ca jest do bry,
lecz wy ma ga uzu peł nie nia. Cen tral na lo ka li za cja po zwo li ła by na ła -
twiej sze ko rzy sta nie z za so bów bi blio tecz nych nie tyl ko znacz nej czę -
ści miesz kań ców Le gio no wa, ale rów nież Po wia tu Le gio now skie go.
Na le ży jed nak pa mię tać, że przez dłu gie la ta ko rzy sta li śmy z bli sko -
ści pla có wek bi blio tecz nych i trud no so bie wy obra zić, że mo gło by być
ina czej. W szcze gól no ści tę bli skość po win ni śmy za pew nić oso bom
star szym, dla któ rych po ko na nie du żych od le gło ści mo że być trud ne
i któ re naj bar dziej przy wią za ne są do tra dy cyj nej ksią żki. Dla te go,
na szym zda niem, dla tych wła śnie czy tel ni ków oprócz głów nej sie dzi -
by, Bi blio te ka po win na też mieć jed ną bądź dwie fi lie (punk ty bi blio -
tecz ne) w te re nie.

Istot ne jest też, by kon cep cja za ist nie nia bi blio te ki -me dia te ki
w Cen trum Ob słu gi Pa sa że ra sta ła się re al na i we szła w fa zę re ali za -
cji. Na osta tecz ną de cy zję w spra wie Fi lii nr 1 przy ul. So wiń skie go
ma my jesz cze pra wie pół ro ku. Przy po mnij my, że zo sta ła pod ję ta tyl -
ko uchwa ła in ten cyj na, i jest czas, któ ry war to wy ko rzy stać na szu ka -
nie roz wią za nia ko rzyst ne go dla miesz kań ców i do bre go dla bu dże tu
mia sta. W tym cza sie na le ży wy pra co wać prze my śla ne roz wią za nia
do ty czą ce funk cjo no wa nia ca łe go sys te mu bi blio tecz ne go w na szym
mie ście. To wa żne, bo ży cie z ksią żką jest peł niej sze i bar dziej pa sjo -
nu ją ce. A bez ksią żki? Też mo żna, ale… nie tę dy dro ga.

Małgorzata Luzak
Bogdan Kiełbasiński �

Jaka Biblioteka?
Utwo rze nie w Le gio no wie no wo cze snej bi blio te ki z praw dzi we go zda rze nia od kil ku lat jest spra wą prio ry te to wą. Ja -

ka po win na być na sza Bi blio te ka i ja kie po win ny być jej for my dzia ła nia? Czy po win no się li kwi do wać fi lie obec -
nej Bi blio te ki? Na pro blem ten trze ba spoj rzeć w szer szej per spek ty wie.

kultura spotkanie z poetą felietonprzyszłość biblioteki
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Le gio no wo sta wia na sport i ak tyw ność, co zo sta ło za uwa -
żo ne na sa mej „gó rze”. To wła śnie w le gio now skiej Are nie
Mi ni ster Spor tu i Tu ry sty ki Jo an na Mu cha zor ga ni zo wa ła

w po ło wie ma ja Ma zo wiec ki Kon gres Spor tu Po wszech ne go.

Jak po wie dzia ła pod czas otwie ra ją cej Kon gres kon fe ren cji pa ni Mi ni -
ster, Le gio no wo wy ró żnia się spo śród in nych miej sco wo ści tym, że na rów -
ni trak tu je za rów no sport za wo do wy, jak i sport ama tor ski. „Le gio no wo
to miej sce nie zwy kłe, je śli cho dzi o sport. Tu dzie je się bar dzo du żo w te -
ma cie spor tu po wszech ne go – mó wi ła Jo an na Mu cha – wła dzom na le żą
się wiel kie bra wa za za cho wa nie pro por cji po mię dzy spor tem wy czy no -
wym a tym dzie ci i mło dzie ży”. Mar sza łek Wo je wódz twa Ma zo wiec kie go
Adam Stru zik za uwa żył, że Le gio no wo prze cho dzi od spor tu dzie ci i mło -
dzie ży do spor tu pro fe sjo nal ne go dzię ki awan som dzia ła ją cych tu dru żyn.

A to wła śnie dru ży ny mło dzie żo we oraz upo wszech nie nie spor tu wśród
dzie ci i mło dzie ży by ły głów nym te ma tem Kon gre su. Za rów no Mi ni ster -
stwo, jak i sa mo rząd wo je wódz twa wi dzą po trze bę roz wo ju spor tu wła -
śnie wśród naj młod szych miesz kań ców Ma zow sza, a spo tka nie by ło
oka zją do zdia gno zo wa nia kon dy cji pol skie go spor tu po wszech ne go oraz
wspól ne go wy pra co wa nia roz wią zań, któ re spra wią, że sport i ak tyw ny
wy po czy nek sta ną się mod ne i po pu lar ne. Mia ło też po ka zać sa mo rzą -
dow com, jak ra cjo nal nie dys po no wać bu dże tem prze zna czo nym na sport
w trud nych cza sach.

Mło dych na le ży za chę cić do wy sił ku
Mi ni ster Jo an na Mu cha przed sta wi ła alar mu ją ce wy ni ki ba dań ame ry -

kań skich na ukow ców, któ rzy od kry li, że z po wo du nie zdro we go try bu ży cia,
dzi siej sze po ko le nie 10-lat ków bę dzie pierw szym w hi sto rii, któ re bę dzie
ży ło kró cej od po ko le nia swo ich ro dzi ców. Je dy ną re cep tą jest po pu la ry za -
cja spor tu po wszech ne go, cią gła pra ca z mło dzie żą od naj młod szych lat.

Pa ni Mi ni ster pod kre śli ła, że w cią gu ostat nich 20 lat w świa do mo -
ści mło dych lu dzi za szły po wa żne zmia ny – wraz z roz wo jem me diów
elek tro nicz nych, in ter ne tu i wir tu al nej rze czy wi sto ści, chęć upra wia -
nia spor tu, mo ty wa cja do ćwi czeń, ze szły na da le kie miej sce na li ście
ak tyw no ści mło dych lu dzi. – Sport nie jest tak sze ro ko roz po wszech -
nio ny w po ko le niu na szych dzie ci, jak by śmy so bie te go ży czy li – mó -
wi ła Mi ni ster, pod kre śla jąc, że aby to zmie nić, po trzeb na jest
współ pra ca wszyst kich stron – od przed sta wi cie li władz po na uczy cie li
wf i ro dzi ców uczniów. Wie le za rzu tów pa dło wo bec le ka rzy, wy sta -
wia ją cych nie po trzeb ne zwol nie nia z lek cji wy cho wa nia fi zycz ne go
oraz ro dzi ców, któ rzy się na to go dzą. – Ro dzi ce mu szą zro zu mieć, jak
wa żny dla zdro wia ich dzie ci jest wy si łek fi zycz ny – to za da nie na uczy -
cie li i dy rek to rów szkół – mó wi ła Jo an na Mu cha.

Pre zy dent Ro man Smo go rzew ski za uwa żył, że wy bu do wa nie in fra -
struk tu ry spor to wej, choć jest to po wa żne za da nie, jest je dy nie po -

cząt kiem. Naj trud niej sze jest to, aby wy two rzyć mo dę na sport, świa -
do mość zdro we go try bu ży cia wśród miesz kań ców. – Mu si my po ka -
zać, że sport to zdro wa al ter na ty wa dla wir tu al ne go świa ta, wal ka jest
cię żka i nie rów na, po nie waż bu dże ty re kla mo we firm pro du ku ją cych
np. nie zdro wą żyw ność są nie po rów ny wal ne z bu dże tem, ja ki mia sto
mo że prze zna czyć na upo wszech nia nie spor tu – mó wił pre zy dent, do -
da jąc opty mi stycz nie, że po mi mo po sia da nia du żej ba zy spor to wej,
w Le gio no wie jest ona wy ko rzy sta na w 100%, a są w Pol sce gmi ny,
w któ rych no wo cze sne obiek ty sto ją pu ste lub pra wie pu ste.

Le gio now ska ba za spor to wa
A le gio now ska ba za spor to wa, jak na 50-ty sięcz ne mia sto, jest im po nu -

ją ca – no wo cze sna Are na Le gio no wo, speł nia ją ca wy mo gi or ga ni za cji
mię dzy na ro do wych za wo dów w spor tach ha lo wych, Sta dion Miej ski z no -
wo cze sną mu ra wą, któ ra „gra ła” pod czas EU RO 2012, 2 kom plek sy bo -
isk Or lik 2012,7 ogól no do stęp nych i 5 przy szkol nych bo isk ze sztucz ną
na wierzch nią, bo iska wie lo funk cyj ne, si łow nia ple ne ro wa, ska te park,
pły wal nia i wie le pla ców za baw oraz bez płat na wy po ży czal nia ro we rów
spra wia ją, że miesz kań cy ma ją ła twy do stęp do spor tu i ak tyw no ści.

Suk ce sy spor tow ców in te gru ją miesz kań ców
Nie wąt pli wym czyn ni kiem in te gru ją cym miesz kań ców wo kół spor tu są suk -

ce sy le gio now skich spor tow ców – siat kar ki Sió dem ki Le gio no via Le gio no wo
ja ko be nia mi nek utrzy ma ły się wOr len Li dze, szczy pior ni ści KPR Le gio no wo
sztur mem zdo by li pierw szą li gę iwprzy szłym se zo nie za gra ją wPGNiG Su per -
li dze. Za chę ce ni suk ce sa mi ko le gów o awans wal czą pił ka rze z KS Le gio no -
via. Ta kże wspor tach in dy wi du al nych miesz kań cy Le gio no wa od no szą suk ce sy
–Da wid Szu lich pły wał pod czas Igrzysk Olim pij skich wLon dy nie, Jo an na Pa -
proc ka wal czy naeu ro pej skich i świa to wych are nach. Dzie ci imło dzież tre nu -
ją w szkol nych klu bach spor to wych – dzia ła ich w mie ście 18, w tym 6 UKS.

Mia sto, sta wia jąc na sport i ak tyw ność, or ga ni zu je wy da rze nia pro mu ją -
ce ruch – Le gio no wo go ści dwa ma ra to ny ro we ro we: MTB Ma ra thon oraz
Po land Bi ke Ma ra thon, w tym ro ku od bę dzie się V edy cja bie gu ulicz ne -
go Le gio now ska Dy cha. MO SiR or ga ni zu je im pre zy i za wo dy dla ama to -
rów: tur nie je pił ki no żnej, siat ków ki, pił ki ręcz nej, ko szy ków ki, czwart ki
lek ko atle tycz ne, za wo dy de sko rol ko we, wy ciecz ki ro we ro we, nor dic wal -
king, te nis sto ło wy, sza chy, tur niej te ni sa ziem ne go, pa ra olim pia dę.
Na ogól no do stęp nych bo iskach pra cu ją ani ma to rzy, re gu lar nie od by wa ją
się roz gryw ki ama tor skiej li gi „szó stek” pił kar skich. Mia sto wspie ra klu by
spor to we (do ta cja w 2012 r. w wy so ko ści 1,8 mln zł), co rocz nie przy zna wa -
ne są sty pen dia dla spor tow ców (rocz ny bu dżet 144 tys zł).

Sport to zdro wie – ten slo gan zna ka żdy z nas. W Le gio no wie to ta kże
spo sób na spę dza nie wol ne go cza su dla sys te ma tycz nie ro sną cej licz by
miesz kań ców. Nie bez po wo du ha sło mar ki mia sta to Le gio no wo. Po ru sza!

Ta ma ra Myt kow ska �

Mi ni ster Spor tu w spor to wym Le gio no wie

Legionowo po raz drugi weszło
do najwyższych klas sportowych
rozgrywek. Po ubiegłorocznym sukcesie
siatkarek Siódemki Legionovia
Legionowo, w tym roku do ekstraklasy
awansowali piłkarze ręczni KPR
Legionowo.

Suk ces „le gio now skich zło tek”, zna nych ja -
ko „Lal ki” do dał skrzy deł in nym spor tow com.
Przy po mnij my – w 2011 ro ku siat kar ki LTS
Le gio no via w pięk nym sty lu, rok po spad ku
z I li gi, wy wal czy ły po now ny awans. W li dze,
play off -ach i tur nie ju fi na ło wym wy wal czy ły
kom plet zwy cięstw od da jąc ry wal kom tyl ko 2
se ty. Za le d wie rok póź niej przy szedł ko lej ny
spek ta ku lar ny awans – dziew czy ny prze bo jem
prze szły przez I li gę. Stra ci ły tyl ko je den mecz
w ca łym se zo nie i pod czas roz gry wek w Mu ro -
wa nej Go śli nie awan so wa ły do Plus Li gi. Po -
mi mo cię żkie go se zo nu na po zy cji
be nia min ka, Sió dem ka Le gio no via Le gio no -
wo utrzy ma ła się w siat kar skiej eks tra kla sie.

KPR idzie w śla dy „La lek”
W se zo nie 2012/2013 spor to wych emo cji

by ło dwa ra zy wię cej za spra wą do sko na łej
gry szczy pior ni stów KPR Le gio no wo, któ rzy
ja ko be nia mi nek I li gi roz po czę li se zon zwy -
cię stwem. Do sko na ła gra dru ży ny spra wi ła,
że od pierw szej ko lej ki zaj mo wa ła pierw sze
miej sce w ta be li. Miej sce, któ re go pił ka rze
nie od da li aż do koń ca se zo nu.

W przed ostat nim spo tka niu pod opiecz ni
Ja ro sła wa Cie śli kow skie go i Mar ci na Smo -
lar czy ka wy gra li z War mią Tra ve land Olsz -
tyn: 35–25 i tuż po koń co wym gwizd ku
za czę ło się świę to wa nie hi sto rycz ne go awan -

su do PGNiG Su per li gi, ofi cjal nie przy pie -
czę to wa ne go zwy cię stwem na wła snym par -
kie cie z Kar -Do Spój nią Gdy nia 26:24.

KPR bły ska wicz nie prze szedł przez ko lej -
ne szcze ble roz gry wek, roz po czy na jąc se -
zon 2009/10 w III li dze, po ro ku gry dru ży na
awan so wa ła oczko wy żej, a w se zo nie 2011/12
krok da lej – do I li gi. W dro dze na szczyt
w ostat nim se zo nie be nia mi nek wy grał aż 21
z dwu dzie stu czte rech li go wych me czów,
z pierw sze go miej sca w ta be li awan su jąc
do eks tra kla sy. – Ten suk ces to po wód do du -
my dla wszyst kich miesz kań ców Le gio no wa.
Dzię ku je my wszyst kim, któ rzy by li z na mi
w do li i nie do li – mó wił po awan sie Ar ka diusz
Kar dy ka, pre zes KPR Le gio no wo.

Statystyki KPR-u Legionowo
w sezonie 2012/13:
Lokata: 1. miejsce
Mecze: 24–21 zwycięstw, 2 remisy,

1 porażka
Punkty: 44
Bramki: 709:555

Tak grał KPR Legionowo w sezonie 2012/13:
1. kolejka: AZS UW Warszawa – KPR

Legionowo 21:35
2. kolejka: KPR Legionowo – Wybrzeże

Gdańsk 29:26
3. kolejka: Polski Cukier-Pomezania

Malbork – KPR Legionowo 27:27
4. kolejka: KPR Legionowo – Wójcik

Meble-Techtrans Elbląg 30:27
5. kolejka: Arot Astromal Leszno

– KPR Legionowo 24:37
6. kolejka: KPR Legionowo – Wolsztyniak

Wolsztyn 30:28

7. kolejka: GSPR Gorzów Wlkp.
– KPR Legionowo 25:27

8. kolejka: KPR Legionowo
– SMS ZPRP Gdańsk 28:24

9. kolejka: Vetrex Sokół Kościerzyna
– KPR Legionowo 26:31

10.kolejka: KPR Legionowo
– WKS Grunwald Poznań 32:25

11.kolejka: Warmia Olsztyn
– KPR Legionowo 25:26

12.kolejka: Kar-Do Spójnia Gdynia
– KPR Legionowo 19:35

13.kolejka: KPR Legionowo
– AZS UW Warszawa 32:18

14.kolejka: Wybrzeże Gdańsk
– KPR Legionowo 19:17

15.kolejka: KPR Legionowo
– Polski Cukier-Pomezania
Malbork 32:23

16.kolejka: Wójcik Meble-Techtrans Elbląg
– KPR Legionowo 24:29

17.kolejka: KPR Legionowo
– Real Astromal Leszno 28:28

18.kolejka: Wolsztyniak Wolsztyn
– KPR Legionowo 29:34

19.kolejka: KPR Legionowo
– GSPR Gorzów Wlkp. 10:0

20.kolejka: SMS ZPRP Gdańsk
– KPR Legionowo 23:33

21.kolejka: KPR Legionowo – Vetrex Sokół
Kościerzyna 30:22

22.kolejka: WKS Grunwald Poznań
– KPR Legionowo 24:36

23.kolejka: KPR Legionowo
– Warmia Olsztyn 35:25

24.kolejka: KPR Legionowo
– Kar-Do Spójnia Gdynia 26:24
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Sztur mem na szczyt

Komentarze
Jan Grabiec,
Starosta Legionowski
Sport na te re nie Le gio no -
wa i po wia tu le gio now skie -

go jest zja wi skiem rze czy wi ście ma so wym. Dzie je
się tak m.in. dla te go, że sa mo rzą dy gmin ne wi dzą
sens in we sto wa nia w ba zę spor to wą. Dzie siąt ki
mi lio nów zło tych za in we sto wa ne w bo iska i ha le

spor to we spra wia ją, że mło dzi lu dzie mo gą ćwi -
czyć i upra wiać sport na eu ro pej skim po zio mie.
Ale jesz cze wa żniej sze od in fra struk tu ry jest za an -
ga żo wa nie ro dzi ców, tre ne rów, dzia ła czy spor to -
wych i na uczy cie li wf w po pu la ry zo wa nie spor tu
wśród naj młod szych miesz kań ców na sze go po -
wia tu. Kil ka na ście klu bów spor to wych, szko ły,
związ ki spor to we to in sty tu cje, dzię ki któ rym co
ro ku ty sią ce dzie ci imło dzie ży uczest ni czy wwy da -
rze niach spor to wych w Le gio no wie.

Janusz Klejment
Przewodniczący Rady
Miasta Legionowo
Le gio no wo wy ró żnia się

na tle in nych miej sco wo ści za an ga żo wa niem środ -
ków i pra cy nie tyl ko w„pierw sze” ze spo ły, ale ta kże
dzie ci i mło dzież w ka żdej dzie dzi nie spor tu. Prze -
kła da się to na ich suk ce sy – 50-ty sięcz ne mia sto
ma dwa ze spo ły w naj wy ższej kla sie roz gry wek, le -
gio now scy za wod ni cy gra ją w re pre zen ta cji kra ju,

pił ka no żna zbli ża się do awan su do wy ższej kla sy,
na wy so kim po zio mie jest pły wa nie i spor ty wal ki,
roz wi ja ją się bie gi i wy ści gi ro we ro we, prak tycz nie
wi dać cię żką pra cę w ka żdym ro dza ju ak tyw no ści
fi zycz nej. Mia sto trak tu je sport ja ko punkt in te gra -
cji spo łe czeń stwa, któ re jest głów nie na pły wo we, nie
czu je się zwią za ne zmiej scem za miesz ka nia. Emo -
cje wo kół wspól ne go upra wia nia spor tu i ki bi co -
wa nia spra wią, że za wią zu je się wspól no ta, bę dą ca
jed ną z war to ści mar ki Le gio no wa.

Grzegorz Gutkowski
Dyrektor MOSiR
Legionowo
Wi docz na w ostat nich

la tach dy na micz na roz bu do wa in fra struk tu ry
spor to wej w Le gio no wie tra fi ła w po trze by nie
tyl ko miesz kań ców mia sta, ale i pol skich
związ ków spor to wych, cze go wy ra zem są spek -
ta ku lar ne suk ce sy le gio now skich dru żyn, ja -
kich do tych czas nie wi dzie li śmy. Awan se KPR

oraz Sió dem ki Le gio no via Le gio no wo do eks -
tra kla sy, pił ka rze zmie rza ją cy do awan su
do II li gi a ta kże spraw ne za rzą dza nie i zna -
ko mi te kon tak ty w bra nży spra wia ją, że Le gio -
no wo go ści ło naj więk sze sła wy pol skie go
spor tu a ta kże re pre zen ta cję Gre cji pod czas
EU RO 2012. Na stęp nym kro kiem za rów no
dla na szych dru żyn, jak i obiek tów spor to -
wych, są roz gryw ki w Li dze Mi strzów i wal ka
o eu ro pej skie pu cha ry w Are nie Le gio no wo. �
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W tym roku już po raz 34. obchodzić będziemy Dni Legionowa.
Tegoroczna edycja, podobnie jak rok wcześniej,
zorganizowana jest pod patronatem i przy współudziale Radia
Eska. Wszystkich mieszkańców i sympatyzujących
z Legionowem zapraszamy 1 czerwca 2013 od godz. 1000
do 2200 na teren Areny Legionowo.

Gwiaz da mi te go rocz nych ob cho dów bę dą: Agniesz ka Chy liń ska,
Ale xan dra i ze spół Man che ster, któ re po ja wią się na sce nie w ha li
Are ny po go dzi nie 1730.

Przed gwiaz da mi, od godz. 1300, na tej sa mej sce nie za pre zen tu ją
się wo ka li ści i in stru men ta li ści z Le gio no wa. Bę dą to: Szko ła Mu zycz -
na Yama ha, Szko ła Mu zycz na I Stop nia w Le gio no wie, Fun da cja Kul -
tu ry Afro -Bra zy lij skiej „Be ri ba zu” z po ka zem ca po eiry, Ze spół
Po etyc ko -Śpie wa czy „Erin”, Cen trum Ar ty stycz ne ME TRO KUL -
TU RA, Uczest ni cy II Dni Osób Nie peł no spraw nych,
Chór BEL CAN TO z Le gio now skie go Uni wer sy te tu
Trze cie go Wie ku, „Ik Keu Di vi sion Club” z po ka zem
sztuk wal ki, ze spół „Go od Girls”, uczest ni cy Fe sti wa -
lu Mło dych Ta len tów oraz ucznio wie szko ły Ear ly
Sta ge.

O godz. 1630 za sce nie po ja wią się le gio now scy
stra ża cy świę tu ją cy te go dnia 85-le cie Ochot ni -
czej Stra ży Po żar nej
w Le gio no wie.

Bez  po śred  n io
przez wy stę pa mi
gwiazd swo -
je ta -
len ty

mu zycz ne za pre zen tu ją: Stu dio Tań ca i Pio sen ki Sza chraj, Ra fał Ra -
dom ski oraz Te atr Mu zycz ny Nikt mnie nie chce. Po kon cer cie
Agniesz ki Chy liń skiej, któ ry roz pocz nie się oko ło godz. 2030, bę dzie -
my mo gli po dzi wiać koń czą cy im pre zę po kaz sztucz nych ogni.

Tra dy cyj nie pod czas Dni Le gio no wa na stą pi roz strzy gnię cie trzech
kon kur sów: kon kur su pla stycz ne go „Bez piecz ne wa ka cje” or ga ni zo -
wa ne go przez PCK Le gio no wo, kon kur su Pol ska Ale ja Wi tra ży
oraz II edy cji Miej skie go Kon kur su Or to gra ficz ne go pn. „Dyk tan do
dla Ak tyw nych”.

Wo kół Are ny od godz. 1000 mo żna bę dzie za po znać się z ofer tą le -
gio now skich przed szko li w Stre fie Przed szko la ka, a ta kże,
od godz. 1300, zwie dzić Le gio no wo w Mi nia tu rze, gdzie mo żna bę dzie
za po znać się z dzia łal no ścią lo kal nych sto wa rzy szeń, fun da cji, firm

oraz pla có wek edu ka cyj nych.
Jak co ro ku uczest ni cy Dni Le gio no wa znaj dą

pod Are ną licz ne atrak cje dla dzie ci a ta kże sto iska ga -
stro no micz ne i han dlo we. Bę dą też pre zen ta cje
i kon kur sy zwią za ne z 85. rocz ni cą utwo rze nia

Ochot ni czej Stra ży Po żar nej w Le gio no wie.
Naj wa żniej sze mu wy da rze niu w ży ciu mia sta to -
wa rzy szyć bę dą im pre zy or ga ni zo wa ne przez le -

gio now skie sto wa rzy sze nia i fir my,
a naj cie kaw sze z nich to: pre zen ta cja za sad

bez piecz nej jaz dy or ga ni zo wa na przez
WLMO TO wraz z Fun da cją Jedź Bez -

piecz nie, dzień otwar ty w PEC, czy li
mo żli wość zwie dze nia le gio now -

skiej cie płow ni przy ul. Ol szan ko -
wej 36, od godz. 1100 do 1400,
mecz pił ki no żnej Włók niarz Ze -

lów z KS Le gio no via na Sta dio nie
Miej skim o godz. 1700, wy sta wa

prac z II Po wia to we -
go Ple ne ru Ma lar -
skie go w Are nie
L e  g i o  n o  w o
„Chodź, po ma luj

mój świat”.
MOK

Legionowo
�

Dni Le gio no wa – Let nia Sce na Eska

Are ny po go dzi nie 1730.
Przed gwiaz da mi, od godz. 1300, na tej sa mej sce nie za pre zen tu ją

się wo ka li ści i in stru men ta li ści z Le gio no wa. Bę dą to: Szko ła Mu zycz -
na Yama ha, Szko ła Mu zycz na I Stop nia w Le gio no wie, Fun da cja Kul -
tu ry Afro Bra zy lij skiej „Be ri ba zu” z po ka zem ca po eiry, Ze spół
Po etyc ko -Śpie wa czy „Erin”, Cen trum Ar ty stycz ne ME TRO KUL -
TU RA, Uczest ni cy II Dni Osób Nie peł no spraw nych,
Chór BEL CAN TO z Le gio now skie go Uni wer sy te tu
Trze cie go Wie ku, „Ik Keu Di vi sion Club” z po ka zem
sztuk wal ki, ze spół „Go od Girls”, uczest ni cy Fe sti wa -
lu Mło dych Ta len tów oraz ucznio wie szko ły Ear ly
Sta ge.

O godz. 1630 za sce nie po ja wią się le gio now scy
stra ża cy świę tu ją cy te go dnia 85-le cie Ochot ni -
czej Stra ży Po żar nej
w Le gio no wie.

Bez  po śred  n io
przez wy stę pa mi
gwiazd swo -
je ta -
len ty

Wo kół Are ny od godz. 1000 mo żna bę dzie za po znać się z ofer tą le -
gio now skich przed szko li w Stre fie Przed szko la ka, a ta kże,
od godz. 1300, zwie dzić Le gio no wo w Mi nia tu rze, gdzie mo żna bę dzie
za po znać się z dzia łal no ścią lo kal nych sto wa rzy szeń, fun da cji, firm

oraz pla có wek edu ka cyj nych.
Jak co ro ku uczest ni cy Dni Le gio no wa znaj dą

pod Are ną licz ne atrak cje dla dzie ci a ta kże sto iska ga -
stro no micz ne i han dlo we. Bę dą też pre zen ta cje
i kon kur sy zwią za ne z 85. rocz ni cą utwo rze nia

Ochot ni czej Stra ży Po żar nej w Le gio no wie.
Naj wa żniej sze mu wy da rze niu w ży ciu mia sta to -
wa rzy szyć bę dą im pre zy or ga ni zo wa ne przez le -

gio now skie sto wa rzy sze nia i fir my,
a naj cie kaw sze z nich to: pre zen ta cja za sad

bez piecz nej jaz dy or ga ni zo wa na przez
WLMO TO wraz z Fun da cją Jedź Bez -

piecz nie, dzień otwar ty w PEC, czy li
mo żli wość zwie dze nia le gio now -

skiej cie płow ni przy ul. Ol szan ko -
wej 36, od godz. 1100 do 1400,
mecz pił ki no żnej Włók niarz Ze -

lów z KS Le gio no via na Sta dio nie
Miej skim o godz. 1700, wy sta wa

prac z II Po wia to we -
go Ple ne ru Ma lar -
skie go w Are nie
L e  g i o  n o  w o
„Chodź, po ma luj

mój świat”.
MOK

Legionowo

7 ma ja 2013 r. fir ma Skan ska S.A. we -
szła na plac bu do wy naj więk szej te -
go rocz nej in we sty cji Po wia tu
Le gio now skie go – prze bu do wy ukła -
du ko mu ni ka cyj ne go ulic Ja giel loń -
ska, Par ko wa i So bie skie go
w Le gio no wie.

Pra ce na ul. Ja giel loń skiej roz po czę ły się
od stro ny ul. War szaw skiej oraz na od cin ku
od ul. Chro bre go do ron da przy skrzy żo wa -
niu ulic Grot t ge ra, Ja sno gór skiej i Ma tej ki.
Tu taj w pierw szym eta pie pro wa dzo ne są
pra ce przy kra wę dzi jezd ni. Ruch na uli cy
jest utrzy ma ny, miej sca mi mo gą wy stę po wać
za wę że nia jezd ni nie zbęd ne do pro wa dze nia
ro bót.

Od 7 ma ja Par ko wą mo że my jeź dzić tyl ko
w kie run ku od Ja giel loń skiej do So bie skie -
go. Tu taj w pierw szym eta pie bu do wa na jest
ka na li za cja sa ni tar na. Prze wi dzia ne są też
ro bo ty dro go we. W związ ku z wpro wa dze -
niem zmian w or ga ni za cji ru chu na tej uli cy

au to bu sy ko mu ni ka cji miej skiej po ja dą ob -
jaz dem – szcze gó ły na www.ztm.waw.pl.

Pierw szy etap prac prze wi dzia ny zo stał naoko -
ło mie siąc. In for ma cje o wszel kich do dat ko wych
utrud nie niach bę dą się na bie żą co po ja wiać

na stro nie www.po wiat -le gio now ski.pl i na stro -
nie Po wia tu Le gio now skie go na Fa ce bo ok'u.

Joanna Kajdanowicz
rzecznik prasowy Starostwa Powiatowego

w Legionowie �

Jagiellońska i Parkowa – roboty wystartowały

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.

Ostat nio otrzy ma łem do wy peł nie nia de kla -
ra cję do ty czą ca wy wo zu śmie ci. Jest tam in for -
ma cja, że mu szą ją wy peł nić wszy scy
współ wła ści cie le da ne go lo ka lu. A co w przy -
pad ku (do kład nie ja tak mam), gdy je den
z współ wła ści cie li miesz ka nia miesz ka w in -
nym mie ście i tam też jest za mel do wa ny, nie
po ja wia się w Le gio no wie. Jak na ta kiej oso bie
mo żna wy mu sić zło że nie de kla ra cji, tym bar -
dziej, że nie jest ona za in te re so wa na jej zło że -
niem? Cze mu te de kla ra cje są do star cza ne
do miesz kań, a nie do miejsc za mel do wa nia
wła ści cie li lo ka li? Co po wi nie nem zro bić, aby
nie pła cić wię cej za wy wóz śmie ci, bo za mie -
rzam je se gre go wać?

Krzysz tof

Sza now ny Pa nie Krzysz to fie
Już spie szę z od po wie dzią. Je śli nie ma Pan

mo żli wo ści po in for mo wa nia jed ne go ze
współ wła ści cie li o obo wiąz ku zło że nia de kla -
ra cji, to urząd wy śle do nie go de cy zję o wy so -
ko ści opła ty. Za sad ni czo gmi na nie ma
obo wiąz ku wy sy ła nia miesz kań com wzo rów
de kla ra cji, lecz ro bi my to, aby uła twić wła ści -
cie lom nie ru cho mo ści wy peł nie nie obo wiąz -
ków wy ni ka ją cych z usta wy. Je śli chce Pan
se gre go wać od pa dy, na le ży to za zna czyć
w de kla ra cji. De kla ra cje na to miast wy peł nia -
ją wy łącz nie wła ści cie le nie ru cho mo ści in dy -
wi du al nych. W blo kach spół dziel czych,
ko mu nal nych czy na le żą cych do wspól not
miesz kań cy nie wy peł nia ją de kla ra cji. Ro bią
to w ich imie niu za rząd cy osie dli.

Pro szę o in for ma cję, czy w związ ku z bra -
kiem w Le gio no wie ko szy na psie ku py, mo -
gę je wy rzu cać do ko szy osie dlo wych?

Ewa

Oczy wi ście, choć w Le gio no wie tyl ko
w nie któ rych miej scach są ko sze na psie od -
cho dy, to i tak na te re nie ca łe go mia sta mo -
żna je wy rzu cać do zwy kłych ko szy.

Po zdra wiam

Czy przy sta nek Le gio no wo Pia ski bę dzie
roz bu do wy wa ny?

Ja kub

PKP pla nu je grun tow ny re mont kon -
struk cji pe ro nu, a mia sto utwar dze nie na -
wierzch ni i wia tę. 

po zdra wiam 
Ma rek Pro ku rat

Na czel nik Wy dzia łu In we sty cji

Sza now ny Pa nie Pre zy den cie, czy w związ -
ku z in ten cją li kwi da cji Fi lii nr 1 Bi blio te ki
jest Pan w sta nie zło żyć ofi cjal ną de kla ra cję
prze zna cze nia ja kiejś po wierzch ni w pla no -
wa nym Dwor cu na tzw. me dia te kę? Mam
namy śli prze zna cze nie miej sca, na te mat któ -
re go wy po wia da ją się dy rek tor Ma siak i pre zy -
dent Za dro żny – tj. jed no du że po miesz cze nie
za miast wie lu fi lii. Czy ist nie je rze czy wi ście ta -
ki plan, a je śli tak, to o ja kim me tra żu mó wi -
my? Ro zu miem, że sko ro bu do wa ru sza, to
dys po nu ją Pań stwo pla na mi wnętrz i jest już
mo żli we okre śle nie. Wy ra zy sza cun ku,

Ka ro li na

Sza now na Pa ni Ka ro li no, 
w no wym bu dyn ku dwor ca na pew no

znaj dzie sie dzi bę no wo cze sna me dia te ka.
Szcze gó ły są ca ły czas usta la ne, rów nież je -
że li cho dzi o me traż. Chce my, aby by ła to
mo żli wie jak naj więk sza prze strzeń. Za pew -
ne pa mię ta Pa ni, że in we sty cja ta jest do fi -
nan so wa na z fun du szy ze wnętrz nych
i wszel kie na sze pla ny mu szą być uzgad nia -
ne ze stro ną współ fi nan su ją cą. Dla te go
spra wa ca ły czas jest w to ku. 

po zdra wiam
zebrała Anna Szwarczewska �

Po przebudowie będzie pas dla skręcających w prawo

Czwar ty już Fish&Grill, bo oczy wi ście o le -
gio now skim świę cie gril lo wa nia tu mo wa, od -
bę dzie się w tym ro ku 22 czerw ca w par ku
miej skim przy ra tu szu. Zgło sze nia do kon kur -
su przyj mo wa ne są do 30 ma ja pod ad re sem

kin ga.bak@um.le gio no wo.pl. Na wszyst kich
uczest ni ków cze ka moc atrak cji.

W tym ro ku roz sze rzy li śmy za sięg kon kur -
su. Gril lu ją cy zmie rzą się w dwóch ka te go -
riach: miesz kań cy aglo me ra cji war szaw skiej

(ka te go ria dla ama to rów sztu ki ku chen nej)
oraz re stau ra to rzy z ca łej Pol ski. Nad prze -
bie giem tych zma gań po now nie bę dzie mieć
pie czę Car los Gon za lez-Te je ra.

Ca łą im pre zę po pro wa dzi Tomasz Ja chi -
mek, wy bor ny wo dzi rej i ka ba re ciarz. Pod -
czas pik ni ku bę dzie mo żna spró bo wać sił
w przy go to wa niu gro chów ki, a nad jej pra wi -
dło wą „pro duk cją” czu wał bę dzie ku charz
Da niel Twar do. Ze sce ny swo imi umie jęt no -
ścia mi po dzie lą się Ja kub Ku roń i Car los
Gon za lez – Te je ra, na to miast sztu czek bar -
mań skich na uczy tan dem: To masz Ma łek
oraz Ma rek Po słusz ny – mi strzo wie świa ta
w sty lu fla ir. Kon cert gwiaz dy wie czo ru Me -
zo z ze spo łem po prze dzi wy stęp ze spo łu roc -
ko we go Sha ley esH z wo ka li stą Mi cha łem
Ga szem.

Za pra sza my do zgła sza nia się do kon kur su
oraz od wie dze nia stro ny www.le gio no wo.pl,
gdzie znaj du je się szcze gó ło wy plan te go -
rocz ne go gril lo wa nia.

Kin ga Bąk �

Fish&Grill – gril lo wa nie czas za cząć!
To bę dzie nie tyl ko wspa nia ła uczta dla sma ko szy ryb, ale rów nież oka zja
do spró bo wa nia swo ich sił w kon kur sie ku li nar nym oraz mo żli wość spo tka nia
zna ko mi to ści ze świa ta ga stro no mii i nie tyl ko.

kultura dni Legionowa Legionowo. Porusza!forum
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Na po cząt ku ma ja roz po czę ły się pierw sze
pra ce, zgod nie z har mo no gra mem – od bu -

dyn ku dwor ca i ga ra żu. Ro bo ty przy przej -
ściu pod ziem nym i po łą cze niach dro go wych

bę dą star to wać do pie ro w paź dzier ni ku br.
Tak du ża in we sty cja wią że się z pew ny mi

utrud nie nia mi dla miesz kań ców i osób ko -
rzy sta ją cych z do jaz dów do Le gio no wa. Oko -
li ce sta cji sta ną się w czę ści pla cem bu do wy,
a to ozna cza trud niej szy do stęp do po cią gów
i par kin gów.

Naj istot niej sze zmia ny ja kie nas cze ka ją to:
• likwidacja części parkingu i utworzenie

parkingu zastępczego przy stacji
na terenie składów węgla

• dojście do peronów od strony starego
dworca

• wzmożony ruch samochodów
ciężarowych na ul. Handlowej
i ul. Kościuszki

• zwiększony kurz i hałas po obydwu
stronach torów na terenie budowy

• krótkotrwałe wyłączenia mediów (gaz,
elektryczność, woda) związane
z przekładkami instalacji

• krótkotrwałe objazdy i zmiana
lokalizacji przejść dla pieszych oraz
postoju taxi

• utrudnienia w dojściu do tunelu
podziemnego.

In for ma cje o utrud nie niach bę dą pu bli ko -
wa ne na stro nie in ter ne to wej mia sta oraz
spe cjal nie de dy ko wa nej tej in we sty cji stro nie
in ter ne to wej (uru cho mie nie ser wi su za pla -
no wa no na prze łom ma ja i czerw ca br.)

Anna Szczepłek �

Ruszyła budowa Centrum Komunikacyjnego

Harmonogram Budowy Centrum Komunikacyjnego
nazwa etap rozpoczęcie zakończenie

Dworzec

Roboty ziemne z usunięciem kolizji

3 tydzień

Wrzesień 2014

Stan surowy otwarty

Stan surowy zamknięty

Roboty wykończeniowe wewnętrzne
i zewnętrzne

Zagospodarowanie terenu

Garaż

Roboty ziemne z usunięciem kolizji

3 tydzień

Stan surowy otwarty

Stan surowy zamknięty

Roboty wykończeniowe wewnętrzne
i zewnętrzne

Zagospodarowanie terenu

Przejście
Podziemne

Roboty ziemne z usunięciem kolizji

27 tydzień
Roboty konstrukcyjne

Roboty wykończeniowe

Zagospodarowanie terenu

Połączenia
Drogowe

Roboty ziemne z usunięciem kolizji

27 tydzień
Rozbiórki, przygotowawcze, odwodnienia

Budowa jezdni, chodników, wjazdów

Zagospodarowanie terenu, oświetlenie

18mie się cy od pod pi sa nia umo wy – ty le bę dzie trwa ła re ali za cja jed nej
z naj więk szych w Le gio no wie in we sty cji: Cen trum Ko mu ni ka cyj ne go.
Po oby dwu stro nach to rów przy sta cji Le gio no wo po wsta nie kom pleks

obiek tów obej mu ją cy bu dy nek dwor ca z Cen trum Ob słu gi Pa sa że ra i no wo cze sną
Me dia te ką, par kin gi na ziem ne, wie lo po zio mo wy ga raż oraz po łą cze nie dro go we
sta no wią ce do jazd do wę zła prze siad ko we go od stro ny osie dla Pia ski.

Po wszech nie uwa ża się, że ki bi ce to
„do dat ko wi za wod ni cy” dru ży ny. Do -
sko na łym przy kła dem są ki bi ce siat -
ków ki, któ rzy wspie ra ją ulu bio ną
dru ży nę w spo sób kul tu ral ny, a agre -
syw ne za cho wa nie jest wśród nich
rzad ko ścią. Ma to prze ło że nie nie tyl ko
na po sta wę za wod ni ków, ale i na po -
strze ga nie pol skich ki bi ców siat ków ki
ja ko jed nych z naj lep szych na świe cie.

Na por ta lu stwo rzo nym przez łódz kich po -
li cjan tów Fan Co ol tu ra (www.ki bi cuj bez -
piecz nie.pl) znaj dzie my za sa dy fan co ol tu ry
za chę ca ją ce mło de po ko le nie do po zy tyw ne -
go ki bi co wa nia.

Naj wa żniej sze z nich to:
• Traktuj każdego z respektem. Wszyscy

są ważni.
• Oblicze kibica jest obliczem jego klubu.
• Kibicuj bez prowokacji! To oznaka

szacunku dla Twojego przeciwnika.
• Coolturalne kibicowanie to doping bez

alkoholu.
• Zawsze stosuj zasadę fair play!

Brak zna jo mo ści pra wa nie zwal nia od je go
prze strze ga nia, dla te go na le ży pa mię tać, że
pod czas spor to wej im pre zy ma so wej nie wol no:

Przestępstwa
• Wbiegać na boisko.
• Rzucać przedmiotami stanowiącymi

zagrożenie dla życia i zdrowia innych
osób.

• Atakować, naruszać nietykalność
cielesną członków służb porządkowych.

• Wnosić na teren imprezy masowej broń,
materiały pirotechniczne np. race, inne
niebezpieczne przedmioty.

• Używać elementu odzieży (np.
kominiarki) w celu uniemożliwienia
rozpoznania przy popełnianiu
przestępstw na imprezie masowej.

• Brać udziału w bójce lub pobiciu.
• Niszczyć mienie.
• Brać czynny udział w zbiegowisku,

którego uczestnicy wspólnymi siłami
dopuszczają się gwałtownego zamachu
na osobę lub mienie.

• Publicznie nawoływać do popełnienia
przestępstwa.

• Naruszać nietykalność cielesną
funkcjonariuszy Policji.

• Dokonywać czynnej napaści
na funkcjonariuszy Policji.

• Znieważać funkcjonariusza Policji.
• Publicznie znieważać grupy ludności

albo poszczególnej
osoby z powodu jej
przynależności
narodowej,
etnicznej, rasowej,
wyznaniowej jak
również naruszenie nietykalności
cielesnej innej osoby z wyżej
wymienionych powodów

Wykroczenia
• Wnosić alkoholu.
• Nie wykonywać poleceń Policji lub

Żandarmerii Wojskowej.
• Nie wykonywać poleceń służb

porządkowych i informacyjnych
organizatora imprezy masowej.

• Przebywać w miejscu nieprzeznaczonym
dla publiczności.

Pa mię taj my, aby w fer wo rze ki bi co wa nia
na wszel kich za wo dach spor to wych nie do pu ścić
się czy nu za bro nio ne go, lecz da wać przy kład
mą dre go i zgod ne go z pra wem do pin go wa nia.

mł. asp. Emilia Kuligowska
oficer prasowy KPP Legionowo �

Kibicuj bezpiecznie i zgodnie z prawem

Trzech wandali złapał nocny patrol
mieszany, w skład którego wchodzą
zarówno strażnicy miejscy jak
i policjanci, a wszystko dzięki kamerze
monitoringu. Do zdarzenia doszło
w nocy 17 kwietnia br.

17 kwiet nia o godziny 2318 ope ra tor mo ni -
to rin gu miej skie go za uwa żył na te re nie PKP
Le gio no wo Przy sta nek trzy mło de oso by,
któ re ma lo wa ły wia tę przy stan ko wą.
Na miej sce wy sła no pa trol mie sza ny po li cji
i stra ży miej skiej. Dzię ki bły ska wicz nej in ter -
wen cji uda ło się za trzy mać dwóch mło dych
mę żczyzn oraz ko bie tę, któ rzy mie li przy so -
bie far by. Z czyn no ści prze pro wa dzo nych
w to ku za trzy ma nia oka za ło się, że są to oso -
by z tak zwa nych „do brych do mów”.

Wan da le za trzy ma ni!
25 kwiet nia br. w go dzi nach przed po łu -

dnio wych dwóch wan da li roz bi ło szy bę
przy stan ku au to bu so we go, na szczę ście ten

akt wan da li zmu nie umknął uwa dze le gio -
now skich stra żni ków.

Zmo to ry zo wa na za ło ga Stra ży Miej skiej
pa tro lu jąc te ren Le gio no wa za uwa ży ła
dwóch mę żczyzn spo ży wa ją cych al ko hol
na przy stan ku au to bu so wym przy uli cy So -
wiń skie go. Po dej rza ne za cho wa nie zwró ci -
ło uwa gę funk cjo na riu szy. W pew nym
mo men cie je den z mę żczyzn wziął pu stą
bu tel kę po wi nie i za czął nią ude rzać
w bocz ną szy bę wia ty przy stan ko wej. Stra -
żni cy na tych miast wkro czy li do ak cji po dej -
mu jąc po ścig. Po krót kiej chwi li spraw cy
zo sta li uję ci i prze ka za ni Po li cji. Spraw ca -
mi wan da li zmu oka la li się miesz kań cy Le -
gio no wa Piotr M. i Da riusz K. – Gro zi im
ka ra grzyw ny, ogra ni cze nia wol no ści lub
po zba wie nia wol no ści na wet do 5 lat.

Głu po ta kosz tu je!
Kosz tow ną for mę za ba wy wy brał so bie mę -

żczy zna, któ ry w 13 ma ja br. prze wra cał zna ki
dro go we przy uli cy Par ko wej w Le gio no wie.

O godz. 2354 ope ra tor mo ni to rin gu miej -
skie go za uwa żył na uli cy Par ko wej mło de go
mę żczy znę, któ ry prze wra cał zna ki dro go -
we. Na tych miast po wia do mił dy żur ne go

Po li cji. Dzię ki bły ska wicz nej in ter wen cji pa -
tro lu, mę żczy zna zo stał za trzy ma ny. Spraw -
ca zo stał uka ra ny man da tem kar nym
i mu siał po sta wić prze wró co ne zna ki.

Stop prze mo cy w ro dzi nie!
49-let ni Wło dzi mierz K. to bez względ ny re -

cy dy wi sta, któ ry od dłu ższe go cza su znę cał się
nad sio strą, jed nak dzię ki spraw ne mu dzia ła -
niu le gio now skich po li cjan tów nie pręd ko
wró ci na wol ność – gro zi mu do 5 lat wię zie nia.

Mę żczy zna znę cał się od dłu ższe go cza su
nad swo ją sio strą – bił ją i nisz czył jej wła -
sność, a kie dy nie chcia ła go wpu ścić do do -
mu sie kie rą znisz czył jej drzwi. W mar cu br.
Wło dzi mierz W. opu ścił za kład kar ny, gdzie
od by wał ka rę za znę ca nie się. Po ko lej nym
wy bry ku i przed sta wie niu za rzu tów, le gio -
now ski sąd za de cy do wał o tym cza so wym
aresz to wa niu mę żczy zny na dwa mie sią ce.

Informacje dzięki uprzejmości:
Straży Miejskiej w Legionowie

Komendy Powiatowej Policji w Legionowie�

Graficiarze wpadli dzięki monitoringowi!

Elewację parkingu od strony od. Piaski pokryje zieleń

miasto budujemy dworzec kronika policyjnacooltura na stadionach
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Porady ekspertów Porady ekspertów

Biegamy
Czy to w wersji przełajowej czy też
ulicami miasta, legionowianie chętnie
uprawiają biegi. W XXI Biegach
Przełajowych o Puchar Prezydenta
Miasta Legionowo wystartowało
w sumie ponad 300 osób, natomiast
w pierwszym dniu zapisów do udziału
w Legionowskiej Dysze zgłosiła się
ponad 400 chętnych (limit 800 osób).

Ostat nie bie gi prze ła jo we mo żna za li czyć
do bar dzo uda nych. Do pi sa li za rów no
uczest ni cy w ka te go rii open, jak i ma li bie -
ga cze. Jak zwy kle po go da nie za wio dła i ob -
da rzy ła nas cie płem i praw dzi wy mi,
wio sen ny mi pro mie nia mi słoń ca. Ka żdy
uczest nik w ka te go rii OPEN otrzy mał pa -
miąt ko wy me dal, a na naj młod szych cze ka -
ły do dat ko wo sło dy cze i ko szul ki. Na gro dy
zwy cięz com wrę czył Prze wod ni czą cy Ra dy
Mia sta Le gio no wo Ja nusz Klej ment.

Ko lej na, praw dzi wa uczta bie ga cza, tj.
Le gio now ska Dy cha, od bę dzie się w na -

szym mie ście już po raz pią ty. 6 czerw ca
o go dzi nie 12:00, spod Are ny Le gio no wo,
wy star tu je bieg głów ny na dy stan -
sie 10 000 m. W te go rocz nej edy cji ma my dla
uczest ni ków jesz cze wię cej no wo ści,
po pierw sze zwięk sza my li mit do 800 osób
w ka te go rii OPEN, no wą, szyb szą tra są bie -
gu, na któ rej bę dzie mniej za krę tów.

Start i me tę za wo dów za pla no wa no
przy Are nie Le gio no wo, tam rów nież bę dzie
biu ro za wo dów, szat nie, de po zyt i prysz ni ce
dla bie ga czy. Wię cej in for ma cji na stro nie
www.le gio now ska dy cha.pl.

Sezon rowerowy
otwarty z „przytupem”

Dłu ga zi ma da ła się ka żde mu we zna ki.
Wszy scy mi ło śni cy dwóch kó łek cze ka li wy -
trwa le na roz po czę cie se zo nu ro we ro we go.
W na szym mie ście uda ło się to zro bić z tzw.
przy tu pem. W nie dzie lę 21 kwiet nia w Le -
gio no wie od by ło się otwar cie let nie go se zo -
nu Me ri da Ma zo via MTB Ma ra thon,
naj więk szej im pre zy ko lar skiej dla ama to -
rów w Pol sce.

Po go da jak zwy kle do pi sa ła. Do te go do -
sko na łe tra sy, atrak cyj ne na gro dy oraz praw -
dzi we spor to we emo cje, a wszyst ko to
przed Are ną Le gio no wo, gdzie na star cie
sta wi ło się aż 1202 za wod ni ków oraz spo re
gro no ki bi ców. Na me cie pre zy dent Ro man
Smo go rzew ski wraz z Ce za rym Za ma ną
– or ga ni za to rem i by łym, uty tu ło wa nym ko -
la rzem – wrę czał na gro dy zwy cięz com po -
szcze gól nych ka te go rii.

Przed na mi ko lej ny ma ra ton ro we ro wy, już 26
ma ja LOT TO Po land Bi ke Ma ra ton, tym ra -

zem star tu je my z Pla cu Ko ściusz ki. LOT TO
Po land Bi ke Ma ra ton jest kon ty nu acją za in au -
gu ro wa ne go w 2009 ro ku cy klu ma ra to nów ro -
we ro wych dla ama to rów o cha rak te rze
spor to wym, ro dzin nym i re kre acyj nym.

Wszyst kich, któ rzy chcą po ćwi czyć for mę,
a nie ma ją swo je go jed no śla du, za pra sza my
do bez płat nej wy po ży czal ni ro we rów w Are -
nie Le gio no wo. Szcze gó ły na www.mo sir -le -
gio no wo.pl.

Jo an na Tru siak
MO SIR Le gio no wo �

Przy go to wa nie
do bie gu

Bez wzglę du na po ziom spor to wy, ja -
ki re pre zen tu je my w da nym mo men -
cie, pro ces przy go to wa nia do
prze bie gnię cia 10 km po wi nien wy -
glą dać iden tycz nie, jak tre ning ka -
żde go pro fe sjo nal ne go bie ga cza,
czy li mu si być po dzie lo ny na po -
szcze gól ne eta py.

Tre ning wpro wa dza ją cy…
…po le ga na przy zwy cza je niu or ga ni zmu

do wy sił ku tle no we go na wy ższym tęt nie
niż 110 ude rzeń, ale nie prze kra cza jąc tzw.
pro gu tle no we go, któ ry spra wia, że w or ga -
ni zmie pod no si się po ziom kwa su mle ko we -
go, jak rów nież do wy sił ku mię śnio we go,
aby przy zwy cza ić mię śnie do wy sił ku dłu go -
trwa łe go. 

W tym okre sie ro bi my od 20% do 50%
dy stan su 10 km.

Tre ning Bu du ją cy…
…po le ga na bu do wa niu wy trzy ma ło ści

ogól nej or ga ni zmu czy li bie ga niu do 140%
dy stan su 10 km jed nak na pręd ko ści
do oko ło 70% mak sy mal nej szyb ko ści
i mak sy mal ne go tęt na. Przy kła do wo ro bi -
my roz bie ga nie 12–14 km na pręd ko ści

o 30–40 se kund wol niej na ka żdym ki lo me -
trze (po rów nu jąc do pręd kość bie gu star -
to we go). W tre nin gu bu du ją cym mu si my
rów nież pa mię tać, że by ro bić też tre nin gi
krót kie, po le ga ją ce na po bu dze niu mię -
śnio wym, czy li prze bie żki na przy kład 10
× 100/100 m, po wcze śniej szym krót kim
roz bie ga niu.

Tre ning Aku mu la cyj ny…
…po le ga na bie ga niu tre nin gów in ter wa -

ło wych na dy stan sach zbli żo nych do dy stan -
su star to we go 10 km. To zna czy,
prze pla ta my pręd ko ści, w któ rych pla nu je -
my bie gać na star cie, a na wet prze kra cza jąc
je o 20–30%. Przy kła do wy ta ki tre ning to
6 × 1 km / 1 km, przy czym pierw szy ki lo -
metr jest w pręd ko ści star tu na 10 km,
a dru gi w tem pie wol ne go truch tu.

Tre ning przed star to wy…
…po le ga na bu do wa niu tzw. su per kom -

pen sa cji czy li two rze nia utrzy ma niu wszyst -
kich wcze śniej szych skład ni ków tre nin gu
na jak naj wy ższym po zio mie pręd ko ści, wy -
trzy ma ło ści, wy trzy ma ło ści szyb ko ścio wej.
Przy kła do we tre nin gi to pi ra mi da szyb ko -
ścio wa 100/200/300/200/100 m szyb ko, a po -
mię dzy ty mi od cin ka mi 100 m w truch cie.
Roz bie ga nia do 80% dy stan su.

Tre ning jest tyl ko czę ścią przy go to wa nia
do star tu, jak rów nież do wy sił ku w okre sie
przy go to wań.

Mu si my pa mię tać, że pa li wem ener ge -
tycz nym dla na sze go or ga ni zmu jest gli ko -
gen. W trak cie in ten syw ne go wy sił ku
fi zycz ne go gli ko gen odło żo ny w mię śniach
ule ga roz pa do wi do glu ko zy, któ ra na stęp -
nie zo sta je w nich utle nio na. W ten spo sób
zmniej sza ją się re zer wy gli ko ge nu, co ob ja -
wia się spad kiem ener gii. W za le żno ści
od ro dza ju ćwi czeń, za pa sy gli ko ge nu wy -
czer pu ją się po ró żnym cza sie:
• trening z przewagą ćwiczeń

beztlenowych – po upływie 30–40 min;
• trening interwałowy – po upływie 45–90

min;
• intensywny trening wytrzymałościowy

– po upływie 120–180 min;
Aby uzu peł niać skład ni ki ener ge tycz ne

or ga ni zmu pa mię taj -
my, aby sto so wać
zró żni co wa ną die tę
wę glo wo da no wo -
- b i a ł  k o  w ą
i w znacz nie wy -
ższym stop niu niż
zwy kle na wad niać
or ga nizm mi kro ele -
men ta mi.
Ka mil Kal ka �
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Dieta sportowca amatora
Ka żdy z nas jest in ny i in ny ro dzaj spor tu z ró żną in ten -
syw no ścią upra wia. Bez wzglę du na to, czy ćwi czy my
w si łow ni, upra wia my spor ty wy czy no we, czy też pod czas
ćwi czeń sku pia my się na re duk cji ma sy cia ła, o po stę -
pach w na szych dą że niach za sad ni czą ro lę od gry wa pra -
wi dło wo zbi lan so wa na die ta.

Wła ści we wy bo ry ży wie nio we umo żli wia ją osią gnię cie za ło żo nych
ce lów spor to wych, a ta kże po pra wią na szą kon dy cję i stan zdro wia.
Klu czo wym za gad nie niem w kształ to wa niu syl wet ki i ko rzyst nym
dla zdro wia upra wia niu spor tu jest po zy ska nie ze spo ży wa nych pro -
duk tów ży wie nio wych od po wied niej ilo ści ener gii. Zbyt du ża po daż
ener gii skut ku je wzro stem ma sy cia ła (szcze gól nie tkan ki tłusz czo -
wej), na to miast zbyt ma ła przy zwięk szo nym wy sił ku fi zycz nym mo -
że po wo do wać spa dek for my i cho ro by. Oto kil ka pro stych rad dla
ka żde go, kto pra gnie cie szyć się z ak tyw no ści fi zycz nej
upra wia nej na co dzień. W cią gu dnia pa mię taj my
o spo ży ciu 5–6 po sił ków co 2–3 go dzi ny. Pod sta -
wo wym skład ni kiem po kar mo wym do star cza ją -
cym ener gie po win ny być wę glo wo da ny
(pie czy wo – ra zo we, żyt nie i z zia ren ka mi, ka -
sze gru bo ziar ni ste, ryż brą zo wy, ma ka ron
z mą ki ra zo wej, ziem nia ki, płat ki zbo żo we).
Wymienione pro duk ty po win ny sta no wić pod -
sta wę ka żde go po sił ku. Bar dzo wa żne są rów nież
pro duk ty bo ga te w biał ko, któ re ma zna cze nie
w kształ to wa niu i od no wie na szych mię śni. Dba jąc
o uroz ma ico ną co dzien ną die tę je ste śmy w sta nie po kryć za -
po trze bo wa nie na biał ko, jed nak na le ży mieć na uwa dze spo ży wa -
nie m.in. ta kich pro duk tów: 10 g biał ka do star cza ją – 2 ma łe

jaj ka, 300 ml mle ka kro wie go, 200 g jo -
gur tu, 35–50 g mię sa, ry by lub kur cza -
ka, 4 krom ki chle ba, 90 g płat ków
zbo żo wych, 2 szklan ki ugo to wa ne go
ma ka ro nu lub ry żu). Nie mo że my za po -
mnieć o spo ży wa niu wa rzyw (naj le piej
jak by się po ja wia ły przy ka żdym po sił -
ku) oraz owo ców (2–3 sztu ki w cią gu
dnia). W ce lu uzy ska nia wy so kiej for my
istot ne jest utrzy ma nie od po wied nie go
na wod nie nia or ga ni zmu, po nie waż od -
wod nie nie po gar sza nasz stan zdro wia
i zwięk sza ry zy ko wy stą pie nia uda ru ciepl ne go. Na po cząt ku roz po -
czy na my tre ning do brze na wod nie ni (jed nak nie wy pi jaj my litr pły -
nów tuż przed wy sił kiem fi zycz nym, po nie waż od czu je my
dys kom fort, wy ni ka ją cy z za le ga nia pły nu żo łąd ku). War to uzu peł -
niać pły ny po tre nin gu, naj le piej wo dą nie ga zo wa ną lub so ka mi
owo co wo-wa rzyw ny mi, któ re sa mi przy go tu je my. Na le ży uni kać

pro duk tów wy so ko prze two rzo nych, wy god nych i szyb -
kich do przy go to wa nia np. zup ki bły ska wicz ne. Ogra -

ni cza my sło dy cze i na po je sło dzo ne, któ re
wzma ga ją pra gnie nie i do star cza ją tzw. „pu stych

ka lo rii”. Sło dy cze mo że my za stą pić su szo ny mi
owo ca mi lub orze cha mi, a na po je sło dzo ne

so ka mi owo co wy mi lub wo dą o sma ku owo co -
wym, któ re oczy wi ście sa mi przy go tu je my. Pa -

mię taj my, aby wy si łek fi zycz ny roz po czy nać
naj wcze śniej przy naj mniej go dzi nę po zje dzo -

nym po sił ku.
Pra wi dło wo skom po no wa na die ta za pew ni

każde mu spor tow co wi licz ne ko rzy ści.
mgr Julita Ksionek
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Po ra dy ap te ka rza
Apteczka na wakacje

Kie dy wresz cie za wi ta ła do nas wio sna,
od ra zu za czy na my my śleć o wy pra -
wach, za rów no do cie płych kra jów, jak
iwPol sce. Pa mię taj my za wsze o tym, że
wszę dzie gdzie się znaj dzie my mo że my
prze żyć wspa nia łe chwi le i to nie za le -
żnie od po go dy. Mu si my tyl ko do brze
przy go to wać się do wy jaz du, aby nic
nas nie za sko czy ło i nie po psu ło uro ku
wy po czyn ku. Przed wy jaz dem zrób my
li stę nie zbęd nych rze czy, któ re mu szą
zna leźć się w ba ga żu, uwzględ nia jąc
po trze by wszyst kich człon ków ro dzi ny.

Na pew no mu si my za pa ko wać pod ręcz ną
ap tecz kę, w któ rej nie mo że za brak nąć: wo dy
utle nio nej lub in ne go środ ka do od ka ża nia np.
Octenisept, kom pre sów opa trun ko wych, ze -
sta wu pla strów, że lu chło dzą ce go na stłu cze -
nia np. Al ta cet, na krwia ki np. – Ar ca len,
re pe len tu na ko ma ry, mesz ki i klesz cze np.
Mo ski tier, że lu ła go dzą ce go użą dle nia owa -
dów np. Fe ni stil, Da pis, Ka ma gel, pę se ty
do wy cią ga nia żą deł, wap na i le ku prze ciw hi -
sta mi no we go je śli wśród nas są aler gi cy.

Maj, czer wiec i li piec to okres py le nia traw,
a więc cię żki czas dla aler gi ków, któ rzy bo ry -

ka ją się z se zo no wym aler gicz nym za pa le -
niem bło ny ślu zo wej no sa, za pa le niem spo jó -
wek, czy po krzyw ką kon tak to wą. W ap tecz ce
tych osób po win ny zna leźć się le ki prze ciw hi -
sta mi no we np. Ce ty ry zy na – pod na zwą han -
dlo wą Zyr tec UCB, Al ler tec, lo ra ta dy na  –
pod na zwą np. Lo ra ta dy na Py lox, Cla ri ti ne,
de slo ra ta dy na pod na zwą np. Aerius, któ re
jed nak mo gą da wać u nie któ rych efekt se da -
cji (uspo ka ja ją co -na sen ny), co jest nie bez -
piecz ne szcze gól nie u kie row ców. Znacz nie
bez piecz niej sza, bo po zba wio na te go dzia ła -
nia, jest fek so fe na dy na, o na zwie han dlo wej –
Al le gra, Tel fast, Tel fe xo, któ rą ja ko je dy ną za -
le ca się kie row com i pi lo tom, aby mo gli bez -
piecz nie za wieźć nas na wa ka cje. W ap te ce
z tej gru py do sta nie cie bez re cep ty – Alle grę
w opa ko wa niu po 10 tabl.

Do te go ko niecz nie za opa trz my się w opa ko -
wa nie wo dy mor skiej w spre ju, któ rej uży wa my
do wy płu ki wa nia aler ge nów z no sa i udra żnia -
nia za tka ne go no sa. Aler gi cy po win ni co dzien -
nie myć nos ta ką wo dą, aby nor mal nie
funk cjo no wać. To po zwo li im cie szyć się z prze -
by wa nia na ło nie na tu ry i ak tyw nie spę dzać
urlop. Świet ny jest też np. Otri win Aler gy, bo
nie pod ra żnia ślu zów ki no sa i na wi lża ją. W ap -
te ce do ra dzą wam, któ ra wo da mor ska bę dzie
dla was naj lep sza i ce no wo i ob ję to ścio wo.

Pa ku jąc się nie za po mi naj my o kre mie z fil -
trem UV, gdyż eks po zy cja na słoń ce nie za bez -
pie czo nej skó ry mo że za koń czyć się bar dzo
bo le śnie, a co za tym idzie po psuć nam wa ka cje.

Szcze gól nie ma łe dzie ci mu szą być chro nio ne
naj wy ższym fil trem UV 50+.

Po nie waż w le sie, nad je zio rem czy w gó -
rach mo że być kło pot z do stę pem do czy stej
wo dy, za bierz my ze so bą wil got ne chu s tecz ki
i an ty bak te ryj ny żel do dło ni. Nie za po mnij -
my też o le kach na wy pa dek bie gun ki i za tru -
cia po kar mo we go. W ap te kach far ma ceu ci
do ra dzą, któ ry lek za brać ze so bą, w za le żno -
ści od te go, do kąd się wy bie ra my, aby nasz
prze wód po kar mo wy był bez piecz ny.

Za bierz my rów nież pre pa rat osła nia ją cy
na szą wą tro bę, co po zwo li nam na pró bo wa -
nie ró żnych lo kal nych sma ko ły ków bez obaw
o do le gli wo ści ze stro ny te go wa żne go na rzą -
du, któ ry bę dzie szcze gól nie na ra żo ny
zwłasz cza pod czas de gu sta cji miej sco wych
trun ków. Do sko na łym le kiem bę dzie Es sen -
tia le For te, któ ry po pra wia su biek tyw ne do -
le gli wo ści w nad brzu szu, spo wo do wa ne
tok sycz no -ży wie nio wy mi uszko dze nia mi wą -
tro by, jak rów nież prze wle kłym za pa le niem
wą tro by.

Pa mię taj my jed nak, że aby cie szyć się w peł -
ni ży ciem w do brej kon dy cji po win ni śmy we
wszyst kim za cho wać umiar i zdro wy roz są dek.
Uśmiech, życz li wość i po go da du cha do ło żo na
do te go wszyst kie go naj le piej za gwa -
ran tu ją nam prze ży cie wspa nia łych
wa ka cji w ka żdym za kąt ku zie mi.

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

Na Kopernika �
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Porada weterynarza
Co zabije kleszcza

Co ro ku wio sną po ja wia się ten sam
pro blem, in wa zja owa dów ata ku je lu dzi
i zwie rza ki. Gry zą ce mesz ki, kłu ja ce ko -
ma ry i wy sy sa ją ce krew klesz cze to bo -
ha te ro wie te go hor ror ku.

Nie ste ty co ro ku już od pierw szych cie plej -
szych dni mar ca głod ne owa dy bu dzą się do ży -
cia, ale o ile ko ma ry i mesz ki są po pro stu
mę czą ce, o ty le klesz cze mo gą sta no wić śmier -
tel ne za gro że nie ze wzglę du na cho ro by ja kie
prze no szą: bo re lio za, ba be szjo za, za pa le nie
opon mó zgo wych, czy er li chio za. Mu si my więc
za bez pie czać sie bie i zwie rza ki przed ich in fe -
sta cją. Naj więk sze żni wo co ro ku zbie ra ba be -
szjo za, czy li cho ro ba psów, któ rej
wek to rem  -prze no si cie lem na psa jest kleszcz.
Co praw da po ja wi ła się na ryn ku szcze pion ka,
ale nie jest po pu lar na ze wzglę du na wysoką
cenę i sła be dzia ła nie. Wciąż naj lep szym spo -
so bem za bez pie cze nia przed tą cho ro ba jest
ochrona psa przed in wa zją klesz czy.

Na ryn ku ma my wie le pre pa ra tów
dla psów i ko tów, za bez pie cza ją cych

przed klesz czami, pchłami i wszo łami,
a ta kże od stra sza ją ce do dat ko wo
mesz ki i ko ma ry.

Naj pro strzy spo sób po dzia łu do stęp nych pre -
pa ra tów, to po dział ze wzglę du na po stać w ja -
kiej wy stę pu je. I tak ma my środ ki ty pu spot -on,
w któ rych śro dek owa do bój czy za war ty jest
w ma łej pi pet ce w ole istym pły nie, któ ry po da -
je się psu za kra pla jąc na skó rę w jed no lub pa -
rę miejsc. W „spo tach” mo żna spo tkać pa rę
sub stan cji czyn nych np. fi pro nil, ami tra za, me -
to pren, per me try na. Sub stan cje te mo gą być łą -
czo ne lub wy stę po wać po je dyn czo. Wszyst kie
ma ją po dob ne dzia ła nie, po wchło nię ciu z po -
wierzch ni skó ry są wy dzie la ne w miesz kach
wło so wych na ca łym cie le po wo du jąc cią głe
czte ro ty go dnio we dzia ła nie na klesz cze
i ośmio ty go dnio we dzia ła nie na pchły. Środ ki
ty pu spot -on są bez piecz ne dla lu dzi czy li wła -
ści cie le, któ rzy ma ją bli ski kon takt ze swo im pu -
pi lem, nie rzad ko wspól nie śpią, nie mu szą się
oba wiać o swo je zdro wie, na wet je śli w do mu
są małe dzie ci. Mi nu sem jest to, że trze ba pa -
mię tać o re gu lar nym sto so wa niu tych środ ków.
Czy li sko ro naj bar dziej bo imy sie cho rób od -
klesz czo wych, to przez ca ły se zon od po cząt ku
mar ca do koń ca li sto pa da trze ba co 4 ty go dnie
pa mię tać o za kro pleniu zwierzaka.

Dru ga po stać środ ków owa do bój czych
do sto so wa nia dla psów i ko tów to środ ki
pod po sta cią ae ro zo lu z me cha nicz ną pomp -
ką. Tu sub stan cją czyn ną jest fi pro nil. Czę stość
spry ski wa nia jest ta ka, jak za kra pla nia „spo -
tów” ty le, że trze ba ob li czyć in dy wi du al nie ile
pry śnięć przy pa da na da ne go psa, ko niecz nie
bio rąc pod uwa gę dłu gość sier ści.

Trze cią po sta cią, pod ja ką mo żna ku pić środ -
ki owa do bój cze na pchły i klesz cze, są ob ro że.
Ob ro że ta kie mo żna spo tkać w trzech roz mia -
rach i od po wied nio do brać do wiel ko ści psa.
Od ra zu prze strze gam przed ku po wa niem tzw.
eko lo gicz nych ob ro ży, bo ab so lut nie nie dzia -
ła ją i oka zu ją się być rów nie „eko lo gicz ne” dla
pcheł i klesz czy. Ob ro że ma ją ogrom ny plus,
bo wy star cza ją na 4–7 mie się cy w za le żno ści
od pro du cen ta. Ale ma ją też wiel ki mi nus, nie
na da ją się dla psia ków miesz ka ją cych z ma ły mi
dzieć mi. Do dat ko wo ab so lut nie nie dzia ła ją
gdy pies jest mo kry, czy li po ką pie li lub gdy
zmókł na desz czu, a ta kże gdy pies ma za luź -
no za ło żo ną ob ro żę. Po pro stu śro dek, któ ry
znaj du je się na ob ro ży mu si kon tak to wo roz -
cho dzić się po sier ści i tyl ko wte dy dzia ła. Do -
dat ko wy mi nus to okrop ny moc ny za pach
uno szą cy się z ob ro ży. Ale dla za po mi nal skich
bez sprzecz nie naj lep sze roz wią za nie.

Pod su mo wu jąc, naj le piej wy brać się do le ka -
rza we te ry na rii na po cząt ku se zo nu, tak by po -
mógł do brać naj od po wied niej szy śro dek dla
Wa sze go pu pi la, do je go wa gi, ty pu sier ści, wie -
ku i spo so bu utrzy ma nia. Naj wa żniej sze, że by
po tem, tak jak za le ca pro du cent użyć środ ka
i re gu lar nie po wta rzać, bo cho ro by od klesz czo -
we są bar dzo trud ne do wy le cze nia, a na wet
stwa rza ją za gro że nie śmier tel ne oraz na ra ża ją
wła ści cie li na wy da tek i stres, a zwie rza ka
na cier pie nie.

lek. wet. Małgorzata Charzyńska-Wróbel
z legionowskiego gabinetu weterynaryjnego �
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Bez piecz ny port fel
Dobry czas na kredyt

8 ma ja br. Ra da Po li ty ki Pie nię żnej ob -
ni ży ła głów ną sto pę pro cen to wą (tzw.
sto pę re fe ren cyj ną) do naj ni ższe go
po zio mu w hi sto rii – czy li 3%. Być mo -
że nie zda je my so bie z te go spra wy,
lecz ta de cy zja ma zna czą cy wpływ
na na sze co dzien ne ży cie. Sto py pro -
cen to we Na ro do we go Ban ku Pol skie -
go wpły wa ją po śred nio na wy so kość
opro cen to wa nia de po zy tów ban ko -
wych i kre dy tów kon su menc kich.

W cza sach spo wol nie nia go spo dar cze go,
sto py pro cen to we są ob ni ża ne, tak aby ła -
twiej i ta niej mo żna by ło uzy skać kre dyt
oraz aby za chę cić lu dzi do wy da wa nia pie -
nię dzy, ani że li lo ko wa nia ich na ni sko opro -
cen to wa nych ra chun kach ban ko wych
i lo ka tach. Sy tu acja wy glą da od wrot nie
w cza sach sil ne go oży wie nia go spo dar cze -
go – sto py pro cen to we są wte dy pod wy ższa -

ne, kre dy ty są wte dy dro ższe, a opro cen to -
wa nie de po zy tów ban ko wych wy ższe.
W związ ku z zbli ża ją cym się se zo nem ko -
mu nij no -we sel nym wie lu z nas szu ka z pew -
no ścią wspar cia fi nan so we go w po sta ci
kre dy tu. War to mieć za tem świa do mość
o zna cze niu stóp pro cen to wych. Kre dy ty
ofe ro wa ne przez ban ki na le żą obec nie
do wy jąt ko wo ta nich.

Za cią ga jąc w ban ku kre dyt na le ży jed nak
za wsze pa mię tać o kil ku wa żnych rze czach.
Re gu łą w sto sun kach kre dy to wych jest za sto -
so wa nie zmien nej sto py pro cen to wej – ozna -
cza to, że z bie giem cza su bank mo że
pod nieść nam opro cen to wa nie kre dy tu. Jak
pi sa łem wcze śniej, za le ży to od wy so ko ści
stóp pro cen to wych NBP. Je śli te idą w gó rę,
dro że je też nasz kre dy tu. De cy du jąc się
na po życz kę w ban ku, na le ży do kład nie okre -
ślić w umo wie wa run ki zmia ny opro cen to wa -
nia i za strzec, aby bank in for mo wał nas
o ka żdej zmia nie sto py pro cen to wej kre dy tu.
Za nim za cią gnie my zo bo wią za nie, mo że my
też po pro sić o stwo rze nie sy mu la cji, któ ra zo -
bra zu je nam, o ile wzro sną kosz ty kre dy tu je -
śli zwięk szy się je go opro cen to wa nie np. o 1
proc. We wszel kich ogło sze niach i ofer tach

do ty czą cych wa run ków udzie le nia kre dy tu
na ce le kon sump cyj ne, ban ki obo wią za ne są
okre ślać wy so kość rocz nej sto py opro cen to -
wa nia te go kre dy tu. Po zwa la to na oce nę
kosz tów po szcze gól nych zo bo wią zań.

Do ele men tar nych kosz tów uzy ska nia kre -
dy tu, prócz od se tek, na le ży jesz cze za li czyć
pro wi zje ban ko we. Ge ne ral nie rzecz uj mu -
jąc, ban ki po bie ra ją pro wi zje ban ko we za wy -
ko na nie swo je go zo bo wią za nia wy ni ka ją ce go
z umo wy kre dy to wej. Okre śle nie pro wi zji
ban ko wej jest ta kże ko niecz nym ele men tem
umo wy kre dy to wej. Ban ki naj czę ściej po bie -
ra ją pro wi zje za: sa mo udzie le nie kre dy tu,
mo żli wość wcze śniej szej spła ty kre dy tu, prze -
wa lu to wa nie kre dy tu, zmia nę wa run ków
spła ty kre dy tu itp. Na le ży pa mię tać, że łącz -
ny koszt uzy ska nia kre dy tu to:
od set ki + pro wi zja. Czę sto
wy bie ra jąc naj ko rzyst niej -
szą dla nas ofer tę zwra ca -
my uwa gę tyl ko
na wy so kość opro cen to wa -
nia, za po mi na jąc że czę sto
mu si my za pła cić nie ma łą
pro wi zję.
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Aler gia…
…to ob ja wy wy stę pu ją ce po eks po -
zy cji na okre ślo ny bo dziec to le ro wa -
ny przez oso by zdro we. Wy stę pu ją
aler ge ny po wie trzo po chod ne i po -
kar mo we. Uczu lić mo żna się w ka -
żdym wie ku.

Naj więk szy wpływ ma ją pre dys po zy cje ge -
ne tycz ne (je śli obo je ro dzi ców ma  np. ast -
mę to praw do po do bień stwo wy stą pie nia jej
u dzie ci wy no si 80%) i śro do wi sko we (nad -
mier na hi gie na skó ry, za nie czysz cze nia po -
wie trza, na ra że nie na dym ty to nio wy,
nie pra wi dło wa die ta).

Aler gia wy stę pu je pod po sta cią cho rób
ato po wych tj. ast my oskrze lo wej, aler gicz -
ne go nie ży tu no sa i spo jó wek, ato po we go
za pa le nia skó ry, po krzyw ki oraz uczu le nie
na jad owa dów, la teks, pe ni cy li nę.

Aler gia na po kar my ob ja wia się za bu rze -
nia mi pe ry stal ty ki prze wo du po kar mo we go,
do le gli wo ścia mi ze stro ny dróg od de cho -
wych i ob ja wa mi skór ny mi. Ast mę oskrze lo -
wą cha rak te ry zu je du szą cy, na pa do wy ka szel

głów nie przy in fek cjach wi ru so wych, po wy -
sił ku i w no cy, świsz czą cy od dech, wy dłu żo ny
wy dech. Za sa dą le cze nia jest po da wa nie le -
ków wziew nych i an ty leu ko trie no wych prze -
wle kle, a nie do raź nie (czy li w cza sie
cho ro by). Po da jąc je sta le za po bie ga my na -
wro tom do le gli wo ści. Pod sta wo we ob ja wy
aler gii, nie ży tu no sa i spo jó wek to uczu cie
za tka ne go no sa, wod ni sta wy dzie li na, ki cha -
nie. Oczy łza wią, szczy pią i swę dzą (to ob -
jaw, któ ry wy stę pu je wy łącz nie przy aler gii).
Mo żna te ob ja wy eli mi no wać przyj mu jąc le -
ki dzia ła ją ce miej sco wo (kro ple do oczu, ste -
ry do we ae ro zo le do no sa), jak i do ust nie (le ki
prze ciw hi sta mi no we). Obo wią zu je rów nież
uni ka nie kon tak tu z aler ge na mi (np. pył ka -
mi, ku rzem). Aler gia po kar mo wa wy ma ga
głów nie eli mi na cji z po ży wie nia pro duk tu
uczu la ją ce go. Gdy zmia ny do ty czą skó ry,
bar dzo wa żne jest jej czę ste na wi lża nie emo -
lien ta mi. Pod kon tro lą le ka rza mo żna sto so -
wać ma ści ste ry do we i in hi bi to ry kal  cy neu ry ny.
Roz po zna nie aler gii opie ra się głów nie
na pod sta wie wy wia du, ob ja wów, te stów
skór nych lub ba dań krwi. W aler gii po kar -
mo wej de cy du je zwią zek przy czy no wo -skut -
ko wy ze spo ży wa ny mi po kar ma mi. Je że li

przez dwa ty go dnie sto su je my die tę eli mi -
na cyj ną u pa cjen ta lub u ma my kar mią cej
pier sią dziec ko z ob ja wa mi aler gii i nie ma
po pra wy, na le ży zre zy gno wać ze sto so wa -
nia die ty. Je śli uzy sku je my po pra wę, to
po tych 2 ty go dniach mu si my znów po dać
pro dukt eli mi no wa ny i je śli na stą pi ewi -
dent ne po gor sze nie, ma my pra wo do roz -
po zna nia uczu le nia na po karm.

U ma łych dzie ci do 4–6 roku życia ba da -
nia mo gą nie wy ka zy wać uczu le nia i wte dy
de cy du je re ak cja na po da wa ne le ki prze ciw -
aler gicz ne. Je śli ob ja wy ustę pu ją po le kach
– roz po zna nie jest pew ne. Naj pew niej szą
me to dą le cze nia po zo sta je od czu la nie (tzw.
Im mu no te ra pia swo ista). Po le ga ona na po -
da wa niu aler ge nu (pod skór nie, do ust nie)
we wzra sta ją cej daw ce, co ma do pro wa dzić
do je go to le ran cji. O wpro wa dze niu te go le -
cze nia de cy du je le karz aler go log, mu si się
ono od by wać w od po wied nich wa -
run kach i pod nad zo rem.

Prywatna
Praktyka Lekarska

Jolanta Lewandowska
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