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Szanowni Państwo,
czy pa mię ta cie co ro bi li ście i czu li ście
kie dy 1 ma ja 2004 ro ku Pol ska we szła
do Unii Eu ro pej skiej? Czy by ło to dla
Pań stwa wa żne, war te za pa mię ta nia
wy da rze nie? Czy by cie w Unii przy -
nio sło ja kieś kon kret ne ko rzy ści? Ja
do sko na le pa mię tam ten mo ment.

Od po nad ro ku by łam emi grant ką w Lon -
dy nie. Ja kże ina czej to wte dy wy glą da ło
– szy ka ny na gra ni cy, prze py ty wa nia o cel
pod ró ży, trak to wa nie z po dejrz li wo ścią.
Wjaz du na te ren Zjed no czo ne go Kró le stwa
za szczy ci łam po go dzin nym spraw dza niu
po co, za ile i na jak dłu go. W koń cu wy cze -
ki wa ny mo ment wbi cia wi zy (stu denc kiej)
do pasz por tu i mo żna by ło prze kro czyć ma -
gicz ne drzwi lot ni ska He ath row. Nie by ła to
pierw sza wi zy ta w tym kra ju ale na pew no
naj bar dziej stre su ją ca. I ko lej ne mie sią ce
spę dza ne w bie gu po mię dzy pra cą a szko łą.
Pra co wać mo żna by ło tyl ko 20 go dzin ty go -
dnio wo – przy za rob kach stu den ta wy star -
cza ło na pod sta wo we po trze by. Do te go
cią gły strach przed na lo tem słu żb imi gra cyj -
nych, wy szu ku ją cych tych któ rzy pra cu ją wię -
cej lub są nie le gal nie. Nie by ło pol skich
skle pów, pó łek z pol ski mi pro duk ta mi
w mar ke tach, prawie nie było Polaków.

1 ma ja 2004 ro ku po czu łam wol ność i rów -
ność. Od te go dnia nie mu sia łam już mieć wi -
zy stu denc kiej, mo głam pra co wać ile

chcia łam i nikt nie
ogra ni czał mnie
do 20 go dzin.
Z pod nie sio ną gło -
wą i dum nie mo -
głam mó wić, że
je stem Po lką – Eu -
ro pej ką. Na ka -
żdym kro ku
po ja wia ły się pol -
skie biz ne sy, a to
fry zjer, a to sklep
spo żyw czy, na wet sa lon ta tu aży. No i ro da cy
– wszę dzie mo żna ich by ło spo tkać. Stu dia
na uczel niach eu ro pej skich sta nę ły otwo rem,
gra ni ce prze kra cza my za oka za niem do wo -
du, w ka żdej chwi li mo że my spa ko wać swój
do by tek i gdzieś wy je chać.

Ale nie trze ba by ło wy je żdżać z Pol ski że -
by zo ba czyć wpływ 1 ma ja 2004 na na sze ży -
cie. Na wet w Le gio no wie środ ki unij ne, ja kie
wte dy po ja wi ły się w za się gu na szych mo żli -
wo ści, są wi docz ne na ka żdym nie mal kro ku.
Re wi ta li za cja mia sta (Ko złów ka, os. Mło -
dych, te re ny CSP, Ka sy no, mo ni to ring), Are -
na Le gio no wo, ka na li za cja, pla ce za baw – to
wszyst ko nie by ło by mo żli we bez wej ścia Pol -
ski do Unii Eu ro pej skiej.

25 ma ja wy bo ry do Par la men tu Eu ro pej skie -
go – pierw sze w tym ro ku świę to de mo kra cji.
Za chę cam do wyj ścia z do mu i wzię cia w nich
udzia łu. Bo dzię ki Unii ty sią ce mło dych lu dzi
mają szan sę speł nić swo je ma rze nia.

Ta ma ra Myt kow ska
Re dak tor Na czel na n
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Zaproszenia
(maj–czerwiec�2014)

l 21.05 (środa), 900–1400, Stadion
Miejski – Miting Lekkoatletyczny
Szkół Gimnazjalnych

l 23.05 (piątek), 0900–1400, Stadion
Miejski – III Paraolimpiada
w Legionowie

l 25.05 (niedziela), teren hotelu Pan
Tadeusz – Bezpieczny Piknik
Rodzinny nad Jeziorem Zegrzyńskim

l 26.05 (poniedziałek), godz. 1800 Sala
widowiskowa – Koncert charytatywny
z okazji Dnia Matki pt. „Talenty dla
Wojtka”. Celem koncertu jest zbiórka
pieniędzy na pomoc i wsparcie
Wojtka Kowalczyka

l 1.06 (niedziela) Arena Legionowo
– Dni Legionowa

l 5.06 (czwartek), 1100–1300, sala wid.
Ratusza – koncerty dla dzieci
i warsztaty bębniarskie

l 7.06 (sobota), 1800, sala wid. Ratusza
– koncert Piotra Szczepanika

l 8.06 (niedziela), 1500, sala wid.
Ratusza – projekcja filmu dla dzieci
pt. „Tygrys i przyjaciele”

l 8.06 (niedziela), 1800, sala wid.
Ratusza – koncert Łukasza Parchety

l 08.06 (niedziela), 0800–1500, start
i meta przed Areną Legionowo – 6.
Legionowska Dycha (bieg)

l 10.06 (wtorek). 1500, sala wid. Ratusza
– projekcja filmu pt. „Przeminęło
z wiatrem”

l 13.06 (piątek), 1800, MOK – spotkanie
autorskie z Remigiuszem Grzelą
i monodram w wyk. Elżbiety
Czerwińskiej (o 2000)

l 15.06 (niedziela), 1500, sala wid.
Ratusza – spektakl dla dzieci pt.
„Królewna Fasolka” n

Prześlij nam swoją fotkę z Legionowa

Zdjęcie miesiąca
Prezydent podczas otwarcia źródełka w ZSO nr 2

Le gio no wo jest mia stem otwar tym na re -
pa trian tów i chęt nie za pra sza do osie dle nia
się oso by ma ją ce pol skie ko rze nie. Po 1989
ro ku do Le gio no wa tra fi ło 7 ro dzin z te re nu
by łe go ZSRR. Wy dat ki zwią za ne z osie dle -
niem się pa ni Mi ro sła wy w Le gio no wie po -
kry je bu dżet wo je wódz twa ma zo wiec kie go.

– Do tych czas dwu krot nie pod pi sa łem po -
ro zu mie nie w spra wie re pa tria cji w sy tu acji,
gdy gmi na mia ła już go to wy lo kal. Jed ną
z gmin by ło Le gio no wo, te raz spo ty ka my się
tu po raz ko lej ny. To bar dzo po zy tyw ny przy -
kład po ka zu ją cy, że mia sto trosz czy się o re -
pa trian tów i chce za pew nić im jak naj lep sze
wa run ki – po wie dział Ja cek Ko złow ski.

Mi ro sła wa Uwar ki na, dok to rant ka na Wy -
dzia le Hi sto rii Uni wer sy ty etu War szaw skie go,
ze wzru sze niem przy po mnii na hi sto rię swo jej
ro dzi ny, wy sie dlo nej z za chod nich ziem Ukra -
iny w 1936 ro ku. Dziad ko wie pa ni Mi ro sła wy
zna leź li się na pół no cy Ka zach sta nu. Hi sto rię
Po lo nii w tym od le głym kra ju zgłę bia w ba da -
niach na uko wych, pla nu je wy dać ksią żkę
na te mat ka zach stań skiej Po lo nii. – Cie szę się,
że po ty lu la tach uda ło się mo jej ro dzi nie za -
to czyć krąg i wró cić do Pol ski. Wkrót ce otrzy -
mam oby wa tel stwo, przy szłość wią żę z kra jem
mo ich przod ków – mó wi ła pod czas spo tka nia.

Ta ma ra Myt kow ska n

Z Ka zach sta nu do Le gio no wa
Po 78 la tach od opusz cze nia przez dziad ków swo jej Oj czy zny, pa ni Mi ro sła wa
Uwar ki na wró ci ła na sta łe do Pol ski. Re pa triant ka z pół noc ne go Ka zach sta nu
za miesz ka ła wraz z na rze czo nym w Le gio no wie.

Ponad 2,2 tysiące mieszkańców
wypowiedziało się w kwestii nazw dla
dwóch nowych legionowskich rond.
W konsultacjach przedstawione zostały
propozycje zgłoszone przez grupy
radnych – czyli nazwy Jana Pawła II oraz
Lecha i Marii Kaczyńskich dla ronda
przy ul. Sobieskiego i Parkowej oraz
Ofiar Katastrofy Smoleńskiej dla ronda
przy cmentarzu.

Pod czas ostat niej se sji Prze wod ni czą cy Ko -
mi sji Roz wo ju Mia sta Le szek Smu niew ski
po in for mo wał, że po ana li zie wy ni ków kon -
sul ta cji ko mi sja pod ję ła de cy zję o pod trzy -
ma niu pro po zy cji zgło szo nych kil ka mie się cy
wcze śniej. Wy ra ził zda nie, że kon sul ta cje ten
wy bór utwier dza ją. Urząd nie przy go tu je jed -
nak pro jek tu sto sow nej uchwa ły, gdyż uwa -
ża, że mia żdżą ca więk szość po wie dzia ła NIE
tym pro po zy cjom. – W pierw szym przy pad -
ku 70%, a w dru gim 82% wy bra ło opcję „in -
ne”. Ten wy nik nie po zo sta wia wąt pli wo ści
co do wo li miesz kań ców. To praw da, że in ne
na zwy zgła sza ne przez nich nie by ły wi docz -
ne, ale to nie one pod le ga ły kon sul ta cjom.
Oczy wi ście, je że li bę dzie wo la ze stro ny rad -
nych, chęt nie przy go tu je my kon sul ta cje spo -
łecz ne, w któ rych pod da my oce nie

miesz kań ców in ne, wska za ne przez spo łe -
czeń stwo na zwy – mó wi za stęp ca pre zy den -
ta Piotr Za dro żny.

Nada wa nie na zwy uli com, pla com i ron -
dom le ży w wy łącz nej kom pe ten cji Ra dy
Mia sta. Rad ni po sia da ją ta kże ini cja ty wę
uchwa ło daw czą i to, że urząd mia sta nie
przed sta wi pro po zy cji uchwa ły nie ozna cza,
że ta ka uchwa ła nie po wsta nie i nie zo sta nie
prze gło so wa na – mo że się to od być na wet
po za urzę dem, od po cząt ku do koń ca prze -
pro wa dzo ne przez klu by, ko mi sje lub gru py
rad nych. Ron da do te go cza su po zo sta ną
bez i mien ne.

Ta ma ra Myt kow ska n

Z ostat niej chwi li

Ron da na dal bez i mien ne

Koncert
charytatywny

z okazji Dnia Matki
pt. „Talenty dla Wojtka”

26 maja 2014 r. godz. 1800

W programie:
Studio Tańca i Piosenki „Szachraj”,

Legionowskie Młode Talenty,
Zespół Legionowskich Seniorów

„Na luzie”,
film dokumentalny
o Annie German,

prezentacja książki
Irmy Martens-Berner

„Człowieczy los”

Celem koncertu jest zbiórka
pieniędzy na pomoc i wsparcie

Wojtka Kowalczyka
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Zachęcamy! Wybory to święto demokracji, a już 25 maja odbędą się wybory do Parlamentu
Europejskiego. Zachęcamy, by tego dnia wybrali się Państwo do lokali wyborczych.
Polacy to naród, który przez lata cierpiał na brak swojej państwowości. Tym bardziej powinniśmy
wszyscy skorzystać z przysługującego nam prawa, ale i obywatelskiego obowiązku wyboru
naszych reprezentantów na arenie międzynarodowej. Pokażmy, że zależy nam na wywalczonej
i wypracowanej przez dekady wolności, że przyszłość Polski w Unii Europejskiej nie jest nam
obojętna. Każdy głos ma znaczenie i to właśnie Państwa głos może być tym, który zadecyduje
o wyniku wyborów.

Redakcja n
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Le gio now ska spół ka Przed się bior -
stwo Ener ge ty ki Ciepl nej „Le gio no -
wo” zo sta ła wy ró żnio na ty tu ła mi
„Pra co daw ca Przy ja zny Pra cow ni -
kom” oraz „So lid na Fir ma 2013”.

Ty tuł „Pra co daw ca Przy ja zny Pra cow ni -
kom” przy zna wa ny jest przez Pre zy den ta
RP na wnio sek Ko mi sji Kra jo wej NSZZ
„So li dar ność”. Po mysł wzię cia udzia łu
w kon kur sie na ro dził się na jed nym ze spo -
tkań Ko mi sji Za kła do wej NSZZ So li dar -
ność w PEC Le gio no wo w cza sach, gdy
Pre ze sem PEC był Ma rek Za wad ka. Udział
w kon kur sie za pro po no wał Prze wod ni czą cy
Ra dy Od dzia łu NSZZ So li dar ność – Da -
riusz Ej dys. Ko mi sja za kła do wa en tu zja -
stycz nie przy ję ła po mysł i zo bo wią za ła
Prze wod ni czą ce go Ko mi sji Za kła do wej
Wal de ma ra Gu mien ne go do skom ple to wa -
nia wszyst kich nie zbęd nych do ku men tów
i do star cze nia ich do ko mi sji kon kur so wej

w Gdań sku. To wła śnie Wal de mar Gu mien -
ny był oso bą od po wie dzial ną za do pil no wa -
nie speł nie nia pro ce dur po zwa la ją cych
na przy stą pie nie do kon kur su.

Fir ma wy ró żnio na cer ty fi ka tem „Pra co -
daw ca Przy ja zny Pra cow ni kom” ma pra wo
po słu gi wa nia się nim przez trzy la ta. W tym
cza sie nie mo żna po now nie wy star to wać
w kon kur sie. Pra co daw ca mo że jed nak
stra cić cer ty fi kat, gdy w je go fir mie ła ma -
ne bę dą pra wa pra cow ni cze i za sa dy dia lo -
gu spo łecz ne go.

Pod czas ce re mo nii wrę cze nia wy ró żnie -
nia obec ni by li za rów no obec ny Pre zes
Nar cyz To kar ski, jak i je go po przed nik Ma -
rek Za wad ka.

PEC „Le gio no wo” Sp. z o.o. ta kże po -
now nie wzię ło udział w Pro gra mie So lid -
na Fir ma Bia ła Li sta i uzy ska ło ty tuł
So lid nej Fir my 2013 za ter mi no we re ali zo -
wa nie wszel kich zo bo wią zań oraz po sza no -
wa nie eko lo gii i praw kon su men ta.

Ta ma ra Myt kow ska n

Kart ka z ka len da rza Jac ka Szcze pań skie go
Dzień 3 ma ja ma w Le gio no wie szcze gól ne zna cze nie.

Sym bo licz nie przyj mu je my, że 3 ma ja 1919 r. za stą pio -
no na zwę Ja błon na na zwą Le gio no wo. Jed na kże zna my
udo ku men to wa ne prze ka zy uży wa na na zwy „Le gio no -
wo” już w mar cu 1919 r. Po cząt ko wo od no si ła się ona wy -
łącz nie do ko szar przy sta cji Le gio no wo. Po raz dru gi
3 ma ja za zna czył się w dzie jach Le gio no wa w okre sie po -
wo jen nym. 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 wiej skiej
Le gio no wo nada no ustrój miej ski. Do dat -
ko wo w gra ni ce mia sta włą czo no wów czas
dwie sa mo dziel ne gro ma dy: Bu ko wiec i Łaj -
ski -Gru dzie. For mal nie 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.

Ja cek Szcze pań ski n

maja 1952 r.

3
sobota

nadanie Legionowu prawmiejskich
Marii i Antoniny

Õwschód: 511zachód: 2012 àwschód: 817zachód: 010

Legionowo w liczbach

l 10,5 tony elektrośmieci zebrano w ramach

akcji „Zbiórka elektrośmieci”.

l 5 500 złotych – środki ze sprzedaży

elektrozłomu przekazano na rzecz

niewidomych dzieci z Towarzystwa Opieki

nad Ociemniałymi w Laskach, którego

podopiecznymi są również dzieci z Gminy

Legionowo i Powiatu Legionowskiego.

l 5,5 tony żywności zebrano w ramach akcji

„Wielkanocna Zbiórka Żywności” dla

najbardziej potrzebujących mieszkańców.

W akcji „Wielkanocna Zbiórka Żywności”

wzięło udział:
l 13 organizacji

l 330 wolontariuszy

l w 15 sklepach na terenie Legionowa,

Chotomowa, Jabłonny

i Michałowa-Reginowa. n

PEC Legionowo – Pracodawcą Przyjaznym i Solidnym Son da
W związ ku z 10. rocz ni cą wej ścia Pol -
ski do Unii Eu ro pej skiej za py ta li śmy
na szych miesz kań ców co są dzą o wy -
ko rzy sta niu środ ków wspól no to wych
w Le gio no wie

Aleksandra
– Wykorzystanie
środków unijnych to
bardzo fajny pomysł,
zwłaszcza, że umożliwia

stworzenie rzeczy przydatnych mieszkańcom.
Możemy dzięki temu np. korzystać z Areny,
która pozwala zobaczyć zawody na żywo lub
w telewizji. Cieszy mnie, że Unia Europejska
daje nam takie możliwości.

Mikołaj
– Inwestycje unijne to
dobrze wydane
pieniądze, które
wyraźnie widać

w mieście. Zauważalna jest przede wszystkim
szybkość realizacji projektów z nich
finansowanych. Ze zrealizowanych inwestycji
chętnie korzystają mieszkańcy, dobrym
przykładem jest tu Arena.

Maria
– Widać piękną Arenę.
Wychodząc w jej okolice
z psem widzę, że
przychodzi tam bardzo

dużo młodzieży i dzieci, korzystają chociażby
z siłowni. Muzeum zostało bardzo ładnie
wyremontowane. Pozwala to na prowadzenie
tam lekcji i wy cie czek szkol nych.

Lu cy na
– Dzię ki in we sty cjom
unij nym ma my Are nę.
Dla se nio rów po wsta nie
park. Fun du sze unij ne

są świet nym spo so bem zre ali zo wa nia du żych
in we sty cji w na szym mie ście.

Me dia co raz czę ściej do no szą
o pró bach wy łu dze nia pie nię dzy
od osób star szych. Po śpiech,

roz tar gnie nie, nad mier na uf ność czy
pra gnie nie kon tak tu z in ny mi ludź mi
spra wia ją, że se nio rzy sta ją się ła twym
łu pem dla zło dziei i wy łu dza czy. Straż
Miej ska przy go to wa ła bro szu rę „Bez -
piecz ny Se nior” oraz cykl spo tkań na te -
mat nie bez pie czeństw czy ha ją cych
na star szych miesz kań ców.

Oszu ści kry ją się pod ró żny mi po sta cia mi
– te le fo nicz nie po da ją się za wnucz ka lub
krew ne go, pu ka ją do drzwi pod szy wa jąc się
pod przed sta wi cie la ad mi ni stra cji osie dla.
Straż Miej ska zor ga ni zo wa ła se rię spo tkań,
pod czas któ rych wy świe tla ny jest film o pró bie
oszu stwa me to dą „na urzęd ni ka”, a przed sta -
wi cie le Po li cji i Stra ży Miej skiej prze ka zu ją
naj wa żniej sze in for ma cje na te mat za gro żeń,
me tod oszu stów i zło dziei.

– Straż Miej ska zor ga ni zo wa ła cykl sze ściu
spo tkań w ró żnych punk tach mia sta. Jest to
bar dzo wa żna ak cja, gdyż oso by star sze są czę -
sto bez bron ne wo bec co raz spryt niej szych
oszu stów – mó wi miej ska rad na An na Ła niew -
ska, do da jąc, że na le ży na gła śniać me to dy sto -
so wa ne przez zło dziei i pięt no wać w me diach
ka żdy przy pa dek wy łu dzeń i kra dzie ży.

Pod czas spo tkań Se nio rzy za po zna ją się
z obo wiąz ka mi ja kie spo czy wa ją na ka żdym
miesz kań cu Le gio no wa na pod sta wie re gu la -
mi nu utrzy ma nia czy sto ści i po rząd ku, przed -
sta wi cie le Po li cji oma wia ją naj częst sze
me to dy oszustw do ko ny wa nych na oso bach

star szych (kra dzież kie szon ko wa czy me to da
„na wnucz ka”) oraz opi sa li spo so by zwięk sza -
ją ce szan sę na unik nię cie kra dzie ży kie szon -
ko wej czy od po wied nie go za bez pie cze nia
swo je go miesz ka nia przed wła ma niem.

Wo lon ta riusz ki PCK pre zen tu ją me to dy
udzie la nia pierw szej po mo cy przed me dycz -
nej oraz jak ra to wać się sa me mu w przy pad -
ku za wa łu ser ca czy uda ru mó zgu.

Ka mil Stęp kow ski n

Seniorze nie daj się oszukać
aktualności z życia miasta aktualnościbezpieczny senior
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No wi miesz kań cy na Su wal nej
Za koń czy ła się bu do wa dru gie go bu dyn ku wie lo ro dzin ne -
go na Osie dlu Mło dych. W no wo cze snym bu dyn ku po wsta -
ły 42 miesz ka nia, wo kół blo ku wy bu do wa ne zo sta ły
par kin gi oraz chod ni ki dla pie szych. Wszyst kie lo ka le zo -
sta ły sprze da ne nie ma lże „na pniu”.

Gmi na sprze da je lo ka le na pod sta wie usta wy o go spo dar ce nie ru -
cho mo ścia mi i zgod nie z tą usta wą war tość lo ka li do pierw sze go prze -
tar gu mu si być usta lo na przez rze czo znaw cę ma jąt ko we go w opar ciu
o ce ny ryn ko we. W II prze tar gu ce na lo ka li jest ob ni ża na do kosz tów
bu do wy bu dyn ku. Je że li lo ka le miesz kal ne nie są sprze da ne w II prze -
tar gach, to zgod nie z prze pi sa mi od by wa ją się ro ko wa nia, w któ rych
ce nę sprze da ży mo żna roz ło żyć na ra ty. Bu do wa trwa ła po nad rok.
Przez ten czas po wsta ły 42 lo ka le miesz kal ne: 8 ka wa le rek, 18 dwu -
po ko jo wych, 12 trzy po ko jo wych oraz 4 czte ro po ko jo we. Na te re nie
ob ję tym in we sty cją po wsta ły ta kże dwa par kin gi dla 63 sa mo cho dów,
w tym 4 dla osób nie peł no spraw nych.

To już czwar ty blok wy bu do wa ny przez mia sto z prze zna cze niem
na sprze daż. Dwa ta kie blo ki po wsta ły na osie dlu No wy Bu ko wiec
i włą cza jąc ten ostat ni – dwa na Su wal nej.

Ta ma ra Myt kow ska n

Kład ka nad to ra mi za stą pi prze jazd
ko le jo wy w cią gu ulic Par ko wej i Wy -
szyń skie go. Pro jek tant – Pro most
Wro cław Sp. z o. o. przed sta wił już
kon cep cję, któ ra zo sta ła za ak cep to -
wa na przez in we sto ra.

Po ana li zie wstęp ne go pro jek tu Urząd
Mia sta zle cił wy ko na nie ko rek ty geo me trii
i roz wią zań kład ki, m.in. za pro jek to wa nie
wę ższej po chyl ni dla unik nię cia ko li zji
z ekra na mi aku stycz ny mi PKP. Roz wa ża na
by ła ta kże mo żli wość usy tu owa nia po chyl ni
w kie run ku ul. Na ru to wi cza, lecz ta kon cep -
cja nie zo sta nie zre ali zo wa na.

– Kład ka mu si znaj do wać się na wy so ko ści
mi ni mum 7 m, a do pusz czal ne na chy le nie
po chyl ni dla nie peł no spraw nych to 6%, za -
tem dłu gość kład ki wy nie sie z ka żdej stro ny
aż 160 m. To spo ro, ale tyl ko ta kie na chy le -
nie za pew ni bez pie czeń stwo użyt kow ni kom
– mó wi za stęp ca pre zy dent Lu cjan Chrza -
now ski.

Kosz ty przed sta wio ne przez pro jek tan ta
oscy lu ją w gra ni cach 4,7 mln zł, jed nak osta tecz -
na kwo ta bę dzie zna na do pie ro po prze tar gu.

We dług opty mal nych za ło żeń kład ka ma
po wstać jesz cze w tym ro ku, jest to jed nak

uza le żnio ne od uzy ska nia wszel kich nie zbęd -
nych po zwo leń i za war cia kom ple tu uzgod -
nień ze spół ką PKP – wła ści cie lem czę ści
te re nu.

Kamil Stępkowski n

Kład ka na Par ko wej

Już w przy szłym ro ku przy sta cji
PKP Le gio no wo mo że po wstać
no wy par king wie lo po zio mo wy

na 765 miejsc, tym ra zem przy ul. Ko -
ściusz ki.

Oko niecz no ści wy bu do wa nia par kin gu odstro -
ny uli cy Pił sud skie go na fo rach in ter ne to wych pi -
sa li miesz kań cy Le gio no wa, pro blem pod no si li
ta kże lo kal ni przed się bior cy, któ rzy ob ser wo wa li
wzmo żo ny ruch na par kin gach w cen trum mia sta.
Na wet ogra ni cze nie mo żli wo ści par ko wa nia do 2
go dzin nie po mo gło –odra na za peł nia ją się bocz -
ne ulicz ki, naktó rych za kaz nie obo wią zu je. No wy
par king bę dzie miał3 kon dy gna cje, dwie za da szo -
ne i jed ną otwar tą, a je go po wierzch nia cał ko wi ta
wy nie sie po nad 20 tys. me trów kwa dra to wych.

– Du ża część osób par ku ją cych przy sta cji
to miesz kań cy na sze go mia sta, któ rzy nie są
za in te re so wa ni bez płat ny mi au to bu sa mi do -
wo zo wy mi – mó wi pre zy dent Ro man Smo -
go rzew ski. – Lu dzie ci po po wro cie z pra cy
chcą ode brać dzie ci z przed szko la, zro bić za -
ku py – sa mo cho dem jest to szyb sze i wy god -
niej sze. Czę sto są to lu dzie, któ rzy miesz ka ją
nie da le ko od sta cji, mo gą dojść spa ce rem
do po cią gu, ale z wie lu ró żnych wzglę dów
wy bie ra ją wła sny sa mo chód.

No wy par king po mie ści 765 aut, w bu dyn -
ku o po wierzch ni 20 tys me trów kwa dra to -
wych znaj dzie się ta kże nie wiel ka
po wierzch nia ko mer cyj na. Po dob nie jak
w ga ra żu od stro ny osie dla Pia ski, ostat nia
kon dy gna cja po zo sta nie otwar ta. Do jazd

do par kin gu zo sta nie za pew nio ny kil ko ma
uli ca mi, m.in. Sie mi radz kie go, Ko ściusz ki
czy Sło wac kie go.

– Koszt in we sty cji bę dzie my mo gli po dać
po opra co wa niu pro jek tu, ale sza cu je my, że bę -
dzie to oko ło 10 mln zł – mó wi pre zy dent, do -
da jąc, że par king nie po wstał by gdy by nie
oszczęd no ści przy bu do wie Cen trum Ko mu ni -
ka cyj ne go – w przy pad ku in we sty cji re ali zo wa -
nych ze środ ków unij nych wszel kie oszczęd no ści
trze ba zwró cić. Cen trum po wsta je ze środ ków
szwaj car skich i za osz czę dzo ne przy wy bo rze wy -
ko naw cy środ ki po zo sta ną w mie ście, zo sta ną
prze zna czo ne na par king i m.in. na wy po sa że -
nie Mul ti me dial nej Stre fy Pa sa że ra.

In we sty cja za pla no wa na jest na 2015 rok.
Ta ma ra Myt kow ska n

No wy par king przy dwor cu
miastoinwestycjemiasto inwestycje

Na Ko złów ce po wsta ło bez piecz ne przej -
ście dla pie szych – od ul. Ko le jo wej przez
to ry w kie run ku blo ków przy ul. Pol skiej
Or ga ni za cji Woj sko wej. Co dzien nie tą
dro gą cho dzą ucznio wie Ze spo łu Szkol -
no-Przed szkol ne go przy ul. Ja na Paw ła.
Po wie lo mie sięcz nych usta le niach z wła -
ści cie lem te re nu – spół ką PKP – in we sty -
cję zre ali zo wał le gio now ski ra tusz.

Od za bu do wań so cjal nych do uli cy Ko le jo -
wej uło żo no chod nik z kost ki bru ko wej.
Na to ro wi sku po ło żo no pły ty CBP, przej ście
dla pie szych przez to ry ko le jo we zo sta ło za -
bez pie czo ne ba rier ka mi.

– To na praw dę krót ki ka wa łek, lecz bar dzo
istot ny z punk tu wi dze nia bez pie czeń stwa
miesz kań ców Ko złów ki – mó wi Na czel nik
Wy dzia łu In we sty cji Ma rek Pro ku rat – sa mo
przy go to wa nie tej in we sty cji by ło bar dzo cza -
so chłon ne, po nie waż te ren na le ży do PKP
i mu sie li śmy uzy skać wszyst kie niezbędne
zgo dy i po ro zu mie nia.

War tość in we sty cji to 58 442,36 zł.
Ta ma ra Myt kow ska n

Bez piecz ni pie si na Ko złów ce

Trwa budowa jednego z elementów Centrum Komunikacyjnego
– ulicy pod roboczą nazwą „Torowa”, która połączy ulicę Polną
na Bukowcu z Piaskową na os. Piaski.

Ge ne ral na Dy rek cja Dróg Kra jo wych i Au to strad na po cząt ku ro -
ku wy da ła po zy tyw ną opi nię od no śnie kon cep cji ukła du ko mu ni ka -
cyj ne go zwią za ne go z po wsta niem tej uli cy, zwa nej we wnętrz ną
ob wod ni cą mia sta. Uzgod nio no prze bieg chod ni ków i po łą cze nie
z ist nie ją cy mi scho da mi na wia duk cie.

Uli ca bę dzie mia ła nie mal 1,9 km dłu go ści, jezd nia bę dzie mieć sze -
ro kość 6 m. Po jed nej stro nie po wsta nie chod nik. Nie ste ty, z po wo du
sze ro ko ści dział ki, któ ra z jed nej stro ny gra ni czy z te re na mi PKP
a z dru giej woj sko wy mi i pry wat ny mi, nie mo żli we jest zbu do wa nie
tam ście żki ro we ro wej.

Ju liusz Że brow ski n

We wnętrz na ob wod ni ca mia sta
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JESSICA sfinansuje

Park Zdrowia
Dzię ki unij ne mu wspar ciu w Le gio no wie uda ło się już zre -
ali zo wać wie le po trzeb nych pro jek tów. Naj lep szymi te go
przy kła dami są Are na Le gio no wo oraz pa wi lon wy sta wo -
wy mu zeum. Te raz fun du sze unij ne z pro gra mu JES SI CA
sfi nan su ją po wsta nie kom plek so we go Par ku Zdro wia z tę -
żnią, si łow nią pod chmur ką, tra sa mi nor dic wal king oraz
miej sca mi wy po czyn ku.

JES SI CA (Jo int Eu ro pe an Su port for Su sta ina ble In ve st ment in
Ci ty Are as) to ini cja ty wa, któ rej ce lem jest wspie ra nie roz wo ju ob -
sza rów miej skich oraz ich re wi ta li za cja. Dzię ki de cy zji miej skich rad -
nych Le gio no wo roz po czę ło sta ra nia o uzy ska nie z pro gra mu
środ ków fi nan so wych na „Pod nie sie nie ja ko ści ży cia miesz kań ców
Le gio no wa po przez bu do wę Par ku Zdro wia na ob sza rze ob ję tym pro -
ce sem re wi ta li za cji”, czy li bu do wę par ku przy Are nie Le gio no wo.

Naj wa żniej szym za ło że niem „Jes si ki” jest umo żli wie nie sfi nan so -
wa nia in we sty cji skie ro wa nych do miesz kań ców po przez ni sko opro -
cen to wa ną po życz kę.

– JES SI CA to bar dzo ko rzyst ny pro gram po życz ko wy ze środ ków
po mo co wych, do pa so wa ny do po trzeb in we sty cyj nych miast. Jed nak -
że, chy ba naj bar dziej za uwa żal ne jest bar dzo pre fe ren cyj ne i nie po -
rów ny wal nie ni skie opro cen to wa nie po życz ki w wy so ko ści oko ło 0,7%
– mó wi Pre zy dent Mia sta Le gio no wo Ro man Smo go rzew ski.

W ra mach „Jes si ki” kła dzio ny jest na cisk na tzw. aspekt spo łecz ny
re ali zo wa nych pro jek tów, któ ry za kła da, że naj bar dziej sko rzy sta ją
miesz kań cy – przy szli użyt kow ni cy in we sty cji. W Le gio no wie sfi nan -
so wa ny zo sta nie Park Zdro wia, in we sty cja skie ro wa na głów nie do star -

szych miesz kań ców. W ra mach par ku, któ ry po wsta nie przy Are nie
Le gio no wo, wy bu do wa ne zo sta ną tę żnia, si łow nia pod chmur ką, tra -
sy nor dic wal king oraz miej sca wy po czyn ku. Koszt in we sty cji to ok. 2,5
mln zł, środ ki w ca ło ści mają po cho dzić z „Jes si ki”.

Ka mil Stęp kow ski n

Hi sto ria dział ki jest do syć burz li wa. Przez
la ta sta ła odło giem, w mię dzy cza sie zo sta ła
zmniej szo na, gdyż część te re nów zo sta ła od -

da na by łym wła ści cie lom, któ rzy szyb ko od -
sprze da li je de we lo pe rom. Wo kół dział ki po -
wsta ły no wo cze sne apar ta men tow ce.

– Sze ro ko ogła sza li śmy prze tar gi – w pra -
sie, za rów no lo kal nej, jak i ogól no pol skiej,
na stro nie in ter ne to wej urzę du, w BIP, na ta -
bli cach ogło sze nio wych. O sprze da ży pi sa ły
lo kal ne me dia i mó wio no na se sji Ra dy Mia -
sta – mó wi pre zy dent Ro man Smo go rzew ski.
– Po tym jak pod pi sa li śmy akt no ta rial ny
i dział ka zmie ni ła wła ści cie la, zgła sza ją się
obu rze ni przed się bior cy. Mo im zda niem
na ta kie roz mo wy był czas wcze śniej,
przed sfi na li zo wa niem sprze da ży. Lo kal ni
przed się bior cy mie li czas, aby stwo rzyć kon -
sor cjum i ku pić ten te ren – do da je.

Ce na wy wo ław cza net to dział ki wy nio -
sła 9 000 000 zł oraz na le żny po da tek VAT.
Do prze tar gu przy stą pił je dy nie przed sta wi -
ciel Bu drem, ku pił te ren za 11 mln zł z VAT.
Zgod nie z miej sco wym pla nem za go spo da -
ro wa nia prze strzen ne go dział ka jest prze zna -
czo na pod za bu do wę miesz ka nio wą
wie lo ro dzin ną i usłu gi oraz te ren par ków
i zie leń ców.

Juliusz Żebrowski n

Osie dle na Mic kie wi cza?
Do tych czas za nie dba na dział ka u zbie gu ulic Mic kie wi cza, Ka zi mie rza Wiel kie -
go i Ja giel loń skiej zo sta ła sprze da na. Za kwo tę 11 mln zł ku pił ją Za kład Bu dow -
la no -Re mon to wy „Budrem” Sp. zo. o, bu du ją cy m.in. osie dle 24 kom for to wych
apar ta men tów w Wi la no wie.

Odnowienie placu zabaw? Dodatkowa ławka w parku?
Utwardzona ścieżka, którą codziennie chodzą mieszkańcy?
Teraz nie trzeba czekać, aż sprawą zajmą się miejscy
urzędnicy. W 2014 r. miasto przeznaczyło 500 tys. zł
na inicjatywę lokalną, w ramach której to mieszkańcy
organizują inwestycję, za którą zapłaci legionowski ratusz.

Ini cja ty wa Lo kal na re ali zo wa na jest w Le gio no wie od 2013 r., w tym
ro ki po raz pierw szy mo że do ty czyć tyl ko za da nia in we sty cyj ne go. Za -
da nie w ra mach ini cja ty wy mo że być re ali zo wa ne przez miesz kań ców
gmi ny bez po śred nio, bądź za po śred nic twem or ga ni za cji po za rzą do -
wych, lub oso by praw ne i in ne jed nost ki wy mie nio ne w usta wie – wa -
żne, by miesz kań cy na ze bra niu wy bra li swo je go przed sta wi cie la,
któ ry w ich imie niu bę dzie skła dał wnio sek, od po wia dał za do ku men -
ty, pro jekt, re ali za cję i zło ży spra woz da nie po za koń cze niu in we sty -
cji. – Naj ła twiej jest zło żyć wnio sek i re ali zo wać za da nie
za po śred nic twem or ga ni za cji po za rzą do wej. Or ga ni za cje te są przy -
zwy cza jo ne do skła da nia wnio sków, spra woz dań, od po wie dzial no ści
za do trzy ma nie ter mi nów – do da je pa ni Se kre tarz i przy po mi na, że
są jesz cze dwa ter mi ny do któ rych mo żna skła dać wnio ski – 15 lip ca
i 15 wrze śnia (ten ostat ni z mo żli wo ścią re ali za cji in we sty cji w ro ku
na stęp nym).

– Głów ne kry te rium, któ re bie rze my pod uwa gę przy oce nie zgło -
szeń to ce lo wość z punk tu wi dze nia spo łe czeń stwa, otwar tość i do -
stęp ność ini cja ty wy. Wkład wła sny to ta kże wa żny ele ment, za któ ry
do sta je się do dat ko we punk ty – mó wi rad ny An drzej Pięt ka, prze -
wod ni czą cy ko mi sji roz pa tru ją cej wnio ski.

Wnio sko daw ca, któ ry chciał by zre ali zo wać za da nie w ra mach ini -
cja ty wy lo kal nej, po wi nien zgło sić się do Głów ne go Spe cja li sty ds

Współ pra cy z or ga ni za cja mi po za rzą do wy mi, od któ re go otrzy ma in -
for ma cje ja kie do ku men ty na le ży zło żyć. Wy peł nio ny wnio sek skła -
da się w kan ce la rii, je śli speł nia wy mo gi, wnio sek tra fia
do prze wod ni czą ce go ze spo łu ds. Wspie ra nia Ini cja ty wy Lo kal nej.

– Na le ży pod kre ślić, że ini cja tor nie do sta je do rę ki ani zło tów ki
– urząd za pła ci za fak tu ry, po nie waż to nie jest do ta cja – za zna cza
Da nu ta Szcze pa nik.

Ini cja ty wa mu si być re ali zo wa na na te re nach otwar tych, że by jak
naj więk sza licz ba miesz kań ców mo gła z tej in we sty cji sko rzy stać. Wa -
żne jest ta kże po sia da nie pra wa wła sno ści do grun tu, je śli jest to te -
ren pry wat ny al bo spół dziel ni – ko niecz ne jest pod pi sa nie
po ro zu mie nia na ko rzy sta nie z nie go.

Jed nym z pierw szych be ne fi cjen tów pro gra mu jest An drzej Bo chacz
– Wy my śli łem, że z Le gio no wa zro bię kra inę wi tra ży i od ja kie goś cza -
su mon tu ję ma łe wi tra ży ki na la tar niach przy ul. Pił sud skie go. Na -
zwy wam je „Pol ska Ale ja” – wi tra że przed sta wia ją zna nych po la ków.
W ubie głym ro ku uda ło mi się wła sny mi środ ka mi wsta wić ich 12
– na po cząt ku te go ro ku wpa dła mi w rę ce ga ze ta „Mo je Le gio no -
wo”, w któ rej pa ni Da nu ta Szcze pa nik opi sy wa ła czym jest ini cja ty wa.
Umó wi łem się na spo tka nie, po wie dzia no mi jak zgło sić ini cja ty wę,
zło ży łem wnio sek, któ ry zo stał za ak cep to wa ny i mój plan re ali zu ję.
W ra mach pro jek tu chciał bym do dać 25 wi tra ży, do koń ca ro ku by ło -
by ich ok. 40 – mó wi pan Bo chacz.

W 2013 ro ku, przed zmia ną za pi sów uchwa ły, przy pa ra fii Mat ki
Bo żej Fa tim skiej zo stał zre wi ta li zo wa ny plac za baw. W tym ro ku zło -
żo no już 3 wnio ski, a dwa z nich zo sta ły roz pa trzo ne po zy tyw nie. Dwa
pla ce za baw do sta ną no we za baw ki, dru gi wnio sek do ty czy wi tra ży.
Cze ka my na na stęp ne.

Ta ma ra Myt kow ska n

miastoco nowego?miasto inicjatywa lokalna

Kra ina wi tra ży i in ne ini cja ty wy miesz kań ców

Przed się bior cy i po my sło daw cy
stwo rze nia na ul. Pił sud skie go
dep ta ka w koń cu do szli do po -

ro zu mie nia. Pod czas kon sul ta cji spo -
łecz nych pa dła za to pro po zy cja
współ dzia ła nia kup ców z uli cy i utwo -
rze nie nie za da szo nej „ga le rii” Pił sud -
skie go. Do Ra tu sza wpły nę ła też
au tor ska kon cep cja re wi ta li za cji ryn ku
– po sze rze nia chod ni ka i zmia nę ru -
chu wo kół ryn ku na jed no kie run ko wy.

Z pro po zy cją utwo rze nia dep ta ka wy szły
le gio now skie sto wa rzy sze nie „Ra zem dla
Le gio no wa” oraz fun da cja „Na sze Ju tro”.
Pod czas de ba ty spo łecz nej po ja wi ło się po -
nad dwustu miesz kań ców, zde cy do wa na
więk szość by ła prze ciw na wy łą cze niu z ru -
chu ko ło we go ulic Ry nek oraz Pił sud skie go
na od cin ku od Rey mon ta do Ko per ni ka
i utwo rze nia w tym miej scu miej skie go dep -
ta ka. Pod li stem in ten cyj nym do Pre zy den ta
Mia sta Le gio no wo pod pi sa ło się po -
nad tysiąc miesz kań ców, któ rzy ne ga tyw nie
oce ni li po mysł po wsta nia dep ta ka w Le gio -
no wie. Po zy tyw nie za to przy ję ta zo sta ła, wy -
su nię ta przez jed ne go z miesz kań ców, idea
re wi ta li za cji sta rej czę ści uli cy Pił sud skie go

ja ko ele men tu zwięk sza ją ce go wa lo ry tej
czę ści mia sta.

W związ ku z pro po zy cją re wi ta li za cji ryn ku
po wsta ła skrzyn ka pocz to wa kon sul ta -
cje@um.le gio no wo.pl na któ rą mo żna zgła szać
swo je pro po zy cje i uwa gi. Pierw szy prze sła ny

pro jekt za kła da uspo ko je nie ru chu na ryn ku
i za cho wa nie rów no wa gi mię dzy ru chem pie -
szym i ko ło wym, zwięk sze nie miejsc par kin -
go wych oraz rów no mier ne roz ło że nie ru chu
sa mo cho do we go w oko licz nych uli cach.

Ta ma ra Myt kow ska n

Bez dep ta ka na Ryn ku

projekt Unica-Design
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temat numeruśrodki unijne

Wostat nim dzie się cio le ciu Le -
gio no wo zmie ni ło się nie
do po zna nia pod wpły wem

środ ków unij nych – po wsta ła no wo -
cze sna bry ła Are ny Le gio no wo, wy po -
ży czal nia ro we rów, no we uli ce,
no wo cze sne pla ce za baw. Wy re mon -
to wa ne zo sta ły bu dyn ki uży tecz no ści
pu blicz nej, wy bu do wa na ka na li za cja,
unij ne pie nią dze po zwo li ły na wet
prze szko lić ka dry i zor ga ni zo wać pra -
ce le gio now skie go fo rum dia lo gu.
Od 2004 ro ku mia stu uda ło się po zy -
skać po nad 56 mln zł z pro gra mów
wspól no to wych fi nan so wa nych ze
środ ków fun du szy struk tu ral nych
i Fun du szu Spój no ści.

Do fi nan so wa nie ze środ ków unij nych po ma -
ga zre ali zo wać pew ne kosz tow ne in we sty cje
a in ne przy spie szyć lub po sze rzyć ich za kres.
Dla te go Le gio no wo sta ra się po zy skać jak naj -
więk sze środ ki w ra mach pro gra mów po mo co -
wych, by sys te ma tycz nie pod no sić ja kość ży cia
miesz kań ców. Dzia ła nia mia sta na po lu unij -
nym zo sta ły do strze żo ne przez Mar szał ka Wo -
je wódz twa Ma zo wiec kie go. W grud niu 2012
ro ku Le gio no wo zna la zło się po śród sa mo rzą -
dów, któ re naj spraw niej wal czą o po zy ska nie
fun du szy eu ro pej skich. Mia sto za ję ło II miej -
sce spo śród gmin miej skich pod wzglę dem licz -
by pro jek tów za twier dzo nych do
do fi nan so wa nia (6 pro jek tów na kwo tę 60,2
mln zł) oraz II miej sce pod wzglę dem ak tyw -
no ści, czy li licz by wnio sków po zy tyw nie zwe ry -
fi ko wa nych pod wzglę dem for mal nym (15).

Le gio now ska Are na
Przy udzia le środ ków ze wnętrz nych Le gio -

no wo roz wi ja się zgod nie z wo lą je go miesz -
kań ców – in we sty cje kon sul to wa ne są
pod czas spo łecz nych de bat na te mat przy -
szło ści mia sta. W cią gu kil ku ostat nich lat
za spra wą fun du szy wspól no ty w mie ście po -
ja wi ła się upra gnio na przez miesz kań ców,
no wo cze sna bry ła Are ny Le gio no wo. Wart
bli sko 34 mln zł pro jekt „Bu do wa re gio nal -
ne go cen trum spor tu i ak tyw nej re kre acji
wraz z zin te gro wa nym sys te mem ście żek ro -
we ro wych w Le gio no wie” zo stał do fi nan so -
wa ny w wy so ko ści 17,6 mln zł. Od da na
do użyt ku w 2010 ro ku Are na to peł no wy -
mia ro wa ha la wi do wi sko wo-spor to wa z wi -
dow nią na pra wie 2000 osób, w któ rej oprócz
roz gry wek spor to wych na naj wy ższym świa -
to wym po zio mie or ga ni zo wa ne są ta kże wy -
sta wy, tar gi i kon cer ty. W Are nie znaj du je się
za ple cze spor to we, wy od ręb nio na zo sta ła
część ho te lo wa. Jest ścian ka wspi nacz ko wa

i si łow nia. Obiekt jest sie dzi bą miej sco wych
klu bów spor to wych.

Zre wi ta li zo wa ne mia sto
Od re stau ro wa nie za byt ko we go bu dyn ku

ka sy na woj sko we go, po pra wa bez pie czeń -
stwa miesz kań ców, stwo rze nie wa run ków
do roz wo ju dzie ci i mło dzie ży to tyl ko nie -
któ re ce le pro jek tu re wi ta li za cji, któ ry otrzy -
mał prze szło 17 mln zł unij ne go
do fi nan so wa nia. War tość in we sty cji to po -
nad 20 mln zł. W ra mach za da nia zre wi ta li -
zo wa na zo sta ła pół noc na część mia sta
(Osie dle Mło dych, Ko złów ka), zbu do wa ne
bez piecz ne pla ce za baw, ta kże przy dzie wię -
ciu przed szko lach. Od re stau ro wa ny zo stał
za byt ko wy bu dy nek ka sy na woj sko we go,
w któ rym znaj du je się fi lia Mu zeum Hi sto -
rycz ne go, zmo der ni zo wa ny układ ko mu ni ka -
cyj ny przy ul. Ja giel loń skiej i na te re nie CSP.

W ra mach re wi ta li za cji za in sta lo wa no 30
ka mer monitorujących miasto przez ca łą do -

bę. Aby do sto so wać te ren szko ły po li cyj nej
do po trzeb EU RO 2012 wy ko na no licz ne
pra ce mo der ni za cyj ne na te re nie CSP – mo -
der ni za cję nie uży wa ne go bu dyn ku pral ni,
prze bu do wę ka na li za cji, dro gi we wnętrz nej,
bu do wę par kin gu, oświe tle nie i ogro dze nie.

Ta kże bu do wa i mo der ni za cja sys te mu ka -
na li za cji sa ni tar nej zo sta ła współ fi nan so wa -
na ze środ ków unij nych. Mia sto po zy sku je
też mniej sze kwo ty na pro jek ty szko le nio we
i ak ty wi zu ją ce dla miesz kań ców – „Ak tyw -
ność dro gą do suk ce su”, „Złap swój suk ces”,
„Le gio now skie Fo rum Dia lo gu”, a ta kże np.
or ga ni za cję tar gów tu ry stycz nych dla lo kal -
nych przed się bior ców.

Tamara Mytkowska n

Unia zmie ni ła Le gio no wo

Komentarze
Paweł Lewandowski, Radny Rady
Miasta Legionowo
Absorpcja środków unijnych zmieniła
i nadal zmienia ład przestrzenny
w polskich gminach. Legionowo na tle
innych polskich samorządów

znakomicie wykorzystało szansę i dzięki mądremu,
proinwestycyjnemu zarządzaniu, władze miasta pozyskały
w ciągu 10 lat naszej obecności w Unii Europejskiej kwotę aż 56
mln zł. Ze środków tych wsparto budowę, przebudowę,
modernizację lub rewitalizację szeregu inwestycji, na które
od wielu lat oczekiwali mieszkańcy naszego miasta. Nie chcę tutaj
wystawiać laurki pochwalnej władzom miasta (w tym i sobie), ale
dużo podróżując po kraju i oglądając wiele miejscowości muszę
szczerze przyznać, że Legionowo jest bardzo dobrze zarządzane.
Taka polityka władz miasta cieszy wielu moich sąsiadów
i znajomych. Ktoś kto przyjeżdża do Legionowa po kilkunastu
latach nieobecności, zadziwia się jak nasze miasto wypiękniało,
także dzięki środkom zewnętrznym.

Jan Grabiec, Starosta Legionowski
W ostatnich 8 latach powiat
legionowski pozyskał ponad 50 mln
środków zewnętrznych. W obliczu
rosnącego janosikowego inwestowanie
było możliwe tylko dzięki

pozyskiwaniu zewnętrznych pieniędzy. Bez nich powiat nie
zmieniłby się tak radykalnie. Duża część inwestycji powiatowych
została zrealizowana w Legionowie i przy współfinansowaniu władz
miasta. Tak było w przypadku przebudowy ul. Sobieskiego wraz
z niebezpiecznym skrzyżowaniem z ul. Piłsudskiego. Wspólnie,
przy udziale środków zewnętrznych, przebudowaliśmy pozostałe
główne ulice miasta: Jagiellońską i Parkową oraz wybudowaliśmy
rondo przy cmentarzu. Dzięki środkom unijnym i wywalczonym
przez nas środkom z budżetu państwa udało się zmodernizować
drogi powiatowe. Oszczędności z tego tytułu pozwalają realizować
inne niezbędne inwestycje ze środków budżetu powiatu.
Byliśmy także partnerem miasta w realizacji największych
inwestycji finansowanych ze środków pomocowych
– współfinansowliśmy budowę Areny z siecią ścieżek rowerowych
oraz budowę dworca. n

Wybrane projekty dofinansowane ze środków unijnych:
l Budowa regionalnego centrum sportu i aktywnej rekreacji (Arena Legionowo)

– otrzymane dofinansowanie 17 696 424,62 zł
l Wdrożenie kompleksowych działań rewitalizacyjnych w Legionowie otrzymane

dofinansowanie 14 520 894,65 zł
l Budowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej III etap otrzymane

dofinansowanie 10 275 850,72 zł
l Budowa systemu kanalizacji sanitarnej etap I – otrzymane

dofinansowanie 6 148 944,03 zł
l Złap swój sukces – otrzymane dofinansowanie 1 988 168,96 zł

temat numeru środki unijne

10 11

nr 4/5 2014 nr 4/5 2014Moje Legionowo Moje Legionowo



Zdrowe przedszkolaki
W cza sach co raz czę ściej wy stę pu ją cej nad wa gi, oty ło ści
i in nych cho rób cy wi li za cyj nych, któ re do ty ka ją rów nież
dzie ci, są miej sca gdzie pro fi lak ty ka jest naj wa żniej sza.
Jed nym z nich jest Przed szko le Miej skie z Od dzia ła mi In -
te gra cyj ny mi nr 7 im. Ja nu sza Kor cza ka, gdzie po sta wio no
na wie lo kie run ko wą edu ka cję ży wie nio wą naj młod szych,
w myśl za sa dy „czym sko rup ka za mło du na siąk nie …”.

Pierw szym mi lo wym kro kiem by ło przy stą pie nie na po cząt ku obec -
ne go ro ku szkol ne go do Pro gra mu Vi ta Me nu. W ra mach współ pra -
cy przed szko le otrzy ma ło: Kar tę Dań opra co wa ną przez ze spół
spe cja li stów zgod nie z nor ma mi In sty tu tu Żyw no ści i Ży wie nia dla
tej gru py wie ko wej oraz pro fe sjo nal ne szko le nie per so ne lu od po wie -
dzial ne go za przy go to wy wa nie po sił ków i pe da go gów. Na le ży pod -
kre ślić, że ser wo wa ne dzie ciom po sił ki po zba wio ne są kon ser wan tów,
sztucz nych sub stan cji sło dzą cych, po li fos fo ra nów, glu ta mi nia nu so -
du, eks trak tu dro żdżo we go, sztucz nych i iden tycz nych z na tu ral ny mi
barw ni ków i aro ma tów. Po sił ki przy go to wy wa ne są w opar ciu o do -
bre ja ko ścio wo pro duk ty spo żyw cze, w tym od po wied nią ilość wa rzyw
i owo ców, ma ją ob ni żo ną za war tość so du oraz mniej szą ilość ka lo rii
do po wszech nie sto so wa nych w in nych przed szko lach. Dzię ki te mu
dzie ci ma ją mo żli wość do świad czać no wych, czę sto nie zna nych do -
tąd sma ków, nie ska żo nych po wszech nie sto so wa ną so lą i cu krem.

Ko lej nym ele men tem edu ka cji ży wie nio wej są cy klicz ne za ję cia pro -
wa dzo ne przez za przy jaź nio ne go die te ty ka me dycz ne go z Po rad ni
die te tycz nej Li nie Zdro wia. Dzie ci chęt nie uczest ni czą w za ję ciach

i prze ła mu ją się do pró bo wa nia nie zna nych do tąd sma ków pro duk -
tów. W ra mach za jęć przed szko la ki uczą się ja ki wpływ ma żyw ność
na za cho wa nie zdro wia. Po nadto ro bią ma sło, ma ka ron, ki szą ka pu -
stę, zsia dłe mle ko, ho du ją kieł ki, itd.

– Naj wa żniej szą ko rzy ścią wdra ża nej edu ka cji jest zdro wie na szych
dzie ci, któ re w du żej mie rze za le ży od wy pra co wa nia wła ści wych na -
wy ków ży wie nio wych” pod kre śla dy rek tor Do ro ta Stan kie wicz.

Jo an na Gu tow ska -Śle sik n

Zyg munt Prysz mont na le ży do gro na le ka rzy
wy jąt ko wo ce nio nych za fa cho wość i cie szą cych
się re no mą ze wzglę du na sze ro kie do świad cze -
nie. Wie lo let nia obec ność i ak tyw ność Pol skie -
go Czer wo ne go Krzy ża w Le gio no wie
z pew no ścią nie roz wi nę ła by się tak bez Je go
udzia łu – przed po nad 35 la ty zor ga ni zo wał Za -
rząd Re jo no wy PCK, peł niąc w nim funk cję
pre ze sa. Z Je go ini cja ty wy po wstał Punkt Opie -
ki nad cho rym w do mu przy Za rzą dzie Re jo no -
wym PCK w Le gio no wie. Je go dzia łal ność

czer wo no krzy ska łą czy w so bie wa lo ry wy cho -
waw cze i pro mu ją ce or ga ni za cję. Jest go rą cym
orę dow ni kiem i pro pa ga to rem ho no ro we go
krwio daw stwa, któ ry z wiel kim za pa łem or ga -
ni zo wał Klu by Ho no ro wych Daw ców Krwi Pol -
skie go Czer wo ne go Krzy ża i na dal sze rzy
oświa tę zdro wot ną na spo tka niach z ho no ro wy -
mi daw ca mi krwi i mło dzie żą szkol ną.

W tym ro ku dok tor Prysz mont ob cho dzi
ju bi le usz 60-le cia dzia łal no ści za wo do wej.

Ju liusz Że brow ski n

Honorowi Obywatele Legionowa

– Doktor Pryszmont
Roz po czy na my cykl przed sta wia ją cy Ho no ro wych Oby wa te li Le gio no wa. Ten pre -
sti żo wy ty tuł zo stał usta no wio ny 19 lat te mu, a do tych czas otrzy ma ło go 13 osób.
Jed nym z nich jest Zyg munt Prysz mont, któ re go miesz kań com nie trze ba chy ba
przed sta wiać. Ty tuł Ho no ro we go Oby wa te la nada no Mu 30 sierp nia 2008 r.

Sło wo „Te le Opie ka” w kon tek ście osób star szych sta je
się w Pol sce co raz bar dziej po pu lar ne. Co to ta kie go?
Naj kró cej mo żna po wie dzieć, że te le opie ka to te le fo -

nicz ny sys tem wzy wa nia na tych mia sto wej po mo cy w na -
głych wy pad kach ta kich jak: upa dek, ze słab nię cie, po żar
czy wła ma nie. Czy zo sta nie wpro wa dzo na w Le gio no wie?

Usłu ga te le opie ki jest roz po wszech nio na na wszyst kich kon ty nen -
tach, naj bar dziej roz wi nię ta jest w Eu ro pie, a zwłasz cza kra jach an glo -
sa skich. Mo de le ró żnią się od sie bie, ale wszę dzie jest ona uzna wa na
za roz wią za nie sku tecz nie wspie ra ją ce do tych cza so we sys te my tra dy -
cyj nej opie ki. W Skan dy na wii usłu ga te le opie ki jest prze pi sy wa na przez
le ka rza na re cep tę i sta no wi trwa ły ele ment pań stwo wej opie ki. Do dat -
ko wo ist nie je obo wią zek mon to wa nia czuj ni ków dy mu i ognia we
wszyst kich drew nia nych bu dyn kach. W Niem czech te le opie ka jest sto -
so wa na przez fir my świad czą ce usłu gi opie ki do cho dzą cej, tzw. Pfle ge -
dien sty, któ re ofe ru ją sze ro ki za kres usług dla pod opiecz nych.

A w na szym kra ju? W Pol sce sło wo te le opie ka prze bi ja się bar dzo
po wo li. Mó wi się o nim na kon fe ren cjach, mo że my prze czy tać o nim
w ga ze tach. Są jed nak sa mo rzą dy, któ re pra cu ją nad wpro wa dze niem
te go sys te mu w swo ich mia stach. W Le gio no wie za po zna je my się
z tym te ma tem. W li sto pa dzie ubie głe go ro ku uczest ni czy łem w kon -
fe ren cji w Opo lu, gdzie wła dze wo je wódz twa ana li zo wa ły mo de le
opie ki i wspar cia osób star szych wy ko rzy stu jąc do te go te le opie kę
i do tych cza so we do świad cze nia nie miec kich miast part ner skich.

Jak dzia ła ten sys tem?
Wy star czy jed no na ci śnię cie czer wo ne go przy ci sku na na daj ni ku

no szo nym jak ze ga rek przez star szą oso bę, by we zwać po moc, któ ra
mo że ura to wać jej ży cie.

W Opo lu, w Klucz bor ku, w So po cie pod ję to już bar dzo za awan so -
wa ne pró by wpro wa dze nia te go sys te mu. Od kil ku lat z tej usłu gi sko -
rzy stać mo gą miesz kań cy War sza wy, Po zna nia i Wro cła wia, choć
w prze ci wień stwie np. do Opo la wła dze tych miast nie za an ga żo wa ły
się we współ fi nan so wa nie przed się wzię cia. W Opo lu pod opiecz ni pła -
cą za usłu gę pra wie 9 zł mie sięcz nie. Ce na jest tak ni ska dzię ki do fi -
nan so wa niu ze stro ny sa mo rzą du.

Te le opie ka nie za stę pu je opie ki fi zycz nej ale sta no wi jej efek tyw ne
uzu peł nie nie. Po dob nie jest z sys te mem ra tow nic twa funk cjo nu ją ce -
go w opar ciu o nr 112 z jed nej stro ny wzbo ga ca go o do dat ko we Cen -
trum Ope ra cyj no-Alar mo we, współ pra cu ją ce ze słu żba mi
ra tow ni czy mi, a z dru giej po zwa la na włą cze nie w ob szar je go funk -
cjo no wa nia du żej gru py lu dzi, któ rzy czę sto po zba wie ni by li do tych -
czas ta kiej mo żli wo ści. Do ty czy to osób sa mot nych ule ga ją cych
wy pad kom w wa run kach do mo wych. Sta ty sty ki
po da ją, że 70% ta kich sy tu acji sta no wią upad -
ki w ła zien ce, któ re w przy pad ku po wa żniej -
szych zła mań nie po zwa la ją
na prze miesz cze nie się do te le fo nu i we -
zwa nie po go to wia. Po dob nie jest przy za -
wa łach, uda rach, śpiącz ce cu krzy co wej
czy ata ku pa dacz ki. W takich sy tu acjach
te le opie ka po zwa la na pra wie 45 pro cen -
to wą re duk cję za gro że nia śmier cią w na -
głych wy pad kach. Mam na dzie ję, że
sys tem ten uda się wpro wa dzić ta kże
w Le gio no wie.

Roman Biskupski
Przewodniczący Legionowskiej

Rady Seniorów n

Te le opie ka dla le gio now skich se nio rów

Na terenie Legionowa od połowy marca
działa nowa Świetlica
Socjoterapeutyczna, prowadzona przez
Legionowskie Stowarzyszenie AMICUS,
które działa przy Parafii Matki Bożej
Fatimskiej. Świetlica adresowana jest
do dzieci uczęszczających do szkół
podstawowych i gimnazjalnych.

To co wy ró żnia no wą świe tli cę to roz bu do -
wa ny i kom plek so wy pro gram so cjo te ra peu -
tycz ny. Isto tą ka żde go te go ty pu pro gra mu
jest wspar cie uczest ni ków w po dej mo wa niu
od po wie dzial nych de cy zji, zgod nych z nor -
ma mi spo łecz ny mi, ko ry go wa nie nie wła ści -
wych po staw i za cho wań w śro do wi sku
ro dzin nym, szkol nym czy gru pie ró wie śni -

czej. So cjo te ra pia uczy i wzmac nia wzor ce
za cho wań po żą da nych, da je wa run ki i mo żli -
wo ści do na uki przy dat nych umie jęt no ści
spo łecz nych ta kich jak: umie jęt ność roz wią -
zy wa nia sy tu acji trud nych, pra wi dło we go ko -
mu ni ko wa nia się z in ny mi ludź mi,
umie jęt no ści za cho wań aser tyw nych i for mu -
ło wa nia ko mu ni ka tów od wa żnych. Po nad to
uczest nic two w za ję ciach so cjo te ra peu tycz -
nych po zwa la le piej po znać sie bie, ro zu mieć
przy czy ny swo ich za cho wań, da je mo żli wość
na zy wa nia i wy ra ża nia uczuć i emo cji. Jed -
nym sło wem jest to miej sce, w któ rym mło -
dy czło wiek ma mo żli wość roz wo ju
oso bi ste go i spo łecz ne go.

Świe tli ce te ra peu tycz ne, pro fi lak tycz ne czy
so cjo te ra peu tycz ne peł nią funk cje po mo co -

wą wzglę dem ro dzi ny. Wy cho waw cy za trud -
nie ni w ta kich pla ców kach po win ni sys te ma -
tycz nie współ pra co wać z do mem ro dzin nym
oraz ze szko łą w ce lu kom plek so we go oto -
cze nia opie ką i po mo cą da ne go dziec ka. Od -
dzia ły wa nia wy cho waw cze na le ży skie ro wać
rów nież do ro dzi ców pod opiecz nych świe tli -
cy. Cho dzi tu taj o wzmoc nie nie ro dzi ców
i wy pra co wa nie po dob nych me tod wy cho -
waw czych wzglę dem dzie ci.

Ko lej nym wa żnym ele men tem funk cjo no -
wa nia świe tlic jest po moc w od ra bia niu lek -
cji i nad ra bia niu za le gło ści edu ka cyj nych.
Wła ści wie ka żde dziec ko uczest ni czą ce w za -
ję ciach w świe tli cy po trze bu je po mo cy z pew -
nych przed mio tów.

Ce chą cha rak te ry zu ją cą dzia łal ność świe -
tlic jest rów nież do ży wia nie dzie ci – pod -
opiecz ni prze by wa ją w świe tli cy kil ka go dzin,
przy cho dząc bez po śred nio po lek cjach
w szko le, a za ję cia mo gą być pro wa dzo ne
do póź nych go dzin po po łu dnio wych.

Re asu mu jąc, świe tli ce są nie odzow nym i bar -
dzo wa żnym ele men tem na ma pie wie lu sa mo -
rzą dów. Ta kże w Le gio no wie
w ka żdym ro ku dzia ła ją co
naj mniej dwie świe tli ce dla
dzie ci. No wa świe tli ca so -
cjo te ra peu tycz na obej mie
opie ką kil ku dzie się ciu mło -
dych miesz kań ców i ich ro -
dzi ny.
Artur Żuchowski

radny Rady
Miasta

Legionowo n

No wa Świe tli ca So cjo te ra peu tycz na
miastospołeczeństwomiasto seniorzy
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Obo wią zu je za kaz pusz cza nia psów bez mo -
żli wo ści ich kon tro li i bez ozna ko wa nia umo -
żli wia ją ce go iden ty fi ka cję wła ści cie la lub
opie ku na (np. mi kro czip). Nie zgod ne z pra -
wem i uzna wa ne za znę ca nie się jest trzy ma nie
psów na uwię zi dłu żej niż 12 go dzin w cią gu do -
by (dłu gość uwię zi nie mo że być krót sza niż 3
m). Na le ży pa mię tać, że oso ba, któ ra na po tka
po rzu co ne go psa lub ko ta, w szcze gól no ści po -
zo sta wio ne go na uwię zi, ma obo wią zek po wia -
do mić o tym naj bli ższe schro ni sko dla zwie rząt,
Straż Miej ską lub Po li cję.

Nie mo żna za po mi nać, iż obo wią zu je na -
kaz wy pro wa dza nia psów ras uzna wa nych
za agre syw ne lub stwa rza ją cych ja kie kol wiek
nie bez pie czeń stwo na smy czy i w ka gań cu.

Mia sto jest na szym wspól nym do mem, z pew -
no ścią chce my, by by ło przy ja zne, es te tycz ne,
po pro stu ład ne. Bę dzie ta kie, gdy ka żdy wła -
ści ciel czwo ro no żne go pu pi la bę dzie pa mię tał
o bez względ nym obo wiąz ku sprzą ta nia zwie -
rzę cych od cho dów. Je że li ma się psa, to trze ba
po nim sprzą tać. To pro ste i nie po win no pod -
le gać dys ku sji. Wy star czy tyl ko chcieć, to na -

praw dę nie jest ucią żli we za ję cie. Mo żna ku pić
spe cjal ny sprzęt do sprzą ta nia (nie dro gi), ale
zu peł nie wy star czą zwy kłe to reb ki i… po ku pie.

Za nie prze strze ga nie za pi sów Re gu la mi nu
utrzy ma nia czy sto ści i po rząd ku na te re nie
Gmi ny Miej skiej Le gio no wo, któ ry okre śla
obo wiąz ki po sia da czy psów od no śnie zbie ra nia
od cho dów oraz usu wa nia za nie czysz czeń po zo -
sta wio nych przez psy i in ne zwie rzę ta w obiek -
tach i na te re nach prze zna czo nych do użyt ku
pu blicz ne go (obo wią zek ten nie do ty czy osób
nie wi do mych ko rzy sta ją cych z psów prze wod -
ni ków) gro zi man dat w wy so ko ści do 500 zł.

Krzysz tof Wło chiń ski n

Wła ści cie lu psa, pa miętaj!
Usta wa o ochro nie zwie rząt oraz in ne prze pi sy pra wa kra jo we go i miej sco we -
go na kła da ją na Cie bie sze reg obo wiąz ków, ta kich jak: szcze pie nie raz w ro ku
prze ciw wście kliź nie; za pew nie nie zwie rzę ciu po miesz cze nia chro nią ce go je
przed zim nem, upa ła mi i opa da mi at mos fe rycz ny mi, z do stę pem do świa tła
dzien ne go, umo żli wia ją ce go swo bod ną zmia nę po zy cji cia ła, za pew nie nie od -
po wied niej kar my i sta łe go do stę pu do wo dy oraz opie ki we te ry na ryj nej.

Każde naruszenie przepisów
porządkowych należy

zgłaszać do Straży Miejskiej
pod numer tel. 986

Bez bezdomnych
Już ósmy rok funk cjo nu je „Pro gram za po bie ga nia bez dom -
no ści zwie rząt w Le gio no wie”. Za czy na li śmy bar dzo skrom -
nie. Na na szych osie dlach bie ga ły wa ta hy psów, ko ty
roz mna ża ły się w spo sób nie kon tro lo wa ny. Na szczę ście to
już hi sto ria. Mi nę ły cza sy, gdy trze ba by ło prze ko ny wać scep -
ty ków (a by ło ich na praw dę du żo), że ma my szan sę na stop -
nio we ogra ni cze nie licz by bez dom nych zwie rząt w na szym
mie ście, a tym sa mym zwięk sze nie bez pie czeń stwa miesz -
kań ców i po pra wę wa run ków sa ni tar no -epi de mio lo gicz nych.
Praw da jest ta ka, że po pra wia jąc sy tu ację bez dom nych zwie -
rza ków po ma ga my nie tyl ko im, lecz ta kże nam, lu dziom. I te -
go dziś już chy ba ni ko mu nie trze ba tłu ma czyć.

Co ro ku miej ski pro gram był wzbo ga ca ny o no we za da nia, roz sze -
rza li śmy za kres po mo cy nie sio nej nie tyl ko bez dom nym zwie rza kom,
ale ta kże tym ze śro do wisk pa to lo gicz nych. Gdy w 2012 ro ku we szła
w ży cie no we li za cja usta wy o ochro nie praw zwie rząt na rzu ca ją ca gmi -
nom obo wią zek po sia da nia pro gra mu za po bie ga nia bez dom no ści
zwie rząt, u nas ta ki pro gram funk cjo no wał od 6 lat i miał się zu peł -
nie do brze (wów czas na 314 gmin w Ma zo wiec kiem tyl ko 14 gmin,
w tym Le gio no wo, mia ło ta ki pro gram).

Od 2006 ro ku wy ste ry li zo wa li śmy ok. 1500 ko tów, 282 psy po za
schro ni skiem (tzw. ad op cje z uli cy). Na na szych osie dlach dzię ki sys -
te ma tycz ne mu ste ry li zo wa niu i ad op cjom licz ba ko tów zde cy do wa -
nie się zmniej szy ła np. na osie dlu So bie skie go (blo ki w re jo nie
Het mań skiej, Hu sar skiej i Ry cer skiej) by tu je 16 ko tów (kil ka lat te -

mu by ło ich po nad 80), wszyst kie ko tecz ki w tej gru pie są wy ste ry li -
zo wa ne. Po dob nie wy glą da to w in nych czę ściach mia sta. Dzię ki za -
pew nie niu bez płat nej ste ry li za cji na sze ko cia ki są chęt nie
ad op to wa ne. Le cze nie cho rych ko tów wol no ży ją cych spra wia, że nie
tyl ko po pra wia się ich stan zdro wia, ale ta kże nie roz no szą one in fek -
cji.

Trze ba przy znać, że ak cja da ła ta kie re zul ta ty dzię ki życz li wo ści
władz mia sta oraz dzia łal no ści gru py wo lon ta riu szy. To im na le żą się
po dzię ko wa nia za ofiar ną, bez in te re sow ną po moc i po świę ce nie wła -
sne go cza su i sił po trze bu ją cym po mo cy stwo rze niom. Du że zna cze -
nie ma też zde cy do wa ny wzrost świa do mo ści Le gio no wian, któ rzy
przy chyl niej pa trzą na po moc bez dom nym zwie rzę tom, chęt niej
udzie la ją się pod czas ak cji ste ry li za cji bez dom nych psów i ko tów.

Licz by naj le piej po ka zu ją efek ty na sze go Pro gra mu – w 2013 ro ku
wy ste ry li zo wa li śmy 196 ko tów; wy ste ry li zo wa li śmy 27 psów, któ re
po za bie gu tra fi ły do do mów sta łych. Do schro ni ska zo sta ło od da -
nych 87 psów, z cze go 56 zo sta ło ad op to wa nych (64% wskaź nik ad -
op cji).

Wie le ko tów i psów zna la zło no we do my dzię ki po mo cy lo kal nych
ga zet, któ re od wie lu lat bez płat nie dru ku ją ogło sze nia o po trze bu ją -
cych po mo cy zwie rza kach.

Już trze ci rok pro wa dzi my ak cję chi po wa nia psów, do tej po ry za chi -
po wa nych zo sta ło 876 czwo ro no gów. W tym ro ku kon ty nu uje my ak -
cję, miesz kań cy Le gio no wa bę dą mo gli za chi po wać bez płat nie psa w:
• Przychodni Weterynaryjnej – Jacek Bany – ul. Słowackiego 8c
• Gabinecie Weterynaryjnym – Mieczysław Majewski

– ul. Słowackiego 8c · Alfawet Lecznicy Weterynaryjnej – Michał
Garwacki – ul. Husarska 28

• Przychodni Weterynaryjnej Wet – Małgorzata Charzyńska
– Wróbel – ul. Królowej Jadwigi 6

• Przychodni Weterynaryjnej Jarosław Falkowski
– ul. Warszawska 86

• Przychodni Weterynaryjnej Legwet
– ul. Jagiellońska 20

Wsz cze pie nie chi pa jest bez bo le sne (zwy kła
in iek cja) i bez piecz ne.

Ka żdy, kto chciał by włą czyć się do ak cji
i przy czy nić się do dal szej po pra wy sy tu acji
bez dom nych stwo rzeń na swo im osie dlu, jest
mi le wi dzia ny. Re aguj my na wszel kie prze -
ja wy znę ca nia się nad zwie rzę ta mi,
na nie kon tro lo wa ne roz mna ża nie
się bez dom nych zwie rza ków!

Wszyst kich chęt nych za pra -
szam do dzia ła nia. In for ma cje -
tel. 0 509 469 222

Mał go rza ta Lu zak n

społeczeństwokultura

Kontynuujemy cykl o miastach
partnerskich Legionowa. W poprzednich
wydaniach magazynu
zaprezentowaliśmy rosyjski Rżew
i ukraiński Kowel, teraz przyszedł czas
na bułgarskie Sewliewo.

Ta nie wiel ka miej sco wość li czą ca oko ło po -
ło wy miesz kań ców Le gio no wa znaj du je się
w cen tral no -pół noc nej czę ści Buł ga rii, bli sko
jej geo gra ficz ne go środ ka. Od da lo na jest
o ok. 180 km od So fii i ok. 280 km od War -
ny. Na zwa mia sta po cho dzi od ist nie ją cej
tam nie gdyś osa dy Ser bów, a jej obec na for -
ma po wsta ła po licz nych prze kształ ce niach
z ję zy ka arab skie go przez tu rec ki i kil ka wa -
rian tów sło wiań skich. Śla dy osad nic twa
na tym te re nie się ga ją aż VIII w. ne., choć
w po bli żu od na le zio no też znacz nie star sze
mo gi ły Tra ków. Przez po nad ty siąc lat do te -
re nów dzi siej sze go Sew lie wa przy le ga ła
twier dza Cho ta licz, z któ rej po zo sta ły ma -
low ni cze ru iny. Mia sto, obec nie na le żą ce
do za mo żniej szych w Buł ga rii, za czę ło się
moc no bo ga cić w XIX w., m.in. za spra wą re -
zy du ją cych w nim ce chów rze mieśl ni czych.
Wte dy też sta ło się jed nym z ośrod ków od -
ro dze nia na ro do we go Buł ga rów i ich wy zwo -
le nia spod wła dzy Tur ków, któ re mu
prze wo dził buł gar ski bo ha ter na ro do wy Wa -
syl Lew ski.

– Oko li ce Sew lie wa są peł ne cie ka wych
miejsc i pięk nych wi do ków, przy ja zne za rów -
no dla zwo len ni ków zwie dza nia czy bier ne -
go wy po czyn ku, jak i mi ło śni ków

węd kar stwa, a na wet po lo wań. Miej sco wa
ba za tu ry stycz no -spor to wa jest otwar ta
na go ści i do brze roz wi nię ta: no wo cze sny
sta dion z roz bu do wa ny mi przy le gło ścia mi,
ha la spor to wa, ba sen, kor ty te ni so we. Po la -
cy od daw na lu bią Buł ga rię, choć od wie dza -
ją głów nie jej nad mor skie ku ror ty. War to,

że by zaj rze li do Sew lie wa, bę dą przy jem nie
za sko cze ni – miej ska rad na An na Ła niew ska
wspo mi na swój po byt w tym mie ście.

Obecnie Sewliewo jest stolicą okrę gu ad -
mi ni stra cyj ne go, obej mu ją ce go swo im za się -
giem pra wie 45 tys. miesz kań ców. Mia sto ma
do brze roz wi nię tą in fra struk tu rę – funk cjo -
nu ją tu przed się bior stwa prze my słu me ta lo -
we go, spo żyw cze go i trans por to we go, bo ga ta
jest ta kże ofer ta spor to wo -re kre acyj na.

Jest mia stem part ner skim Le gio no wa
od 2005 ro ku.

Ju liusz Że brow ski n

Buł gar ski part ner
społeczeństwo zwierzęta

Ja kub Po ra da to zna ny dzien ni karz TVN, któ -
ry nie jed no krot nie prze ko ny wał, że pod ró żo wa -
nie po Eu ro pie nie mu si być dro gie i prak tycz nie
ka żde go bę dzie na nie stać. Ja ko mi ło śnik ta kie -
go po dej ścia, ru sza nawy pra wę co kil ka na ście dni

i udo wad nia, że Eu ro pa jest do stęp na dla ka żde -
go. Do świad cze niem ze bra nym przez la ta pod -
ró ży po sta no wił po dzie lić się w swo jej naj now szej
ksią żce, tak aby ka żdy mógł sko rzy stać z je go
spraw dzo nych me tod ta nie go pod ró żo wa nia.

Głów nym za ło że niem ksią żki jest stwier -
dze nie, że – Urlop mo żesz mieć co ty dzień,
a Eu ro pa jest tań sza, niż ci się wy da je. Au tor
w przy stęp ny spo sób opi su je jak w ta ni spo -
sób do stać się do 12 du żych miast Eu ro py,
m.in. Lon dy nu, Wil na, Ein dho ven, Pa ry ża.

Ksią żkę mo żna za pre zen to wać ja ko po rad -
nik przed sta wia ją cy jak w so bo tę tra fić do ma -
gicz ne go Bu da pesz tu i zjeść lo kal ne sma ko ły ki
za 15 zło tych. Na stęp nie już w nie dzie lę po le -
cieć do ma je sta tycz ne go Rzy mu za je dy ne kil -
ka dzie siąt zło tych. Zwie dzić za dar mo Pa łac
Bra nic kich w Bia łym sto ku, a na wet wy brać się
do Bri tish Mu seum i nie pła cić za bi le ty wstę -
pu. Je śli by li by śmy już znu dze ni zwie dza niem,
to uda je my się na za ku py do Me dio la nu w ce -
nie po łą cze nia PKP do Ra do mia.

W ksią żce znaj dzie my nie tyl ko opi sy tras
i ad re sy miejsc, któ re war te są zo ba cze nia,
ale ta kże sa mo uczek jak ku po wać ta nie bi le -
ty na sa mo lot, po ciąg i au to bus, gdzie ich
szu kać, jak zna leźć noc leg w do brej ce nie
i gdzie jeść, że by się na jeść.

Z tą ksią żką mo żli we jest zwie dze nie Eu -
ro py za nie wiel kie pie nią dze. Jak ma wia jej
au tor je śli ja da łem ra dę, to Ty też mo żesz.

Au tor: Ja kub Po ra da, Wy daw nic two: Pas -
cal, kwie cień 2014.

Ka mil Stęp kow ski n

Ksią żka nu me ru

Porada da radę. Tanie latanie
W tym nu me rze roz po czy na my cykl pre zen ta cji cie ka wych, war tych po le ce nia ksią -
żek. W związ ku ze zbli ża ją cym się se zo nem wa ka cyj nym ja ko pierw szą przy bli ży -
my po zy cję dzien ni ka rza i za pa lo ne go pod ró żni ka – Ja ku ba Po ra dy.
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społeczeństwo seniorzy

Co czwarty mieszkaniec Legionowa ma 60 i więcej lat.
Społeczeństwo się starzeje, ale Legionowscy Seniorzy nie chcą
siedzieć w domach i zdać się na innych. Swą aktywnością
mogą zawstydzić niejednego dwudziestolatka. Zrzeszają się
w organizacjach, uczestniczą w życiu miasta, działają
w Legionowskiej Radzie Seniorów. Z myślą o nich jeszcze
w tym roku powstanie Park Zdrowia przy Arenie Legionowo,
a z inicjatywy Stowarzyszenia Pomocy Potrzebującym
„Nadzieja” stworzona zostanie Senioralna Strategia Działań
Miasta Legionowa.

W Le gio no wie miesz ka po nad 15 ty się cy osób w wie ku 60+. Prze -
pro wa dzo ne przez Sto wa rzy sze nie „Na dzie ja” wśród se nio rów ba da -
nia an kie to we wska zu ją, że są to oso by z du żym, lecz nie wy ko rzy sta nym
po ten cja łem spo łecz nym. Dla te go z my ślą o tej czę ści spo łecz no ści lo -
kal nej stwo rzo ny zo stał pro jekt, w któ rym uczest ni czyć bę dzie oko -
ło 500 osób, nie tyl ko przed sta wi cie li se nio ral nych or ga ni za cji
po za rzą do wych, lecz ta kże oso by nie ak tyw ne i nie zrze szo ne, człon ko -
wie wspól not miesz ka nio wych i Ra dy Se nio rów. Part ne rem pro jek tu
jest do świad czo na w pro ce sach par ty cy pa cyj nych i dia gno zach spo łecz -
nych Fun da cja Pra cow nia Kom pe ten cji, któ ra pra co wa ła już przy roz -
po zna wa niu po trzeb osób nie peł no spraw nych i se nio rów.

Ak tyw ny i za an ga żo wa ny se nior
Śred nio w Pol sce od se tek se nio rów wy no si bli sko 17%. W Le gio -

no wie jest ich wię cej – po nad 23%. Ozna cza to, że po pu la cja mia sta
sta rze je się a za gad nie nia do ty czą ce osób star szych są jed nym z wa -
żniej szych pro ble mów spo łecz nych władz mia sta. Co praw da „Prze -
ciw dzia ła nie wy klu cze niu spo łecz ne mu i pod nie sie nie po zio mu
ja ko ści ży cia osób star szych” jest jed nym z prio ry te tów Stra te gii Roz -
wią zy wa nia Pro ble mów Spo łecz nych w Le gio no wie, lecz nie jest to
do ku ment stra te gicz ny, na pod sta wie któ re go mo żna bu do wać dłu -
go fa lo we dzia ła nia.

– Nie chce my po strze gać pro ble ma ty ki sta rze nia się na szych miesz -
kań ców je dy nie przez pry zmat ko niecz no ści za bez pie cze nia usług
opie kuń czych, le cze nia czy nie peł no spraw no ści. Chce my aby w Le -
gio no wie se nio rzy by li ak tyw ni, za do wo le ni z ży cia, pra gnie my wy ko -
rzy stać ich do świad cze nie, mą drość ży cio wą i po ten cjał – mó wi
pre zy dent mia sta Ro man Smo go rzew ski. Do da je, że Le gio no wo by -
ło za le d wie 20. mia stem w Pol sce, w któ rym po wo ła ny zo stał or gan
do rad czy przy pre zy den cie – utwo rzo na w 2011 ro ku Ra da Se nio rów.

– Ko niecz ne jest po strze ga nie star szych miesz kań ców nie ja ko ba -
rie ry roz wo jo wej lecz ja ko za so bu do wy ko rzy sta nia. Ale za sób ten
bę dzie mo żna wy ko rzy stać je dy nie wte dy, gdy zo sta ną za pro po no wa -
ne roz wią za nia po zwa la ją ce na wy ko rzy sta nie mo żli wo ści se nio rów
– pod kre śla Ro man Bi skup ski, pre zes Sto wa rzy sze nia „Na dzie ja”.
– W 2010 r. prze pro wa dzi li śmy ba da nia le gio now skich se nio rów. Wy -
ni ki po ka za ły, że pod sta wo wy mi pro ble ma mi tej gru py wie ko wej są

ogra ni cze nia ma te rial ne oraz po stę pu ją ca alie na cja. Zgła sza ją cy się
do nas se nio rzy nie chcą prze bu do wy bu dyn ków w mie ście czy no -
wych, ni sko po dło go wych au to bu sów. Po trze by są bar dziej pro za icz -
ne i nie wy ma ga ją wiel kich na kła dów fi nan so wych – są to np. zbyt
ma ła licz ba ła wek na osie dlu, zbyt ma ła czcion ka roz kła dów jaz dy czy
in for ma cji w urzę dach, brak to a le ty w par ku itp.

W Le gio no wie dzia ła nie wie le or ga ni za cji po za rzą do wych, któ rych
dzia ła nia skie ro wa ne są do se nio rów. Wśród nich są związ ki kom ba -
tanc kie, Sto wa rzy sze nie Dia be ty ków, Ko ło PZN, Ca ri tas, Ama zon ki,
Pol ski Zwią zek Eme ry tów, Ren ci stów i In wa li dów. Żad na z tych or -
ga ni za cji nie ma w prio ry te tach swych dzia łań za gad nie nia par ty cy -
pa cji se nio rów. A prze cież to nie miej scy urzęd ni cy, a sa mi se nio rzy
naj le piej wie dzą co jest im po trzeb ne i cze go w Le gio no wie bra ku je.
Dla te go tak wa żne jest ich za an ga żo wa nie w pro ce sy de cy zyj ne, aby
mo gli uświa do mić lo kal nej wła dzy swo je po trze by oraz za wrzeć je we
wspól nie opra co wa nej Stra te gii dzia łań mia sta Le gio no wo na rzecz
osób star szych na la ta 2015–2020.

– Ta ini cja ty wa jest no wa tor ska, choć dys ku sje na te mat opra co wa -
nia stra te gii na rzecz osób star szych pro wa dzi my z pre zy den tem już
od kil ku mie się cy. Przy za in te re so wa niu i przy chyl no ści władz mia sta
pro jekt ten umo żli wi roz po czę cie dzia łań i w efek cie opra co wa nie do -
ku men tu w spo sób par ty cy pa cyj ny, an ga żu ją cy oby wa te li – se nio rów
– pod kre śla Ro man Bi skup ski.

Wspól ne dzia ła nia
Pre zes Sto wa rzy sze nia Po mo cy Po trze bu ją cych „Na dzie ja” pod kre -

śla, że na le ży upo rząd ko wać dzia ła nia skie ro wa ne do se nio rów, gdyż
po li ty ką se nio ral ną zaj mu ją się nie tyl ko or ga ni za cje zrze sza ją ce oso by
w wie ku 60+, lecz ta kże urząd mia sta i je go jed nost ki. Z my ślą o spój -
nych i ukie run ko wa nych dzia ła niach oraz w ce lu mo żli wie peł ne go wy -
ko rzy sta nia ist nie ją ce go po ten cja łu osób star szych wraz z Part ne rem
Fun da cją Pra cow nia Kom pe ten cji zło żo no wnio sek „Le gio no wia -
nie 60+ współ two rzą se nio ral ną stra te gię dzia łań Mia sta”. Uzy skał on
do fi nan so wa nie. Do bu do wa nia stra te gii zo sta ną za pro sze ni: słu cha -
cze Le gio now skie go Uni wer sy te tu Trze cie go Wie ku, Związ ku Eme ry -
tów Ren ci stów i In wa li dów z Le gio no wa, Sto wa rzy sze nie Dia be ty ków,
Ko ła PZN, związ ków kom ba tanc kich i in nych. Se nio rzy zo sta ną po pro -
sze ni o wy peł nie nie oko ło 700–800 krót kich an kiet, ko lej nym eta pem
bę dą spa ce ry dia gno stycz ne i ka wia ren ki kon sul ta cyj ne.

Od czerw ca do wrze śnia bę dą pra co wać trzy ze spo ły o te ma ty ce;
zdro wia i re kre acji, sfe ry oby wa tel skiej oraz edu ka cji i kul tu ry.
Do współ pra cy za pro szo no eks per tów.

Pra ce nad Stra te gią bę dą trwa ły przez ca ły 2014 rok. Szcze gó ło we
in for ma cje o prze bie gu prac

bę dzie mo żna zna leźć na stro nie in ter ne to wej Sto wa rzy sze nia Po -
mo cy Po trze bu ją cym „Nadzieja”: http: //www.spp -na dzie ja.sla sk da -
ta cen ter.pl/ oraz pod nu me em te le fo nu 22 774 50 80.

Ta ma ra Myt kow ska n

Stra te gia dla Se nio rów
kultura społeczeństwo

Muzeum Historyczne w Legionowie już
po raz siódmy organizuje doroczną
„Noc Muzeów”, która w tym roku
przypada na 17 maja. Wydarzenie
zapowiada się bardzo ciekawie, a jego
program przygotowany przez
pracowników Muzeum jest niezwykle
bogaty.

Mic kie wi cza 23
W sie dzi bie głów nej przy ul. Mic kie wi cza

o go dzi nie 19.00 zo sta nie otwar ta wy sta wa
sta ła: „De Pro fun dis… Ar che olo gia ziem po -
wia tu le gio now skie go”. Zo sta ną na niej za -
pre zen to wa ne naj cie kaw sze za byt ki
wy ko pa ne pod czas ba dań ar che olo gicz nych
pro wa dzo nych przez Mu zeum Hi sto rycz ne,
m.in. na sta no wi sku kul tu ry prze wor skiej
w CSP, a ta kże z dwo ru Wa zów w Nie po rę -
cie. Wy sta wa po wsta ła dzię ki ze wnętrz ne mu
fi nan so wa niu z Mu zeum Na uki i Szkol nic twa
Wy ższe go. Jest trze cią sta łą eks po zy cją w le -
gio now skim mu zeum obok wy staw po świę -
co nych A. i Cz. Cent kie wi czom i dzie jom
le gio now skie go gar ni zo nu 1892–2012. Jej
otwar ciu to wa rzy szyć bę dą licz ne atrak cje
m.in. jar mark ar che olo gicz ny. Już od 1730

roz pocz ną się pre zen ta cje i warsz ta ty edu ka -
cyj ne obej mu ją ce skle ja nie ce ra mi ki, wy ko -
ny wa nie za pi nek z mo de li ny. Chęt ni bę dą
mo gli zaj rzeć do pra cow ni kon ser wa tor skiej
lub wy słu chać wy kła dów o pra cy ar che olo ga
i o sta no wi sku ar che olo gicz nym w CSP.

W pro gra mie No cy znaj dzie się wie le nie -
spo dzia nek m.in. o 2000 obej rzy my pre mie rę
fil mu „Wan dal ski Róg”. Atrak cyj nie za po -
wia da po kaz wy to pu że la za (ok. 2130) oraz
wy stęp Te atru Ognia „Ar ta Foc” (2200).

Fi lia „Pia ski”
Na to miast w Fi lii „Pia ski” o 1730 zo sta nie

otwar ta wy sta wa fo to gra ficz na: „Wal ka i co -
dzien ność Le gio nów Pol skich, Wo łyń
1915–1916”. Na stęp nie za pra sza my Pań stwa
na wy stęp chó ru szkol ne go z Ze spo łu Szkół
na Pia skach, któ ry wy ko na pie śni le gio no we.

Atrak cyj nie za po wia da się rów nież sto isko
za byt ko wych sa mo cho dów z ko lek cji Da riu -
sza Pio trow skie go. Zo ba czy my tu po jaz dy:
Pol ski Fiat 518 Ar di ta z 1933 r., ame ry kań -
ski sa mo chód Ess ex Su per Six z 1927 r. oraz
słyn ny Ford T z 1925 r. Noc Mu ze ów na Pia -
skach uświet nią wy stę py GRH Sto wa rzy sze -
nia im. 7. Puł ku Lan sje rów Nad wi ślań skich.
Po ka zom bę dą to wa rzy szy ły pre zen ta cje
przy go to wa ne przez pra cow ni ków mu zeum,
po świę co ne m.in. dzie jom ko szar w Le gio no -
wie w cza sie I woj ny świa to wej oraz ta jem ni -
cy gro bu nr 13 – rzecz o po szu ki wa niu gro bu
Mi ko ła ja Ko per ni ka. Noc Mu ze ów jest do -
sko na łą oka zją do za po zna nia się z do rob -
kiem na szej pla ców ki oraz z no wy mi
wy sta wa mi.

Dr. hab. Ja cek Szcze pań ski n

Noc Mu ze ów 17 ma ja

W pro gra mie bieg głów ny na dy stan -
sie 10 000 m, któ ry w tym ro ku wy star tu je
o go dzi nie 1000 oraz tra dy cyj nie bie gi dla
dzie ci i mło dzie ży, któ re w tym ro ku wy star -
tu ją o go dzi nie 1215. Naj lep szy czas w ze -
szłym ro ku to 30 min. 48 sek. – czy te raz
bę dzie le piej?

Zgło sze nia do bie gu głów ne go są przyj -
mo wa ne po przez for mu larz zgło sze nio wy
do stęp ny na stro nie in ter ne to wej www.le gio -
now ska dy cha.pl, do 30 ma ja br. Li mit uczest -
ni ków bie gu głów ne go wy no si 800 osób.

Do zo ba cze nia na star cie!
Mi chał Ko brzyń ski n

VI Le gio now ska dy cha – 8 czerw ca 2014 r.
Już w nie dzie lę 8 czerw ca przed Are ną Le gio no wo spo tka ją się uczest ni cy naj więk -
szej i naj bar dziej pre sti żo wej im pre zy bie go wej w na szym mie ście ja ką jest „Le gio -
now ska Dy cha”. Bę dzie to już VI edy cja bie gu, któ re go ce lem jest upo wszech nia nie
bie ga nia, pro mo cja ak tyw no ści fi zycz nej i wspól ne spę dza nie wol ne go cza su.
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Kro ni ka po li cyj na

Rozbój przy użyciu niebezpiecznego
narzędzia

Po li cjan ci wy dzia łu kry mi nal ne go za trzy -
ma li dwóch mę żczyzn po dej rza nych o do -
ko na nie roz bo ju na ma ło let nich. 22-let ni
Pa tryk R. oraz 21-let ni Ja cek H. zo sta li
tym cza so wo aresz to wa ni na 3 mie sią ce.
Gro zi im do 12 lat po zba wie nia wol no ści.

Mę żczyź ni do ko na li roz bo ju na
dwóch 16-lat kach. Ude rzy li jed ne go z po -
krzyw dzo nych w twarz i gro żąc uży ciem
prze mo cy oraz po słu gu jąc się nie bez piecz -
nym na rzę dziem zra bo wa li pra wie 200 zł.
Kry mi nal ni z Le gio no wa w od stę pie
dwóch dni za trzy ma li ka ra nych w prze -
szło ści i po dej rza nych o po peł nie nie te -
go prze stęp stwa: 22-let nie go Pa try ka R.
oraz 21-let nie go Jac ka H.

Mę żczyź ni usły sze li za rzu ty do ko na nia
wspól nie i w po ro zu mie niu roz bo ju z uży -
ciem nie bez piecz ne go na rzę dzia.

Han del i po sia da nie nar ko ty ków
Po li cjan ci z wy dzia łu kry mi nal ne go le gio -

now skiej ko men dy za trzy ma li dwóch mę -
żczyzn: 34-let nie go Paw ła B. oraz
28-let nie go Bar tło mie ja G. Pierw szy z nich
po dej rza ny jest o han del i po sia da nie
znacz nej ilo ści środ ków odu rza ją cych, dru -

gi usły szał za rzut po sia da nia nar ko ty ków.
Mę żczy znom gro zi od po wied nio do 10
i do 3 lat po zba wie nia wol no ści.

Po li cjan ci od dłu ższe go cza su ob ser wo wa -
li Paw ła B. gdyż mie li po dej rze nia, że mo że
on do ko ny wać trans ak cji nar ko ty ko wych.
Oko ło godz. 2100 Pa weł B. wy szedł z miej -
sca swo je go za miesz ka nia i udał się
pod klat kę wej ścio wą do jed ne go z blo ków.
W pew nym mo men cie pod szedł do nie go
Bar tło miej G. i pod czas przy wi ta nia do stał
od Paw ła B. ma ły
p r z e d  -

miot. Kie dy kry mi -
nal ni wkro czy li do ak cji

mę żczyź ni za czę li ner wo wo się
za cho wy wać oraz pró bo wa li się od da lić. Po -
li cjan ci uda rem ni li uciecz kę obez wład nia -
jąc mę żczyzn i zna leź li przy nich nar ko ty ki.

W miesz ka niu Paw ła B. zna le zio no pra -
wie 100 gra mów am fe ta mi ny.

Oby dwaj mę żczyź ni przy zna li się do wi ny
i do bro wol nie pod da li ka rze. Wy rok wy da
sąd.

Nie trzeź wy mo to ro we rzy sta
0,86 pro mi la al ko ho lu w or ga ni zmie

miał 29-let ni Da niel Z., któ ry je chał mo to -
ro we rem uli cą Par ko wą w Le gio no wie. Mę -
żczy zna zo stał za trzy ma ny przez po li cjan ta
i stra żni ka miej skie go. Za jaz dę pod wpły -
wem gro zi mu do 2 lat po zba wie nia wol no -

ści.
Oko ło go dzi ny pierw szej w no cy
pa trol mie sza ny pa tro lo wał za -

uwa żył ja dą ce go ul. Par ko -
wą mo to ro we rzy stę.

Mę żczy zna zo stał za -
trzy ma ny do kon tro -
li. W trak cie
roz mo wy z 29-lat -
kiem mun du ro wi
wy czu li od nie go
woń al ko ho lu.
Oka za ło się, że

mę żczy zna jest pi ja -
ny. Ba da nie wy ka za -

ło 0,86 pro mi le al ko ho lu
w or ga ni zmie. Miesz ka niec Le gio no wa
usły szy za rzut kie ro wa nia po jaz dem me cha -
nicz nym w sta nie nie trzeź wo ści. Gro zi mu
do 2 lat wię zie nia.

Na podstawie
http: //kpplegionowo.policja.waw.pl/ n

poradyeksperci

Po ra da we te ry na rza

Wio sen ne po rząd ki
Wraz z przyj ściem wio sny zwy kle po -
sta na wia my zro bić po rząd ki w ży ciu,
w miesz ka niu, w zdro wiu. War to pod -
dać się tej chę ci dzia ła nia. Do brze
gdy te po rząd ki do ty czą też na szych
zwie rza ków.

Po pierw sze war to wziąć do rę ki ksią żecz -
kę zdro wia psa, ko ta czy kró li ka i spoj rzeć
któ re szcze pie nia na le ży po wtó rzyć. Przy -
po mi nam, że szcze pie nia prze ciw wście kliź -
nie u psów po wta rza my co ro ku,
a prze ciw ko cho ro bom za kaź nym u do ro -
słych psów i ko tów co 3 la ta. Szcze pie nia
u kró li ków w za le żno ści od uży tej szcze -
pion ki po wta rza się dwa ra zy do ro ku lub
raz na rok, wa żne aby zdą żyć przed po ja -
wie niem się ko ma rów, któ re prze no szą
cho ro bę – myk so ma to zę, prze ciw ko któ rej
szcze pi my na sze dłu go uchy. W ksią żecz ce
po win no się też zaj rzeć do dzia łu od ro ba -

czeń. Psy i ko ty wy cho dzą ce po za swój
ogród na le ży od ro ba czać co 3 mie sią ce,
a zwie rza ki prze by wa ją ce na za mknię tym
te re nie – co pół ro ku. Ma łe zwie rza ki ty pu
kró licz ki, świn ki mor skie, cho mi ki war to
od ro ba czać co ro ku.

Bar dzo wa żne jest po wró ce nie do za bez -
pie cza nia psa i ko ta prze ciw ko klesz czom
i pchłom. Klesz cze nie ste ty by tu ją na wet
na traw ni kach mię dzy blo ka mi, już nie trze -
ba je chać do la su że by je spo tkać. Za bez -
pie cza nie psa prze ciw ko klesz czom to
cza sem kwe stia ży cia i śmier ci ze wzglę du
na cho ro by, któ re prze no szą. Ba be szjo za,
bo re lio za, er li chio za są bar dzo nie bez piecz -
ne, dla te go bez względ nie na le ży za bez pie -
czać zwie rzę ta przed ich na pa ścią. Pchły
na to miast mo gą być źró dłem ta siem ca,
a do dat ko wo czę sto by wa ją przy czy ną od -
pchle go aler gicz ne go za pa le nia skó ry.

Gdy już za koń czy my po rząd ki zdro wot ne
mo że my za jąć się te ma tem uro dy. Po zi mie
war to psa wy ką pać. Ra sy któ re się strzy że
na le ży do pro wa dzić do psie go fry zje ra.
Oso bi ście gdy strzy gę, za wsze na wio snę do -
dat ko wo przy glą dam się uwa żnie ja ko ści
skó ry i sier ści, a ta kże za glą dam do uszu,

sku bię do kład nie wło sy za ty ka ją ce prze wód
słu cho wy. Oczy wi ście ob ci nam za dłu gie
psie pa znok cie, bo krót kie zi mo we spa ce ry
nie sprzy ja ją ich na tu ral ne mu star ciu. Ko -
niecz nie też trze ba zwró cić uwa gę na skó rę
prze strze ni mię dzy pal co wych, bo sól z zi -
mo wych chod ni ków po tra fi bar dzo moc no
pod ra żnić tę część psich ła pek.

Na ko niec do brze przy oka zji wio sen nej
wi zy ty w ga bi ne cie we te ry na ryj nym, po pro -
sić o prze gląd psiej czy ko ciej mord ki, zę by
zwie rza ków czę sto wy ma ga ją spe cja li stycz -
ne go czysz cze nia. Le karz we te ry na rii oce ni
czy już czas za pi sać pu pi la na oczysz cza nie
z ka mie nia na zęb ne go.

U star szych psów i ko tów le karz
do dat ko wo po wi nien spraw dzić
pra cę ser ca, a u sam ców zba da
pro sta tę. Gdy już wszyst ko bę -
dzie spraw dzo ne i na pra wio ne
mo żna wraz z pu pi lem cie szyć
się wio sną.

lek. wet. Małgorzata
Charzyńska-Wróbel

z legionowskiego
gabinetu

weterynaryjnego n

Po ra da ap te ka rza

Nie daj się alergii na wiosnę
Wio sna to chy ba naj pięk niej sza po ra ro ku, kie dy świat
wy peł nia się ty sią cem ko lo rów i wszyst ko bu dzi się z zi -
mo we go le tar gu, a my z ogrom nym en tu zja zmem przy -
stę pu je my do dzia ła nia. Je dy ni nie za do wo le ni z tej po ry
ro ku to aler gi cy, któ rzy wła śnie te raz od czu wa ją na si le -
nie ob ja wów swo ich do le gli wo ści.

Ich bło ny ślu zo we na ra żo ne są na in ten syw ny kon takt z pył ka mi
drzew, krze wów, kwia tów oraz traw. Już od lu te go do po cząt ku
kwiet nia zma ga ją się z pył ka mi lesz czy ny i ol chy, w mar cu jesz cze
z to po lą. Od kwiet nia py li brzo za, w ma ju do łą cza ją pył ki dę bu
i traw a w czerw cu pył ki bab ki. Od lip ca aż do po ło wy paź dzier ni ka
py lą by li ca i ko mo sa. Jak wi dać aler gi ków cze ka trud ny okres
do prze trwa nia. Ich sys tem im mu no lo gicz ny (czy li od por no ścio wy)
błęd nie trak tu je pył ki ja ko za gro że nie i uru cha mia nie ko rzyst ną
i kło po tli wą dla or ga ni zmu re ak cję obron ną, wy dzie la jąc np. hi sta -
mi nę, któ ra od po wia da za two rze nie się sta nu za pal ne go.

Naj częst szą wziew ną re ak cją aler gicz ną zwią za ną z pył ka mi jest
wod ni sty ka tar sien ny. Do te go do cho dzą bó le gło wy zwią za ne z za -
tka nym no sem i nie dro żny mi za to ka mi, a na wet aler gicz ne za pa le -
nie za tok. Wy stę pu je pod ra żnie nie spo jó wek: pie cze nie i swę dze nie
oczu oraz łza wie nie. Naj groź niej sza jest ob tu ra cja czy li zwę że nie
oskrze li, gdyż mo że to pro wa dzić do ast my.

Ist nie je wie le spo so bów wal ki z wio sen ny mi aler gia mi. Jed nym
z nich jest me cha nicz ne usu wa nie aler ge nów po przez my cie twa rzy
i wło sów po przyj ściu ze spa ce ru, zmia na odzie ży oraz prze płu ka -
nie no sa roz two rem wo dy mor skiej w sprayu, któ ry po wi nien mieć
przy so bie ka żdy aler gik. Jed nym z no wo cze snych spo so bów jest sto -
so wa nie an ty aler gicz ne go prosz ku w sprayu do no sa o na zwie Sto -
pAL. Jest to sprosz ko wa na hy drok sy pro py lo me ty lo ce lu lo za,
na tu ral na sub stan cja, któ ra w ze tknię ciu z wil got ną bło ną ślu zo wą
no sa two rzy war stwę ochron ną. Zmniej sza to ko niecz ność sto so wa -
nia le ków prze ciw hi sta mi no wych, nie po wo du je sen no ści i dzia łań

nie po żą da nych. Mo że być sto so wa na rów nież przez ko bie ty w cią -
ży i ma łe dzie ci po wy żej 18 mie sią ca ży cia.

Aler gi cy nie po win ni sto so wać w do mu che micz nych środ ków czy -
sto ści, zwłasz cza od świe ża czy po wie trza w sprayu, środ ków do czysz -
cze nia me bli itp. Naj le piej jest sto so wać mo kre ście recz ki a okna
czy ka fel ki myć wo dą z so dą lub octem jak kie dyś na sze ma my i bab -
cie.

Wio sną na si la ją się rów nież ob ja wy zwią za ne z ato po wym za pa -
le niem skó ry – AZS, któ re ta kże ma pod ło że aler gicz ne. Uczu le nie
na po kar my, ko sme ty ki i aler ge ny uno szą ce się w po wie trzu to obok
stre su głów ne przy czy ny AZS. Je go ob ja wy, szcze gól nie świąd i nad -
mier ną su chość skó ry, ła go dzi my sto su jąc od po wied nie ko sme ty ki
– emo lien ty i pre pa ra ty lecz ni cze na re cep tę. Emo lien ty mo gą być
sto so wa ne w ró żnych po sta ciach, ja ko olej ki, emul sje i pły ny do ką -
pie li, że le do my cia, emul sje i kre my do cia ła.

Pa mię taj my rów nież o zdro wej die cie uroz ma ico nej w owo ce i wa -
rzy wa oraz pro duk ty za wie ra ją ce wi ta mi nę C i D. Pierw sza wspo -
ma ga nasz układ od por no ścio wy, uszczel nia na czy nia krwio no śne
oraz re du ku je po ziom hi sta mi ny, od po wie dzial nej za re ak cję aler -
gicz ną. Wi ta mi na D zaś pod wy ższa od por ność, re gu lu je pra cę ukła -
du od por no ścio we go, ła go dzi prze bieg ast my.

Po nie waż nie je ste śmy w sta nie wy eli mi no wać cał ko wi cie aler ge -
nów z na sze go oto cze nia, bar dzo wa żne jest re gu -
lar ne przyj mo wa nie do ust nych le ków
an ty aler gicz nych, zwłasz cza w przy pad ku
dzie ci. Za le ca ne jest też le cze nie miej sco -
we po przez kro ple do no sa czy też sta ran -
nie do bra ne kro ple do oczu.

W ap te kach jest sze ro ka ga ma no wo cze -
snych le ków prze ciw aler gicz nych, któ re
po zwa la ją w peł ni kon tro lo wać cho ro bę.
Część z nich jest tyl ko na re cep tę, ale dys -
po nu je my też du żą licz bą pre pa ra tów
bez re cep ty, któ re spra wią, że bę dzie -
cie mo gli w peł ni cie szyć się ze
wszyst kich uro ków pięk nej wio sny.

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

Na Ko per ni ka n

Europol – Europejski Urząd Policji
Eu ro pol (ang. Eu ro pe an Po li ce Of fi ce) to po li cyj na agen cja
Unii Eu ro pej skiej z sie dzi bą w Ha dze. Je go stra te gicz nym
za da niem jest po pra wa efek tyw no ści dzia ła nia i współ pra -
cy mię dzy kom pe tent ny mi wła dza mi państw człon kow -
skich UE w za kre sie za po bie ga nia i zwal cza nia ter ro ry zmu,
prze stęp czo ści zor ga ni zo wa nej i in nych form prze stęp czo -
ści po wa żnej o cha rak te rze mię dzy na ro do wym. 

Pod sta wo wym ce lem agen cji jest wspar cie państw człon kow skich
w za kre sie pro wa dzo nych po stę po wań przy go to waw czych i czyn no -
ści ope ra cyj nych po przez ana li zy kry mi nal ne, ana li zy stra te gicz ne
oraz wspar cie fi nan so we. Wszyst ko to ma na ce lu osią gnie cie bez -
piecz niej szej Eu ro py, z ko rzy ścią dla wszyst kich oby wa te li Unii Eu -
ro pej skiej.

Zor ga ni zo wa na prze stęp czość i ter ro ryzm na du żą ska lę mo gą sta -
no wić zna czą ce za gro że nie dla bez pie czeń stwa we wnętrz ne go UE
i utrzy ma nia bez pie czeń stwa jej miesz kań ców. Naj więk sze za gro że -
nia dla bez pie czeń stwa to mię dzy in ny mi: prze myt nar ko ty ków, fał -
szo wa nie wa lut, han del ludź mi czy
cy ber prze stęp czość. Pra cow ni cy Eu ro po lu
ści śle współ pra cu ją z or ga na mi ści ga nia 28
państw człon kow skich oraz in nych kra jów
part ner skich ta kich jak Au stra lia, Ka na da,
USA i Nor we gia.

Agen cja wy ko rzy stu je swo je uni kal ne zdol -
no ści in for ma tycz ne i wie dzę swo ich pra cow -
ni ków do iden ty fi ka cji i śle dze nia naj bar dziej
nie bez piecz nych sie ci prze stęp czych i ter ro -
ry stycz nych w Eu ro pie. Wspól na pra ca or ga -
nów ści ga nia w UE do pro wa dzi ła

do wy kry cia i uda rem nie nia wie lu za gro żeń dla bez pie czeń stwa
państw człon kow skich i kra jów part ner skich, aresz to wa nia ty się cy
nie bez piecz nych prze stęp ców, od zy ska nia wie lu mi lio nów eu ro ja -
ko do cho dów z prze stępstw, a ta kże od zy ska nia osób, bę dą cych
ofia ra mi han dlu ludź mi. Eu ro pol peł ni rów nież ro lę głów ne go cen -
trum wie dzy o ob sza rach dzia ła nia or ga nów ści ga nia i eu ro pej skie -
go cen trum wy wia du stra te gicz ne go ds. prze stęp czo ści
zor ga ni zo wa nej.

Funk cjo na riu sze Eu ro po lu bio rą ak tyw ny udział w pra cach ze spo -
łów do cho dze nio wo – śled czych, któ re ma ją na ce lu roz wią zy wa nie
spraw w kra jach UE. W skład Eu ro po lu wcho dzą mię dzy in ny mi
po li cja gra nicz na, or ga ny cel ne i słu żby bez pie czeń stwa.

Obec ność 150 ofi ce rów łącz ni ko wych od de le go wa nych przez pań -
stwa człon kow skie UE i in nych kra jów part ner skich spo za UE gwa -
ran tu je szyb ką i sku tecz ną współ pra cę opar tą na oso bi stym
kon tak cie i wza jem nym za ufa niu. Pra ca po nad 100 ana li ty ków kry -
mi nal nych, bę dą cych jed ny mi z naj le piej wy szko lo nych eks per tów
w Eu ro pie, jest głów nym fi la rem dzia łal no ści Eu ro po lu. Funk cjo -
na riu sze agen cji za wsze są go to wi do udzie le nia wspar cia Pań stwom
Człon kow skim i part ner skim.

Me to dy dzia ła nia prze stęp ców są co raz now sze i sku tecz niej sze,
dla te go Eu ro pol mu si być rów nie ela stycz ny
i in no wa cyj ny, aby je go me to dy i na rzę dzia
by ły efek tyw ne. Eu ro pol sku pia się na ró -
żnych ob sza rach dzia łal no ści prze stęp czej
i ter ro ry stycz nej w za le żno ści od wy ma gań
sy tu acji. Przez la ta zdo by wa ne do świad cze -
nie do sko na le spraw dza się we współ pra cy
z or ga na mi ści ga nia w Eu ro pie i po za nią.

mł. asp. Dorota Sitarska
KPP Legionowo

Wykorzystano materiały ze strony
www.europol.europa.eu n
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