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Dro dzy Miesz kań cy,
wa ka cje to naj bar dziej wy cze ki wa ny czas

w ro ku. Mia sto jak zwy kle przy go to wa ło bo ga -
tą ofer tę za jęć za rów no w Are nie Le gio no wo,
Bi blio te ce, Mu zeum Hi sto rycz nym jak i MOK.
Spor to we za ję cia z ani ma to rem na miej skich
obiek tach spor to wych, wa ka cje z ksią żką,
MOK jak zwy kle za pra sza na za ję cia in te gra -
cyj no – pa ra te atral ne, gry i za ba wy oraz Ki no
w Ra tu szu. Wy jąt ko wa jest wa ka cyj na ofer ta
Mu zeum Hi sto rycz ne go – pla ców ka przy go to -
wa ła w tym ro ku bo ga tą ofer tę edu ka cyj ną dla
naj młod szych zwie dza ją cych. Dzie ci w wie ku
od 5 lat uczest ni czą w warsz ta tach let nich zwią -
za nych z no wą wy sta wą ar che olo gicz ną De
Pro fun dis… Ar che olo gia ziem po wia tu le gio -
now skie go. Za ję cia ma ją cha rak ter in te gra cyj -
ny – re ali zo wa ne są we współ pra cy
z Po wia to wym Ze spo łem Szkół i Pla có wek
Spe cjal nych w Le gio no wie. Ka żde go dnia gru -
pą opie ku ją się pra cow ni cy Mu zeum oraz pe -
da gog spe cjal ny. Warsz ta ty sta no wią re zul tat
prac pro jek tu Ar che olo gia w pię ciu zmy słach
– jest to no wa ofer ta edu ka cyj na mu zeum dla
grup in te gra cyj nych i nie peł no spraw nych.

Ale wa ka cje to nie tyl ko czas wy po czyn ku.
Dla miej skiej spół ki KZB Sp. z o.o. to czas in -
ten syw nych prac re mon to wych w szko łach

i przed szko lach. Pra cow ni -
cy KZB dba ją o to, aby we
wrze śniu dzie ci i mło dzież
wró ci ły do od no wio nych,
czy stych i przy ja znych
wnętrz. Na wa ka cyj ne re -
mon ty w pla ców kach
oświa to wych i po mo cy spo łecz nej spół ka
prze zna czy ła bli sko 1 mln zł. W szko łach za -
bez pie cza ne są da chy, wy mie nia ne i cy kli no -
wa ne pod ło gi. Wa ka cje to ta kże do sko na ły
czas na kon ser wa cję na wierzch ni bo isk i pla -
ców za baw. We wszyst kich szko łach i przed -
szko lach sa le są od świe ża ne lub ma lo wa ne.

Pra ce te za koń czą się przed pierw szym
dzwon kiem. Przed pierw szym dzwon kiem
war to ta kże ze brać naj przy jem niej sze wa ka -
cyj ne wspo mnie nia w je den al bum – pa mięt -
nik z wa ka cji. „Ma ma, ta ta i ja ru sza my
na wa ka cje” – pod ta kim ha słem or ga ni zo -
wa ny jest kon kurs na pa mięt nik – wspo mnie -
nie ak tyw ne go, ro dzin ne go wy po czyn ku.
Pra ce mo żna skła dać do 29 sierp nia, na zwy -
cięz ców cze ka ją atrak cyj ne na gro dy.

Re dak cja „Mo je go Le gio no wa” ży czy Pań -
stwu uda ne go wy po czyn ku, pięk nej po go dy
i wie lu wspa nia łych wspo mnień z wa ka cji.

Ta ma ra Myt kow ska
Re dak tor Na czel na n
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rZaproszenia
(wakacje 2014)

X Le gio now ski Fe sti wal Mu zy ki Ka me -
ral nej i Or ga no wej ko ściół pw. Świę te go
Du cha, Le gio no wo, ul. ks. J. Scha bow -
skie go 2. Wszyst kie kon cer ty o godz. 1600.
Ho no ro wy Pa tro nat Ma łżon ki Pre zy den -
ta RP Pa ni An ny Ko mo row skiej
l 27 lipca: Konstanty Andrzej Kulka

– skrzypce, Michał Jung – organy
l 3 sierpnia: Walter D`Arcangelo

(Włochy)
l 9 sierpnia: Orkiestra Bałałajkowa

Państwowego Uniwersytetu Kultury
i Sztuki (Białoruś) pod kierunkiem
Maestro Sergiusza Owodoka

l 10 sierpnia: Małgorzata Trojanowska
– sopran, Jakub Gorbacz – organy

l 17 sierpnia: Andrzej Chorosiński
– organy, Michał Chorosiński – poezje

l 24 sierpnia: Java Tagi-zade – skrzypce
(Azerbejdżan), Aleksiej Miłtych
– wiolonczela (Ukraina),
Jan Bokszczanin – organy

l 31 sierpnia: Aleksandra Belica
– skrzypce, Jan Mroczek – organy,
Dyrektor artystyczny:
dr hab. Jan Bokszczanin
Koncerty poprowadzi Wojciech
Włodarczyk

Kino letnie dla dzieci
Pro jek cje fil mo we dla dzie ci w sa li wi do -

wi sko wej ra tu sza, Le gio no wo, ul. Pił sud -
skie go 41. Fil my bę dą wy świe tla ne od 30
czerw ca do 25 lip ca oraz od 25 do 29
sierp nia od po nie dział ku do piąt ku. Go -
dzi ny pro jek cji – 1200, 1400. Wstęp wol ny.
Wakacyjny PIK 2014

W lip cu Po wia to wa In sty tu cja Kul tu ry
w Le gio no wie za pra sza dzie ci i mło dzież
do Let niej stre fy gier. Obok sie dzi by
przy ul. So wiń skie go 15 w spe cjal nie przy sto -
so wa nym ogród ku przez ca ły mie siąc bę dzie
mo żli wość spę dze nia cza su przy tra dy cyj nych
i współ cze snych grach plan szo wych. Ogró -
dek bę dzie czyn ny w go dzi nach pra cy Po wia -
to wej Bi blio te ki Pu blicz nej (godz. 1100–1900),
w któ rej bę dzie mo żna wy po ży czać gry.

Po nad to w ra mach ob cho dów Ro ku Kol -
ber ga 16 lip ca 2014 r. w godz. 1000–1400 od bę -
dą się warsz ta ty (re ali zo wa ne we współ pra cy
ze Sto wa rzy sze niem „W cen trum”), za ty tu -
ło wa ne Się gnij po Oska ra! W bez płat nych
warsz ta tach (licz ba miejsc ogra ni czo na) mo -
gą wziąć udział dzie ci w wie ku 6–13 lat.

W sierp niu mo bil na wy po ży czal nia, któ -
ra bę dzie dzia ła ła pod ha słem Książka
Na pla ży w dni ro bocz ne w godz. 1100–1700:
l 4–8 sierpnia 2014 r.

– na plaży 600-lecia w Wieliszewie,
l 11–14 sierpnia 2014 r. – na dzikiej

plaży w Nieporęcie,
l 18–22 sierpnia 2014 r. – na plaży

miejskiej w Serocku.
l 23 sierpnia 2014 r. w godz. 1600–1800

w parku miejskim obok
legionowskiego ratusza odbędzie się
kolejna edycja akcji Czytanie
w plenerze. n

Prześlij nam swoją fotkę z Legionowa

Z ostatniej chwili ..............................................................................2
Odkręcają Legionowo na CACy........................................................3
Punkty zbiórki zakrętek:.....................................................................3

AKTUALNOŚCI
Czytelnictwo w Legionowie – nowa odsłona........................................4
Książka na wakacje ..........................................................................4
Duża rodzina – wsparcie na szczeblu krajowym ..................................5
Duże rodziny u Prezydenta RP............................................................5
Będzie basen na Piaskach.................................................................6
Tunel i nowa organizacja ruchu.........................................................6
Ścieki unowocześnione .....................................................................7
W końcu remont Listopadowej ..........................................................7

MIASTO
Pieszo i rowerem przez historię ..........................................................8
Dwujęzyczni żłobkowicze...................................................................8
Jakiej ulicy Piłsudskiego chcą mieszkańcy? .........................................9
Jessica sfinansuje kogenerację ..........................................................9

TEMAT NUMERU
Marka, komunikacja i samorząd wyróżnione ....................................10
Szczęśliwa „Trzynastka” ...................................................................10
Promujmy zdrowie ..........................................................................12
Eko-szkoły .....................................................................................12

FELIETON
Pierwsza inicjatywa lokalna zrealizowana..........................................14
Daleki partner................................................................................15
Legionowo Przystanek dawniej i dziś.................................................15

MIASTO
Karp z grilla latem..........................................................................16
Działo się! – XXXV Dni Legionowa....................................................16

SPORT
Mistrzowie walki.............................................................................17
KS Legionovia – rusza sezon 2014/2015 .........................................17
Rowerowe miasto...........................................................................17

PORADY
Bezpieczne wakacje 2014...............................................................18
Kronika policyjna ...........................................................................18
Chory na wakacjach ......................................................................19
Podróżuj zdrowo i bezpiecznie .........................................................19

Zdjęcie miesiąca
Fish&Grill 2014

Cykl Ak cji Cha ry ta tyw nych (w skró -
cie CAC -y) to dłu go fa lo wa i wie lo -
 etapo wa ak cja ad re so wa na do
wszyst kich miesz kań ców po wia tu.
Po przez dzia ła nia pro eko lo gicz ne
or ga ni za to rzy chcą po ma gać po trze -
bu ją cym dzie ciom i ich ro dzi com
w zdo by ciu nie zbęd ne go sprzę tu re -
ha bi li ta cyj ne go. Pierw szym eta pem
jest „Od krę ca my Le gio no wo”.

W ra mach tej ak cji miesz kań cy, in sty tu -
cje pań stwo we i sa mo rzą do we, sto wa rzy -
sze nia i fun da cje oraz przed się bior cy ma ją
mo żli wość włą cze nia się do zbiór ki pla sti -
ko wych za krę tek i prze ka zy wa niu ich wo -
lon ta riu szom.

Głów na sie dzi ba ak cji „Od krę ca my Le -
gio no wo” znaj du je się na te re nie Sto wa rzy -
sze nia Po mo cy Po trze bu ją cym Na dzie ja,

przy ul. Pił sud skie go 3 w Le gio no wie,
tel. 22 774 50 80. n

Punkty zbiórki zakrętek:
• „Gazeta Miejscowa”

– ul. Zwycięstwa 2, 05–120 Legionowo
• Starostwo Powiatowe

– ul. gen. Władysława Sikorskiego 11,
Legionowo (Kancelaria Starostwa)

• Ratusz Miejski – ul. marsz. Józefa
Piłsudskiego 41,05–120 Legionowo

• SPP „Nadzieja” – ul. Piłsudskiego 3,
05–120 Legionowo

• Scena 210 – ul. Husarska 12,
05–120 Legionowo

• Biblioteka szkolna Szkoły Podstawowa

nr 7 im. VII Obwodu „Obroża” AK
w Legionowie ul. Królowej Jadwigi 7,
05–120 Legionowo

• Przychodnia Weterynaryjna
– Jarosław Falkowski
ul. Warszawska 86,05–120 Legionowo
Czynne: cała dobę
Tel. 608–387–948

• Sklepy spożywcze „U Michała”
– Michał Margis
05–120 Legionowo, ul. Zegrzyńska 27,
ul. 3-go Maja 30A, ul. Norwida 2C

• Bar Mleczny „Gruba Kaśka”
ul. Norwida 2C, 05–120 Legionowo n

Z ostatniej chwili
Apel o po moc dla po go rzel ców

Sze ścio oso bo wa ro dzi na zo sta ła bez da chu nad gło wą i bez środ ków
do ży cia. W po ża rze, któ ry wy buchł na po cząt ku lip ca, stracili cały
dorobek. Na szczę ście nic im się nie sta ło, ale po trze bu ją po mo cy. Ośro -
dek Po mo cy Spo łecz nej pro wa dzi zbiór kę da rów dla po go rzel ców – po -

trzeb ne jest nie ma lże wszyst ko: me ble, sprzęt elek tro nicz ny, po ściel, ar -
ty ku ły go spo dar stwa do mo we go (no we lub w do brym sta nie). – Po trzeb -
ne są ubra nia dla na sto lat ków (18, 16 i 14 lat) oraz 4-mie sięcz ne go
dziec ka – mó wi sze fo wa OPS An na Brze ziń ska (chło piec wys. 160 cm
– roz miar S, dziew czyn ki 160 cm – S). Po szu ki wa ne są ta kże fir my bu -
dow la ne, któ re mo gły by wes przeć ro dzi nę w re mon cie miesz ka nia.

Ka żdy, kto chciał by po móc, pro szo ny jest o kon takt z Ośrod kiem Po -
mo cy Spo łecz nej w Le gio no wie przy uli cy 3 Ma ja 28 tel. 22 774 08 66,
22 774 28 37.

In ter nau ci chcą uli cy Her ber ta
Bez i mien na uli ca, bie gną ca po mię dzy miej ski mi blo ka mi

przy ul. Su wal nej bę dzie no si ła imię Zbi gnie wa Her ber ta. W an kie -
cie za miesz czo nej na stro nie in ter ne to wej www.le gio no wo.pl w zię ły
udział 403 oso by, 77,92% by ło za na zwa niem uli cy na zwi skiem słyn -
ne go po ety. 22,08% by ło te mu prze ciw nych. Wy ni ki kon sul ta cji zo -
sta ną prze ka za ne rad nym.

70. rocz ni ca wy bu chu Po wsta nia War szaw skie go w Le gio no wie
Jak co ro ku w Le gio no wie zo sta nie uczczo na rocz ni ca wy bu chu Po -

wsta nia War szaw skie go. 1 sierp nia o godz. 1700 od bę dą się ofi cjal ne
uro czy sto ści pod po mni kiem Pol ski Wal czą cej na ron dzie AK w Le -
gio no wie, ale już od godz 1000 zo sta nie ro ze gra na gra miej ska dla
dzie ci, mło dzie ży i ro dzin, zwią za na z wy da rze nia mi hi sto rycz ny mi
w okre sie po wsta nia na te re nie mia sta i po wia tu le gio now skie go.

2 sierp nia o godz. 1700 od bę dzie się pik nik ple ne ro wy, po łą czo ny
z pre zen ta cją syl we tek po wstań ców z te re nu po wia tu le gio now skie go
oraz pro mo cją Szla ku Pa trio tycz ne go „Pol ski Wal czą cej” oraz kon -
cer ta mi pie śni po wstań czych. n

Od krę ca ją Le gio no wo na CA Cy
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Le gio no wo re pre zen to wa ły Da nu ta Szcze -
pa nik, Se kre tarz Mia sta wraz z Ewą Mil -
ner-Ko chań ską, Na czel ni kiem Wy dzia łu

Zdro wia Pu blicz ne go i Spraw Spo łecz nych.
Pod czas spo tka nia pod kre ślo no jak du żą ro -
lę peł nią lo kal ne kar ty du żej ro dzi ny oraz ja -

ki jest cel Ogól no pol skiej Kar ty Du żej Ro -
dzi ny. Prio ry te tem pro gra mu jest pod ję cie
dzia łań na rzecz ro dzin wie lo dziet nych, za -
rów no przez wła ści wych mi ni strów, jak
i przez in ne pod mio ty, w tym nie pu blicz ne,
któ re mo gą za pew nić ro dzi nom wie lo dziet -
nym szcze gól ne upraw nie nia w ra mach pro -
wa dzo nej dzia łal no ści.

Na le ży pod kre ślić, że pro gram ma za sięg
ogól no kra jo wy, za tem ad re so wa ny do człon -
ków ro dzin wie lo dziet nych bez wzglę du
na ich miej sce za miesz ka nia. Jest to sys tem
zni żek dla ro dzin wie lo dziet nych. Licz ba in -
sty tu cji i firm, któ re ofe ru ją zni żki ro dzi nom
sys te ma tycz nie się po więk sza. Wszyst kie
miej sca ofe ru ją ce zni żki bę dą opa trzo ne lo -
go „Tu ho no ru je my Kar tę Du żej Ro dzi ny”.

Kar ta Du żej Ro dzi ny ofe ru je zni żki na wy -
da rze nia kul tu ral ne, wy sta wy, mu zea, prze -
jaz dy ko mu ni ka cją pu blicz ną, a na wet
wa ka cje (https://ro dzi na.gov.pl/du za -ro -
dzi na/upraw nie nia).

Ewa Mil ner -Ko chań ska n

Wizyta u Pre zy den ta RP
„Kar ta jest wy ra zem świa do mo ści gmi ny lub mia sta, jak wa żną pra cę wy ko nu ją
ro dzi ce wy cho wu jąc dzie ci, wy ra zem uzna nia za tę pra cę, a ta kże ge stem zwy -
kłej so li dar no ści” – po wie dział pod czas spo tka nia z przed sta wi cie la mi sa mo rzą -
dów, któ re wpro wa dzi ły Kar ty Du żej Ro dzi ny pre zy dent Bro ni sław Ko mo row ski.

aktualnościKarta Dużej Rodziny

Książka na wakacje
Wa ka cje to nie tyl ko czas pod ró ży i re -
lak su, ale ta kże wię cej cza su na drob -
ne przy jem no ści, w tym czy ta nie
ksią żek. Za py ta li śmy miesz kań ców
Le gio no wa po ja kie ksią żki naj chęt niej
się ga ją w cie płe, let nie wie czo ry.

Natalia: Książki, które
lubię czytać bazują
na filmach. Jednakże
zanim pójdę do kina

– czytam. Tak było z „Wilk z Wall Street”
i tak będzie z obecnie czytaną „Złodziejką
książek”. Najważniejsza jest dla mnie
możliwość porównania pierwowzoru
książkowego z wizją reżysera.

Alicja: Najbardziej lubię
kryminały, które dają
możliwość rozwiązywania
zagadek wraz z bohaterem.

Szczególnie w tym aspekcie podobają mi
się książki Agathy Christie, zwłaszcza
„Morderstwo w Orient Expressie”.
Nie tylko czytałam książkę, ale również
obejrzałam film.

Barbara: Uwielbiam
kryminały, ponieważ
dostarczają mocnych
wrażeń, a akcja w nich jest

wartka. Nie bazuję na jednym autorze,
staram się mieć przegląd całego gatunku.

Anita: Nie trzymam się
jednego głównego gatunku
albo jednego typu książek.
Ostatnio czytałam Jacka

Piekarę „Sługa Boży”, czyli fantastykę.
Po przeczytanej lekturze lubię obejrzeć film
na niej oparty. Z doświadczenia mogę
powiedzieć, że reżyserzy odzwierciedlają
zazwyczaj tylko 30% informacji z książki.

KS n

Bi blio te ki pu blicz ne słu żą za spo ka ja -
niu po trzeb oświa to wych, kul tu ral -
nych oraz in for ma cyj nych ogó łu
spo łe czeń stwa oraz uczest ni czą
w upo wszech nia niu wie dzy i kul tu ry.
Miej ska Bi blio te ka Pu blicz na w Le gio -
no wie rów nież współ two rzy ży cie kul -
tu ral ne w gmi nie. Po wa ka cyj nej
prze rwie, z no wym, zwięk szo nym za -
pa łem, no wy mi po my sła mi,
w od świe żo nym skła -
dzie, swo ją
dz ia  ła l  -
n o ś ć
wzna wia
Ze spół ds.
Czy tel nic -
twa w Le -
gio no wie.

P r a  c e
nad stra te gią
roz wo ju Miej -
skiej Bi blio te ki
Pu blicz nej w Le -
gio no wie do bie gły
koń ca. Pod czas
pierw sze go spo tka -
nia Ze spo łu roz -
pocz ną się pra ce
nad jej wdro że niem. Za rów no dla miesz -
kań ców, jak i władz mia sta, kwe stia po pra -
wy czy tel nic twa oraz roz wo ju bi blio te ki jest
kwe stią prio ry te to wą. Stąd za awan so wa ne
pra ce i pla ny do ty czą ce Mul ti me dial nej
Stre fy Pa sa żer skiej, któ ra znaj do wać się
bę dzie w po wsta ją cym Cen trum Ko mu ni -
ka cyj nym. Miesz kań cy bę dą mie li do dys -
po zy cji no wo cze śnie wy po sa żo ną
prze strzeń z do stę pem do ksią żek tra dy cyj -
nych, au dio i elek tro nicz nych. Wszyst ko to
na nie speł na 1600 m2 prze strze ni.

Wszyst ko wska zu je na to, że dzię ki za an ga -
żo wa niu Ze spo łu oraz po wsta niu jed no li tej
kon cep cji roz wo ju Bi blio te ki Miej skiej w Le -
gio no wie, Mul ti me dial na Stre fa Pa sa żer ska,
mo że zmie nić ob li cze bi blio tek, jak i czy tel -
nic twa w Le gio no wie. Ze spół Szkół nr 3 na -
resz cie od zy ska ja kże po trzeb ne pla ców ce

po miesz cze nia, Bi blio -
te ka po że gna ta kie
pro ble my jak ba rie ry
ar chi tek to nicz ne,
brak po miesz czeń
ma ga zy no wych,
brak po miesz czeń
do pra cy ci chej,
czy wresz cie brak
p r z e  s t r z e  n i
do pro wa dze nie
dz ia  ła l  no  śc i
kul  tu ral  nej ,
ma ja szan sę
z n i k  n ą ć
na do bre. To,
co do skwie -
ra miesz -

kań com w związ ku
z pra cą Bi blio te ki, to rów nież zbyt

krót kie go dzi ny jej otwar cia, czy sła bo roz wi -
nię te usłu gi in for ma cyj ne on -li ne. Wszyst kie
te ba rie ry ma ją zna leźć swój kres wraz z wdro -
że niem stra te gii roz wo ju, nad któ rą pra cu je
Ze spół ds. Roz wo ju Czy tel nic twa i Bi blio te ki
w Le gio no wie.

Szan se i moc ne stro ny bi blio te ki, to wy pły wa -
ją ca ze stra te gii, wi zja roz wo ju sie ci bi blio tecz -
nej, ści sła współ pra ca zBi blio te ką Wo je wódz ką
i in ny mi w wo je wódz twie, zwięk szo ne do ta cje
bu dże to we, ale też po za bu dże to we, współ pra -
ca z Po wia to wą In sty tu cją Kul tu ry, jak i włą cze -
nie Bi blio te ki do opra co wa nia stra te gii roz wo ju
Le gio no wa.

Mag da le na Gór ska n

Czy tel nic two w Le gio no wie – no wa od sło na

Kart ka z ka len da rza
Do wal ki w Po wsta niu War szaw skim

przy stą pi ła nie tyl ko War sza wa, lecz ta -
kże oka la ją ce sto li cę miej sco wo ści. Le -
gio no wo i oko li ce, dzia ła ją ce
w struk tu rze kon spi ra cyj nej oko ło -
war szaw skiej dy wi zji o kryp to ni mie
„Ob ro ża”, two rzy ło „I Re jon Ma ria -
no wo -Brzo zów”. Dzia ła nia po -
wstań cze na je go te re nie,
pro wa dzo ne pod do wódz twem
ppłk. Ro ma na Kłocz kow skie go ps.
„Grosz”, trwa ły od 1 sierp nia do 4
sierp nia 1944 ro ku. Do wal -
ki przy stą pi ły wcho dzą ce
w skład I Re jo nu: I Ba ta lion Le gio -
no wo por. Bo le sła wa Szym kie wi cza „Znicz”, Ba ta -
lion II Ja błon na do wo dzo ny przez Dy mi tra Śli zie nia
ps. „Dę bień” i Ba ta lion III Nie po ręt Bro ni sła wa To -
ka ja ps. „Bog dan”. Już pierw sze go dnia po wstań cy
za ję li le gio now skie ko sza ry i wy ko le ili nie miec ki po -
ciąg mię dzy Le gio no wem i cho to mo wem. 2 sierp nia

pod czas walk z nie miec -
ki mi czoł ga mi przy szo -
sie War szaw skiej zgi nę li
trzej har ce rze: Ze non
Ka ła ma ja, Zbi gniew Za -
krzew ski i Sła wo mir Klej -
ment. Do więk szej bi twy
na te re nie I Re jo nu do -
szło 3 sierp nia. Na gra ni cy
Le gio no wa i Cho to mo wa
po legł m.in. Ste fan Kra siń ski
„Kac per” do wód ca 3. kom pa -
nii I Ba ta lio nu.
4 s i e r p  -
nia 1944 ro ku
w na stęp stwie
walk fron to -
wych oraz
w oba wie przed

pa cy fi ka cją lud no ści cy wil nej.
Jacek Szczepański

dyr. Muzeum Historycznego
w Legionowien

sierpnia 1944 r.

1
wtorek

wybuch Powstania
Warszawskiego w LegionowieNadii i Justyny
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Pod su mo wa nie w licz bach

czerw co wych pa tro li po nadnor -

ma tyw nych Po li cji, opła ca nych

z bu dże tu mia sta Le gio no wo.

W 2014 ro ku na te pa tro le mia sto

prze zna czy ło 50 tys. zł.

l 1 zatrzymany sprawca

przestępstwa

l 1 wniosek do Sądu Rejonowego

l 2 nietrzeźwe osoby doprowadzone

do miejsca zamieszkania

l 21 mandatów karnych

l 22 pouczenia

l 39 skontrolowanych pojazdów

l ujawniono 44 sprawców wykroczeń

l 52 kontrole osobiste i bagażu

l 87 sprawdzonych telefonów

komórkowych

l 157 osób wylegitymowano n
Po raz kolejny redakcja miesięcznika Newsweek opublikowała prestiżową listę najlepszych prezydentów polskich miast. Roman Smogorzewski zajął wysokie, siódme miejsce spośród wszystkich polskich prezydentów 

W Legionowie od ponad roku działa lokalna Karta Dużej
Rodziny. Rodziny wielodzietne mogą korzystać z szeregu
zniżek, m.in. na przedszkole, żłobek, zajęcia MOK, ale także
tych oferowanych przez partnerów programu. Od niedawna
w ratuszu można składać wnioski o wydanie ogólnopolskiej
Karty Dużej Rodziny. Pierwsi Legionowianie i ich pociechy
odebrali już swoje karty,

5 czerw ca 2014 r. opu bli ko wa na zo sta ła uchwa ła nr 85 Ra dy Mi ni -
strów w spra wie usta no wie nia rzą do we go pro gra mu dla ro dzin wie lo -
dziet nych oraz roz po rzą dze nie Ra dy Mi ni strów z 27 ma ja 2014 r.
w spra wie szcze gó ło wych wa run ków re ali za cji rzą do we go pro gra mu dla
ro dzin wie lo dziet nych. Do ko rzy sta nia z pro gra mu są upraw nie ni człon -
ko wie ro dzi ny wie lo dziet nej, ma ją cej na utrzy ma niu co naj mniej tro je
dzie ci do 18. ro ku ży cia lub 25. ro ku ży cia je śli dziec ko uczy się. W przy -
pad ku dzie ci le gi ty mu ją cych się orze cze niem o umiar ko wa nym al bo
znacz nym stop niu nie peł no spraw no ści nie ma ogra ni czeń wie ko wych.

Kar ta upraw nia do sze re gu zni żek ofe ro wa nych przez part ne rów
pro gra mu.

Wnio ski na le ży skła dać w gmi nie wła ści wej ze wzglę du na miej sce
za miesz ka nia. W Le gio no wie z wnio ska mi wraz z wy ma ga ny mi do -
ku men ta mi (do wglą du) na le ży kie ro wać się do Wy dzia łu Zdro wia
Pu blicz ne go i Spraw Spo łecz nych Urzę du Mia sta Le gio no wo
– pok. 4.25 lub 4.26, tel. 22 766 40 91 lub 22 766 40 92.

Danuta Szczepanik n

Du ża ro dzi na – większe wspar cie
aktualności czytelnictwo i książki
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Po mi mo za re zer wo wa nia środ ków
na prze bu do wę uli cy Li sto pa do wej
już 4 la ta te mu, do pie ro w tym ro ku uli -
ca zo sta nie wy re mon to wa na. Wła dze
Ja błon ny na se sji 25 czerw ca za de cy -
do wa ły o do fi nan so wa niu prze  bu do wy
tej prze bie ga ją cej przez gra ni cę Le -
gio no wa uli cy.

Nie wiel ka, grun to wa uli ca z licz ny mi nie -
rów no ścia mi zo sta nie utwar dzo na. In we sty -
cja zo sta nie prze pro wa dzo na wspól nie
z Le gio no wem, udział w kosz tach zo sta nie
po dzie lo ny po po ło wie, po nie waż uli ca le ży
na te re nie obu gmin. Le gio no wo prze zna czy
na ten cel 300 ty się cy zł.

Pra ce obej mą: po ło że nie na wierzch ni
z kost ki, bu do wę chod ni ka oraz oświe tle nia.
In we sty cja roz pocz nie się w sierp niu.

Tamara Mytkowska n

W końcu remont Listopadowej

Bli sko czte ry la ta za ję ło PKP PLK wy -
bu do wa nie tu ne lu w ul. Aleja
Róż/al. Kra kow skiej. Po pro ble mach
z wo da mi grun to wy mi, wy ko naw cą
i do ku men ta cją w koń cu na po cząt ku
czerw ca tu ne lem prze je cha li pierw si
miesz kań cy. Le gio no wia nie na dal
przy zwy cza ja ją się do zmie nio nej or -
ga ni za cja ru chu.

Ostat nie po jaz dy opu ści ły bu do wę już
w mar cu, lecz ba rier ki i bud ki stra żni ków po -
zo sta ły w nim do czerw ca. – Strasz nie dłu go
ko lej bu do wa ła ten tu nel. Je stem prze ko na -
ny, że gdy by bu do wa ło go mia sto czy po wiat,
jeź dzi li by śmy nim już od daw na – mó wi pre -
zy dent Ro man Smo go rzew ski, do da jąc, że
cie szy się, że w koń cu uda ło się go otwo rzyć.

Pierw szeń stwo prze jaz du zmie ni ło się na skrzy -
żo wa niu u wy lo tu tu ne lu z uli cą Pia stow ską oraz
naskrzy żo wa niu alei: Róż iLe gio nów. Miesz kań -
cy na dal przy zwy cza ja ją się do tej bez ko li zyj nej
prze pra wy. PKP na eta pie pro jek tu i póź niej,
w trak cie je go re ali za cji, nie za dba ło o bez pie -
czeń stwo ro we rzy stów, któ rzy nie ma ją wy ty czo -
nej ście żki. W tu ne lu nie ma ta kże chod ni ka dla
pie szych, któ rzy zmu sze ni są ko rzy stać z przej ścia
pod ziem ne go przy PKP Le gio no wo Przy sta nek.

Ta ma ra Myt kow ska n

Tu nel i no wa or ga ni za cja ru chu

aktualnościinwestycje w Legionowieaktualności inwestycje w Legionowie

Dru gi ogól no do stęp ny, miej ski ba sen w Le gio no wie
po wsta nie na te re nie Ze spo łu Szkół na osie dlu Pia -
ski. Bu do wa roz pocz nie się już wio sną przy szłe go

ro ku. W kon sul ta cjach spo łecz nych do ty czą cych bu do wy
obiek tu wzię ło udział kil ka dzie siąt osób.

Pre zy dent Ro man Smo go rzew ski opo wie dział o wstęp nej kon cep -
cji pły wal ni, dla przy kła du po dał kil ka ta kich bu dow li np. w po bli skim
Sta ni sła wo wie, pod war szaw skiej We so łej, Po zna niu i Kra ko wie.
Wszyst kie te obiek ty oprócz ba se nu mia ły ta kże część re kre acyj ną np.
w po sta ci ma łych ba se nów dla dzie ci, ja cuz zi czy też zje żdżal ni.

Jak pod kre ślił przed sta wi ciel władz mia sta, pły wal nia bę dzie mniej sza
niż pla no wa ny przed la ty aqu apark. Unia nie prze wi du je do fi nan so wa nia
te go ty pu obiek tów, a du ży aqu apark za po nad 50 mln zł wy ma gał by sta -
łe go, du że go do fi nan so wa nia. No wa kon cep cja jest znacz nie tań sza
– na bu do wę ba se nu z czę ścią re kre acyj ną prze wi dzia ne jest ok. 15 mln zł.

Pod czas spo tka nia obec ny był Da wid Szu lich, le gio now ski olim -
pij czyk, mistrz pły wa nia. Po mi mo za rzu tów czę ści miesz kań ców, że
pły wal nia ma słu żyć spor tow com za rów no za wod nik, jak i je go tre -
ner Ra fał Perl pod kre śli li, że nie chcą obiek tu spor to we go, lecz re -
kre acyj ny, któ ry przez ca ły dzień bę dzie do stęp ny dla miesz kań ców,
a tre no wać czy uczyć się pły wa nia bę dzie mo żna na wy dzie lo nych
to rach.

Pre zy dent pod kre ślił ta kże, że pły wal nia bę dzie do stęp na dla ka -
żde go – co ozna cza do to wa nie bi le tów przez mia sto. Do usta le nia po -
zo sta ją kwe stie ta kie jak do jazd, miej sca par kin go we i wy gląd
ze wnętrz ny bu dyn ku.

We dług za po wie dzi pierw si chęt ni bę dą mo gli sko rzy stać z ba se nu
we wrze śniu 2016 r.

Uwa gi i pro po zy cje mo żna zgła szać dro gą ma ilo wą na ad res kon -
sul ta cje@um.le gio no wo.pl.

Ta ma ra Myt kow ska n

Będzie ba sen na Pia skach
Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne „Legionowo”
zgodnie z planem modernizacyjnym spółki w 2013 roku przystapiło
do gruntownego unowocześnienia. Modernizacja Przepompowani
to ostatni, III etap Programu Operacyjnego – Infrastruktura
i Środowisko.

Prze pom po wa nia „Cen tral na” od gry wa klu czo wą ro lę w pro ce sie tło -
cze nia ście ków miej skich z te re nu Le gio no wa do Oczysz czal ni „Czaj -
ka”. Koszt tej in we sty cji to 2,1 mln zł, z cze go re fun da cja z WFO ŚiGW
wy nio sła 85% kwo ty net to. Trwa ją ce rok ro bo ty bu dow la ne roz po czę to
w czerw cu 2013 r.

Do tej po ry uda ło się zre ali zo wać re mont pom pow ni re zer wo wej
i mon taż no wej, in sta la cję bio fil trów, wy ko na nie no wo cze snej wen ty -
la cji pom pow ni, wy mia nę in sta la cji elek trycz nej. Za mon to wa no też
no we agre ga ty pom po we wraz z ar ma tu rą, za in sta lo wa no roz drab -
niar kę oraz wcią gnik elek trycz ny. Po nad to wy ko na no ro bo ty be to no -
we, mu rar skie, ślu sar skie oraz tyn kar skie.

Dzię ki za sto so wa niu in no wa cyj nej me to dy bio fil trów, cha rak te ry -
stycz ne za pa chy dla te go obiek tu zo sta ły wy mier nie zre du ko wa ne.

Mag da le na Gór ska n

Ście ki uno wo cze śnio ne
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Jessica sfinansuje
kogenerację
Przed się bior stwo Ener ge ty ki Ciepl nej „Le gio no wo” pod pi -
sa ło umo wę po życz ki z Ban kiem Go spo dar stwa Kra jo we -
go na bu do wę źró dła ko ge ne ra cyj ne go na te re nie
PEC. 21,5 mln zł pre fe ren cyj nej po życz ki ze środ ków unij -
nych po zwo li spół ce roz wi jać się, zwięk szyć efek tyw ność
i utrzy mać ce ny cie pła.

PEC Le gio no wo na te re nie ist nie ją cej cie płow ni pla nu je zre ali zo -
wać bu do wę no we go źró dła cie pła i ener gii elek trycz nej – po wsta ną 3
sil ni ki ga zo we oraz ko tłow nia. Jest to naj bar dziej efek tyw ny i naj mniej
szko dli wy dla śro do wi ska spo sób. Dzię ki te mu PEC speł ni ry go ry -
stycz ne nor my Unii Eu ro pej skiej do ty czą ce emi sji CO2 co zmniej szy
ry zy ko na ło że nia na mia sto kar zwią za nych z du żą emi sją.

Umo wę pod pi sał w imie niu Ban ku Ma rek Szcze pań ski – Dy rek tor
Za rzą dza ją cy a w imie niu spół ki PEC jej pre zes Nar cyz To kar ski. Po -
rę czy cie lem kre dy tu był pre zy dent Ro man Smo go rzew ski. W uro czy -
stym pod pi sa niu umo wy udział wzię li ta kże wi ce mar sza łek Wie sław

Ra bo szuk oraz pre zes Ma zo wiec kiej Agen cji Ener ge tycz nej Bar tosz
Du biń ski.

– Trud no wy mie nić wszyst kie ko rzy ści ja kie nie sie dla od bior ców ta
in we sty cja – mó wi pre zes PEC Nar cyz To kar ski – to przede wszyst kim
zwięk sze nie efek tyw no ści ener ge tycz nej pro ce su wy twa rza nia cie pła
oraz zwięk sze nie bez pie czeń stwa do staw ener gii, utrzy ma nie sta łych
cen cie pła oraz utrzy ma nie miejsc pra cy. Jest to szan sa na roz wój na -
szej spół ki, nie ba ga tel ne zna cze nie ma to, że po nad 5 mln zł to po moc
pu blicz na w efek cie pre fe ren cyj ne go opro cen to wa nia po życz ki. Ko ge -
ne ra cja po mo że w re ali za cji zo bo wią zań ne go cja cyj nych Pol ski w za -
kre sie wdra ża nia okre ślo nych dy rek tyw Unii Eu ro pej skiej z dzie dzi ny
ochro ny śro do wi ska oraz ogra ni czy ne ga tyw ny wpływ na śro do wi sko
po przez zmniej sze nie emi sji ze źró deł spa la ją cych wę giel. Prze ło ży się
to bez po śred nio na po pra wę wa run ków ży cio wych miesz kań ców Le -
gio no wa w związ ku z ob ni że niem emi sji za nie czysz czeń do po wie trza.

Za sa da ko ge ne ra cji na któ rej opie ra się no wa tech no lo gia, to jed -
no cze sna pro duk cja ener gii elek trycz nej i ciepl nej z od na wial nych
źró deł ener gii lub z od zy sku cie pła. Jej za sto so wa nie da je du że
oszczęd no ści eko no micz ne i jest ko rzyst ne pod wzglę dem eko lo gicz -
nym. Unia Eu ro pej ska ak tyw nie wspie ra roz wój ko ge ne ra cji, po twier -
dze niem tej te zy mo że być fakt, że aż 11% ener gii pro du ko wa nej
w Unii Eu ro pej skiej po cho dzi z ko ge ne ra cji.

Ta ma ra Myt kow ska n

Z ba dań wy ni ka, że dziec ko rów no le gle
mo że przy swa jać dwa lub na wet trzy ję zy ki.

Dwu ję zycz ność wią że się z licz ny mi ko rzy -
ścia mi dla in te lek tu, psy chi ki i zdro wia dziec -

ka. Na le ży pa mię tać, że na tym eta pie roz -
wo ju dzie ci utrwa la ją wie dzę i umie jęt no ści
nie sły cha nie szyb ko. Dziec ko bi lin gwal ne
(dwu ję zycz ne) ma znacz nie le piej roz wi nię -
tą umie jęt ność kon cen tra cji uwa gi, lep szą jej
po dziel ność, po głę bio ną wra żli wość kul tu ro -
wa i spo łecz ną. Dwu ję zycz ność roz wi ja rów -
nież zdol no ści ana li tycz ne i em pa tycz ne.
Idąc za tym, osią ga lep sze wy ni ki w na uce,
a więc do ro sły czło wiek dwu ję zycz ny zwy kle
wy ró żnia się wy ższą po zy cją spo łecz ną i ma -
te rial ną. Wy ni ki ba dań ja sno wska zu ją, że bi -
lin gwizm opóź nia skut ki cho rób Al zhe ime ra
i Par kin so na na wet o 5–6 lat.

Cho dzi przede wszyst kim o to, że by ten ję -
zyk nie stał się „ob cy”. Uzy sku je my to po -
przez np. przy swa ja nie je go brzmie nia,
a na stęp nie na śla do wa nie dźwię ków oraz wy -
ko rzy sta niu spe cjal nie skom po no wa nych pio -
se nek oraz gier, a więc po przez na tu ral na
za ba wę – jak mó wi jed na z opie ku nek gru py
dzie ci 2-let nich w le gio now skim żłob ku.

Pro gram „Dwu ję zycz ne Dzie ci” re ali zo wa ny
jest w Żłob ku Miej skim w Le gio no wie od ma ja.
Au tor ką pro gra mu jest Cla ire Sel by. Opra co wa -
ła ona kurs na uki ję zy ka an giel skie go „Be by be -
etles”. Pro gram ten do sko na le wpi su je się
w nurt, w któ rym po dą ża ją wy so ko roz wi nię te
kra je, któ re do strze ga ją po trze bę in we sto wa nia
w kształ ce nie dzie ci do 6 ro ku ży cia.

Dzię ki za an ga żo wa niu gro na pe da go gicz -
ne go, ro dzi ców i wspól nej pra cy z dzieć mi le -
gio now ski Żło bek Miej ski stał się wzor co wą
pla ców ką wdra ża ją cą pro gram bi lin gwal ny.

Mag da le na Gór ska n

Dwu ję zycz ni żłob ko wi cze
Opi nia, że dwu la tek jest zbyt ma ły, by przy swo ić ję zyk ob cy, po ku tu je jesz cze
wśród spo łe czeń stwa. Ję zyk oj czy sty po zna je my jesz cze w okre sie pre na tal -
nym, sły sząc do cho dzą ce z oto cze nia dźwię ki, oswa ja my się z ni mi, a na stęp -
nie przy swa ja my, by za cząć ko rzy stać z tej bo ga tej ba zy. Jed nak naj bar dziej
new ral gicz nym okre sem roz wo ju dziec ka jest wiek od uro dze nia do 3 ro ku ży -
cia. 90% mó zgu czło wie ka roz wi ja się w okre sie do 5 ro ku ży cia a bodź ce ję zy -
ko we przy swa ja ne są szyb ciej.

An kie ty do ty czą ce przy szło ści ul. Pił sud skie -
go oraz oko lic Ryn ku wy peł ni ły 192 oso by.
Więk szość jest zda nia, że ul. Pił sud skie go jest
re pre zen ta cyj ną uli cą Le gio no wa (po nad 80%).

Więk szość re spon den tów od po wie dzia ła,
że ruch na uli cy po wi nien być nie ogra ni czo -
ny (45,31%) oraz, że uli ca po win na być
otwar ta dla ru chu ko ło we go (46,88%).

Po nad 62 % re spon den tów by ło za tym, że by
skle py przy ul. Pił sud skie go by ły otwar te dłu żej,
np. do godz. 2000. Ta kże zde cy do wa na więk szość
by ła za tym, że by Ry nek go ścił im pre zy mu zycz -
ne, fil mo we, ga stro no micz ne, pik ni ki, itp.
(82,29%). W an kie cie po ru szo no ta kże kwe stię
par kin gów. Za py ta no czy po win ny być: „bez płat -
ne”, „płat ne w okre ślo nych go dzi nach” czy „do -

stęp ne tyl ko dla przed się bior ców i do staw ców lo -
ka li na tej uli cy”? Zna czą ca więk szość od po wie -
dzia ła, że po win ny być bez płat ne (78,65%).

30 an kie to wa nych przed sta wi ło wła sne po -
my sły od no śnie funk cjo nal no ści ul. Pił sud -
skie go: wy mie nio no m.in. utwo rze nie
dep ta ka i lo ka li ga stro no micz nych.

Ka mil Stęp kow ski n

miastoz życia Legionowa

Ponad 160 km nowych tras pieszo-rowerowych poprowadzi
śladami Polaków walczących o niepodległość.
Zainaugurowano Turystyczny Szlak Patriotyczny „Polski
Walczącej”. Unijne środki pozwoliły na wyposażenie go
w multimedia, które znacznie uatrakcyjniają wędrówkę.
Wirtualny spacer dostępny jest w każdym punkcie szlaku dzięki
kodom QR, jak również na stronie
www.szlak.powiat-legionowski.pl.

Na te re nie po wia tu wy zna czo no po nad 140 km no we go szla ku tu -
ry stycz ne go. Wę drow cy znaj dą na nim 78 miejsc pa mię ci na ro do wej.
W po zna wa niu hi sto rii re gio nu bę dzie po ma ga ło 50 ta blic opi su ją -
cych naj wa żniej sze miej sca i wy da rze nia zwią za ne z wal ką o nie pod -
le głość. Do brą orien ta cję w te re nie za pew nia 80 ta blic kie run ko wych
uzu peł nia ją cych stan dar do we zna ko wa nie PTTK. Szlak po dzie lo ny
jest na tra sy: czar ną, czer wo ną i zie lo ną, na to miast ka żda z nich skła -
da się z kil ku na sto ki lo me tro wych od cin ków. Pro jekt jest do sto so wa -
ny do po trzeb i mo żli wo ści ka żde go wę drow cy.

Na te re nie Le gio no wa prze bie ga ją trzy tra sy o dłu go ści 25 km z 28
miej sca mi pa mię ci. Szla ki za pro jek to wa ne zo sta ły z my ślą o tu ry stach
pie szych oraz ro we rzy stach, jed na kże dzię ki ko rzyst ne mu ukła do wi
ko mu ni ka cji pu blicz nej, zwie dzać je mo gą wszy scy. „Na szym obo wiąz -
kiem, wo bec czę sto bez i mien nych bo ha te rów, jest prze ka zy wać mło -
de mu po ko le niu miesz kań ców Le gio no wa wie dzę o chlub nej hi sto rii
tych oko lic” – tłu ma czy ideę po wsta nia szla ku Piotr Za dro żny, Za -
stęp ca Pre zy den ta Mia sta Le gio no wo.

A. Miej ski szlak nie bie ski (du ża ob wod ni ca Le gio no wa) – tra sa
prze pro wa dzo na od Ryn ku po pe ry fe ryj ne osie dla, Mu zeum Hi sto -
rycz ne wraz z je go fi lią. Tra sa do sko na le sko mu ni ko wa na prze cho dzi
przez wszyst kie sta cje ko le jo we w Le gio no wie, dzię ki cze mu mo żna

za cząć nią wę dro wać w do wol nym miej scu, jak też łą czyć ją z in ny mi
szla ka mi pa trio tycz ny mi w mie ście.

B. Miej ski szlak zie lo ny (ma ła ob wod ni ca Le gio no wa) – szlak sta -
no wią cy do sko na łą pro po zy cję dla ka żde go, na wet na ro dzin ne spa -
ce ry z wóz kiem. Do kład nie za zna ja mia z czę ścią Le gio no wa
znaj du ją cą się po po łu dnio wej stro nie to rów, prze cho dząc przez cen -
tral ne punk ty mia sta. Po dro dze mnó stwo pa mią tek z cza sów woj ny
i naj bar dziej po pu lar ne le gio now skie par ki.

C. Miej ski szlak żół ty (łącz nik ko sza ro wy) – krót ki szlak z Ron da
An drze ja Pasz kow skie go do sta cji PKP Le gio no wo – Pia ski. Nie brak
jed nak na nim atrak cji tu ry stycz nych znaj du ją cych się w oso bli wym
trój ką cie oko lo nym to ra mi ko le jo wy mi. Mo żna w nim obej rzeć za byt -
ko wą wil lę „Ko złów ka” i zwie dzić daw ne ko sza ry woj sko we.

Wy da ne zo sta ły ta kże po nad 100-stro ni co wy prze wod nik, szcze gó -
ło wa ma pa w ska li 1:40 000 oraz prze wod nik po szla kach le gio now -
skich.

Tu ry stycz ny Szlak Pa trio tycz ny „Pol ski Wal czą cej” po wstał dzię ki
za an ga żo wa niu śro do wi ska Świa to we go Związ ku Żoł nie rzy Ar mii
Kra jo wej w Le gio no wie.

Ta ma ra Myt kow ska n

Pie szo i ro we rem przez hi sto rię Ja kiej uli cy Pił sud skie go chcą miesz kań cy?
Miesz kań cy co raz czę ściej po dej mu ją te mat głów nej uli cy w cen trum mia sta. Był po mysł utwo rze nia dep ta ka w cen -

trum mia sta, któ re mu sprze ci wi li się lo kal ni przed się bior cy, po ja wi ła się ta kże kon cep cja wpro wa dze nia ru chu
jed no kie run ko we go. Pod czas Dni Le gio no wa mia sto za py ta ło miesz kań ców ja kie dzia ła nia po win ny zo stać pod -

ję te w oko li cach „sta re go” cen trum.

miasto z życia Legionowa
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Szczęśliwa
„Trzynastka”

Po uda nych wy stę pach przy ul. Kwia -
to wej 86, Te atr Trzy nast ka wszedł
na sce nę Ra tu sza. 16 lip ca w sa li wi -
do wi sko wej za pre zen to wał „Za graj to
jesz cze raz, Sam” Wo ody'ego Al le na.
Dla czę ści miesz kań ców mia sta by ła
to pierw sza oka zja po zna nia re per tu -
aru i ak to rów te go je dy ne go le gio -
now skie go te atru.

Je dy ny pro fe sjo nal ny te atr w mie ście ma
już pół ro ku, lecz wa run ki lo ka lo we po zwa -
la ją je dy nie 40 oso bom ty go dnio wo obej rzeć
przy go to wy wa ne przez sta ły ze spół „Trzy -
nast ki” re per tu ar. Te atr od sa me go po cząt -
ku szczy ci się tym, że co mie siąc od by wa się
pre mie ra no wej sztu ki. Na sce nie
przy ul. Kwia to wej 86 pu blicz ność mo gła
oglą dać za rów no ko me die („Po rwa nie”,
„Za graj to jesz cze raz, Sam” W. Al le na,
„Śle pe uczu cie mgr Wy prost ka” oraz „Uwie -
dzio ny” na pod sta wie tek stów Je re mie go
Przy bo ry), jak i dra ma ty („Ce la 13”). Wi -
dzów przy cią ga nie tyl ko do sko na ła opra wa,
sce na riusz i gra ak to rów z Ada mem Ak sa -

mit na cze le, ale ta kże wy jąt ko wa at mos fe -
ra, któ rej nie ma w żad nym te go ty pu miej -
scu w Pol sce.

– Wej ście na sce nę Ra tu sza to oczy wi ście
ogrom na szan sa dla Te atru Trzy nast ka do -
tar cia do szer szej pu blicz no ści. Zda ję so bie
spra wę, że 25 zł za bi let na spek takl
przy ul. Kwia to wej to do syć spo ro jak na bu -
dżet miesz kań ca na sze go mia sta, ale z dru -
giej stro ny wy jazd do te atru w sto li cy to
wy da tek kil ka krot nie więk szy – mó wi twór -
ca te atru Adam Ak sa mit – wy stę py na du żej
sa li wi do wi sko wej po zwo lą nam ob ni żyć ce -
ny bi le tów do mi ni mum, co mam na dzie ję
przy cią gnie więk szą licz bę wi dzów. Do chód

temat numeruTeatr 13

Per ły Sa mo rzą du, Ran king Pre zy den tów
Miast „New swe eka”, Krysz ta ły PR -u, Mar -

ko wy Sa mo rząd – w ostat nich ty go dniach
gło śno by ło o na gro dach i wy ró żnie niach
przy zna nych mia stu. Do ce nio ne zo sta ły dzia -
ła nia mia sta na rzecz ko mu ni ka cji z miesz -
kań ca mi, pro mo cji mar ki, udo god nie nia dla
miesz kań ców, in we sty cje.

W Pol sce, we dług sta nu na 1 stycz nia
2014 r., ist nie je 2479 gmin – 1566 gmin wiej -
skich, 608 gmin miej sko -wiej skich oraz 305
gmin miej skich. W wy bo rach sa mo rzą do -
wych w 2010 ro ku wy bra no 107 pre zy den tów
miast. Tym bar dziej cie szą suk ce sy, ja kie
w kon kur sach, ple bi scy tach i ran kin gach od -
nio sło w ostat nich ty go dniach Le gio no wo.

Le gio now ska Per ła Sa mo rzą du
W ran kin gu Dzien ni ka Ga ze ty Praw nej

Per ły Sa mo rzą du 2014 w ka te go rii Wło da rze,
pre zy dent Ro man Smo go rzew ski upla so wał
się na 6. miej scu w Pol sce, a 2. na Ma zow szu.
W Ogól no pol skim ran kin gu udział wzię ło
po nad 200 sa mo rzą dów a naj lep szych dzie -
sięć zo sta ło na gro dzo nych w dwóch ka te go -
riach – Naj lep szy Wło darz i Naj lep szy
Sa mo rząd.

Per ły Sa mo rzą du to ran king, któ ry zo stał
prze pro wa dzo ny po raz dru gi. Nie ba zu ją
one na urzę do wych sta ty sty kach a re dak cja
two rzy wła sny ze staw py tań, sku pia ją cy się
na wszyst kich ele men tach funk cjo no wa nia
urzę du ale naj wa żniej szy jest w nim za wsze
ele ment do ty czą cy miesz kań ców. Po ja wi ły
się py ta nia do ty czą ce uru cho mie nia sys te mu
in for ma cji miesz kań ców po przez smsy, do -
stęp no ści tłu ma cza mi go we go dla osób z wa -
dą słu chu, ilość im prez kul tu ral nych
od by wa ją cych się w mie ście oraz o tak przy -
ziem ne spra wy jak prze wi jak dla no wo rod -
ków w Urzę dzie Mia sta.

– Wło da rze punk to wa li, gdy wpro wa dzi li
w urzę dach udo god nie nia uła twia ją ce kon -
takt z urzęd ni ka mi, nie roz dy ma li ad mi ni -
stra cji, a ta kże utrzy my wa li ak tyw ny kon takt
z miesz kań ca mi. Po nie waż do stęp ne da ne
sta ty stycz ne wy ko rzy sty wa ne są w dzie siąt -
kach sa mo rzą do wych kon kur sów – nie ko -
rzy sta li śmy z nich. Po ku si li śmy się
o przy go to wa nie i ro ze sła nie wła snych an -
kiet. Z ana li zy an kiet wy peł nio nych przez
naj lep szych wy ni ka wy raź nie, że zwy cięz ca -
mi mo gli zo stać tyl ko ci, któ rzy uzy ska li do -
bre wy ni ki we wszyst kich ba da nych przez nas
dzie dzi nach, a po nad to przy ło ży li się do sta -
ran ne go wy peł nie nia an kie ty – mó wi o ran -
kin gu Zo fia Jóź wiak, re dak tor pro wa dzą cy
„Sa mo rząd i Ad mi ni stra cje” w „Dzien ni ku
Ga ze cie Praw nej”.

Siód my w kra ju w ran kin gu New swe eka
Po raz ko lej ny re dak cja mie sięcz ni ka New -

swe ek opu bli ko wa ła pre sti żo wą li stę naj lep -

szych pre zy den tów pol skich miast. 107 pre -
zy den tów pol skich miast wska za ło ze swo je -
go gro na tych, któ rych uwa ża ją
za naj lep szych. W efek cie spo śród 29 osób,
któ re otrzy ma ły naj wię cej gło sów, wy ło nio -
no fi na ło wą pięt nast kę, któ ra przed sta wi ła
naj wa żniej sze in we sty cje re ali zo wa ne
w ostat nim ro ku.

W skła dzie ju ry zna leź li się znaw cy spraw
sa mo rzą do wych: dr Adam Adusz kie wicz
z Fun da cji Roz wo ju De mo kra cji Lo kal nej,
prof. Grze gorz Go rze lak, prof. Pa weł Swia -
nie wicz i dr Ce za ry Trut kow ski z Uni wer sy -
te tu War szaw skie go, a ta kże dzien ni karz
„New swe eka” Ry szard Hol zer.

Zwy cięz cą ran kin gu zo stał pre zy dent Po -
zna nia, Ry szard Gro bel ny, do ce nio no m.in.
je go sta ra nia pre zy den ta w wal ce z bez ro bo -
ciem. Le gio no wo za pre zen to wa ło pro jekt
Cen trum Ko mu ni ka cyj ne go.

– Wy ło nie nie jed ne go, mo im su biek tyw nym
zda niem, naj wa żniej sze go do ko na nia mi nio ne -
go ro ku by ło nie zwy kle trud ne. Mia sto in ten -
syw nie roz wi ja się na ró żnych płasz czy znach
– po wsta ją in we sty cje de dy ko wa ne miesz kań -
com, ale też re ali zu je my pro jek ty „mięk kie”,
pod no szą ce kom fort ży cia w mie ście, jak np.
wpro wa dze nie w na szym mie ście Kar ty Du żej
Ro dzi ny. Ale mu sia łem do ko nać wy bo ru
i za naj wa żniej sze do ko na nie w 2013 r. uzna -
łem po wsta ją ce wła śnie w Le gio no wie Cen -
trum Ko mu ni ka cyj ne, naj więk szą w hi sto rii
mia sta in we sty cję, do fi nan so wa ną w 85% ze
środ ków Szwaj car sko -Pol skie go Pro gra mu
Współ pra cy – mó wi o zgło sze niu do kon kur su
Ro man Smo go rzew ski.

Mar ko we Le gio no wo – na gro da za wi ze ru nek
mia sta

Le gio no wo za ję ło trze cie miej sce w dru giej
edy cji kon kur su Mar ko wy Sa mo rząd. Ideą
kon kur su jest wy ró żnie nie i na gro dze nie jed -
no stek sa mo rzą du te ry to rial ne go, któ rym
uda ło się wy pra co wać wła sną mar kę, roz wi -
ja ją ją i kon se kwent nie bu du ją do bry wi ze ru -
nek swo je go re gio nu, a przy tym wy ró żnia ją

się dy na micz nym roz wo jem i do bry mi wskaź -
ni ka mi eko no micz ny mi.

Le gio no wo, któ re go mar ka jest sto sun ko -
wo mło da, po raz pierw szy zna la zło się
w gro nie lau re atów.

– Mar ka Le gio no wo. Po ru sza! po wsta ła za -
le d wie trzy la ta te mu, ale kon se kwent nie
wdra ża my jej za ło że nia, ta kie jak: mia sto ak -
tyw ne, proz dro wot ne a przy tym wspie ra ją ce
two rze nie wspól not lo kal nych – mó wi Piotr
Za dro żny, za stęp ca pre zy den ta Le gio no wa.

Legionowo jednym z najlepszych
miast w sieci

Urząd Mia sta Le gio no wo uzy skał wy ró żnie -
nie w kon kur sie Krysz ta ły PR -u w ka te go rii
„Naj lep szy wi ze ru nek w me diach spo łecz no -

ścio wych”. Pro fi le mia sta na Fa ce bo oku
i Twit te rze de cy zją ju ry zna la zły się wśród pię -
ciu naj lep szych, spo śród kil ku dzie się ciu zgło -
szo nych do ogól no pol skie go kon kur su.

Ka pi tu ła, w skład któ rej wcho dzą Prze wod -
ni czą cy Ju ry – prof. UE dr hab. Sła wo mir
Smy czek, Pro rek tor ds. Współ pra cy Mię dzy -
na ro do wej i Mar ke tin gu Uni wer sy te tu Eko -
no micz ne go w Ka to wi cach oraz spe cja li ści
od PR - u dr An na Ada mus -Ma tu szyń ska, dr
Krzysz tof Koj, dr Ma rek Lip czyk, dr Woj ciech
K. Szal kie wicz, dr Ma rek Ska ła, dr Ga briel
To bor, oce nia ła m.in. licz bę fa nów, licz bę
osób wcho dzą cych w in te rak cje, a ta kże dzia -
ła nia pro mo cyj ne ta kie jak kon kur sy czy też
two rze nie wy da rzeń. Uwa gę ju ry zwró ci ło ta -
kże to, że mia sto oprócz pro fi lu ofi cjal ne go

Urząd Mia sta Le gio no wo, po sia da ta kże fan -
pa ge'y te ma tycz ne np. Are na Le gio no wo,
Cen trum Ko mu ni ka cyj ne, Kar ta Du żej Ro -
dzi ny czy też pro fil Rzecz nik Pra so wy UM.

– Jest to nie zwy kle cen ne wy ró żnie nie, któ -
re po ka zu je że po mi mo iż nie ma my fir my
ze wnętrz nej od po wia da ją cej za dzia ła nia
na por ta lach spo łecz no ścio wych, na wet nie
ma my pra cow ni ka od de le go wa ne go tyl ko
do te go za da nia, to jed nak na sza obec ność
w sie ci jest za uwa żal na i wy ró żnia się na are -
nie kra jo wej – mó wi za stęp ca pre zy den ta
Piotr Za dro żny.

Co war to pod kre ślić, udział we wszyst kich
tych kon kur sach i ple bi scy tach był cał ko wi -
cie bez płat ny.

Ta ma ra Myt kow ska n

Mar ka, ko mu ni ka cja i sa mo rząd wy ró żnio ne
Ranking prezydentów
„Newsweeka”
1. Ryszard Grobelny, prezydent

Poznania
2. Jacek Karnowski, prezydent Sopotu
3. Krzysztof Żuk, prezydent Lublina
4. Wojciech Murdzek, prezydent

Świdnicy
5. Wadim Tyszkiewicz, prezydent Nowej

Soli
6. Tadeusz Ferenc, prezydent Rzeszowa
7. Roman Smogorzewski, prezydent

Legionowa
8. Piotr Uszok, prezydent Katowic
9. Janusz Kubicki, prezydent Zielonej

Góry
10.Andrzej Dziuba, prezydent Tychów
11.Piotr Przytocki, prezydent Krosna
12.Zbigniew Podraza, prezydent

Dąbrowy Górniczej
13.Tomasz Andrukiewicz, prezydent

Ełku
14.Roman Szełemej, prezydent

Wałbrzycha
15.Wojciech Szczurek, prezydent Gdyni

ze sprze da ży bi le tów po zwa la na po kry cie
czę ści kosz tów zwią za nych z dzia łal no ścią
te atru. Nie opu ści my jed nak Kwia to wej,
gdzie na si sta li by wal cy przy cho dzą w rów -
nej mie rze obej rzeć sztu kę co po czuć wy jąt -
ko wą at mos fe rę pod czas spo tka nia
„na ta ra sie”.

Pierw szy spek takl był cał ko wi cie bez płat -
ny, twór com te atru za le ża ło, że by do trzeć
do jak naj więk szej licz by no wych wi dzów.
W ocze ki wa niu na ko lej ny spek takl w Ra tu -
szu, któ ry już 16 sierp nia, za pra sza my w ka -
żdy czwar tek o godz. 2000 do Te atru, oraz
na stro nę www.te atr13.pl.

Mag da le na Gór ska n

temat numeru Legionowo nagrodzone
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miasto zdrowe szkoły

Eko -szko ły
Kształ to wa nie do brych na wy ków ży -
wie nio wych od naj młod szych lat to
wa żny ele ment edu ka cji. Wy jąt ko wy
przy kład po dej ścia do te go te ma tu
pre zen tu ją le gio now skie pla ców ki
oświa to we. Skle pi ki z nie zdro wy mi
pro duk ta mi są za stę po wa ne przez
Eko bu fe ci ki. Ucznio wie ku pią w nich
przede wszyst kim zdro wą żyw ność,
m.in. wo dę mi ne ral ną, so ki bez do dat -
ku cu krów, na po je bez kon ser wan tów,
prze two ry mlecz ne, ka nap ki na ba zie
pie czy wa peł no ziar ni ste go, sa łat ki,
owo ce, ba to ni ki zbo żo we.

Na za ję ciach szkol nych pro wa dzo ne są
pro gra my za zna ja mia ją ce z me to da mi po -
praw ne go odży wia nia. „Żyj smacz nie i zdro -
wo” to je den z nich. W ra mach te go

pro gra mu w le gio now skich szko łach od by ły
się m.in. spo tka nia z die te ty kiem.

Uko ro no wa niem sta rań o zdro we na wy ki ży -
wie nio we uczniów dla ka żdej szko ły jest otrzy -
ma nie wo je wódz kie go cer ty fi ka tu Szko ły
Pro mu ją cej Zdro wie. Jak do tych czas w Le gio -

no wie otrzy ma ły go: Szko ła Pod sta wo wa nr 7
im. VII Ob wo du „Ob ro ża” AK, Ze spół Szkół
oraz Ze spół Szkół nr 3. Do tych czas na te re nie
Ma zow sza cer ty fi kat Szko ły Pro mu ją cej Zdro -
wie otrzy ma ło za le d wie 66 pla có wek.

Ka mil Stęp kow ski n

Miejski Program Promocji Zdrowia uchwalany jest przez Radę
Miasta na początku każdego roku. Poprzedzony jest
konsultacjami z przedstawicielami środowiska lekarskiego oraz
z organizacjami pozarządowymi i osobami korzystającymi
z uchwalonych programów. Działania podejmowane w ramach
Miejskiego Programu nie mają na celu zastąpienia
funkcjonowania podstawowej czy specjalistycznej opieki
zdrowotnej w mieście.

Pod sta wo wym za ło że niem jest sze ro ko ro zu mia na pro mo cja zdro -
we go sty lu ży cia i pro fi lak ty ka zdro wot na. Ma ona słu żyć po pra wie
zdro wia i po lep sze niu ja ko ści ży cia miesz kań ców, a ta kże kształ to wać
zdro we na wy ki spo łecz ne. Ma rów nież za chę cić po je dyn cze oso by
i or ga ni za cje do po dej mo wa nia dzia łań pod no szą cych świa do mość
sys te ma tycz nych ba dań pro fi lak tycz nych i in nych dzia łań na rzecz po -
pra wy zdro wia.

Pro gram skie ro wa ny jest za rów no do dzie ci jak i osób do ro słych,
przede wszyst kim w wie ku se nio ral nym.

Po szcze gól ne pro gra my wcho dzą ce w skład Miej skie go Pro gra mu
re ali zo wa ne są przez pod mio ty wy ło nio ne w dro dze otwar te go kon -

kurs ofert. Ko or dy na cją Pro gra mu zaj mu je
się Wy dział Zdro wia Pu blicz ne go i Spraw
Spo łecz nych Urzę du Mia sta Le gio no wo.

Do Pro gra mu na 2014 rok wcho dzą na stę -
pu ją ce re ali za cje:
1. Program prorodzinny przygotowujący

przyszłych rodziców na przyjęcie dziecka.
Roczna liczba par objęta programem
wynosi 50.

2. Rehabilitacja niemowląt – wczesna
diagnostyka i ćwiczenia rehabilitacyjne
dla dzieci zagrożonych niepełnosprawnością. To działanie
adresowane do około 120 dzieci poniżej 1 roku życia.

3. „W zdrowym ciele zdrowy duch” – profilaktyka i wczesne
wykrywanie chorób u dzieci w wieku od 9 miesiąca do 6 lat
włącznie. To dodatkowe badania USG jamy brzusznej, tarczycy,
węzłów chłonnych oraz konsultacje z lekarzem specjalistą.
Planowana liczba przyjętych dzieci to 170.

4. Program szczepień ochronnych przeciwko pneumokokom dla dzieci
w wieku 2–5 lat włącznie. Planuje się zaszczepić 130 dzieci.

5. Upowszechnianie umiejętności udzielania pierwszej pomocy
w ratowaniu życia. Szkolenia dla około 150 osób dorosłych oraz
kilkuset dzieci z przedszkoli i szkół legionowskich.

6. Profilaktyka i wczesne wykrywanie nowotworów jelita grubego
dla osób powyżej 40 roku życia. Adresowany dla osób, które
mają udokumentowane lekarsko wskazania do wykonania
badania kolonoskopowego. Liczba miejsc – 80.

7. „Dbamy o zdrowie naszych seniorów” konsultacje
specjalistyczne wraz z podstawową diagnostyką. To program
z którego może skorzystać 200 osób w wieku senioralnym.

8. Program szczepień ochronnych przeciw grypie dla mieszkańców
powyżej 60 roku życia. Z powyższych szczepień może w tym roku
skorzystać aż 600 osób.

Jak wi dać ofer ta proz dro wot na dla miesz kań ców Gmi ny Le gio no -
wo jest ró żno rod na. Oczy wi stym jest, że le piej za po bie gać niż się le -
czyć, a je śli już na le ży pod jąć le cze nie, wa żne jest, by ogni sko
cho ro bo we zo sta ło pra wi dło wo zdia gno zo wa ne we wcze snym sta dium
cho ro by. Tak więc ży cząc Pań stwu du żo zdro wia za chę cam do sko rzy -
sta nia z wy bra ne go pro gra mu zdro wot ne go.

Ar tur Żu chow ski
rad ny miej ski n

Pro muj my zdro wie
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Legionowo
Przystanek
dawniej i dziś
Po mi mo krót kiej hi sto rii, Le gio no wo po -
tra fi urzec opo wie ścia mi, któ re wy da -
rzy ły się na je go te re nie. Więk szo ści
z nich nie zna my, nie pa mię ta my lub nie
po zna li śmy, gdyż oso by bę dą ce ich
świad ka mi daw no ode szły i nie zdą ży ły
się ni mi po dzie lić.

Wła śnie na ta kich nie zna nych ele men tach
hi sto rii na sze go mia sta sku pia się naj now sza
po zy cja wy da na przez Mu zeum Hi sto rycz ne
w Le gio no wie – Le gio no wo Przy sta nek

Daw niej i Dziś, Ta de usza Szul ca. Ksią żka,
któ ra w du żej mie rze opie ra się na prze ży -
ciach i pa mię ci sa me go au to ra, uka zu je Le -
gio no wo ja kie go więk szość z nas nie zna.
Sta no wi świa dec two pa mię ci o mi nio nych
i te raź niej szych wy da rze niach dla przy szłych
miesz kań ców. Bo kto z nas wie, że w Le gio -
no wie roz bił się sa mo lot al bo, że przez mia -
sto pły nę ła rzecz ka? Ko go ksiądz pro boszcz
go nił ze szta che tą z pło tu? Gdzie w okre -
sie II woj ny świa to wej by ło get to?

Ta de uszo wi Szul co wi uda ło ze brać się wie -
le hi sto rycz nych fo to gra fii i ma te ria łów zwią -
za nych z Le gio no wem Przy sta nek (m.in.
zdję cia nie ist nie ją cych już bu dow li, szkol ne,
pro jek ty ar chi tek to nicz ne), któ re sta no wią
barw ne tło do przed sta wia nych opo wie ści.
Ksią żka god na po le ce nia nie tyl ko dla miesz -
kań ców opi sy wa nej dziel ni cy ale przede
wszyst kich dla ka żde go kto po czu wa się
do by cia Le gio no wia ni nem.

Ka mil Stęp kow ski n

miastopartner z daleka

Mo der ni za cja i do po sa że nie
dwóch pla ców za baw na Osie -
dlu Ba to ry to pierw sza in we sty -

cja zre ali zo wa na w Le gio no wie
(po uchwa le Ra dy Mia sta z 29 stycz -
nia 2014 r.) w ra mach ini cja ty wy lo kal -
nej. W tym ro ku 500 000 zł
prze zna czo ne zo sta ło dla osób pra gną -
cych zmie nić coś w swo im oto cze niu,
zro bić coś wspól nie dla swe go osie dla
itp. War to ko rzy stać ze środ ków prze -
zna czo nych na ten cel, choć wy ma ga to
spo ro tru du i „cho dze nia”, by wszyst ko
za piąć na ostat ni gu zik. Gru pa Ini cja -
tyw na (Mał go rza ta Lu zak i Ra da Osie -
dla Ba to ry) prze tar ła szla ki i ci, któ rzy
też bę dą chcie li zro bić coś np. dla swe -
go osie dla, bę dą już mie li ła twiej.

Jak do szło do zre ali zo wa nia pierw szej ini -
cja ty wy lo kal nej? Przed sta wiam na sze dzia -
ła nia krok po kro ku, mo że wska zów ki
przy da dzą się tym, któ rzy ze chcą sko rzy stać
ze środ ków prze zna czo nych w bu dże cie mia -
sta na za da nia pu blicz ne po dej mo wa ne w ra -
mach ini cja ty wy lo kal nej.

Na Osie dlu Ba to ry przy ul. Sło wac kie go
i po bli skich do mach miesz ka ok. 100 dzie ci
w wie ku do 12 lat. W tej czę ści Le gio no wa
nie ma żad nych pla ców za baw, po za dwo ma
na Osie dlu Batory, któ re zde cy do wa nie wy -
ma ga ły mo der ni za cji. Ogól nie do stęp ne, es -
te tycz ne, do brze wy po sa żo ne dwa obiek ty
(je den dla ma lu chów, dru gi dla dzie ci star -
szych) słu żą ce ma łym miesz kań com Le gio -
no wa by ły więc na praw dę po trzeb ne.

Dla te go też już stycz niu zgło si łam się
do Ra dy Osie dla Batory z pro po zy cją stwo -

rze nia Gru py Ini cja tyw nej, któ ra pod ję ła by
się zdo by cia środ ków na mo der ni za cję i do -
po sa że nie ist nie ją cych na Osie dlu pla ców za -
baw. Ra dzie Osie dla oraz kie row nik
Ad mi ni stra cji Osie dla Ali cji Mo sa kow skiej
po mysł bar dzo się spodo bał. W lu tym zo stał
omó wio ny za kres dzia łań po trzeb nych
do mo der ni za cji dwóch pla ców za baw. Od -
by ło się spo tka nie z przed sta wi cie lem fir my,
na któ rym (po kon sul ta cji m.in. z osie dlo wy -
mi dzieć mi) wy bra ne zo sta ły no we urzą dze -
nia. Po nad 300 miesz kań ców po par ło tę
ini cja ty wę, pod pi su jąc się pod pi smem, któ -
re zo sta ło prze ka za ne wraz z wy ma ga ną do -
ku men ta cją ko mi sji. W mar cu zo stał
opra co wa ny har mo no gram prac, za war ta wy -
ma ga na umo wa z SML-W na uży cze nie te -
re nu, spo rzą dzo ny kosz to rys, zgro ma dzo ne
zo sta ły in ne nie zbęd ne do ku men ty (oświad -
cze nie o po sia da nym pra wie do dys po no wa -
nia nie ru cho mo ścią na ce le bu dow la ne, opis
ro bót bu dow la nych, zgło sze nie mo der ni za cji
pla ców za baw do Wydz. Ar chi tek tu ry Sta ro -
stwa Po wia to we go). Pra cy by ło na praw dę
du żo, ale sta ra nia o po zy ska nie fun du szy za -
koń czy ły się suk ce sem i po po zy tyw nym za -
opi nio wa niu wnio sku przez ko mi sję
po wo ła ną przez Ra dę Mia sta, mo żna by ło
przy stą pić do dzia ła nia. Wkład rze czo wy
w po sta ci: środ ków do czysz cze nia i ma lo wa -
nia płot ków, pia chu, sprzę tu po trzeb ne go
do ni we la cji te re nu do star czy ła Ad mi ni stra -
cja Osie dla. Gru pa Ini cja tyw na wraz z chęt -
ny mi do po mo cy ro dzi ca mi po rząd ko wa ła
te ren, czy ści ła i ma lo wa ła ogro dze nie, po ma -
ga ła w de mon ta żu urzą dzeń. Na wet dzie ci
mia ły swój udział w ma lo wa niu płot ków. No -
we sprzę ty do za baw mia ły zo stać za mon to -

wa ne w ład nym
i przy ja znym dzie -
ciom oto cze niu i tak
się sta ło. Fir ma
ATUT w za pla no -
wa nym ter mi nie do -
star czy ła no we
urzą dze nia i nad zo -
ro wa ła ich mon taż.

31 ma ja od by ło się ofi cjal ne otwar cie pla -
ców za baw po łą czo ne z pik ni kiem. Na otwar -
cie przy by ła Gru pa Ini cja tyw na w kom ple cie,
pre zy dent Ro man Smo go rzew ski i pre zes
SML-W Szy mon Ro siak życz li wie wspie ra ją -
cy na sze dzia ła nia oraz oczy wi ście naj bar -
dziej za in te re so wa ne efek tem koń co wym
dzie ci i ich ro dzi ce. By ła mu zy ka, za ba wy
na no wym pla cu za baw, ko lo ro we ba lo ni ki
du żo słod ko ści. Naj więk szą po pu lar no ścią
cie szy ła się wa ta na pa ty ku. Po go da zde cy do -
wa nie sprzy ja ła, by ło cie pło i sło necz nie.

Pla ce za baw są ład ne, funk cjo nal ne i oby
jak naj dłu żej słu ży ły dzie ciom.

Dzię ku ję Ra dzie Osie dla (Do ro cie Mi chal -
skiej (za po moc w za ła twia niu wszel kich
spraw for mal nych i nie tyl ko), An drze jo wi
Głu chow skie mu i Krzysz to fo wi Śli wie
(za nad zór i pra cę przy czysz cze niu i ma lo -
wa niu płot ków oraz po rząd ko wa niu te re nu
na pla cach za baw) i Ja dwi dze Rud nic kiej
oraz Au re lii Kej da). Dzię ku ję za po moc Ali -
cji Mo sa kow skiej, kie row nik Ad mi ni stra cji
Osie dla. Szcze gól ne po dzię ko wa nia na le żą
się naj ak tyw niej szym ro dzi com: Paw ło wi Po -
szy tek, Paw ło wi Lesz czyń skie mu, i Pio tro wi
Szat kow skie mu.

Mał go rza ta Lu zak,
Rad na Ra dy Mia sta Le gio no wo n

Pierw sza ini cja ty wa lo kal na zre ali zo wa na
Kończymy serię, opisującą miasta partnerskie Legionowa. Jako
ostatnie – największe i najbardziej odległe pod wieloma
względami miasto – Jiujiang w Chinach.

Jiu jiang to naj więk sze mia sto part ner skie Le gio no wa – miesz ka tam
po nad 4,5 mln osób. Po ło żo ne w pół noc nej czę ści Pro win cji Jian gxi,
jest pół noc ną bra mą tej pro win cji. Mia sto Jiu jiang jest po ło żo -
ne 850 km od Shan gha ju i 1314 km od Pe ki nu. Jiu jiang jest je dy nym
mia stem, któ re le ży na punk cie prze cię cia rze ki Yangt ze i ko lei Pe -
kin -Kow lo on.

W 1860 r. Jiu jiang zo sta ło na zwa ne mię dzy na ro do wym por tem przez
rząd Qing'a, rok póź niej te re ny mia sta zo sta ły wy dzie rża wio ne przez
Wiel ką Bry ta nię i in ne pań stwa ko lo nial ne. Jiu jang jest jed nym z sze -
ściu miast pod po rząd ko wa nych Pro win cji Jian gxi i zo sta ło za li czo ne
do Świa to wych Za byt ków Kul tu ro wych UNE SCO. Mia sto roz cią ga się
po mię dzy cen tral ną i pół noc ną stre fą kli ma tu zwrot ni ko we go. Pa nu je
tam ła god ny kli mat z czte re ma po ra mi ro ku. Śred nia tem pe ra tu ra po -
wie trza wy no si po mię dzy 16–17 stop ni Cel sju sza. Jiu jang le ży w gó rach

Lu shan któ re są re gio nem tu ry stycz nym i let nim re sor tem zna nym
na szcze blu kra jo wym i mię dzy na ro do wym, głów nie ze swo ich barw nych
kra jo bra zów oraz ró żno rod nych atrak cji. Tu ry sty ka te go mia sta kwit nie.

Oprócz ży znej zie mi, cie płe go kli ma tu, a ta kże du żej ilo ści desz czu,
Jiu jiang po sia da wspa nia łe pre dys po zy cje do roz wo ju agro kul tu ry.
Głów ny mi upra wa mi są: ba weł na, ka pu sta rze pa ko wa, orze chy, her -
ba ta, trzci na cu kro wa, itd. Po za tym prę żnie roz wi ja ją się le śnic two,
ło wiec two, ry bo łów stwo. Go spo dar ka mia sta opar ta jest na wszech -
stron nie roz wi nię tym prze my śle: gór ni czym, me ta lur gicz nym, ma szy -
no wym, bu dow ni czym, tek styl nym, odzie żo wym, naf to wym,
elek tro nicz nym i ży wie nio wym. Jed nym z prio ry te to wych ce lów wło -
da rzy Jiu jang jest na wią zy wa nie kon tak tów part ner skich, mię dzy na -
ro do wa wy mia na w za kre sie: eko no mii, trans por tu, tech no lo gi
i sys te mów edu ka cyj nych oraz zli kwi do wa nie ba rier w kon tak cie
z resz tą świa ta. Wie lo krot nie w Le gio no wie go ści li śmy de le ga cje z Jiu -
jiang, oma wia jąc pod czas ich po by tów przede wszyst kim kwe stie zwią -
za ne z kul tu rą, na uką, mło dzie żą i pra cą.

Kamil Stepkowski n

Da le ki part ner
felieton inicjatywa lokalna
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Ro we ro we mia sto
Po zi mo wej prze rwie, już po raz czwar ty

w Are nie Le gio no wo dzia ła Punkt Ob słu gi
Ro we rzy sty, czyn ny w dni po wsze dnie w go -
dzi nach 1000–1800, a w week en dy do godz. 2000.
Punkt funk cjo nu je w sys te mie on -li ne, ro we -
ry mo żna re zer wo wać na stro nie www.ak tyw ne -
le gio no wo.pl.

Wy po ży czal nia ofe ru je 64 spe cjal nie ozna ko -
wa ne, w peł ni spraw nych ro we ry, po nad to ja ko
jed na z nie licz nych ta kże fo te li ki dzie cię ce, ka ski
we wszyst kich roz mia rach oraz dwie przy czep ki
dla dzie ci, któ re mo gą po mie ścić dwój kę ma lu -
chów, któ rych wa ga ra zem nie prze kro czy 40 kg.
Wy po ży cze nie jest cał ko wi cie bez płat ne.

Michał Kobrzyński n

Po nad 60 ró żnych in sty tu cji, or ga ni za -
cji po za rzą do wych i firm po sia da ją -
cych sto iska na te go rocz nych (01.06)
Dniach Le gio no wa nie mo gło na rze -
kać na brak go ści. Wy jąt ko wo atrak -
cyj ny pro gram oraz część ar ty stycz na
re ali zo wa na we współ pra cy z Let nią
Sce ną Eski spra wi ły, że pod wzglę -
dem osób, któ re po ja wi ły się na im -
pre zie mo gły być to re kor do we Dni
Le gio no wa.

Atrak cją wie czo ru by ły wy stę py lo kal nych
i ogól no pol skich gwiazd w ra mach współ pra -
cy z Let nią Sce ną Eski: le gio now skie ta len ty
a na wet Rad ny Ra dy Mia sta Pa weł Gła żew -
ski. Przed 19 na sce nie po ja wi ła się Do ro ta
„Do da” Rab czew ska. Po tem na sce nie wy stą -
pi ły Ho no ra ta „Ho ney” Skar bek i Oce ana,

któ rej pio sen ka En dless Sum mer pro mo wa -
ła Eu ro 2012. Tra dy cyj nym za koń cze niem

Dni Le gio no wa był po kaz fa jer wer ków.
Ka mil Stęp kow ski n

Dzia ło się! – XXXV Dni Le gio no wa

KS Legionovia – rusza sezon 2014/2015
Przy go to wa nia do se zo nu roz po czął Klub Spor to wy Le gio no via. Se -

zo nu, któ ry za po wia da się nie zwy kle cie ka wie. Le gio now ski Klub sta -
nie przed cię żkim wy zwa niem, za rów no or ga ni za cyj nym jak
i spor to wym. Po re for mie II li ga sta ła się li gą cen tral ną sku pia ją cą
po 8 naj lep szych dru go li go wych ze spo łów z ubie głe go se zo nu. Jak po -
ra dzi so bie w tym gro nie Le gio no via? To py ta nie z pew no ścią czę sto
za da ją so bie ki bi ce pił kar scy z Le gio no wa. Czy no wy tre ner – Sło we -
niec Ro bert Pe vnik zdo ła zbu do wać dru ży nę, któ ra z po wo dze niem
bę dzie wal czy ła na dru go li go wym fron cie. Te go nie wie my, ale jed no

jest pew ne – przed na mi jesz cze te go la ta kil ka me czów, któ re z pew -
no ścią do star czą nam wszyst kim wie lu emo cji. Pierw szym te stem bę -
dzie pierw sza run da szcze bla cen tral ne go Pu cha ru Pol ski – 17 lip ca
KS Le gio no via zmie rzy się na wy jeź dzie ze zwy cięz cą me czu MKS
Trze bi na – Sier sza.

Naj bli ższe me cze KS Le gio no via w Le gio no wie:
• 9 sierpnia (sobota) godz. 1700 – KS Legionovia – Zagłębie

Sosnowiec
• 23 sierpnia (sobota) godz. 1700 – KS Legionovia – Puszcza

Niepołomice
Michał Kobrzyński n

Karp z gril la la tem
Piąty konkurs w grillowaniu Fish&Grill odbył się 21 czerwca.
Pomimo chłodu i porannego deszczu frekwencja zarówno
wśród sędziów, jak i zawodników oraz przede wszystkim
publiczności dopisała.

Naj wa żniej szym punk tem im pre zy by ły zma ga nia ku cha rzy, po dzie -
lo nych na dwie ka te go rie: ama to rów i pro fe sjo na li stów. Ry wa li za cji

przy gril lu to wa rzy szył pik nik ro dzin ny, po ka zy bar ma nów, ku li nar -
ne oraz kon cer ty.

O ty tuł mi strza gril la wal czy ło 12 ekip. W ka te go rii ama to rów wy grał
gril lo wa ny karp w pie trusz ce z so sem po ma rań czo wym z kasz ta na mi i sa -
łat ką ser wo wa ny przez dru ży nę „Ti me Ban dit” a w ka te go rii pro fe sjo -
na li stów – gril lo wa ny karp w wer sji su shi z czer wo ną pa pry ką, świe żym
ogór kiem i owo cem man go przy go to wa ny przez dru ży nę „Mi chalsz cza -
nek”. Pod czas ca łej im pre zy ze sce ny sły chać by ło mu zy kę – za pre zen to -
wa li się le gio now scy mu zy cy, tan ce rze, te go rocz ne go „fi sha” za koń czy ły
kon cert ze spo łu „Car rion” oraz wy stęp Łu ka sza Za gro bel ne go.

Ta ma ra Myt kow ska n

W Mi strzo stwach Pol ski Ju nio rów Młod -
szych w wal kach w swo ich ka te go riach ko lej -

no wy star to wa li de biu tan ci: Ka ro li na Czy -
mer ska K -41 upla so wa ła się na miej scach

5–8, Ja kub Pod gór ski
kat -37 zdo był brą zo wy
me dal, Ar ka diusz Ku -
skow ski na po dium
sta nął dwa ra zy
– po brą zo wy me dal
w ka te go rii 53 i po sre -
bro w dwu bo ju. Mi -
strza mi Pol ski po raz pierw szy zo sta li bra cia
Ja gieł ło: Ra fał kat -61 i Ro bert kat -65, co jest
dla nich ol brzy mim suk ce sem.

Ostat nim za wod ni kiem jest Hu bert Ho łu bo -
wicz, któ ry wy star to wał w kat -49 i swo je
wszyst kie wal ki wy grał przed cza sem, dzię ki
cze mu obro nił ty tuł Mi strza Pol ski z 2013 ro -
ku. Przy po mi na my, że Hu bert cze ka na ofi cjal -
ne po wo ła nie do re pre zen ta cji na Mi strzo stwa
Świa ta ka de tów, któ re od bę dą się 24–27 lip ca
w Ba ku, sto li cy Azer bej dża nu.

Du żym za sko cze niem by ło sta nię cie na po -
dium w kla sy fi ka cji dru ży no wej klu bów
na trze cim miej scu obok ta kich po tęg jak
AZS AWF Po znań i Start Olsz tyn.

Ty dzień póź niej w Bor nym Su li no wie Da -
mian Urba nek, po mi mo dłu giej prze rwy w tre -
no wa niu, do tarł do sa me go fi na łu po ko nu jąc
mię dzy in ny mi ak tu al ne go mi strza Pol ski Se -
nio rów, do pie ro w fi na le uległ na punk ty go -
spo da rzo wi tur nie ju i zo stał Wi ce mi strzem
Pol ski. Dru gi za wod nik, Ka rol Ho łu bo wicz, nie
zna lazł so bie rów nych. Pierw szą wal kę sto czył
z ko le gą z AZS AWF Warszawa, wy gry wa -
jąc 12:3, po zo sta łe wal ki wy grał przed cza sem
zdo by wa jąc swój pią ty ty tuł Mi strza Pol ski.

Z Bor ne go Su li no wa klub przy wiózł po wo -
ła nie dla młod sze go Ho łu bo wi cza – Hu bert
wraz z re pre zen ta cją kra ju wy star tu je na Mi -
strzo stwach Świa ta Ka de tów, któ re od bę dą
się w Ba ku (sto li cy Azer bej dża nu)
w dniach 22–27.07.2014.

Michał Kobrzyński n

Mi strzo wie wal ki
Le gio now ska Aka de mia Spor tów Wal ki po raz pierw szy wy sta wi ła swo ją re pre -
zen ta cję pod czas Ogól no pol skiej Olim pia dy Mło dzie ży w Ta ekwon do Olim pij -
skim, któ ra od by ła się w dniach 20–22 czerw ca we Wro cła wiu. Ka de ci
z le gio no wa zo sta li trze cią dru ży ną w kra ju a za le d wie ty dzień póź niej (28.06)
ich star si ko le dzy od nie śli suk ces w Mło dzie żo wych Mi strzo stwach Pol ski w Ta -
ekwon do Olim pij skim, roz gry wa nych w Bor nym Su li no wie.

sportLegionowo na sportowomiasto lato w Legionowie
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Po ra da lekarza

Podróżuj zdrowo i bezpiecznie
Je ste śmy w trak cie okre su urlo po we go. Wie lu z nas spę dza
wol ny czas na wy jaz dach do kra jów eg zo tycz nych, gdzie na -
ra że ni je ste śmy na kon takt z wi ru sa mi, bak te ria mi i in ny mi
nie bez piecz ny mi dla zdro wia drob no ustro ja mi cho ro bo twór -
czy mi. Nasz or ga nizm jest bar dziej na ra żo ny na cho ro by wy -
wo ła ne przez po wy ższe mi kro or ga ni zmy, gdyż nasz układ
od por no ścio wy nie wy two rzył prze ciw ciał do wal ki z ni mi, bo
ni gdy się z ni mi nie spo tkał. Cho ro by tro pi kal ne są dla nas
bar dzo nie bez piecz ne, gro żą wie lo ma cię żki mi po wi kła nia mi.

Wy je żdża jąc do kra jów eg zo tycz nych po win ni śmy za dbać o wła ści we
za bez pie cze nie na wy pa dek kon tak tu z wie lo ma drob no ustro ja mi chor -
bo twór czy mi. Naj lep szą for mą za bez pie cze nia są szcze pie nia ochron ne,
któ re pro wa dzą po rad nie spe cja li stycz ne. Gdy pla nu je my wy jazd w da le -
kie re gio ny po win ni śmy sko rzy stać z po ra dy ta kiej pla ców ki me dycz nej
i za szcze pić się co naj mniej 2 ty go dnie przed wy jaz dem. Czas ten jest po -
trzeb ny do wy two rze nia od por no ści po szcze pien nej. W na szej przy chod -
ni „Zdro wie”, już wkrót ce bę dzie mo żna za szcze pić się przed urlo pem.
Obec nie mo żna za się gnąć po ra dy spe cja li stycz nej le ka rza.

Szcze pie nia obo wiąz ko we
Nie któ re pań stwa wy ma ga ją, aby tu ry ści od wie dza ją cy ich kraj by li za -

szcze pie ni prze ciw ko kon kret nym cho ro bom. Obec nie je dy nym szcze -
pie niem obo wiąz ko wym przy wjeź dzie do nie któ rych kra jów, głów nie
afry kań skich, jest szcze pie nie prze ciw żół tej fe brze. Do wo dem za szcze -
pie nia jest wpis do mię dzy na ro do wej ksią żecz ki szcze pień wy da wa nej
w punk cie szcze pień, któ rą na le ży za brać ze so bą. Nie któ re kra je mo gą

żą dać szcze pień na pod sta wie wła sne go pra wa wi zo we go, np. Ara bia Sau -
dyj ska wy ma ga uod por nie nia prze ciw ko za ka że niom me nin go ko ko wym.

Szcze pie nia za le ca ne
Le karz me dy cy ny pod ró ży mo że za le cić w za le żno ści od miej sca do ce -

lo we go in ne szcze pie nia, np. prze ciw bło ni cy, tę żco wi, po lio my eli tis, du -
ro wi brzusz ne mu, żół tej fe brze (tzw. żół tej go rącz ce), wi ru so we mu
za pa le niu wą tro by ty pu A (WZW A), wi ru so we mu za pa le niu wą tro by ty -
pu B (WZW B), za ka że niom me nin go ko ko wym, cho le rze, wście kliź nie
czy też klesz czo we mu za pa le niu mó zgu.

Pro fi lak ty ka
Naj częst szą przy czy ną pro ble mów zdro wot nych pod ró żnych są za ka -

żo na wo da i je dze nie – za nim spo ży je my po si łek, po win ni śmy upew nić
się, że żyw ność by ła od po wied nio prze cho wy wa na, a na stęp nie sta ran nie
ugo to wa na. Na le ży pić wo dę w fa brycz nie za mknię tych bu tel kach, któ rą
le piej za wsze go to wać. Po win ni śmy rów nie uni kać ko stek lo du.

W kra jach tro pi kal nych tu ry ści na ra że ni są na kon takt z owa da mi, któ -
re prze no szą roz ma ite cho ro by. Po wszech nie wy stę pu ją ce ko ma ry prze -
no szą żół tą fe brę, ma la rię, go rącz kę den ga, ja poń skie za pa le nie mó zgu,
a ta kże wie le in nych.

Do ku men tem po twier dza ją cym prze by te szcze pie nia jest „Żół ta ksią -
żecz ka”, któ rą na le ży za brać ze so bą w pod róż. Przed ka żdą eg zo tycz ną
pod ró żą war to wy brać się na kon sul ta cję z le ka rzem me dy cy ny pod ró ży.

Jesz cze wtym ro ku wPrzy chod ni „Zdro wie” po ja wi się cer ty -
fi ko wa na po rad nia me dy cy ny pod ró ży, w któ rej to le ka rze
spe cja li ści bę dą udzie la li po rad zdro wot nych zwią za nych
zwy jaz da mi urlo po wy mi dokra jów po za gra ni ca mi Pol -
ski. Bę dzie mo żna rów nież wy ko nać szcze pie nie.

dr Iwona Górska,
Przychodnia „Zdrowie”

Legionowo ul. Sowińskiego 15A
www.zdrowie-legionowo.pl n

Kro ni ka po li cyj na
Awan tu ra ro dzin na z no żem

7 lip ca w jed nym z miesz kań w blo ku przy Alei 3 Ma ja od by ła się
za kra pia na al ko ho lem im pre za, pod czas któ rej po mię dzy pa rą ży -
ją cą w kon ku bi na cie wy wią za ła się awan tu ra. W jej wy ni ku mę żczy -
zna zo stał ugo dzo ny no żem w gar dło. Ran ny mę żczy zna zo stał
od wie zio ny do szpi ta la.

Ko bie ta zo sta ła za trzy ma na.

Tra gicz ny fi nał ro dzin nej kłót ni
30 czerw ca oko ło godz. 1800 słu żby ra tun ko we zo sta ły po in for mo -

wa ne o awan tu rze ro dzin nej w oko li cy mar ke tu Kau fland
przy ul. Ze grzyń skiej. Świad ko wie re la cjo no wa li, że mę żczy zna ugo -
dził to wa rzy szą cą mu ko bie tę no żem, po czym zra nił sie bie. W wy -
ni ku sa mo oka le cze nia mę żczy zna po niósł śmierć na miej scu.
Ko bie ta tra fi ła do szpi ta la.

Zła pa ny z nar ko ty ka mi
Po li cjan ci za trzy ma li w oko ki cy ul. So bie skie go 24-let nie go miesz -

kań ca Le gio no wa, Pa try ka P. Mę żczy zna miał przy so bie 0,55 gra -
mów środ ków odu rza ją cych i szkla ną fif kę. Susz pod da no ba da niu,
któ re wy ka za ło, że jest to ma ri hu ana. 24-la tek przy znał się do wi ny
i do bro wol nie pod dał się ka rze.

Pa pie ro sy z prze my tu na tar gu
Po li cjan ci z ze spo łu wy wia dow czo - pa tro lo we go le gio now skiej ko -

men dy za trzy ma li na tar gu dwie ko bie ty. 57-let nia Gra ży na Z.
oraz 39-let nia Mo ni ka S. po sia da ły 600 pa czek pa pie ro sów ró żnych
ma rek bez pol skich zna ków ak cy zy. Za trzy ma ne ko bie ty od po wie -
dzą przed są dem. Zgod nie z ko dek sem kar no -skar bo wym gro zi im
ka ra grzyw ny i prze pa dek za bez pie czo ne go mie nia. n

Chroń swoje dane osobiste
Wa ka cje są cza sem bez tro ski i le ni stwa. To rów nież do sko na ły

mo ment dla zło dziei to żsa mo ści, dla te go pa mię taj, aby chro nić
swo je do ku men ty i da ne oso bi ste.
1. Niszcz dokumenty i faktury, które zawierają Twoje dane.
2. Nie zostawiaj w zastaw dowodu osobistego, nikt zgodnie

z prawem nie może wymagać jego pozostawienia.
3. Dopilnuj, aby kserokopie Twojego dowodu lub prawa jazdy

zostały zniszczone w niszczarce lub miały trwałą adnotację
w jakim celu zostały zrobione.

4. Na plażę nie zabieraj ze sobą żadnych dokumentów.
5. Zgubione dokumenty od razu zastrzeż w banku. Zgłoś

zagubienie dokumentów na Policji.
6. Przeglądaj sprawozdania operacji karty kredytowej i wyciągi

bankowe, corocznie sprawdzaj historię kredytową w Biurze
Informacji Kredytowej.

7. Nie udostępniaj swojego numeru PESEL.

Po ra da ap te ka rza

Cho ry na wa ka cjach
Wa ka cje to naj lep szy czas na od po -
czy nek, zmia nę oto cze nia a przede
wszyst kim świet na oka zja do spę dze -
nia wię cej cza su z naj bli ższy mi. Mo że
na wet na pra wie nia re la cji z ni mi. Mu -
si my się jed nak do brze przy go to wać
do te go, aby nic nie by ło w sta nie ze -
psuć nam ra do ści urlo po wa nia, na wet
desz czo wa po go da. Pa mię taj my rów -
nież, że żad na cho ro ba oprócz ta kiej,
któ ra wy ma ga pod łą cze nia do spe cja -
li stycz nej apa ra tu ry, nie jest prze ciw -
wska za niem do ko rzy sta nia z uro ków
urlo pu. Jest to oczy wi ście spraw dzian
dla tych, któ rzy się cho rym opie ku ją.

Przed urlo pem na le ży oczy wi ście spraw dzić
stan zdro wia cho re go i upew nić się, że po zwa -
la on na wy jazd. Za bie ra my ze so bą wszyst kie
prze pi sa ne le ki i pil nu je my wła ści we go ich daw -
ko wa nia, zgod ne go z za le ce nia mi le ka rza pro -
wa dzą ce go. Szcze gól nie mu szą o tym pa mię tać
cho rzy na cu krzy cę, ast mę oskrze lo wą, nad ci -
śnie nie, cho ro by ser ca i in ne.

Za gro żo ny ana fi lak sją mo że być ka żdy, lecz
zwłasz cza aler gi cy mu szą być przy go to wa ni
wstrząs ana fi lak tycz ny. Szcze gól nie na ra żo ne
są oso by uczu lo ne na po kar my (np. orze chy,

owo ce mo rza, mle ko i ja ja), jad owa dów, le ki.
Ana fi lak sja mo że być śmier tel na, dla te go ka -
żdy aler gik, je śli miał kie dy kol wiek ana fi lak sję,
po wi nien no sić ze so bą am puł ko strzy kaw kę
z ad re na li ną do sa mo dziel ne go po da nia. Mo -
żna ją prze cho wy wać po za lo dów ką aż 6 mie -
się cy. Jest do stęp na tyl ko na re cep tę.
Ko niecz na jest oczy wi ście dia gno sty ka aler go -
lo gicz na aby po znać przy czy nę ana fi lak sji, gdyż
mo że być ona za bój cą na urlo pie.

Szcze gól ną gru pą na wa ka cjach są dia be ty cy,
któ rzy mu szą pa mię tać za wsze i wszę dzie
o przyj mo wa niu in su li ny i o od po wied nim jej
prze cho wy wa niu, aby nie utra ci ła swo ich wła -
ści wo ści. Ak tu al nie uży wa ną in su li nę prze cho -
wu je my we wstrzy ki wa czu je śli tem pe ra tu ra
w po miesz cze niu nie prze kra cza 25°, po wy żej
mu si my trzy mać ją w lo dów ce w tem pe ra tu -
rze 2–8° (nie mo żna jej za mra żać!!!). W cza sie
pod ró ży za bez piecz my ją w spe cjal nych ter mo -
sach lub to reb kach ter micz nych. W sa mo lo cie
na le ży prze cho wy wać ją w ba ga żu pod ręcz nym.

Kie dy już do je dzie my na miej sce na sze go let -
nie go od po czyn ku ko rzy staj my wpeł ni zuro ków
la ta. Do bro czyn na moc słoń ca spra wia, że czu -
je my się szczę śli wi i opty mi stycz nie pa trzy my
na świat. Je go pro mie nie ła go dzą wie le do le gli -
wo ści. Wzmac nia od por ność i pod no si spraw -
ność ukła du ner wo we go, co spra wia, że le piej
ra dzi my so bie ze stre sem. Mi ja ją też kło po ty ze
snem. Pod wpły wem słoń ca skó ra wy twa rza wi -
ta mi nę D, któ ra jest nie zbęd na do pra wi dło we -
go roz wo ju ko ści i zę bów oraz za pew nia

od po wied ni po ziom wap nia w or ga ni zmie. To
wła śnie ten mi ne rał po bu dza mózg do pro duk -
cji hor mo nów szczę ścia czy li se ro to ni ny i do pa -
mi ny. Świa tło sło necz ne po ma ga cho rym
na łusz czy cę oraz cier pią cym na ato po we za pa -
le nie skó ry. Aby jed nak opa la nie po zy tyw nie
wpły nę ło na nasz or ga nizm, trze ba go za ży wać
wroz sąd nych daw kach. Zbyt in ten syw ne, dłu gie
opa la nie wy su sza skó rę i przy spie sza po wsta wa -
nie zmarsz czek. Cza sem wręcz na si la nie któ re
scho rze nia. Dla te go też ko rzy staj my ze słoń ca
naj le piej w ru chu, spa ce ru jąc do go dzi ny 11
i po po łu dniu po 16. Oso by o ja snej kar na cji po -
win ny za czy nać od 10 mi nu to wych ką pie li sło -
necz nych, z ciem ną kar na cją mak sy mal nie 20
mi nut, po tem na le ży za sto so wać filtr UV.

Ką pie le sło necz ne bez uży cia fil trów są prze -
ciw wska za ne oso bom za ży wa ją cym nie któ re le -
ki, gdyż mo gą one zwięk szać wra żli wość
na słoń ce, po wo du jąc opa rze nia i prze bar wie -
nia, cza sem nie od wra cal ne. Do gru py tej na le -
żą nie któ re an ty bio ty ki, le ki uspo ka ja ją ce,
na nad ci śnie nie, cu krzy cę, an ty kon cep cyj ne
oraz nie któ re zio ła np.:dziu ra wiec.

Pa mię taj my za tem, że wszyst ko mu si być
z umia rem, słoń ce rów nież, aby śmy mo gli wró -
cić za do wo le ni zwa ka cji bez ko niecz no ści le cze -
nia po pa rzeń, ni we lo wa nia zmarsz czek
i prze bar wień, cza sem bar dzo dłu go -
trwa le i kosz tow nie.

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

Na Ko per ni ka n

poradyeksperci

Bezpieczne wakacje 2014
Wa ka cje w peł ni. Dzie ci wy ru sza ją na ko lo -

nie i obo zy, do ro śli wy je żdża ją na urlo py, wie le
osób wy bie ra ak tyw ny wy po czy nek nad wo dą
lub na gór skich szla kach. Okres wa ka cji to rów -
nież czas da le kich pod ró ży, co wią że się ze
wzmo żo nym ru chem au to bu sów i sa mo cho -
dów, któ re bę dą prze wo zić dzie ci na let ni wy -
po czy nek. Czę ściej niż zwy kle od wie dza ne
bę dą klu by, pu by i dys ko te ki. Aby uchro nić się
przed nie bez pie czeń stwem i je go ne ga tyw ny mi
na stęp stwa mi, war to przy po mnieć so bie, cze go
na le ży się wy strze gać i na co zwra cać szcze gól -
ną uwa gę, aby wa ka cje mi nę ły bez piecz nie do -
star cza jąc tyl ko po zy tyw nych
i nie za po mnia nych wra żeń. 27 czerw ca le gio -
now scy po li cjan ci roz po czę li ak cję „Bez piecz -
ne wa ka cje”. Dzia ła nia po trwa ją do 31 sierp nia.

Ape lu je my do dzie ci i mło dzie ży o roz wa -
gę, a do ro dzi ców i opie ku nów zwra ca my się
z proś bą o zwró ce nie szcze gól nej uwa gi
na to, co ro bią ich po cie chy w cza sie wol nym.

Za nim wy je dziesz z do mu i za mkniesz
drzwi:

Zło dziej nie ma wa ka cji. Do brą prak ty ką
jest, aby przed wy jaz dem po pro sić za ufa ną
oso bę, np. są sia da o za opie ko wa nie się
miesz ka niem. Cza sa mi wy star czy wie czo -
rem włą czyć na chwi lę świa tło, za brać ze
skrzyn ki pocz to wej ko re spon den cję oraz
ze brać ulot ki spod drzwi. Je że li nie mo żesz
li czyć na ta ką po moc, pro po nu je my:
• spisać numery fabryczne i markę

sprzętu RTV i AGD
• starannie zabezpieczyć przedmioty

o dużej wartości, ważne dokumenty
i gotówkę

• dokładnie zamknąć wszystkie okna i drzwi
• zakręcić dopływ gazu i wody, odłączyć

niepotrzebne urządzenia elektryczne
od zasilania.

Upewnij się, że przygotowałeś samochód
do podróży:
• przed wyjazdem sprawdź stan

techniczny samochodu. Wizyta w stacji
diagnostycznej nie zajmie dużo czasu,
a naprawienie ewentualnych drobnych
usterek pozwoli bezpiecznie dojechać
do miejsca wypoczynku

• zaplanuj trasę przejazdu
z uwzględnieniem przerw na odpoczynek,
sprawdź aktualne informacje o remontach
i budowach na wyznaczonej trasie

• koniecznie sprawdź ważność
ubezpieczenia OC, wymagane
wyposażenie oraz stan koła zapasowego,
dopasuj fotelik do sylwetki dziecka.

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

ograniczonych bojami: żółtymi dla
początkujących oraz czerwonymi dla
zaawansowanych

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

• ubrania i rzeczy osobiste pozostawiaj
pod opieką znanej Ci osoby

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

• po spożytym posiłku odpocznij
przed kąpielą

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

uraz kręgosłupa
• wzywaj pomoc wyłącznie

w sytuacjach, kiedy
rzeczywiście jest
potrzebna

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

• w przypadku złego samopoczucia
natychmiast wyjdź z wody

• nigdy nie wchodź do wody po spożyciu
alkoholu

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

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

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

Dziec ko na ko lo nii/obo zie:
• sprawdź kto organizuje pobyt dziecka

oraz czy posiada odpowiednie kwalifikacje
• uczulaj i ostrzegaj dziecko

przed kontaktami z osobami nowo
poznanymi, które mogą okazać się
niebezpieczne

• uświadamiaj i ostrzegaj dziecko
o niebezpieczeństwie, jakie niosą
za sobą narkotyki, papierosy oraz
alkohol pamiętając, że wakacje
sprzyjają pierwszym kontaktom z nimi

• przestrzegaj dziecko przed kontaktem
ze zwierzętami, które mogą być
nosicielami wścieklizny.

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

porady strefa 997/986
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