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Dro dzy Czy tel ni cy,
te ma tem prze wod nim te go nu me ru
mie sięcz ni ka jest coś, co nie uchron -
nie spo tka ka żde go z nas. Sta rość.
Na prze kór pol skie mu ste reo ty po wi,
któ ry uto żsa mia ten okres ży cia ze
scho ro wa niem, znie do łę żnie niem, po -
trze bą ko rzy sta nia z po mo cy in nych,
le gio now scy Se nio rzy są co raz bar -
dziej ak tyw ni.

Ta kie na sta wie nie, nie ma ją ce uza sad nie -
nia w spo łecz nym po strze ga niu pro ce su sta -
rze nia się, ko rzyst nie wpły wa za rów no
na kształ to wa nie spo łecz nych po staw wo bec
sta ro ści, jak i na sa mo po czu cie tych, któ rzy
prze kro czy li próg wie ku eme ry tal ne go.

Bo prze cież przej ście na eme ry tu rę wca le nie
mu si ozna czać sta ro ści i ze pchnię cia na mar gi -
nes! Co praw da Świa to wa Or ga ni za cja Zdro -
wia okre śla próg sta ro ści na 60 lat, lecz me try ka
nie rzad ko nie idzie w pa rze z ze ga rem bio lo -
gicz nym. W ka żdy etap ży cia czło wiek po wi -
nien wkra czać z peł ną świa do mo ścią zmian,
któ re za cho dzą w je go or ga ni zmie, ale trze ba
na uczyć się je ak cep to wać, wy ko rzy stać za le ty
okre su, któ ry okre śla ny jest ja ko je sień ży cia,
dru ga mło dość, zło ty wiek ży cia czy trze ci wiek.

Le gio now scy Se nio rzy ma -
ją to szczę ście, że w mie ście
dzia ła ją fan ta stycz ni lu dzie,
ta cy jak Ro man Bi skup ski
czy Ry szard Win nic ki, któ rzy
ak ty wi zu ją śro do wi sko, dzia -
ła ją na rzecz je go in te gra cji,
znaj du ją środ ki na wspól ne wy jaz dy, za ba wy
i spo tka nia. Le gio now ski Uni wer sy tet Trze cie -
go Wie ku to nie tyl ko wy kła dy, to również mo -
żli wość po zna nia ję zy ków ob cych, ob słu gi
kom pu te ra, za ję cia pla stycz ne, ale też gim na sty -
ka, ta niec, a na wet chór. Stwo rzo ny przez Eme -
ry tów, Ren ci stów i In wa li dów ze spół ERIN
na sta łe wpi sał się w miej ski kra jo braz.

Z my ślą o oso bach star szych w tym ro ku
po wsta nie w po bli żu Are ny Le gio no wo Park
Zdro wia, w któ rym obok ście żek do po pu lar -
ne go nor dic wal kin gu i si łow ni pod chmur ką
znaj dzie się ta kże tę żnia.

Od cie ni sta ro ści jest tak wie le, jak wie le jest
ludz kich hi sto rii. O tym, jak bę dzie wy glą dać
na sza sta rość mo że my za de cy do wać my sa mi.
Naj wa żniej sze jest na sta wie nie i po zy tyw ne my -
śle nie, bo jak mó wił Georg Chri stoph Liech ten -
berg „nic szyb ciej nie po sta rza czło wie ka niż
czę ste my śle nie o tym, że się sta rze je”.

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

l 10.02, godz. 1000, Biblioteka
– spotkanie z Tamarą Brzezińską,
autorką książki „My, zwykli ludzie”

l 11.02, godz. 1500, Ratusz – Kino
Seniora, film „Znachor”

l 12.02, godz. 900–1100, Biblioteka
– konsultacje komputerowe dla
dorosłych

l 14.02, godz. 1730, Muzeum – wieczór
walentynkowy „Zakochaj się
w Muzeum”

l 14.02, godz. 1800, Ratusz – koncert
walentynkowy: grupa
wokalno-kabaretowa Moderato

l 14.02, godz. 1915, Biblioteka
– spotkanie autorskie z poetką Sylwią
Piwowar połączone z wernisażem jej
wystawy fotograficznej
„Sny o Nibylandii”

l 15.02, godz. 1130–1230, Biblioteka
– Rodzinna Sobota w Bibliotece:
spotkanie autorskie z Wiesławem
Drabikiem, autorem ok. 170
książeczek dla maluchów,
z możliwością zakupu książek

l 15.02, godz. 1800, Ratusz – Galeria
Sztuki Ratusz, otwarcie wystaw:
Wiesławy Frej (haft)
i Szmaciankowy Dom

l 15.02, godz. 1800, Ratusz – koncert
Tercetu Egzotycznego

l 17.02, godz. 1000–1100, Biblioteka
– Klubik Małego Czytelnika (dla
dzieci w wieku 4–5 lat nie
uczęszczających do przedszkola)

l 19.02, godz. 900–1100, Biblioteka
– konsultacje komputerowe dla
dorosłych

l 23.02, godz. 1400, Muzeum – wykład
„O potrzebie konserwacji zabytków
archeologicznych” poprowadzi mgr
inż. Władysław Weker

l 23.02, godz. 1500, Ratusz – Niedzielne
Spotkania z Bajką: spektakl „Jak to
smok zrobił jeden niefortunny skok”

l 26.02, godz. 900–1100, Biblioteka
– konsultacje komputerowe dla
dorosłych

Ak cja „Zi ma w mie ście” (ró żne in sty -
tu cje i miej sca w Le gio no wie), 17–28
lu te go – patrz strony 18–19. n
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Z okazji Dnia Świętego Walentego (14 lutego)
życzymy Państwu Miłości, która jest najważniejszym, co może nas w życiu spotkać.

Życzymy, żeby każdy z Państwa miał w swoim otoczeniu kogoś, kogo kocha ze wzajemnością, o kogo troszczy
się na co dzień i kto zawsze poda pomocną dłoń.

Aby zawsze u Państwa boku był ktoś, przed kim otworzą Państwo swoje serca.
Redakcja

Finał WOŚP Na Ratunek
Wiel ka Or kie stra Świą tecz nej Po mo cy za gra ła po
raz 22. tra dy cyj nie w dru gą nie dzie lę stycz nia. Le gio no wo
włą czy ło się do ak cji, tym ra zem pod ha słem „Na ra tu nek”.
Na si wo lon ta riu sze ze bra li 166 893,76 zł.

Ka żde go ro ku bli sko 120 ty się cy wo lon ta riu szy zbie ra pie nią dze,
któ re póź niej roz li cza w swo ich szta bach. W Le gio no wie tra dy cyj nie
dzia ła ły dwa szta by – w Li ceum Ogól no kształ cą cym im. Ma rii Ko nop -
nic kiej i w Ze spo le Szkół na os. Pia ski. Do ak cji włą czy ły się miej skie
szko ły i przed szko la: Ze spół Szkół Ogól no kształ cą cych nr 2, Przed -
szko le Miej skie nr 12 im. Kró la Ma ciu sia, Ze spół Szkol no-Przed -
szkol ny w Le gio no wie im. Le gio nów Pol skich 1914–1918, Ze spół
Szkol no-Przed szkol ny nr 2. Wspól nie z ni mi „gra ła” Spo łecz na Szko -
ła Pod sta wo wa nr 35 im. No bli stów Pol skich STO oraz SPP
„Nadzieja”.

Pla ców ki prze ści ga ły się w atrak cjach dla miesz kań ców – or ga ni zo -
wa ne by ły me cze siat ków ki i pił ki no żnej, strzel ni ca, po ka zy tań ca, jo -
gi, ta ekwon do, ca po eiry, pierw szej po mo cy i su rvi va lu.

Re kon struk to rzy Żoł nie rze Ma zow sza po ka za li jak dzia łał i wy glą -
dał VIII Pułk Pie cho ty Księ stwa War szaw skie go, Cen trum Szko le nia
Po li cji za pre zen to wa ło tre su rę psa, by ły po ka zy sprzę tu woj sko we go
i ra tow nic twa me dycz ne go, po ra dy ko sme tycz ki, die te ty ka i ar chi tek -
ta. Na to rze RC mo żna by ło ści gać się mo de la mi sa mo cho dów, od -
by ły się licz ne kon cer ty, a na wet ogni sko z kieł ba ska mi i grą
na gi ta rze. W Ze spo le Szkół przy ul. Ze grzyń skiej au kcję po pro wa -

dził Wal de mar Ob ło za (Ro man z „Na Wspól nej”), a w ZSP nr 2 ak -
tor Ra fał Cie szyń ski.

Uni wer sy tet Trze cie go Wie ku za pro sił nie tyl ko se nio rów, wśród
atrak cji zna la zły się: po kaz tań ca, po kaz bre ak dan ce, kon cer ty mu -
zycz ne, po ka zy pierw szej po mo cy. Spe cja li ści udzie la li in for ma cji
na te mat cu krzy cy i pro wa dze nia oso by ociem nia łej, a dla Pań w wie -
ku 50+ był in struk taż jo gi.

O go dzi nie 2000 od by ło się tra dy cyj ne „Świa teł ko do Nie ba”.
Ze bra ne pie nią dze zo sta ną prze ka za ne na za kup spe cja li stycz ne go

sprzę tu dla dzie cię cej me dy cy ny ra tun ko wej i god nej opie ki me dycz -
nej se nio rów.

Łu kasz Kon stan ty no wicz n

Pod czy nad to ra mi?
Po otwar ciu tu ne lu dro go we go
pod to ra mi ko le jo wy mi w Al. Róż,
PKP PLK pla no wa ło cał ko wi tą li kwi -
da cję prze jaz du w uli cach Wy szyń -
skie go/Par ko wa. Dzię ki sta ra niom
władz mia sta i po wia tu spół ka zgo -
dzi ła się utrzy mać na ziem ne przej -
ście dla pie szych i ro we rzy stów
do cza su wy bu do wa nia przej ścia
bez ko li zyj ne go. Po nie waż to przy -
szli użyt kow ni cy przej ścia wie dzą co
dla nich jest naj wy god niej sze, Urząd
Mia sta py ta miesz kań ców czy po -
win na to być do sto so wa na do po -
trzeb ro we rzy stów kład ka czy
przej ście pod ziem ne.

Miej scy rad ni (Ta de usz Szulc, Mar cin
Smo go rzew ski, Mar ta Bo guc ka-Frań czak,
Pa weł Le wan dow ski, Piotr Top czew ski i Ar -
tur Żu chow ski) od kil ku ty go dni zbie ra ją
pod pi sy pod li stem do władz PKP z żą da -
niem wstrzy ma nia de cy zji o za mknię ciu prze -

jaz du i pod ję cia pil nych prac nad bu do wą
kład ki nad to ra mi ko le jo wy mi. Do tych czas
uda ło się ze brać już kil ka ty się cy pod pi sów.

Obok na dal trwa ją cej ak cji rad nych,
Urząd Mia sta za py tał użyt kow ni ków czy
wo lą trze cie przej ście pod ziem ne ze scho -
da mi i win da mi czy też kład kę z ła god ny mi
pod jaz da mi dla ro we rów i wóz ków. Przed -
sta wio no wa dy i za le ty obu roz wią zań, choć
mia sto nie ukry wa, że kład ka to znacz nie
szyb sze do re ali za cji roz wią za nie. A wy bu -
do wa ne przez ko le ja rzy przej ścia pod ziem -
ne na sta cjach PKP Le gio no wo i PKP
Le gio no wo Przy sta nek cie szą się złą sła wą
ja ko nie zbyt bez piecz ne, wiecz nie brud ne
i de wa sto wa ne z nie dzia ła ją cy mi win da mi.

Kon sul ta cje zo sta ną prze pro wa dzo ne
od 3 do 17 lu te go br. w for mie an kie ty on -
li ne, do stęp nej na stro nie in ter ne to wej
mia sta oraz w for mie wy dru ko wa nych
do wy peł nie nia for mu la rzy, roz dy stry bu -
owa nych do skrzy nek pocz to wych po se sji
po ło żo nych w bli skiej oko li cy prze jaz du
ko le jo we go Par ko wa – Wy szyń skie go. Wy -
ni ki zo sta ną opu bli ko wa ne 20 lu te go br.

Ta ma ra Myt kow ska n
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Pierw szy pol ski lot stra tos fe rycz ny
Lot od był się 28 lu te go 1933 r. z por tu ba lo no we go w Le gio no wie. Lu to wa da ta zo sta ła wy bra na

nie przy pad ko wo. W tym mie sią cu pa no wa ły naj mniej sze ró żni ce tem pe ra tur mię -
dzy po wierzch nią zie mi a po wie trzem na du żej wy so ko ści.
Uczest ni cy lo tu – por. Zbi gniew Bu rzyń ski oraz por. Fran ci szek
Hy nek – wy star to wa li o godz. 1433 na ba lo nie „Po lo nia” (po jem -
ność 2200 m3). W chwi li star tu po wło kę ba lo nu wy peł nio no tyl -
ko 730 m3 wo do ru – czym wzo ro wa no się na lo cie prof. A. Pic car da.
Ze wzglę du na roz sze rzal ność ga zu na du żych wy so ko ściach pi lo ci
oba wia li się ro ze rwa nia po wło ki ba lo nu. W cza sie lo tu na stą pi ły nie -
prze wi dzia ne kom pli ka cje. Na wy so ko ści 8500 m Z. Bu rzyń ski za -
słabł z po wo du bra ku tle nu. Tyl ko więk sza od por ność je go
współ pa sa że ra ura to wa ła mu ży cie. Jak się póź niej oka za ło, pi lo ci by li
wy po sa że ni w nie od po wied nią apa ra tu rę tle no wą (ty pu szpi tal ne go).
Po nad to po prze kro cze niu wy so ko ści 8000 m prze sta ły dzia łać wszyst -
kie urzą dze nia (ba ro graf tu szo wy i wa rio metr). Me te oro graf od czy ta -
ny po lo cie w le gio now skiej Sta cji Ae ro lo gicz nej PIM wy ka zał naj więk szą
wy so kość 9762 m i naj ni ższą tem pe ra tu rę – 60°C. W cza sie lo tu pi lo ci
osią gnę li stra tos fe rę, któ rej gra ni ca 28 lu te go 1933 r. ob ni ży ła się do pu -
ła pu 10 km. Lot zo stał ofi cjal nie od no to wa ny w roz ka zach dzien nych 2.
Ba ta lio nu Ba lo no we go, jed no st ce w któ rej słu ży li obaj ofi ce ro wie.

Ja cek Szcze pań ski n

aktualnościuniwersytet trzeciego wieku

lutego 1933 r.

28
wtorek

pierwszy polski lotstratosferycznyRomana i Makarego

Õwschód: 626zachód: 1713 àwschód: 539zachód: 1636

Legionowo w liczbach

l 166 893,76 zł zebrali legionowscy

wolontariusze podczas 22. Finału Wielkiej

Orkiestry Świątecznej Pomocy

l 91 957,88 zł zebrano w sztabie

w LO im. M. Konopnickiej

l 39 491,12 zł zebrał Zespół

Szkolno-Przedszkolny nr 2

l 30 494,76 zł zebrano w Zespole

Szkół

l 4 950 zł zebrało Stowarzyszenie

Pomocy Potrzebującym Nadzieja

l 630 zł – za tyle wylicytowano piłkę

z autografem Roberta Lewandowskiego n

aktualności z życia miasta

W oczekiwaniu
na konkurs
Po nie spo dzie wa nej re zy gna cji kan dy da ta

na pre ze sa miej skiej spół ki cie płow ni czej,
Ra da Nad zor cza PEC mu si roz pi sać no we
po stę po wa nie kon kur so we. Jest to dłu go -
trwa ła pro ce du ra, więc do cza su roz strzy -
gnię cia ko lej ne go kon kur su Ra da
Nad zor cza po wo ła ła na pre ze sa Nar cy -
za Krzysz to fa To kar skie go – miesz kań ca Le -
gio no wa do świad czo ne go w za rzą dza niu
i kie ro wa niu du ży mi ze spo ła mi ludz ki mi
i or ga ni za cja mi.

No wy p.o. pre ze sa PEC zo stał po wo ła ny
na wnio sek Zgro ma dze nia Wspól ni ków
na trzy mie sią ce. Jest to czas po trzeb ny
na po now ne ogło sze nie kon kur -
su, ze bra nie apli ka cji kan dy da -
tów, prze pro wa dze nie roz mów
kwa li fi ka cyj nych i wy bra nie
naj lep sze go spo śród chęt nych
do kie ro wa nia miej ską cie -
płow nią.

Pan Nar cyz To kar ski kie -
ro wał tak du ży mi or ga ni za -
cja mi jak SPZOZ
w Puł tu sku, SZP ZOZ
w No wym Dwo rze Ma zo -
wiec kim, Gmin ną Spół -
dziel nią „Sa mo po moc
Chłop ska” w Se roc ku.
Był też kie row ni kiem
Urzę du Re jo no we go
w Le gio no wie, Kie row ni -
kiem Wy dzia łu Sta ro stwa Po wia to -
we go w No wym Dwo rze oraz za stęp cą
Dy rek to ra le gio now skie go KZB. Ostat nio
był za trud nio ny w KZB.

– To dla mnie ko lej ne wy zwa nie za wo do -
we. Mam do świad cze nie w ad mi ni stra cji
rzą do wej, sa mo rzą do wej, go spo dar ce nie -
ru cho mo ścia mi, kie ro wa łem du ży mi ze -

spo ła mi ludz ki mi pra cu ją cy mi dla po trzeb
spo łecz no ści po wia to wej i gmin nej – mó wi
p. o pre zes PEC Le gio no wo. – Po sia dam
do świad cze nie we wdra ża niu stra te gii, za -
rzą dza niu i kie ro wa niu zło żo ny mi pro jek -
ta mi i or ga ni za cja mi. Do sko na le znam
za sa dy funk cjo no wa nia spół ek han dlo wych
ze szcze gól nym uwzględ nie niem spół ek
ko mu nal nych – do da je.

Koksowniki
na ulicach

W zim ny stycz nio wy wie czór (28.01)
w Le gio no wie po ja wi ły się pierw sze tej zi -
my kok sow ni ki. Sta nę ły one na przy stan -
kach au to bu so wych przy sta cji PKP
Le gio no wo oraz przy ul. So wiń skie -

go/Nor wi da.
Przy siar czy stych
mro zach kok sow ni -

ki (sta lo we ko sze
słu żą ce do spa la nia

kok su) grze ją 24 go -
dzi ny na do bę

w dwóch głów nych
miej scach prze siad ko -

wych.
– Miesz kań cy zgła sza li

do nas proś by o usta wie -
nie kok sow ni ków – mó wi

Alek san der Ro ga la z Wy -
dzia łu Go spo dar ki Ko mu -

nal nej – Na ra zie ku pi li śmy
dwa, je że li zo sta ną po zy tyw -

nie ode bra ne przez miesz kań -
ców to na przy szły se zon

przy go tu je my ich jesz cze wię cej.
Usta wie nie i pil no wa nie kok sow ni ków

na le ży do obo wiąz ków Stra ży Miej skiej,
któ ra dba ta kże o za kup kok su.

Tamara Mytkowska n

Sonda
Zapytaliśmy mieszkańców, co sądzą
na temat stworzenia w Legionowie
(w sąsiedztwie Areny) Parku Zdrowia.

Krystyna:
– To pożyteczna
sprawa dla ludzi
w każdym wieku.
Cieszy mnie, że są
takie plany, jak

najbardziej je popieram. Na pewno ich
realizacja trochę potrwa, ale warto poczekać
na efekty.

Marianna i Jerzy:
– Całym sercem
jesteśmy za. Jako
rodowici
legionowianie
cieszymy się, że

miasto, do którego jeszcze w latach 60. nie
docierała regularna komunikacja
z prawdziwego zdarzenia, dziś tak świetnie
się rozwija.

Henryk:
– Taki plan podoba
mi się, na pewno ten
park posłuży
mieszkańcom
bliższej i dalszej

okolicy. Przydałby się też basen gdzieś
w pobliżu, bo w Legionowie da się odczuć
brak takich obiektów.

Marianna Krystyna:
– Wszystko co służy
mieszkańcom dla
podniesienia jakości
ich życia ma moje
poparcie. Co

prawda mieszkam w innym rejonie
Legionowa i rzadko bywam w okolicach
Areny, ale na pewno bardzo wiele osób
skorzysta z dobrodziejstw tego parku. n

Po trze ba za cho wa nia jak naj dłu żej ak tyw no ści ży cio -
wej i spo łecz nej sta je się ce chą cha rak te ry stycz ną
współ cze sne go pol skie go, w tym le gio now skie go,

se nio ra. Bo ją się oni przede wszyst kim od su nię cia na mar -
gi nes ży cia, uza le żnie nia od in nych, nie do war to ścio wa nia
i osa mot nie nia. Dla spra gnio nych ak tyw no ści se nio rów
dzia ła Le gio now ski Uni wer sy tet Trze cie go Wie ku.

Wraz z upły wem lat oba wia my się o to co bę dzie my ro bi li na eme -
ry tu rze. Szyb ko roz wi ja ją ca się me dy cy na po wo du je, że mó wi my już
nie o trze cim, a czwar tym wie ku ma jąc na my śli oso by, któ re ukoń -
czy ły 80 lat. Wbrew po zo rom są one bar dzo ak tyw ne, czę sto sa me
pro wa dzą wła sne go spo dar stwo do mo we i bar dzo czę sto po ma ga ją
in nym. Wy ni ki na szych ba dań wska zu ją, że nie tyl ko sfe ra ma te rial na
świad czy o ja ko ści ży cia se nio rów. Oso by star sze chcą być ak tyw ne
nie tyl ko we wła snych do mach, pra gną uczest ni czyć w ży ciu le gio now -
skiej spo łecz no ści, po zna wać no we dzie dzi ny ży cia, na bie żą co ko mu -
ni ko wać się ze so bą i cią gle się do kształ cać.

Na prze ciw te mu za po trze bo wa niu wy cho dzi, dzia ła ją cy już od 10 lat,
Le gio now ski Uni wer sy tet Trze cie go Wie ku. Przez je go pro gi prze wi -
nę ło się do tej po ry 654 miesz kań ców mia sta, któ rzy wy peł ni li de kla ra -
cję i tym sa mym sta li się na szy mi stu den ta mi. Naj wię cej, bo po nad 90%
to pa nie, któ re od nas mę żczyzn są bar dziej ak tyw ne. Po wo dy wstą pie -
nia do Uni wer sy te tu są bar dzo ró żne. Głów ne i naj czę ściej wy mie nia -
ne to: po sze rze nie wie dzy i umie jęt no ści, po trze ba wy ko ny wa nia prac
dla śro do wi ska i dru gie go czło wie ka, zdo by cie uzna nia w gru pie i śro -
do wi sku, wy peł nie nie cza su wol ne go, utrzy ma nie wię zi to wa rzy skich,
po trze ba sty mu la cji psy chicz nej i fi zycz nej i wresz cie re ali za cja daw -
nych mło dzień czych ma rzeń, któ re by ły do tych czas nie do po go dze nia
z ży ciem za wo do wym i obo wiąz ka mi wo bec ro dzi ny.

Nasz Uni wer sy tet pro po nu je słu cha czom w Le gio no wie i trzech Fi -
liach w Se roc ku, Na siel sku i No wym Dwo rze Ma zo wiec kim cy kle bar -
dzo cie ka wych wy kła dów z za kre su zdro wia, me dy cy ny, re li gii, fi zy ki,
bio lo gii itp. Du żym za in te re so wa niem cie szą się ję zy ki ob ce: an giel ski,
nie miec ki i ro syj ski. Za ję cia kom pu te ro we dla po cząt ku ją cych jak i dla
za awan so wa nych. Bez płat ne in dy wi du al ne kon sul ta cje w ka wia ren ce
in ter ne to wej. Słu cha cze re ali zu ją swo je in dy wi du al ne za in te re so wa nia

na warsz ta tach fo to gra ficz nych,
pla stycz nych, ori ga mi, upra wy
ro ślin, pa mię ci i in nych.
Przy Uni wer sy te cie dzia ła ją ta k -
że klu by: sza cho wy „Hetman”
i bry dżo wy „Kier”. Za in te re so -
wa nia kul tu ral ne re ali zu je my po -
przez wy jaz dy do war szaw skich
te atrów i kin. Bar dzo du żym za -
in te re so wa niem cie szą się za ję cia
gim na stycz ne i re ha bi li ta cji ru -
cho wej, w któ rych uczest ni czy
po nad 100 stu den tów. Słu cha cze
prze ko na li się, że wy si łek fi zycz -
ny przy naj mniej dwa ra zy w ty go -
dniu po wo du je ogra ni cze nia
w za ku pach le ków i ogól ną po -
pra wę zdro wia.

Chlu bą Uni wer sy te tu są chór „Bel can to” i gru pa te atral na „Etiu da”,
któ re wy stę pu ją od wie lu lat na de skach ró żnych ośrod ków kul tu ry
w szko łach oraz uatrak cyj nia ją na sze uczel nia ne, ale i miej skie uro czy -
sto ści pre zen tu jąc re per tu ar pa trio tycz ny, roz ryw ko wy i po etyc ki.

Je sień ży cia nie mu si być sa mot na i gorz ka. Le gio now ski Uni wer sy -
tet pro po nu je ofer tę, któ ra mo że dać sa tys fak cję, przy jem ność i zdro -
wie. Ak tyw ność słu cha cza LUTW mo że dać gwa ran cję spraw no ści
i po go dy du cha, uchro ni tym sa mym przed de pre sją, fru stra cją, sa mot -
no ścią i wy ni ka ją cy mi z te go cho ro ba mi. Dro dzy Se nio rzy! U nas na -
wią że cie wie le przy jaź ni, spo tka cie brat nią du szę nie tyl ko na dłu gie
zi mo we wie czo ry, ale rów nież na ca łe ży cie. Ła twiej bę dzie Wam funk -
cjo no wać w pę dzą cym świe cie i do sto so wać się do no wo cze sno ści.

Znaj dzie cie nas w in ter ne cie: www.lutw.net, na Fa ce bo oku: https:
//pl -pl.fa ce bo ok.com/pa ges/Le gio now ski -Uni wer sy tet -Trze cie go -Wie -
ku/325473210867672.

Za pra sza my do na szej sie dzi by znaj du ją cej się w Le gio no wie przy ul. Pił -
sud skie go 3, wej ście od ul. Ko per ni ka. Nasz te le fon: 22 784 05 15.

Ro man Bi skup ski
Dy rek tor Le gio now skie go Uni wer sy te tu Trze cie go Wie ku n

Dla cze go Uni wer sy tet Trze cie go Wie ku?
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W re jo nie tu ne lu po dwóch stro nach to rów
po wsta ły no we roz wią za nia do ty czą ce ru chu
ko ło we go i pie sze go. Ko mi sja zaj mo wa ła się
tyl ko tym dru gim aspek tem i w tym ce lu od -
by ła się wi zja lo kal na, pod czas któ rej człon -
ko wie ko mi sji od wie dzi li wszyst kie miej sca
zwią za ne z ru chem pie szym.

– Nie mo że my do pu ścić, aby ta część mia -
sta był po zba wio na bez piecz ne go i wy god ne -
go przej ścia dla pie szych. Pro po no wa ne
przez Urząd roz wią za nia w du żej mie rze od -
po wia da ją po trze bom tej spo łecz no ści lo kal -
nej, lecz bę dzie my wnio sko wać m.in.
o za in sta lo wa nie ka me ry mo ni to rin gu

w pod ziem nym przej ściu przy sta cji oraz
trze ba bę dzie zwró cić szcze gól ną uwa gę
na od po wied nie za bez pie cze nie chod ni ków
w tu ne lu, z któ rych bę dą mo gły ko rzy stać je -
dy nie słu żby tech nicz ne. Ze wzglę du na wa -
gę spra wy bę dzie ona jesz cze wie lo krot nie
po dej mo wa na – mó wi An na Ła niew ska, le -
gio now ska rad na.

W opar ciu o in for ma cje otrzy ma ne od
przed sta wi cie la Sta ro stwa usta lo no, że nie
bę dzie mo żli wo ści ko rzy sta nia z chod ni ków
znaj du ją cych się bez po śred nio w tu ne lu. Pe -
wien nie po kój wzbu dził spo sób za bez pie cze -
nia przed ko rzy sta niem pie szych z te go

przej ścia. Ma ją być to tyl ko zna ki za ka zu ją ce
ru chu pie szych. W oce nie ko mi sji na le ży
zwró cić szcze gól ną uwa gę słu żb od po wie -
dzial nych za bez pie czeń stwo na ten aspekt.

Pod czas wi zji lo kal nej ko mi sja zwró ci ła
rów nież uwa gę na bez pie czeń stwo i stan
tech nicz ny przej ścia pod ziem ne go przy sta -
cji PKP Le gio no wo Przy sta nek.

Ju liusz Że brow ski n

Pie si po otwar ciu tu ne lu na Przy stan ku
Zbli ża ją ce się wiel ki mi kro ka mi uru cho mie nie tu ne lu pod to ra mi (al. Kra kow -
ska, al. Róż) dla kie row ców bę dzie spo rym uła twie niem, lecz pro po no wa ne
przez PKP roz wią za nia nie przy nio są wie lu ko rzy ści pie szym. Dla te go pod czas
ostat nie go spo tka nia Ko mi sji Roz wo ju Ra dy Mia sta, któ re od by ło się 20 stycz -
nia br. rad ni za ję li się tym pro ble mem i wraz z przed sta wi cie la mi UM oraz Sta -
ro stwa Po wia to we go prze ana li zo wa li mo żli we roz wią za nia tej sy tu acji.

Zgod nie z obiet ni cą zło żo ną miesz kań -
com, rad ni pod ję li się pró by za ła go -
dze nia spo ru na li nii miesz kań cy os.
Ja giel loń ska – SML-W. Po burz li wej
dys ku sji pod czas po sie dze nia Ko mi sji
Roz wo ju Mia sta kwe stię za go spo da ro -
wa nia dział ki od ro czo no do wio sny.

Po mysł wy bu do wa nia ko lej ne go blo ku
przy uli cy Bro niew skie go 4 wzbu dził ostre pro -
te sty oko licz nych miesz kań ców, któ rzy twier -
dzą, że bu dy nek nie ko rzyst nie w pły nie na ich
wa run ki miesz ka nio we. Rad ni po par li wnio -
sek o zmia nę prze zna cze nia dział ki w Stu dium

Uwa run ko wań i Kie run ków Za go spo da ro wa -
nia Prze strzen ne go mia sta i Miej sco wym Pla -
nie Za go spo da ro wa nia Prze strzen ne go,
a Pre zy dent obie cał pod ję cie prac zmie rza ją -
cych do zmia ny pla nu. Pro ble mem jest czas
po trzeb ny do wpro wa dze nia zmian.

Pro ce du ra opra co wy wa nia stu dium jest
zło żo na, mo że po trwać na wet kil ka lat.
– Do cza su wpro wa dze nia zmian Pre zy dent
ani Ra da Mia sta nie mo gą za ka zać bu do wy
bu dyn ku do pusz czo ne go w tym miej scu
przez MPZP, gdyż wła ści ciel ma pra wo
do dys po no wa nia swo ją dział ką – tłu ma czy
pre zy dent Ro man Smo go rzew ski. W przy -

pad ku zmia ny pla nu wła ści ciel mo że do cho -
dzić od gmi ny od szko do wa nia za spa dek
war to ści dział ki.

Pre zes SML-W Szy mon Ro siak przed sta -
wił ar gu men ty za wy bu do wa niem ko lej ne go
blo ku na tym osie dlu. Oczy wi ście głów ną
kwe stią są pie nią dze, któ rych mo że za brak -
nąć w przy szłym ro ku, a zysk ze sprze da ży
miesz kań mo że się gnąć 4,5 mln zł. Osta tecz -
nie uda ło się dojść do cza so we go po ro zu mie -
nia, miesz kań cy otrzy ma li obiet ni cę, że
do wio sny nie roz pocz nie się bu do wa
na dział ce. W tym cza sie Spół dziel nia za -
mknie rok fi nan so wy i bę dzie w sta nie okre -
ślić, czy wzmoc nie nie bu dże tu ko lej nym
blo kiem bę dzie ko niecz ne.

Ta ma ra Myt kow ska n

Co po wsta nie na Bro niew skie go?

miastoinwestycje

W 2014 roku w pobliżu Areny Legionowo
powstanie Park Zdrowia dedykowany
legionowskim Seniorom. Oprócz ścieżek,
ławek i siłowni pod chmurką pojawi się
tam pierwsza w mieście tężnia.

Pod ko niec ubie głe go ro ku drze wa w par -
ku w po bli żu Are ny zo sta ły ozna ko wa ne
i zin wen ta ry zo wa ne. Ma pa z ozna ko wa nym
drze wo sta nem zo sta nie prze ka za na przy szłe -

mu pro jek tan to wi par ku, któ ry wo kół drzew
roz pro wa dzi par ko wą in fra struk tu rę.

– Park zdro wia, któ ry po wsta nie przy ul. So -
bie skie go bę dzie peł nił funk cję re kre acyj -
no-spor to wą. To co bę dzie wy ró żnia ło go
w sto sun ku do in nych te go ty pu par ków to tę -
żnia, któ ra bę dzie słu ży ła lu dziom w wie ku
se nio ral nym. Po ja wią się też ście żki zdro wia
i si łow nia pod chmur ką – mó wi Ma rek Pro -
ku rat, na czel nik Wy dzia łu In we sty cji UM

w Le gio no wie. – Oprócz te go zo sta ną tam
wy ty czo ne ście żki i po ja wią się par ko we ław -
ki. Ca ły te ren re kre acyj no-spor to wy zo sta nie
wkom po no wa ny w ist nie ją cy drze wo stan. Za -
le ży nam na tym, aby po zo sta ło tam jak naj -
wię cej drzew – pod kre śla Ma rek Pro ku rat.

Park zdro wia ma po wstać jesz cze w tym ro -
ku, w bu dże cie mia sta za pla no wa no na ten
cel 2 mln zł.

Ta ma ra Myt kow ska n

Ga le ria Le gio no wo
Bu do wa le gio now skiej „Ma łej Ar ka dii” jest sta le od kła da -
na w cza sie, choć in we stor ca ły czas przy go to wu je nie -
zbęd ną do ku men ta cję tech nicz ną. Ale w środ ku mia sta,
na skrzy żo wa niu ulic Pił sud skie go i Mru ga cza, po wsta je
znacz nie mniej sza ga le ria han dlo wa.

Ga le ria bę dzie li czy ła 10,5 tys. me trów kwa dra to wych po wierzch ni.
Jej bu do wa ru szy ła w ma ju ubie głe go ro ku w miej scu, gdzie zlo ka li zo -
wa ny był par king tym cza so wy. Na dwóch po zio mach bu dyn ku zmie ścić

się bę dzie 30 skle pów. Głów ne wej ście znaj dzie się na ro gu ulic Pił sud -
skie go i Mru ga cza. W je go pod zie miach po wsta nie par king na 300 sa -
mo cho dów. In we sto rem jest wła ści ciel Kli ni ki Me diq, Je rzy Petz.

We dług nie ofi cjal nych in for ma cji obiekt ma być go to wy na wio -
snę 2015 r. Pra cow ni cy fir my Re ta il Con cept, od po wie dzial nej za ko mer -
cja li za cję ga le rii, ja ko ofi cjal ny ter min za koń cze nia prac po da ją
IV kwar tał 2015 r. Na ra zie nie jest ta kże pew ne, jak bę dzie na zy wać się
no we cen trum han dlo we, choć pa da na zwa Ga le rii Le gio no wo.

Oprócz su per mar ke tu o po wierzch ni 1,6 tys. me trów kwa dra to wych, któ -
rym praw do po dob nie bę dzie Piotr i Pa weł, w ga le rii zna leźć się ma ją ta kie
skle py jak Ho use, CCC, Re se rved czy Mo hi to. Le gio 24. pl n

Od mo men tu roz po czę cia bu do wy Cen trum Ko mu ni -
ka cyj ne go, wśród czę ści miesz kań ców po ja wia ły się
kry tycz ne gło sy na te mat za bez pie cze nia za rów no

pla cu bu do wy, jak i ście żki dla pie szych. Urząd Mia sta Le -
gio no wo od dłu ższe go cza su ape lu je do wy ko naw cy o pra -
wi dło we za bez pie cze nie te re nu. Po wy pad ku jed ne go
z miesz kań ców urzęd ni cy i Straż Miej ska prze ję li kwe stię
bez pie czeń stwa w swo je rę ce.

Jesz cze w grud niu wy ko naw ca – Kon sor cjum Flis bud i Bu der – zo -
stał we zwa ny do do pro wa dze nia za bez pie cze nia bu do wy do sta nu za -
pew nia ją ce go bez pie czeń stwo użyt kow ni ków te re nu (za rów no
pie szych, jak i zmo to ry zo wa nych). – Za żą da li śmy zli kwi do wa nia od -
sta ją cych ostrych kra wę dzi blach ogro dze nia te re nu bu do wy, przy -
wró ce nia ogro dze nia cią gów pie szych i upo rząd ko wa nia
po roz rzu ca nych kra wę żni ków wy zna cza ją cych cią gi pie sze. W pi śmie
we zwa li śmy do za mon to wa nia ogro dze nia chod ni ka w ul. Ko ściusz -
ki. Po in for mo wa li śmy, że w przy pad ku po zo sta wie nia tych za gro żeń
bę dzie my zmu sze ni zle cić za stęp cze wy ko na nie tych prac na koszt wy -
ko naw cy – mó wi na czel nik Wy dzia łu In we sty cji Ma rek Pro ku rat.

Co praw da wy ko naw ca za mon to wał do dat ko we ogro dze nie, od dzie la -
ją ce ście żkę dla pie szych na od cin ku od wyj ścia z tu ne lu do sta re go bu dyn -
ku dwor ca i otrzy mał po le ce nie spraw dze nia za bez pie cze nia ca łe go
ogro dze nia, ale ani pie si, ani miej scy urzęd ni cy na dal nie by li za do wo le ni
z efek tów. Straż Miej ska i przed sta wi cie le Wy dzia łu In we sty cji wy gro dzi li
do dat ko wy mi słup ka mi te ren par kin gu PKP w po bli żu wej ścia do przej -
ścia pod ziem ne go, aby unie mo żli wić pod je żdża nie sa mo cho dów pod bi -
le to ma ty i pod wej ście pod ziem ne, usta wi li znak „za kaz za trzy my wa nia
i po sto ju” wzdłuż sta re go bu dyn ku dwor ca, chod nik zo stał do świe tlo ny.
Wy ko naw ca zo stał zo bo wią za ny do od su nię cia ogro dze nia bez po śred nio
przy wyj ściu z przej ścia pod ziem ne go. Jak in for mu je Ko men dant Stra ży
Miej skiej: „… wpro wa dzi li śmy na sta cji PKP na sta łe pa trol pie szy dwu oso -
bo wy w godz. 600–800 i 1600–1800. Kon tro lu je my też pra wi dło wość par ko wań
sa mo cho dów oraz śli skość na chod ni kach i pe ro nach”.

– Nie je ste śmy za do wo le ni ze współ pra cy z tym wy ko naw cą – mó wi
od po wie dzial ny za miej skie in we sty cje za stęp ca pre zy den ta Lu cjan
Chrza now ski, do da jąc, że mię dzy in ny mi z po wo du nie do peł nie nia
obo wiąz ku za bez pie cze nia doj ścia do sta cji pie szym, roz wa ża na jest
mo żli wość zmia ny wy ko naw cy.

Ta ma ra Myt kow ska n

Co z tym dwor cem?Tę żnia przy Are nie
miasto inwestycje
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Dwujęzyczne
gimnazjum
w Konopnickiej
Jesz cze w tym ro ku Sta ro stwo Po wia -
to we uru cho mi gim na zjum. Jed na
z klas bę dzie dwu ję zycz na. Sta ro sta
otrzy mał zie lo ne świa tło od miej skich
rad nych, więc przy go to wa nia w gma -
chu Li ceum Ogól no kształ cą ce go im. M.
Ko nop nic kiej mo gą się roz po cząć.

Kla sa dwu ję zycz na bę dzie pro po no wa ła
na ucza nie w dwóch ję zy kach – pol skim i an -
giel skim. W ję zy ku Szek spi ra na ucza na bę -
dzie mię dzy in ny mi ma te ma ty ka oraz
do dat ko wo przy naj mniej dwa in ne przed -
mio ty. Po wsta nie tej kla sy uza le żnio ne jest
od od po wied niej licz by chęt nych i uzdol nio -

nych ję zy ko wo uczniów. Po móc mo że fakt, iż
pla ców ka nie bę dzie re jo no wa.

– Od dziś za czy na my pra cę nad two rze -
niem gim na zjum peł ną pa rą – po de cy zji
miej skich rad nych po wie dzia ła dy rek tor
ogól nia ka Bry gi da Wa gner -Kon stan ty no wicz
– Na pew no do brze przy go tu je my się
na przy ję cie uczniów do no wych klas.

Przy ję cie uczniów do dwu ję zycz nej kla sy
gim na zjal nej nie bę dzie uza le żnio ne od zda -
nia eg za mi nów. Ka żdy kan dy dat do sta nie je -
dy nie do wy peł nie nia spraw dzian uzdol nień
ję zy ko wych, bę dą cy swe go ro dza ju te stem
pre dys po zy cji. Spraw dzian bę dzie ba dał
uzdol nie nie w kie run ku ucze nia się ję zy ka
ob ce go.

Ju liusz Że brow ski n

Pre zy dent Mia sta Le gio no wo 1 paź -
dzier ni ka 2013 r. po wo łał Gmin ną Ra -
dę Dzia łal no ści Po żyt ku Pu blicz ne go
w Le gio no wie. W skład Ra dy wcho dzą:

1) dwaj przedstawiciele Rady Miasta
Legionowo:
Małgorzata Luzak i Agata Zaklika

2) dwaj przedstawiciele Prezydenta Miasta
Legionowo:
Danuta Szczepanik i Ewa Sobierajska

3) 8 przedstawicieli organizacji
pozarządowych:
• Roman Biskupski – Stowarzyszenie

Pomocy Potrzebującym „Nadzieja”
• Renata Bogacka-Andrzejewska

– Fundacja „Rodzice – Szkole”
• Jacek Iwaszkiewicz – Towarzystwo

Przyjaciół Legionowa
• Wiesław Jakubczak – Artbale

Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji
Kulturalnej i Sztuki

• Stefan Lasota – Stowarzyszenie
Ogólnopolska
Rodzina Kościuszkowców

• Marzena Litwinek – Towarzystwo
Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy
w Legionowie

• Krystyna Mazuchowska-Pujdak
– Stowarzyszenie „Lepsze Dziś”

• Jan Skakluk – Klub Biegacza
Legionowo.

Gmin na Ra da Dzia łal no ści Po żyt ku Pu -
blicz ne go w Le gio no wie ma cha rak ter kon -
sul ta cyj ny oraz opi nio daw czy i re ali zu je
za da nia okre ślo ne w tre ści art. 41i ust. 1 usta -
wy z dnia 24 kwiet nia 2003 r. o dzia łal no ści
po żyt ku pu blicz ne go i o wo lon ta ria cie
(Dz.U. z 2010 r. nr. 234 poz. 1536).

Ka den cja Ra dy trwa dwa la ta. Pa ni Da nu -
ta Szcze pa nik jest prze wod ni czą cą Ra dy,
a se kre ta rzem jest Ewa So bie raj ska. n

Gmin na Ra da Dzia łal no ści Po żyt ku Pu blicz ne go w Le gio no wie

Ini cja ty wa lo kal na ro zu mia na jest ja ko for ma współ pra -
cy jed no stek sa mo rzą du te ry to rial ne go z ich miesz kań -
ca mi, w ce lu wspól ne go re ali zo wa nia za da nia

pu blicz ne go na rzecz spo łecz no ści lo kal nej. O tym czym
do kład nie jest ta ini cja ty wa i na czym po le ga, roz ma wia my
z Se kre tarz Mia sta Le gio no wo, Da nu tą Szcze pa nik.

– Pa ni Se kre tarz, kto mo że zło żyć wnio sek o re ali za cję za dań
w ra mach ini cja ty wy lo kal nej?

– Miesz kań cy Le gio no wa, czy li oso by za miesz ku ją ce na te re nie Gmi -
ny Miej skiej Le gio no wo mo gą bez po śred nio bądź za po śred nic twem
or ga ni za cji lub pod mio tów wy mie nio nych w art. 3 ust. 3 usta wy
z dnia 24 kwiet nia 2003 r. o dzia łal no ści po żyt ku pu blicz ne go i o wo -
lon ta ria cie (Dz.U. z 2010 r. nr 234, poz. 1536 ze zm.) zło żyć wnio sek
o re ali za cję za da nia pu blicz ne go do Pre zy den ta Mia sta Le gio no wo.

– Ja kie za da nia mo żna zre ali zo wać w ra mach tej ini cja ty wy?
– W ra mach ini cja ty wy lo kal nej mo gą być re ali zo wa ne za da nia pu -

blicz ne wy mie nio ne w art.19b usta wy w za kre sie na le żą cym do za dań
gmi ny, w szcze gól no ści dzia ła nia in we sty cyj ne wspo ma ga ją ce roz wój
wspól not i spo łecz no ści lo kal nej obej mu ją ce:

1) bu do wę, roz bu do wę, prze bu do wę lub mo der ni za cję dróg, chod -
ni ków, cią gów pie szo -jezd nych, bu dyn ków oraz obiek tów ar chi tek tu -
ry, sta no wią cych wła sność jed no stek sa mo rzą du te ry to rial ne go oraz
ma łej ar chi tek tu ry, pla ców za baw i te re nów re kre acyj nych, oświe tle -
nie: ulicz ne, pla ców, ulic i te re nów, z za strze że niem ust. 2,

2) ochro nę przy ro dy, w tym zie le ni (eko lo gii i ochro ny zwie rząt oraz
ochro ny dzie dzic twa przy rod ni cze go),

3) po rzą dek i bez pie czeń stwo pu blicz ne.
– Usta wa mó wi o wkła dzie miesz kań ców w re ali za cję ini cja ty -

wy. Co to ozna cza?
– Wkład miesz kań ców (ja ko wnio sko daw ców) mo że po le gać na pra -

cy spo łecz nej, na świad cze niach pie nię żnych lub rze czo wych.
– A na czym po le ga wkład gmi ny?
– Urząd nie prze ka zu je miesz kań com do ta cji na ini cja ty wę lo kal -

ną, mo że na to miast wspie rać re ali za cję za da nia w spo sób or ga ni za -
cyj ny lub rze czo wy (w tym rów nież po przez np. za kup usług i rze czy).
Urząd mo że prze ka zać wnio sko daw com na pod sta wie umo wy uży -
cze nia, rze czy ko niecz ne do wy ko na nia ini cja ty wy lo kal nej.

– Ja kie środ ki prze zna czo no na te pro jek ty?
– W Bu dże cie Gmi ny Le gio no wo na 2014 rok za re zer wo wa ne są

środ ki w wy so ko ści 500 tys. zł. Mak sy mal ne do fi nan so wa nie ze stro -
ny Gmi ny na jed ną ini cja ty wę wy nie sie do 25 tys. zł. brut to.

– W ja ki spo sób mo żna zło żyć wnio sek?
– Wnio sek na le ży skła dać tyl ko w for mie pi sem nej, zgod nie z wzo -

rem for mu la rza wnio sku o re ali za cję za da nia pu blicz ne go w ra mach
ini cja ty wy lo kal nej (Uchwa ła nr XXXIX/530/2014 Ra dy Mia sta Le -
gio no wo z dnia 29 stycz nia 2014 r.)

– Jak bę dą one oce nia ne?

– Szcze gó ło we kry te ria oce ny wnio sków obej mu ją:
• celowość realizacji zadania z punktu widzenia potrzeb

społeczności lokalnej
• zgodność inicjatywy z dokumentami strategicznymi i planami

inwestycyjnymi Gminy Legionowo
• zaangażowanie środków budżetowych Gminy w całkowitych

kosztach inicjatywy (suma świadczeń pracy społecznej,
pieniężnych, rzeczowych).

– Kie dy wnio sek zo sta nie roz pa trzo ny i kto je oce nia?
– Roz pa trze nie wnio sku po win no na stą pić w cią gu mie sią ca od zło -

że nia go w urzę dzie. Wnio sek oce nia Ze spół ds.wspie ra nia ini cja tyw
lo kal nych, w skład któ re go wcho dzą: przed sta wi cie le Ra dy Mia sta
Le gio no wo, Urzę du Mia sta Le gio no wo i or ga ni za cji po za rzą do wych.
Ze spół peł ni funk cję do rad czą i opi niu ją cą. Pre zy dent po dej mu je
osta tecz ną de cy zję dot. przy ję cia wnio sku do re ali za cji.

– Na czym po le ga współ pra ca w ra mach ini cja ty wy lo kal nej?
– Je śli wnio sek zo sta nie przy ję ty do re ali za cji, Pre zy dent Mia sta Le -

gio no wa pod pi sze umo wę z Ini cja to rem o wy ko na nie ini cja ty wy lo -
kal nej. Treść umo wy, jak rów nież har mo no gram i kosz to rys za da nia
zo sta ną uzgod nio ne po mię dzy Ini cja to rem i Urzę dem.

– Co się dzie je po zre ali zo wa niu ini cja ty wy?
– Po zre ali zo wa niu ini cja ty wy Ini cja tor przed kła da spra woz da nie

do Pre zy den ta Mia sta.
– Gdzie mo żna zna leźć wię cej in for ma cji na ten te mat?
– Wię cej in for ma cji mo żna zna leźć na stro nie in ter ne to wej mia sta

Le gio no wo: www.bip.le gio no wo.pl.
1) Uchwa ła nr XXXIX/530/2014 Ra dy Mia sta Le gio no wo z dnia 29

stycz nia 2014 ro ku w spra wie uchwa le nia Try bu i szcze gó ło wych kry -
te riów oce ny wnio sków o re ali za cję za da nia pu blicz ne go w ra mach
ini cja ty wy lo kal nej.

2) Usta wa z dnia 24 kwiet nia 2003 r. o dzia łal no ści po żyt ku pu blicz -
ne go i o wo lon ta ria cie (Dz.U. z 2010 r. nr 234, poz. 1536 ze zm.)

– Dzię ku ję za roz mo wę. n

Czeka pół miliona

Wspól ny Bi let zo sta je
Co praw da no wy rok po wi tał pod ró żnych pod wy żka mi cen
bi le tów war szaw skie go prze woź ni ka ZTM, ale do brą in for -
ma cją jest to, że „Wspól ny Bi let” w 2014 ro ku bę dzie obo -
wią zy wał na do tych cza so wych za sa dach. Dru ga stre fa
bi le to wa obej mie w Le gio no wie wszyst kie sta cje PKP: Le -
gio no wo, Przy sta nek i Pia ski.

Ofer ta dla pod ró żnych ko rzy sta ją cych z prze jaz dów środ ka mi trans -
por tu pu blicz ne go za rów no za rzą dza ny mi przez ZTM, jak i po cią ga -
mi Ko lei Ma zo wiec kich, zo sta ła wpro wa dzo na w 2005 r.
W Le gio no wie obo wią zu je od 2009 ro ku. Po zwa la pa sa że rom na ob -
ni że nie kosz tów pod ró ży. – Lu dzie co raz chęt niej prze sia da ją się z sa -
mo cho du do po cią gu. To zde cy do wa nie szyb szy i tań szy spo sób
ko mu ni ka cji. No wy ta bor to ta kże więk szy kom fort. Stąd suk ces
„Wspól ne go Bi le tu” – pod kre ślał pod czas pod pi sa nia umo wy mar -
sza łek Adam Stru zik.

Ofer ta bę dzie funk cjo no wać w 2014 r. na do tych cza so wych za sa -
dach. To ozna cza, że bi le ty ZTM – od do bo we go wzwyż – bę dą upraw -
niać do prze jaz dów po cią ga mi Ko lei Ma zo wiec kich na ob sza rze
ogra ni czo nym sta cja mi: Su le jó wek Mi ło sna, Śród bo rów, Za le sie Gór -

ne, Prusz ków, Pło cho cin, Le gio no wo Przy sta nek, Le gio no wo Pia ski,
War sza wa Za ci sze -Wil no (gra ni ce tzw. II stre fy bi le to wej).

We dług wstęp nych kal ku la cji, Le gio no wo bę dzie pła ci ło po nad 500 tys.
zł mie sięcz nie na ko mu ni ka cję ze sto li cą: 210 tys zł na Ko le je Ma zo wiec -
kie, 190 tys zł na li nie „S” oraz 123 tys zł na po łą cze nia au to bu so we.

Ta ma ra Myt kow ska n

społeczeństwo inicjatywa lokalna

Już 14 lutego zostanie otwarty Punkt
Biblioteczny przy ul. Husarskiej 9. Jego
otwarcie jest odpowiedzią na postulaty
mieszkańców osiedla Sobieskiego
i Ludwisina, którzy prosili dyrekcję Miejskiej
i Powiatowej Biblioteki Publicznej o łatwiejszy
dostęp do książki i uzupełnieniem oferty
legionowskiej książnicy.

Po za mknię ciu Fi lii przy ul. So wiń skie go
i prze ka za niu księ go zbio ru i bu dyn ku Sta ro -
ście, Miej ska i Po wia to wa Bi blio te ka skła da się
z Bi blio te ki Głów nej przy ul. Bro niew skie go,
Fi lii nr 2 na ul. Tar go wej, Fi lii nr 3 przy ul. B.
Roi oraz Czy tel ni In ter ne to wej w Ra tu szu
i Punk tu Bi blio tecz ne go na os. Mło dych.
Po wy bu do wa niu Cen trum Ko mu ni ka cyj ne go
zo sta nie tam utwo rzo na Mul ti me dial na Stre -
fa, tzw. „Me dia te ka”. Od lu te go w bu dyn -
ku 107 (przy ron dzie Hu sar ska), po wsta nie
ko lej ny punkt bi blio tecz ny, bę dzie czyn ny
w po nie dział ki, śro dy, piąt ki w godz. 1200–1900.

– Od daw na za bie ga łam o po wsta nie punk tu
na na szym osie dlu, gdyż część miesz kań ców to
oso by star sze, cię żko im jest przejść na wet
na ul. So bie skie go – mó wi go rą ca orę dow nicz -
ka po wsta nia pla ców ki, rad na Agniesz ka Bor -
kow ska i do da je – Li czę na to, że punkt zo sta nie
po zy tyw nie przy ję ty przez na szych miesz kań -
ców i na sta łe wpi sze się w ich roz kład ty go dnia.
Do punk tu zo sta ną za ku pio ne no we ksią żki,

czy tel ni cy bę dą mo gli tam rów nież sko rzy stać
z kom pu te ra i in ter ne tu, więc ofer ta, po mi mo
te go że nie bę dzie on czyn ny tak dłu go jak fi lie,
bę dzie in te re su ją ca i przy cią gnie czy tel ni ków.

Na Hu sar skiej znaj dzie się li te ra tu ra dla
dzie ci, mło dzie ży i do ro słych oraz po rad ni ki.
Do mi no wać bę dzie ksią żka tra dy cyj na, ale
bę dą do stęp ne też au dio bo oki.

Ta ma ra Myt kow ska n

Ksią żki na Hu sar skiej
miastoco nowego?
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„Nadzieja” dla
potrzebujących

Mi ja do kład nie 10 lat od kie dy na ma -
pie or ga ni za cji po za rzą do wych Le gio -
no wa po ja wi ło się Sto wa rzy sze nie
Po mo cy Po trze bu ją cym „Na dzie ja”.
W tym cza sie po wstał nie tyl ko Le gio -
now ski Uni wer sy tet Trze cie go Wie ku,
ale ta kże Cen trum Ak ty wi za cji Se nio -
rów, Klub Ama zo nek. Sto wa rzy sze nie
przy czy ni ło się do po wsta nia Le gio -
now skiej Ra dy Se nio rów.

Przed dzie się cio ma la ty gru pa za ło ży cie li,
na cze le ze Zdzi sła wem Wój ci kiem i Ro ma -
nem Bi skup skim, wy ko rzy stu jąc swo ją wie -
dzę i do świad cze nie ży cio we, po sta wi ła so bie
za za da nie udzie lać po mo cy le gio now skim

se nio rom. Przy współ pra cy z Miej skim
Ośrod kiem Kul tu ry po wo ła no Le gio now ski
Uni wer sy tet Trze cie go Wie ku, któ re go za da -
niem by ło włą cze nie lu dzi star szych do sys te -
mu kształ ce nia usta wicz ne go, ich ak ty wi za cja
in te lek tu al na, fi zycz na i psy chicz na, pro mo -
cja zdro we go sty lu ży cia i wdra ża nie pro fi lak -
ty ki ge ron to lo gicz nej. Pierw sze kro ki
Uni wer sy tet sta wiał przy wy dat nej po mo cy
Spół dziel ni Miesz ka nio wej i jej pre ze sa Szy -
mo na Ro sia ka, któ ry udo stęp nił po miesz cze -
nia na wy kła dy i spo tka nia in te gra cyj ne.

Wy cho dząc na prze ciw oso bom star szym
z te re nu mia sta, któ rzy nie są człon ka mi
LUTW, po wo ła ne zo sta ło Cen trum Ak ty wi -
za cji Se nio rów. Za ję cia w Cen trum pro wa -
dzą wo lon ta riu sze, któ rzy uczą bez płat nie
ob słu gi kom pu te ra, korzystania z In ter ne tu,
udzie la ją ró żnych in for ma cji itp.

Przy Sto wa rzy sze niu dzia ła rów nież Le gio -
now ski Klub Ama zo nek, a w 2011 ro ku przy -

czy ni ło się do po wsta nia Le gio now skiej Ra -
dy Se nio rów, któ ra jest przed sta wi ciel stwem
or ga ni za cji re pre zen tu ją cych śro do wi ska se -
nio rów, eme ry tów, ren ci stów oraz in sty tu cji
re ali zu ją cych na ich rzecz za da nia. Ra da in -
te gru je i wspie ra śro do wi sko se nio rów oraz
re pre zen tu je zbio ro we in te re sy tej gru py
na ze wnątrz. Dzia ła ją ca przy Pre zy den cie
Mia sta Le gio no wo Ra da sta ła się wa żnym
or ga nem współ pra cy, wy mia ny do świad czeń
i oma wia nia wa żnych dla le gio now skich se -
nio rów pro ble mów.

Od dwóch lat w paź dzier ni ku „Na dzie ja”
or ga ni zu je „Le gio now skie Se nio ra lia”, ich
wa żnym ele men tem są Po tycz ki Mu zycz ne
se nio rów, w któ rych w 2013 ro ku uczest ni -
czy ło 18 ze spo łów mu zycz nych z ca łe go Ma -
zow sza. Wspól nie z in ny mi or ga ni za cja mi
po za rzą do wy mi Sto wa rzy sze nie or ga ni zu je
co rocz ną zbiór kę żyw no ści. Wspie ra se nio -
rów, udzie la jąc im rów nież po mo cy rze czo -

Co dwunasta kobieta w Polsce choruje
na raka piersi. Proces leczenia wymaga
od nich siły fizycznej i psychicznej,
ogromną rolę odgrywa też wsparcie
osób najbliższych i tych, które
doświadczyły podobnych przeżyć.
Legionowski Klub „Amazonek” zrzesza
ponad trzydzieści Pań, które
doświadczyły choroby nowotworowej
i chcą powrócić do aktywnego życia
społecznego i zawodowego.

Funk cjo nu ją cy od 2011 ro ku przy Sto wa -
rzy sze niu Po mo cy Po trze bu ją cych „Na dzie -
ja” klub pod no si wie dzę ko biet o cho ro bie
no wo two ro wej pier si, po ma ga pa niom
po ope ra cji w peł ni zro zu mieć wa gę fi zycz -
ne go i psy chicz ne go do cho dze nia do for my,

in for mu je o naj now szych me to dach le cze nia
i re ha bi li ta cji oraz wska zu je jak na le ży pro -
wa dzić sa mo ba da nie pier si. In for ma cje te
prze ka zy wa ne są na co mie sięcz nych spo tka -
niach przez le ka rzy spe cja li stów chi rur gii on -
ko lo gicz nej ze Szpi ta la w Wie li sze wie.
Pro wa dzo nych jest też wie le za jęć ukie run -
ko wa nych na wzrost spraw no ści fi zycz nej ko -
biet, ta kich jak: ćwi cze nia w wo dzie,
gim na sty ka re ha bi li ta cyj na, dre naż lim fa -
tycz ny. Sta no wią one nie zbęd ny wa ru nek po -
wro tu do ak tyw ne go spo łecz ne go
i za wo do we go ży cia.

Spo tka nia i dzia łal ność w Klu bie „Ama zo -
nek” po zwa la ją na no wo od kryć sens i ra dość
ży cia, wy peł nić wol ny czas, a przy oka zji zdo -
być wszech stron ną wie dzę i uzy skać wspar -
cie psy chicz ne w naj trud niej szych chwi lach.
Sto wa rzy sze nie „Na dzie ja” wspo ma ga dzia -
łal ność klu bu po przez po zy ski wa nie środ ków
ze wnętrz nych, któ re prze zna cza ne są na wy -
jaz dy in te gra cyj no -re ha bi li ta cyj ne oraz do fi -
nan so wa nie ró żnych form wspar cia dla
człon kiń.

Ja ni na Ku miń ska – Prze wod ni czą ca Klu bu,
Ro man Bi skup ski – Pre zes Sto wa rzy sze nia n

„Ama zon ki” w Le gio no wie

Klub za pra sza na spo tka nie w ka żdy dru gi po nie dzia łek mie sią ca o godz. 1600 w sie dzi bie
Sto wa rzy sze niu „Na dzie ja” w Le gio no wie przy ul. Pił sud skie go 3 (wej ście od ul. Ko per ni -
ka). Na spo tka nia mo żna umó wić się te le fo nicz nie, tel. 22 784 05 15.

Gru pa po wsta ła w mar cu 2013 r. Ob ser wu -
jąc śro do wi sko le gio now skich se nio rów, nie -
trud no za uwa żyć, że wie lu z nich wy ka zu je się
ak tyw no ścią, któ rej nie je den mło dy czło wiek
mógł by po zaz dro ścić. Stwier dzi łam więc, że
war to ten za pał, chęć dzia ła nia wy ko rzy stać
i dla za in te re so wa nych stwo rzyć gru pę te atral -
no -es tra do wą, w któ rej le gio now scy eme ry ci
mo gli by wspól nie przy jem nie i twór czo spę dzać
czas, two rząc pro jek ty ar ty stycz ne. To do sko -
na ły spo sób na wy zwa la nie eks pre sji twór czej
prze ciw dzia ła ją cej rów nież izo la cji spo łecz nej
i po czu ciu osa mot nie nia oraz ak ty wi zo wa nie
i in te gro wa nie śro do wi ska eme ry tów.

Da łam ogło sze nie i … od po wie dzia ło
na nie 22 oso by. Nie by ło żad ne go ca stin gu,
kto przy szedł i chciał dzia łać, zo stał w ze spo -
le, dla ka żde go zna la zła się więk sza lub
mniej sza ro la. „Przy tu lił” nas i wspie ra Miej -
ski Ośro dek Kul tu ry, dzię ki któ re mu ze spół
ma do sko na le wa run ki do ćwi cze nia.

Ka żdy z człon ków gru py jest je dy ny w swo im
ro dza ju. W ze spo le „Na luzie” prze wa ża ją pa nie,
ale ma my też trzech pa nów, któ rzy są nie za stą -
pie ni. Skar bem jest Ju rek Bal ta ziuk – mu zyk,
dzię ki akom pa nia men to wi któ re go ża den utwór
nie wy da je się zbyt trud ny do za śpie wa nia.

– Dla mnie spo tka nia, pró by to wspa nia ła
roz ryw ka. To oka zja, by wyjść do lu dzi, zła pać
od dech od co dzien nych, przy ziem nych spraw.
Gdy mod ne sta ło się sie dze nie przed kom pu -
te rem czy te le wi zo rem, my ak tyw nie spę dza -
my czas na pró bach. Mo że my po roz ma wiać,
„po sza leć” twórczo i za bły snąć swo imi umie -
jęt no ścia mi ar ty stycz ny mi. Czu je my się po -
trzeb ni (nie tyl ko ro dzi nie), a to bar dzo

wa żne w ży ciu ka żde go czło wie ka – z prze ko -
na niem mó wi Kry sia Resz ka.

– Jest to faj na for ma spę dza nia wol ne go cza -
su – do da je Ju rek Ma cie jow ski, któ ry roz ba -
wił pu blicz ność swo ją in ter pre ta cją „Roz wo du
po pol sku” Ma ria na Za łuc kie go – po zna łem
no wych lu dzi w zbli żo nym wie ku z ró żnym do -
świad cze niem ży cio wym. Mo gę się re ali zo wać,
a przed tem ze wzglę dów oso bi stych nie mia -
łem ta kiej mo żli wo ści. To jest to!

– A ile ra do snych chwil. I ja ka do sko na ła
mo żli wość ćwi cze nia pa mię ci – z uśmie chem
stwier dza Ala Sad kow ska.

Po kil ku mie sią cach pra cy se nio rzy mo gli za -
pre zen to wać się na sce nie le gio now skie go Ra -
tu sza. Speł ni li wresz cie swe mło dzień cze
ma rze nia, na któ re wcze śniej (dzie ci, ro dzi na,
pra ca) zwy czaj nie nie by ło cza su. Pre mie ra by -
ła bar dzo uda na, ar ty ści ama to rzy da li z sie bie
wszyst ko. Do bre sa ty rycz ne tek sty o spra wach
dam sko-mę skich, za an ga żo wa nie i wiel ka ener -
gia człon ków ze spo łu i oczy wi ście wspa nia ła,
życz li wa pu blicz ność (peł na sa la) – to wszyst ko

spra wi ło, że był to bar dzo uda ny wie czór. Oczy -
wi ście na wi dow ni po ja wi ły się dzie ci i wnu ko -
wie ar ty stów, a ich re ak cja świad czy o tym, że
z apro ba tą od no szą się do pa sji mam, babć
i dziad ków.

Licz ne po chwa ły do da ły gru pie skrzy deł
i ak to rzy tak się roz ocho ci li, iż nie po prze -
sta li na jed nym wy stę pie. W Dniu Bab ci ze -
spół „Na luzie” wy stą pił po raz dru gi
i oka za ło się, że „aby wy peł nić Sa lę Wi do wi -
sko wą Ra tu sza, wca le nie trze ba za pra szać
tam wiel kich gwiazd. Jak do wio dło wtor ko -
we show gru py Na Lu zie i chó ru Bel can to,
wy star czą te świe cą ce na lo kal nym fir ma -
men cie” (LTV).

Jak wi dać ta kże se nio rzy ma ją swo je pa sje,
są peł ni ra do ści ży cia, za pa łu i ener gii. Tak
trzy mać! Od mar ca za czy na my pra cę nad no -
wym przed sta wie niem, ale na ra zie je go te -
mat jest ta jem ni cą. Je śli ktoś ma ocho tę
do łą czyć do ze spo łu, za pra sza my (tel. kon -
tak to wy 509 469 222 – Mał go rza ta Lu zak)

Mał go rza ta Lu zak n

Se nio rzy na lu zie
Czy se nio rzy mu szą ko ja rzyć się z po wa gą, sta tecz no ścią, spę dza niem cza su w fo te lu

przy ta siem co wym se ria lu? Czy ich ży cie mu si być mo no ton ne, bez emo cji pod no szą -
cych po ziom ad re na li ny? Ten ste reo typ zde cy do wa nie prze ła mu ją człon ko wie ze spo łu

se nio rów „Na luzie”.

wej w po sta ci me bli, dy wa nów, łó żek re ha bi -
li ta cyj nych i in nych nie zbęd nych sprzę tów.

Sto wa rzy sze nie nie za my ka się jed nak tyl ko
w swo im śro do wi sku. Re la cje mię dzy po ko le -
nio we z ro dzi na mi: wnu ka mi, dzieć mi, sta no -
wią pod sta wę zdro we go spo łe czeń stwa, dla te go
człon ko wie „Na dziei” współ pra cu ją z ró żny mi
in sty tu cja mi i pod mio ta mi dzia ła ją cy mi na tym
po lu. Wspól nie z Ośrod kiem Po mo cy Spo łecz -
nej re ali zo wa ne są wspól ne pro gra my na rzecz
dzie ci i in nych pod opiecz nych ośrod ka. Przy kła -
dem ta kie go dzia ła nia mo że być pro jekt
„Wspól na cha ta”, skie ro wa ny do mło dzie ży
z trud nych ro dzin. Sto wa rzy sze nie ak tyw nie
współ pra cu je ze Szko łą No bli stów, wspól nie
pro wa dzi m.in. co rocz nie tur nie je sza cho we.
Od 2013 ro ku współ pra cu je ta kże z Ze spo łem
Szkol no -Przed szkol nym nr. 2, gdzie po wsta ła
mło dzie żo wa dru ży na bry dżo wa.

Sto wa rzy sze nie jest rów nież or ga ni za to rem
wie lu przed się wzięć o ska li ogól no pol skiej, m.in.

Mi strzostw Pol ski w bry dżu spor to wym mło dzi -
ków w Ko mor ni cy. Człon ko wie Sto wa rzy sze nia
ak tyw nie dzia ła ją w in nych or ga ni za cjach dzia -
ła ją cych na rzecz se nio rów w kra ju. SPP
„Nadzieja” jest człon kiem dwóch ogól no pol -
skich fe de ra cji dzia ła ją cych na rzecz Uni wer sy -
te tów Trze cie go Wie ku. Pre zes Sto wa rzy sze nia
ak tyw nie dzia ła w po wsta łej w mar cu 2013 ro ku
Ra dzie ds. Po li ty ki Se nio ral nej przy mi ni strze
Pra cy i Po li ty ki Spo łecz nej.

A co w na stęp nych 10 la tach? Przede
wszyst kim utrzy ma nie i dal szy roz wój Le gio -
now skie go Uni wer sy te tu Trze cie go Wie ku,
Cen trum Ak ty wi za cji Se nio rów i Le gio now -
skie go Klu bu „Ama zo nek”. Współ pra ca
i dal sze po głę bie nie part ner stwa z part ne ra -

mi sa mo rzą do wy mi, NGO i spo łecz ny mi.
Wspól nie z sa mo rzą dem wpro wa dze nie
i roz wój te le me dy cy ny i te le opie ki. Roz wój
form ak tyw no ści spo łecz nej i zdro wot nej le -
gio now skich se nio rów. Po zy ska nie środ ków
i roz po czę cie dzia łal no ści Do mu Dzien ne go
Po by tu. Pla ny są am bit ne, wy ma ga ją ce wie -
lu środ ków i za an ga żo wa nia licznych śro do -
wisk. Ale prze cież pod sta wo wą za sa dą, ja ką
kie ru ją się wła dze SPP „Na dzie ja” jest part -
ner stwo i współ pra ca z wszyst ki mi NGO, in -
sty tu cja mi i przed się bior stwa mi, któ re
w swo im dzia ła niu wi dzą czło wie ka z je go
pro ble ma mi i trud no ścia mi. Na pew no tej
współ pra cy nie za brak nie.

Ro man Bi skup ski Pre zes SPP „Na dzie ja” n

SPP Nadzieja ul. Piłsudskiego 3 (wejście od ul. Kopernika), tel. 22 774 50 80
http: //www.spp-nadzieja.slaskdatacenter.pl

społeczeństwo amazonki felietonna luzie
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temat numerusenior w Legionowie

Jedna trzecia legionowian jest
w wieku 50 lat i więcej. W trosce o dobro
starszych mieszkańców, Urząd Miasta
i działające w Legionowie
Stowarzyszenia podejmują szereg
działań na rzecz poprawy jakości życia
i zdrowia oraz integracji środowiska
seniorów.

Wie le osób, któ re wcho dzą w okres „je sie -
ni ży cia” do pie ro znaj du je czas na od kry cie
pa sji, po głę bia nie za in te re so wań, kon tak ty
z in ny mi ludź mi. Dzie ląc wol ny czas po mię -
dzy wnu ki, dzie ci i or ga ni za cje zrze sza ją ce
se nio rów, część wol nych od obo wiąz ków za -
wo do wych miesz kań ców znaj du je czas na ko -
rzy sta nie z do stęp nej w mie ście ofer ty
kul tu ral nej, oświa to wej i re kre acyj nej.

Sa mo rząd Le gio now ski od wie lu lat współ -
pra cu je z or ga ni za cja mi po za rzą do wy mi
zrze sza ją cy mi se nio rów. Współ pra ca ta od -
by wa się na za sa dach wspie ra nia i po wie rza -
nia za dań, któ rych ce lem jest in te gra cja te go
śro do wi ska.

Cię żko jest okre ślić gra ni cę, po prze kro cze -
niu któ rej za czy na się wiek okre śla ny mia nem
„se nior”. Dla jed nych ozna ką te go jest po ja -
wie nie się pierw szych zmarsz czek, dla in nych
– przej ście na eme ry tu rę i wy ni ka ją ca
z nie go mo żli wość twór cze go wy ko rzy -
sty wa nia wol ne go cza su. W świa do mo ści
spo łecz nej funk cjo nu je opi nia, że se nior
to oso ba po 60. ro ku ży cia, choć or ga ni -
za cje ich zrze sza ją ce nie okre śla ją wy raź -
nie tej gra ni cy.

Bez pie czeń stwo osób star szych
Co raz czę ściej me dia do no szą o prze -

stęp stwach, w któ rych po szko do wa ne są
star sze oso by – oszu stwa „na wnucz ka”,
„na ad mi ni stra to ra”, któ rych ofia ra mi pa da ją
zwy kle eme ry ci i ren ci ści. Wy star czy prze strze -
gać kil ku pod sta wo wych za sad, by czuć się bez -
piecz nym we wła snym do mu. Przede

wszyst kim przed otwar ciem drzwi na le ży za -
wsze upew nić się kto stoi po dru giej stro nie.
Nie wpusz cza my ob cych, na wet do mo fo nem

na klat kę scho do wą. Je że li dzwo ni „wnu czek”
lub ktoś, kto po da je się za je go ko le gę, na le ży
upew nić się, że rze czy wi ście jest to ta oso ba.
Je że li po da je się za wnucz ka, a wy da je się Pań -
stwu, że ma zmie nio ny głos, wy star czy od -

dzwo nić pod wła ści wy nu mer te le fo nu. Je że li
ma to być zna jo my wnu ka, też trze ba się upew -
nić, że fak tycz nie wnu czek go zna. Je że li przy -

cho dzi ktoś, kto po da je się za oso bę
z ad mi ni stra cji i chce za licz ki na wy mia -
nę okien, drzwi czy cze go kol wiek in ne go,
nie da je my pie nię dzy i dzwo ni my do ad -
mi ni stra to ra bu dyn ku z py ta niem czy ta -
ka ak cja jest rze czy wi ście pro wa dzo na.

Ta kże na uli cy mo żna za dbać o swo je
bez pie czeń stwo, do kład nie za my ka jąc
su wak to reb ki czy sa szet ki, trzy ma jąc ją
bli sko cia ła i nie za bie ra jąc więk szych
sum na spa cer, za ku py czy do ko ścio ła.

Idąc do ban ko ma tu czy ban ku le piej po pro -
sić zna jo me go, by nam to wa rzy szył.

Do brze mieć przy so bie te le fon ko mór ko -
wy z za pi sa ny mi nie zbęd ny mi nu me ra mi
kon tak to wy mi, w tym do noc nej po mo cy le -
kar skiej.

Ak tyw ność to pod sta wa
Pod sta wą dłu gie go i zdro we go ży cia jest ak -

tyw ność, za rów no fi zycz na, jak i umy sło wa.
Aby cia ło jak naj dłu żej za cho wa ło ener gię
i si łę, na le ży re gu lar nie się gim na sty ko wać,
spa ce ro wać i wy brać scho dy za miast ko rzy -
stać z win dy. Ak tyw ność fi zycz ną na le ży oczy -
wi ście do sto so wać do sta nu zdro wia,
wy dol no ści i to le ran cji wy sił ku fi zycz ne go da -
ne go or ga ni zmu. Pod czas ćwi czeń na le ży
kon tro lo wać tęt no i w ra zie znacz ne go pod -
wy ższe nia na chwi lę prze stać. Bez piecz ne dla
se nio rów są za ję cia jo gi, ba sen czy gim na sty -
ka. Umiar ko wa ny, lecz re gu lar ny wy si łek fi -
zycz ny po mo że wy dłu żyć okres spraw no ści
ru cho wej i nie za le żno ści, opa nu je roz wój ta -
kich cho rób jak cu krzy ca czy oty łość.

Oprócz zdro we go cia ła na le ży ta kże wal -
czyć o za cho wa nie spraw ne go umy słu. Po ma -
ga w tym za pa mię ty wa nie dat i fak tów,
czy ta nie ksią żek czy też
na uka np. ję zy ków ob -
cych, lub ob słu gi kom pu -
te ra. Je sień ży cia to czas,
kie dy mo żna zre ali zo wać
od kła da ne przez la ta pa -
sje i ukry te ma rze nia.

Ra zem ła twiej
Kie dy dzie ci i wnu ki

do ro sną, se nio rom czę -
sto za czy na do skwie rać
sa mot ność. Se nio rzy za -
py ta ni o pro ble my trze -
cie go wie ku czę sto
wy mie nia ją do le gli wo ści fi zycz ne i psy chicz -
ne, lecz rów nie czę sto wska zu ją na sa mot -
ność. I to nie tę wy ni ka ją cą np. z sa mot ne go
miesz ka nia, lecz po czu cie osa mot nie nia
spo wo do wa ne bra kiem kon tak tów mię dzy -
ludz kich, wspar cia i udzia łu w ży cia spo łecz -
nym. Z po mo cą oso bom tę sk nią cym
za to wa rzy stwem i przy jaź nią przy cho dzą
or ga ni za cje zrze sza ją ce se nio rów, ta kie jak
Pol ski Zwią zek Eme ry tów, Ren ci stów i In -
wa li dów czy też le gio now skie Sto wa rzy sze -
nie Po mo cy Po trze bu ją cym „Na dzie ja”
(pro wa dzą ce Le gio now ski Uni wer sy tet

Trze cie go Wie ku), któ re po wo ła ło do ży cia
Le gio now skie Cen trum Ak ty wi za cji Se nio -
rów. Je go ce lem jest zwięk sze nie in te gra cji

śro do wi ska osób star szych, ich uak tyw nie -
nie oraz umo żli wie nie oso bom star szym sa -
mo re ali za cji. Cen trum pro wa dzo ne jest
przez wo lon ta riu szy wy wo dzą cych się z Le -
gio now skie go Uni wer sy te tu Trze cie go Wie -
ku. Cen trum przy go to wa ło dla se nio rów
z Le gio no wa i Po wia tu Le gio now skie go cie -
ka wą ofer tę spę dze nia cza su wol ne go, spo -
tka nia się z przy ja ciół mi przy ka wie w mi łej
i swo bod nej at mos fe rze. Se nio rzy go to wi
do re gu lar nych za jęć mo gą za pi sać się
do Uni wer sy te tu Trze cie go Wie ku, któ ry
ofe ru je sze reg kur sów i szko leń.

Świa do my se nior
Przy Cen trum Ak ty wi za cji Se nio rów pro wa -

dzo ny jest Punkt In for ma cyj ny dla Se nio rów,
gdzie mo żna uzy skać ak -
tu al ne in for ma cje o ure -
gu lo wa niach praw nych
do ty czą cych osób star -
szych i mo żli wo ściach
otrzy ma nia po mo cy
i wspar cia od ró żnych in -
sty tu cji. Mo żna li czyć
także na po ra dy w spra -
wach do ty czą cych zdro -
wia. Po ra dy te są
bez płat ne i udzie la ją ich
spe cja li ści – ta kże se nio -
rzy. Są wśród nich eme ry -
to wa ny: rad ca praw ny,

by łe głów ne księ go we, psy cho log, le karz. Mo -
żna się do wie dzieć m.in. jak spo rzą dzić umo -
wę, te sta ment, jak uzy skać gru pę in wa lidz ką.
Kil ka wo lon ta riu szek, oprócz udzie la nia po rad,
po ma ga ta kże za ła twiać kon kret ne spra wy np.
w urzę dach czy są dach. Dzia ła tu for ma do -
radz twa kry zy so we go. Oso by po cię żkich przej -
ściach, np. po śmier ci bli skich, mo gą sko rzy stać
z rad spe cja li sty lub po pro stu z kimś po roz ma -
wiać. Cen trum znaj du je się przy ul. Pił sud skie -
go 3 (by ły bu dy nek urzę du mia sta).

Ta ma ra Myt kow ska,
Ro man Bi skup ski n

W trosce o Seniorów
temat numeru senior w Legionowie

W Le gio no wie miesz ka
l6655 ko biet po wy żej 60 ro ku ży cia

l2621 mę żczyzn po wy żej 65 ro ku ży cia

(stan na 31.12.2013 r.)
UM Legionowo w 2013 roku przeznaczył:

l15 000 zł na prowadzenie Uniwersytetu III Wieku

l13 000 zł dla Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów

l12 000 zł na rzecz kombatantów i osób represjonowanych

l10 000 zł na organizację Dnia Seniora
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Dwie nagrodzone pla ców ki wy ró żnia ją się
od po wie dzial no ścią, za ufa niem oraz wy so ką
tro ską o jak naj lep szy roz wój wy cho wan ków
we współ dzia ła niu ze śro do wi skiem. Za sze -
rze nie pięk nej idei part ner stwa w śro do wi sku
lo kal nym, ogól no pol skim i mię dzy na ro do -
wym dy rek to rów wy ró żnio nych przed szko li
od zna czo no me da la mi ja ko ści.

Na gro da Ja ko ści przy zna wa na jest przez
Ośro dek Do sko na le nia i Kształ ce nia Usta -
wicz ne go „Part ner” od 2014 r. Cer ty fi kat
„Part ner skie Przed szko le” le gio now skim
pla ców kom przy zna no bez ter mi no wo, czym
szczy ci się za le d wie kil ka na ście przed szko li
w Pol sce.

Ce lem Pro gra mu Part ner skie Przed szko le
jest pro pa go wa nie wy so kich stan dar dów
oświa to wych, dba łość o roz wój edu ka cji
przed szkol nej w Pol sce, iden ty fi ko wa nie
i pro mo wa nie szcze gól nych osią gnięć w pod -
no sze niu ja ko ści pra cy przed szko la – fi la ru
edu ka cji. Na gro da Ja ko ści przy zna wa na jest
przez Ka pi tu łę Eks per tów, w tym przed sta -
wi cie li MEN, Sej mu i Se na tu dla przed szko -
la, któ ra w Pro gra mie Part ner skie
Przed szko le wy ró żnia się wy bit ny mi osią -
gnię cia mi we wdra ża niu ja ko ści. Na gro da ma
za sięg ogól no pol ski.

Ju liusz Że brow ski n

Przed szko la z cer ty fi ka tem
In te gra cyj ne Przed szko le Miej skie nr 5 im. Mi sia Uszat ka i Przed szko le Miej skie nr 12
im. Kró la Ma ciu sia w Le gio no wie uho no ro wa no Na gro dą Ja ko ści im. Ire ny Dzierz -
gow skiej. Wy ró żnie nia wrę czo no pod czas VI Kon gre su Edu ka cji Przed szkol nej.

Zdrowa, chłodna woda pita zamiast słodkich, kolorowych
napojów ma same zalety. Wkrótce przekonają się o tym
uczniowie i nauczyciele szkół w Legionowie.

W kra jach Za cho du już od daw na ist nie ją tzw. „źró deł ka”
– otwar te uję cia wo dy prze zna czo ne do bie żą ce go za spo ka ja nia
pra gnie nia. Wi dać je dość czę sto w ame ry kań skich czy eu ro pej skich
fil mach dla lub o mło dzie ży – we wnątrz bu dyn ków i na dzie dziń -
cach col le ge'ów, w kam pu sach uni wer sy tec kich i wie lu in nych miej -
scach pu blicz nych.

Pod czas spo tka nia z dy rek to ra mi le gio now skich szkół Pre zes PWK
Grze gorz Gru czek przed sta wił po mysł uru cho mie nia źró de łek na ich
te re nie. Pi lo ta żo wo ta kie źró deł ko nie ba wem zo sta nie za mon to wa ne
w ZSO2 przy ul. Kró lo wej Ja dwi gi 11. Je że li zy ska po pu lar ność, ko -
lej ne bę dą in sta lo wa ne suk ce syw nie w po zo sta łych chęt nych szko łach,
któ rych kil ka zgło si ło już swój ak ces: ZSP2, ZSP, ZS3 i SP7. Do tych -
czas „zdro je”, bo ta kie go ter mi nu rów nież się uży wa, uru cho mio no
ta kże przy pa ra fiach i przy ron dzie na prze ciw Urzę du Mia sta – cie -
szą się du żą po pu lar no ścią od wio sny do je sie ni.

Ju liusz Że brow ski n

Źródełka w szkołach

Ro syj ski part ner
Roz po czy na my cykl o mia stach part ner skich Le gio no wa,
w ka żdym z kil ku ko lej nych nu me rów na sze go ma ga zy nu
znaj dą Pań stwo pre zen ta cję jed ne go z nich. Ja ko pierw szy
pre zen tu je my Rżew.

Mia sto po ło żo ne jest w środ ko wej Ro sji, nad rze ką Woł gą, w ob wo -
dzie twer skim. Wspo mi na ją o nim do ku men ty spi sa ne już na po cząt -
ku XI w., ale współ cze śnie nie ma w nim wie lu po zo sta ło ści po cza sach
hi sto rycz nych. W za sa dzie od śre dnio wie cza do re wo lu cji bol sze wic kiej
Rżew był dość wa żnym ośrod kiem han dlo wo -prze my sło wym im pe rium
ro syj skie go. Jesz cze na po cząt ku XX w. by ło to ma low ni cze mia sto
z pięk ny mi bu dyn ka mi miesz kal ny mi i cer kwia mi. Pod czas II Woj ny
Św. przez kil ka na ście mie się cy znaj do wa ło się na li nii fron tu, wsku tek
cze go nie ste ty miesz kań ców zdzie siąt ko wa no, a za bu do wa zo sta ła nie -
mal kom plet nie znisz czo na, osta ło się za le d wie kil ka pro cent bu dyn -
ków. Po woj nie Rżew od bu do wa no już w sty lu so wiec kim, po sta wio no
tam m.in. obe lisk ku czci je go wy zwo li cie li. Obec nie mia sto peł ni funk -
cje re gio nal ne go cen trum ad mi ni stra cyj ne go, prze my sło we go i edu ka -
cyj no -kul tu ral ne go. Ósmego paź dzier ni ka 2007 r. de kre tem pre zy den ta

Pu ti na Rżew otrzy mał ty tuł
„mia sta wo jen nej chwa ły”.

Rżew i Le gio no wo utrzy -
mu ją przy ja zne kon tak ty,
a ich przed sta wi cie le wza jem -
nie się od wie dza ją. Je den
z nich, le gio now ski rad ny
Mar cin Smo go rzew ski, któ ry
go ścił w Rże wie w 2013 r. tak
opo wia da o tym mie ście:
Rżew to mia sto po sia da ją ce
nie zwy kłą hi sto rię oraz na -
praw dę wspa nia łych miesz -
kań ców. Ich go ścin ność
i ser decz ność jest nie sa mo wi -
ta. Wła dze mia sta nie zwy kle
in te re su ją się roz wią za nia mi
z za kre su in we sty cji oraz
bez pie czeń stwa za sto so wa -
ny mi w Le gio no wie. Kon tak ty po mię dzy na szy mi mia sta mi są świet -
ną oka zją do bu do wa nia re la cji go spo dar czych i spo łecz nych.
Za chę cam wszyst kich do od wie dze nia Rże wa.

Ju liusz Że brow ski n

miasto co nowego? miastoakcja zima

Utrzy mu ją ca się od wie lu ty go -
dni ni ska tem pe ra tu ra oraz wy -
stę pu ją ce opa dy śnie gu

i mar  z ną ce go desz czu mo gą sta no wić
za gro że nie nie tyl ko dla kie row ców,
ale ta kże pie szych.

Dla te go tak wa żne jest za cho wa nie szcze -
gól nej ostro żno ści na dro gach i chod ni kach.
Na za rząd cach nie ru cho mo ści spo czy wa obo -
wią zek od śnie ża nia i po sy py wa nia chod ni ków,
jak rów nież usu wa nia so pli lo du z da chów.

Wol niej zna czy bez piecz niej
Po mi mo po dej mo wa nych przez Urząd Mia -

sta wy sił ków zwią za nych z od śnie ża niem miej -
skich ulic, na bocz nych i osie dlo wych uli cach nie
dą ży my do utrzy ma nia czar nej i su chej na -
wierzch ni. Po kry wa ją ce te dro gi bło to po śnie go -

we mo że sta no wić po wa żny pro blem w ru chu
dro go wym, szcze gól nie w po łą cze niu z nad mier -
ną pręd ko ścią, złą wi docz no ścią spo wo do wa ną
nie od śnie żo ny mi szy ba mi lub bra kiem opon zi -
mo wych. Dla te go tak istotne jest za cho wa nie
szcze gól nej ostro żno ści na dro dze, do kład ne
oczysz cze nie szyb z lo du i zdję cie no gi z ga zu.

Śnieg to nie tylko przyjemność, ale też obowiązek
Po za nie licz ny mi wy jąt ka mi, za od śnie ża nie

chod ni ków, uprząt nię cie bło ta i in nych za nie -
czysz czeń oraz po sy pa nie ob lo dzo nych chod ni -
ków pia skiem lub so lą od po wia da ją wła ści cie le
lub za rząd cy przy le głych nie ru cho mo ści. Fakt,
że chod nik znaj du je się wzdłuż dro gi gmin nej,
nie zwal nia wła ści cie li nie ru cho mo ści le żą cych
wzdłuż tej uli cy z obo wiąz ku jej od śnie ża nia.

Obo wiąz kiem za rząd cy jest ta kże usu wa -
nie nie bez piecz nych dla ży cia i zdro wia prze -

chod niów so pli zwi sa ją cych z da chów bu dyn -
ków miesz kal nych.

Eg ze kwo wa niem pra wi dło we go od śnie ża nia
zaj mu je się Straż Miej ska, któ ra ka żde go ro ku
przy go to wu je kil ka dzie siąt wnio sków do Są du
o uka ra nie za rząd ców/wła ści cie li te re nu
w związ ku z nie od śnie że niem chod ni ka. Nie od -
śnie żo ne chod ni ki pro si my zgła szać Stra ży Miej -
skiej pod bez płat nym nu me rem te le fo nu 986.

Szcze gól na ostro żność na ka żdym kro ku
Nie za wsze wła ści ciel nie ru cho mo ści ma

mo żli wość od ra zu po wy stą pie niu opa du czy
ob lo dze niu od śnie że nia dro gi czy chod ni ka,
dla te go war to za cho wać szcze gól ną ostro -
żność pod czas prze miesz cza nia się zi mą za -
rów no pie szo, jak i sa mo cho dem.

Lu cjan Chrza now ski
Za stęp ca Pre zy den ta Mia sta Le gio no wo n

Zima wymaga większej uwagi
nie tylko od kierowców
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„Zegrzyńskie feldposty niemieckiej
piechoty zapasowej 1916–1918” to tytuł
najnowszej, jedenastej już książki
dr. hab. Jacka Szczepańskiego.
Tym razem dyrektor legionowskiego
Muzeum Historycznego opisał
kilkadziesiąt unikalnych zdjęć
wykonanych w zegrzyńskich koszarach
w okresie I wojny światowej.
Materiał ilustracyjny do książki zbierał
prawie 17 lat.

Au tor roz po czy na opo wieść od przed sta -
wie nia oko licz no ści wy co fa nia się z twier dzy
Ze grze wojsk car skich i wkro cze nia do niej
w sierp niu 1915 r. ar mii nie miec kiej. Z te go
okre su po cho dzą nie zwy kle cie ka we uję cia
wy sa dzo ne go mo stu na Na rwi. Na ko lej nych
fo to gra fiach zo ba czy my też fort w Dę bem,
a ta kże ostrze la ne ka mie nicz ki przy se roc kim
ryn ku. Naj wię cej miej sca au tor po świe cił ty -
tu ło wym feld po stom, tj. zdję ciom wy ko na -
nym w ze grzyń skich ko sza rach, któ re
żoł nie rze wy sła li pocz tą do ro dzin w Niem -
czech. Au to ra mi fo to gra fii by li głów nie re -
kru ci z II Ba ta lio nu War szaw skiej Pie cho ty
Za pa so wej (In fan te rie Er satz Trup pe War -
schau). Przed wy jaz dem na front upa mięt -
nia li swój po byt na kur sie w Ze grzu.
Z pu bli ka cji do wia du je my się ta kże, że po -
za szko le niem woj sko wym żoł nie rze chęt nie
gra li w no gę w miej sco wej dru ży nie pił kar -
skiej. By wa li na przed sta wie niach w Nie -
miec kim Te atrze nad Na rwią, któ re
przy go to wy wa li ich ko le dzy. Dr Szcze pań ski
ana li zu je ka żde zdję cie, po da jąc nie tyl ko da -
tę wy ko na nia, ale ta kże szcze gó ły umun du -
ro wa nia i uzbro je nia, m.in. w po rząd ku
po lo wo -mar szo wym (słyn ny Feld mar -
schmäßiger An zug). O du żej wie dzy au to ra
świad czy np. od na le zie nie i pre cy zyj ne omó -
wie nie zna cze nia ta śmy „Gi bral tar”, któ ra
zo sta ła na szy ta na rę ka wie żoł nie rza z 79.
Puł ku Pie cho ty im. von Vo igts -Rhet za z Hil -
de she im.

Im po nu ją ca jest rów nież uni kal na ko lek cja
stem pli for ma cyj nych ze wszyst kich kom pa nii
sta cjo nu ją cych w Ze grzu w la tach 1916–1918.
Zo sta ła ona wzbo ga co na o stem ple m.in. Od -
dzia łu Szkol ne go Ka ra bi nów Ma szy no wych
„Ze grze” (i to w dwóch nie zwy kle rzad kich
od mia nach!) oraz ko men dan tu ry Ze grze -Dę -
be. Ko lek cja ostem plo wań przy po mi na o sze -
ro kich i wie lo let nich po szu ki wa niach au to ra.

Re cen zen ta mi ksią żki są pro fe so ro wie
Adam Cze sław Do broń ski i Alek san der Łu -
czak. War to do dać, że jest to już szó sta pu bli -
ka cja Mu zeum Hi sto rycz ne go w Le  gio no wie,
któ re in ten syw nie roz wi ja dzia łal ność wy -
daw ni czą. Głów nym przed mio tem mu ze al -
nej ofi cy ny wy daw ni czej są opra co wa nia
po świę co ne dzie jom Le gio no wa i po wia tu le -

gio now skie go. Miej my za tem na dzie ję, że
w oko li cach 100. rocz ni cy wy bu chu I woj ny
świa to wej do cze ka my się po dob nej pu bli ka -

cji Jac ka Szcze pań skie go, tym ra zem do ty -
czą cej gar ni zo nu w Le gio no wie.

Hen ryk Rin gel n

Feldposty z Zegrza

Od wrze śnia 2013 r Miej ska i Po wia to -
wa Bi blio te ka Pu blicz na w Le  gio no wie
wpro wa dzi ła no wą ofer tę dla do ro -
słych, przede wszyst kim se nio rów
– co ty go dnio we bez płat ne kon  sul ta cje
kom pu te ro we.

Kon sul ta cje nie ma ją for my szko leń ani
warsz ta tów, lecz obec ni w pla ców ce pra cow -
ni cy słu żą po mo cą w roz wią zy wa niu in dy wi -
du al nych pro ble mów zwią za nych z ob słu gą
kom pu te ra i ko rzy sta niem z In ter ne tu. Ce -
lem spo tkań jest pod nie sie nie umie jęt no ści
osób do ro słych, szcze gól nie w wie ku po wy -
żej 50. ro ku ży cia, w ko rzy sta niu z naj now -
szych tech no lo gii prze ka zu in for ma cji, w tym
udo stęp nia nych przez Bi blio te kę (np. ko rzy -
sta nie z sys te mu bi blio tecz ne go, wy szu ki wa -
nie w ka ta lo gach bi blio tecz nych, ko rzy sta nie
z czy tel ni on li ne Ibuk Li bra). Na kon sul ta cje
przy cho dzą oso by z ró żnym po zio mem wie -
dzy i umie jęt no ści kom pu te ro wych i z ró żny -
mi proś ba mi, py ta nia mi, pro ble ma mi
do ty czą cy mi, np. po ru sza nia się po In ter ne -
cie, wy szu ki wa nia in for ma cji przy po mo cy
wy szu ki war ki, ko rzy sta nia z pocz ty elek tro -
nicz nej, ob słu gi ko mu ni ka to rów, np. Sky pe,
edy to wa nia i for ma to wa nia tek stu oraz do -
ty czą cy mi za gad nień bi blio tecz nych, np. wy -
szu ki wa nia w ka ta lo gach on -li ne, za kła da nia
kon ta w apli ka cji czy tel ni ka, za ma wia nia i re -
zer wa cji zbio rów w sys te mie bi blio tecz nym
czy ko rzy sta nia z ibu ków, w tym na urzą dze -
niach mo bil nych.

Kon sul ta cje od by wa ją się w Bi blio te ce
Głów nej przy ul. W. Bro niew skie go 7 w ka -
żdą śro dę w go dzi nach 900–1100. n

Biblioteka dla Seniorów – konsultacje komputerowe 50+

historianowa książka

Wśród propozycji Miejskiej i Powiatowej Biblioteki
Publicznej w Legionowie kierowanych do
seniorów są m.in. spotkania autorskie. Najnowsze

zaplanowane jest na 10. lutego. O godz. 1000 w Bibliotece
Głównej przy ul. W. Broniewskiego 7 Tamara Brzezińska
zaprezentuje książkę „My, zwykli ludzie”. Autorka sama jest
seniorką, a ponadto mieszkanką Legionowa, a jej książka
związana jest z Legionowem i jego mieszkańcami.

Pani Tamara jest niezwykłą osobą, ciepłą, serdeczną, szczerą,
otwartą na ludzi i bardzo skromną. Jest zwyczajną, sympatyczną
babcią, którą lubi się od pierwszej chwili poznania. Dwa lata temu
uczestniczyła w organizowanych przez Bibliotekę warsztatach
twórczego pisania dla seniorów. Potem wzięła udział w IX edycji
Legionowskiego Konkursu Literackiego o zasięgu ogólnopolskim
organizowanym również przez Bibliotekę i zdobyła I miejsce w
kategorii wspomnień. Nagrodzony tekst znalazł się w wydanej później
książce. Można go przeczytać na stronie Biblioteki
www.bibliotekalegionowo.pl (wejście przez baner Legionowski
Konkurs Literacki, IX edycja, wyniki, nazwisko laureata). Książkę
Tamary Brzezińskiej można wypożyczyć, a podczas spotkaniu kupić i
otrzymać dedykację z autografem autorki.

Danuta Masiak
dyrektor Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej

w Legionowie n

Spotkanie autorskie z Tamarą Brzezińską
biblioteka dla seniora
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Na go rą cym uczyn ku
Wie czo rem 21 stycz nia na le gio now skim Przy stan ku ro ze -
gra ły się sce ny ro dem z fil mu sen sa cyj ne go. Uzbro jo ny
mę żczy zna ster ro ry zo wał eks pe dient kę skle pu ca ło do bo -
we go przy ron dzie Po nia tow skie go, po po ści gu zo stał uję -
ty przez Stra żni ków Miej skich i prze ka za ny Po li cji.

Ok. 2140 ra dio wóz Stra ży Miej skiej za trzy mał je den z miesz kań ców,
któ ry po wie dział, że był świad kiem na pa du z bro nią w rę ku na eks pe -
dient kę skle pu na Przy stan ku. Jak się póź niej oka za ło, mę żczy zna za -
żą dał wy da nia znaj du ją cej się w skle pie go tów ki. Eks pe dient ka jed nak
nie da ła się za stra szyć i nie od da ła pie nię dzy. Za sko czo ny na past nik
wy szedł ze skle pu i od da lił się w kie run ku sta cji ko le jo wej Le gio no wo
– Przy sta nek. Świa dek po dał stra żni kom do kład ny ry so pis na past ni ka.

Stra żni cy po in for mo wa li o tym Ofi ce ra Dy żur ne go Po li cji i uda li się
we wska za nym przez świad ka kie run ku. – Po chwi li za uwa ży li od po -

wia da ją ce go ry so pi so wi mę żczy znę na uli cy Ko le jo wej – re la cjo nu je
Ko men dant Stra ży Miej skiej Ry szard Gaw kow ski – Na wi dok ra dio -
wo zu po dej rza ny za czął się nie na tu ral nie i ner wo wo za cho wy wać.
Pod czas roz mo wy je den ze stra żni ków za uwa żył wy sta ją cy z je go kie -
sze ni przed miot, przy po mi na ją cy broń pal ną.

Na past ni ka za trzy ma li i obez wład ni li funk cjo na riu sze Stra ży Miej -
skiej – Ra do sław Król i Da riusz Sę kow ski, ak cją do wo dził Za stęp ca
Ko men dan ta Stra ży Miej skiej Pa weł Szulc. Mę żczy zna, któ rym oka -
zał się 53-let ni miesz ka niec Le gio no wa, Ja ro sław B, zo stał prze ka za -
ny Po li cji. Oka za ło się, w chwi li za trzy ma nia miał po nad 2 pro mi le
al ko ho lu w or ga ni zmie. Zna le zio no przy nim broń ga zo wą.

Po wy trzeź wie niu zo stał prze wie zio ny do Pro ku ra tu ry Re jo no wej
w Le gio no wie, gdzie usły szał za rzut usi ło wa nia do ko na nia roz bo ju
z uży ciem nie bez piecz ne go na rzę dzia. Ko deks kar ny za to prze stęp -
stwo prze wi du je ka rę od 3 do 12 lat wię zie nia.

Strażnicy Miejscy, którzy zatrzymali bandytę, za wzorową postawę
i odwagę zostali wyróżnieni podczas sesji Rady Miasta Legionowo.

Ta ma ra Myt kow ska n

Zdro we i bez piecz ne
Seniorze, nie daj się oszukać
fałszywemu administratorowi!
W związ ku z przy pad ka mi oszustw,
któ rych ofia ra mi sta ją się star sze oso -
by, sa mot nie miesz ka ją ce i ła two wier -
nie od no szą ce się do nie zna jo mych,
Po li cja ape lu je o ostro żność i zdro wy
roz są dek w kon tak tach z oso ba mi pu -
ka ją cy mi do miesz kań, po da ją cy mi się
np. za hy drau li ka lub ad mi ni stra to ra.

Oszu stwo „na ad mi ni stra to ra”
Ten prze stęp czy pro ce der ma wie le od mian,

ale pod sta wo wy spo sób dzia ła nia spraw ców
jest za wsze po dob ny. Ofia ra mi naj czę ściej pa -
da ją oso by star sze. Ty po wa ne są w oko li cach
osie dli za miesz ki wa nych przez du żą licz bę

eme ry tów, jak rów nież w oko li cach ba za rów,
ośrod ków zdro wia, jak też miejsc mo dli twy.

Sce na riusz oszu stwa „na ad mi ni stra to ra”
w więk szo ści przy pad ków wy glą da po dob nie.
Po wy bra niu ofia ry spraw ca pod cho dzi in for -
mu jąc, że jest no wym pra cow ni kiem ad mi ni -
stra cji i mu si spraw dzić w lo ka lu kra ny,
plom by lub licz ni ki. W cza sie roz mo wy i spa -
ce ru pro po nu je po moc, np. we wnie sie niu za -
ku pów. W ten spo sób usy pia czuj ność
i wzbu dza za ufa nie po ten cjal nej ofia ry. Gdy
wcho dzi do miesz ka nia z je go wła ści cie lem,
na tych miast zaj mu je je go uwa gę w po miesz -
cze niu ku chen nym. Do pil no wu je też, że by
drzwi wej ścio we po zo sta wić otwar te. W tym
cza sie dru gi ze zło dziei wcho dzi do lo ka lu
i prze szu ku je miej sca, gdzie za zwy czaj cho wa -
ne są bi żu te ria i pie nią dze. Po prze pro wa dzo -
nej „kon tro li” naj pierw zło dziej, a póź niej
fał szy wy ad mi ni stra tor wy cho dzą z miesz ka -
nia. Oso ba po krzyw dzo na czę sto do pie ro

po wie lu go dzi nach orien tu -
je się, że zo sta ła okra dzio na.

Aby unik nąć po dob nej sy -
tu acji, wy star czy za cho wać
czuj ność, uza sad nio ną nie -
uf ność wo bec ob cych i w przy pad ku ko goś,
ko go wi dzi my pierw szy raz w ży ciu, rze tel nie
spraw dzić je go wia ry god ność. Wy star czy je -
den te le fon do praw dzi wej ad mi ni stra cji, aby
roz wiać wszel kie wąt pli wo ści i być mo że
ustrzec się po wa żnej stra ty.

Nie ka żdy kto pu ka do na szych drzwi ma
uczci we za mia ry. W przy pad ku wąt pli wo ści
nie wa haj my się po wia do mić Po li cji. Wy -
star czy te le fon pod nr 997 lub 112.

Je że li masz w ro dzi nie, wśród zna jo mych
i są sia dów oso by star sze, sa mot nie miesz ka ją -
ce, a wiesz, że nie prze czy ta ją te go ar ty ku łu,
ape lu je my: prze każ im te wa żne in for ma cje.

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

bezpieczeństwostrefa 997/986

Kro ni ka po li cyj na

Nie le gal ny to war pod śnie giem
Po li cjan ci 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 go wi sku miej skim 23-let nie go Ro ber ta M.
Mę żczy zna miał przy so bie 60 pa czek pa pie ro sów bez pol skich zna -
ków ak cy zy. Od po wie za wy kro cze nie z prze pi sów kar no -skar bo -
wych.

Le gio now scy wy wia dow cy czę sto za glą da ją na tar go wi sko
przy ul. So bie skie go. Funk cjo na riu sze do sko na le wie dzą, że wła śnie
tu taj w dni tar go we do cho dzi do sprze da ży wy ro bów ty to nio wych bez
pol skich zna ków ak cy zy oraz al ko ho lu po cho dzą ce go z prze my tu.

Tym ra zem 30 stycz nia ok. godz. 720 po li cjan ci z ze spo łu
wy wia dow czo -pa tro lo we go le gio now skiej ko -
men dy pa tro lo wa li re jon tar go wi ska
miej skie go. W pew nym mo men -
cie ich uwa gę zwró cił mę żczy -
zna, któ ry co chwi la coś
wyj mo wał z ukry tej w za -
spie tor by.

Po jej spraw dze niu oka -
za ło się że 23-la tek ma
w 60 pa czek pa pie ro sów
bez pol skich zna ków ak cy -
zy. Mę żczyź nie za po peł nio -
ne wy kro cze nie zgod nie
z Usta wą Kar no -Skar bo wą gro -
zi ka ra grzyw ny. W prze szło ści
Ro bert M. – miesz ka niec Le gio no wa
był już ka ra ny za po sia da nie pod ro bio ne go to wa ru.

Chciał się wła mać i prze ku pić po li cjan tów
26-let ni Se ba stian Z. po dej rza ny jest o usi ło wa nie do ko na nia kra -

dzie ży z wła ma niem do ga ra żu, po sia da nie nar ko ty ków i obiet ni cę
wrę cze nia ła pów ki po li cjan tom. Mę żczy zna usły szał już za rzu ty.
Pro ku ra tor za sto so wał wo bec nie go śro dek za po bie gaw czy w po sta -
ci do zo ru.

W nie dzie lę (26.01), kil ka mi nut po godz. 600 le gio now scy po li -
cjan ci zo sta li po in for mo wa ni o pró bie wła ma nia do jed ne go z ga -
ra ży znaj du ją cych się przy ul. Chro bre go. Na miej scu za sta li
pra cow ni ków ochro ny oraz Se ba stia na Z, po dej rza ne go o usi ło wa -
nie kra dzie ży z wła ma niem do ga ra żu. W trak cie wy ko ny wa nia czyn -
no ści po li cjan ci zna leź li w odzie ży mę żczy zny trzy za wi niąt ka

z su szem ro ślin nym. Po ba da niu oka za ło się, że ten 26- let ni miesz -
ka niec Le gio no wa miał po nad 3 gra my ma ri hu any. Ba da nie na za -
war tość al ko ho lu w or ga ni zmie wy ka za ło 1,28 pro mi la.

Kie dy mę żczy zna zo rien to wał się, że mo że po nieść kon se kwen cje
za swo je za cho wa nie, pró bo wał prze ku pić funk cjo na riu szy kwo -
tą 5000 zło tych. Se ba stian Z. zo stał za trzy ma ny i osa dzo ny w po li -
cyj nym aresz cie. Po wy trzeź wie niu mę żczy zna zo stał prze wie zio ny
do Pro ku ra tu ry Re jo no wej w Le gio no wie, gdzie usły szał za rzut usi -
ło wa nia do ko na nia kra dzie ży z wła ma niem do ga ra żu, po sia da nia
środ ków odu rza ją cych oraz obiet ni cy udzie le nia ko rzy ści ma jąt ko -
wej po li cjan tom w za mian za od stą pie nie od czyn no ści słu żbo wych.

Prze stęp stwo kra dzie ży z wła ma niem oraz obiet ni ca udzie le nia
ko rzy ści ma jąt ko wej funk cjo na riu szom pu blicz nym są za gro żo ne
ka rą po zba wie nia wol no ści do lat 10, na to miast za po sia da nie środ -

ków odu rza ją cych gro zi do 3 lat po zba wie nia
wol no ści.

Pi ja ny kie row ca au to bu su
59-let ni mę żczy zna kie ro wał au -
to bu sem, ma jąc w or ga ni zmie

po nad pro mil al ko ho lu. Ten
miesz ka niec po wia tu le gio -
now skie go usły szał już za rzut
kie ro wa nia po jaz dem w sta -
nie nie trzeź wo ści.

25 stycz nia, kil ka mi nut
po 1600 po li cjan ci otrzy ma li
in for ma cję, że au to bu sem

pry wat nej li nii kie ru je nie -
trzeź wy mę żczy zna. Po li cyj ny pa -

trol za uwa żył au to bus na przy stan ku
na uli cy So bie skie go. Kie row ca zo stał za trzy ma ny i prze wie zio ny
do KPP w Le gio no wie, gdzie ba da nie na za war tość al ko ho lu wy ka -
za ło, iż 59-let ni Kon stan ty B. ma w or ga ni zmie po nad 1,2 pro mi la
al ko ho lu.

Po wy trzeź wie niu usły szał za rzut kie ro wa nia po jaz dem w sta nie
nie trzeź wo ści.

Mę żczy zna przy znał się do za rzu ca ne go czy nu i do bro wol nie pod -
dał ka rze w wy mia rze 8 mie się cy po zba wie nia wol no ści z wa run ko -
wym za wie sze niem wy ko na nia ka ry na okres pró by 2 lat, za ka zie
pro wa dze nie po jaz dów me cha nicz nych na okres 2 lat oraz ka rze
grzyw ny.

Prze stęp stwo pro wa dze nia po jaz dów me cha nicz nych w sta nie nie -
trzeź wo ści jest za gro żo ne ka rą po zba wie nia wol no ści do lat 2.

Inor ma cje na pod sta wie http: //kpple gio no wo.po li cja.waw.pl/ n

Spe cjal na fo to pu łap ka po mo że
w zła pa niu le gio now skich wan -
da li. No we urzą dze nie za ku pio -

ne przez Straż Miej ską mo że nie tyl ko
zro bić zdję cie „na go rą cym uczyn ku”,
ale ta kże na grać krót ki film, jed no cze -
śnie po wia da mia jąc o zda rze niu dy -
żur ne go Stra ży Miej skiej.

Urzą dze nie wiel ko ści apa ra tu fo to gra ficz -
ne go, za in sta lo wa ne w new ral gicz nych miej -
scach, bę dzie re je stro wa ło ka żdą pró bę ak tu
wan da li zmu czy zła ma nia prze pi sów po rząd -
ko wych. – Pu łap ka re je stru je ob raz za rów no
w dzień, jak i w no cy. Jed no cze śnie prze sy ła
dro gą ra dio wą in for ma cję, że zo sta ła włą czo -
na, a Straż Miej ska lub Po li cja przy je żdża ją
na miej sce zda rze nia – za chwa la urzą dze nie
Ko men dant Ry szard Gaw kow ski – Pu łap ka
ma obu do wę w ko lo rach mo ro, więc nie rzu -
ca się w oczy. Ła two jest ją za ma sko wać
i gdzieś ukryć. Do dat ko wo są do niej ma sku -
ją ce po jem ni ki przy po mi na ją ce dom ki dla

pta ków. Fo to pu łap ka ak ty wu je się w chwi li
wy chwy ce nia ru chu. W no cy dzia ła na pod -
czer wień. W pierw szej ko lej no ści pu łap ka
zo sta nie za mon to wa na przy sta le de wa sto -

wa nym fo to ra da rze na ul. Ja na Paw ła I oraz
w le sie na ul. Pry ma sow skiej, zna nym miej -
scu pod rzu ca nia nie chcia nych „ga ba ry tów”.

Ta ma ra Myt kow ska n

Fo to pu łap ka na wan da li
bezpieczeństwo strefa 997/986
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poradyeksperci

Po ra da we te ry na rza

Starość nie radość?
Po sia da nie zwie rza ków, to na uka by cia od po wie dzial -
nym, na uka mi ło ści i czu ło ści, ale też na uka o od cho dze -
niu, spraw dzian czy umie my to wa rzy szyć człon ko wi
ro dzi ny w sta ro ści i umie ra niu. Psy, ko ty, wszyst kie tzw,
„pe ty”, czy li ma łe to wa rzy szą ce nam zwier zacz ki, ży ją du -
żo kró cej niż my. Dla te go wła śnie wcze śniej czy póź niej
bę dzie my w do mu mie li sta rusz ka, a po tem przyj dzie mo -
ment po że gna nia.

Ka żdy ga tu nek do mo wych zwie rza ków ma swój spo sób sta rze nia
się i ty po wy dla sie bie ze staw „sta rusz ko wych” cho rób. Psy po prze -
kro cze niu wie ku 7 lat za czy na ją cho ro wać na ser ce, sta wy, ner ki,
mie wa ją cu krzy cę, a ta kże po gar sza im się wzrok i słuch. Star sze ko -
ty do ty ka czę sto nie wy dol ność ne rek, oty łość, cu krzy ca, czy nad -
czyn ność tar czy cy. U obu tych ga tun ków ka mień na zęb ny
i to wa rzy szą ce mu scho rze nia przy zę bia są źró dłem cier pie nia
i przy kre go za pa chu z ja my ust nej.

Dla od mia ny szczur ki, któ re prze kro czą 2 la ta, zwy kle cho ru ją
na no wo two ry ró żnych na rzą dów, bo nie ste ty te wspa nia łe zwier -
zacz ki ży ją wła śnie tyl ko oko ło dwóch la t. Pu szy ste kró licz ki mi nia -
tu ro we ma ją wraz z wie kiem na ra sta ją ce pro ble my ze zdro wiem,
u pod sta wy któ rych le ży oty łość. Za bu rze nia prze wo du po kar mo -
we go, uzę bie nia, skó ry to pro ble my kró li czych sta rusz ków, gdy prze -
kro czą 4–5 rok ży cia i do dat ko wo są za gru biut kie.

Nie za le żnie od te go ja kie go ga tun ku zwie rząt ko bie rze my pod opie -
kę, po win ni śmy po sta rać się jak naj wię cej do wie dzieć o je go ży wie niu,
utrzy ma niu i zdro wiu. Wśród tych in for ma cji znaj dą się też te o dłu go -

ści ży cia czwo ro no ga i jed no cze śnie o cha rak te ry stycz nych dla te go ga -
tun ku cho ro bach. Ma jąc ta ką wie dzę mo żna za po bie gać wie lu za bu rze -
niom i wy dłu żyć czas ży cia zwier zacz ka. Je śli trud no jest zna leźć
in for ma cje o zdro wiu da ne go pu pi la, mo żna zgło sić się do le ka rza we -
te ry na rii i po roz ma wiać o tym, cze go mo żna się spo dzie wać ma jąc kon -
kret ne go zwie rza ka i jak dbać o nie go tak by żył dłu go, a jed no cze śnie
dzię ki pro fi lak ty ce przed łu żyć je go zdro wie.

Po da jąc za przy kład psy ja ko naj częst szych pod opiecz nych czło -
wie ka mo gę zwró cić uwa gę na to o czym po wi nien pa mię tać ka żdy
ich wła ści ciel. Gdy przy cho dzi do mnie wła ści ciel z psem, któ ry
skoń czył 7 lat, za wsze zwra cam uwa gę, że psiak prze kro czył wiek,
po któ rym za czy na się po wo lut ku sta rość. Dla te go przy co rocz nych
szcze pie niach le karz opie ku ją cy się ta kim psem po wi nien zba dać
je go ser ce, obej rzeć ja mę ust ną, zba dać układ ru chu. U sam ców zba -
dać na le ży pro sta tę, a u su czek war to oma cać gru czoł sut ko wy w ce -
lu wy klu cze nia obec no ści gu zów. Je śli wła ści ciel się na to zgo dzi,
war to zba dać krew, bo pod sta wo wy pro fil, obej mu ją cy mor fo lo gię
i bio che mię od po wie nam na py ta nia o stan wą tro by, ne rek, czy po -
ziom cu kru.

W sy tu acji, gdy w do mu ma my już psa eme ry ta, po win ni śmy za in te -
re so wać się zmia ną die ty tak, aby by ła jak naj le piej przy sto so wa na dla
star sze go osob ni ka. Ka żda pro fe sjo nal na fir ma pro du ku je tzw. kar my
dla se nio rów. Je śli wła ści ciel lu bi go to wać swo je mu pu pi lo wi,
po wi nien wy brać się na kon sul ta cje do le ka rza we te ry na -
rii i do wie dzieć się jak do sto so wać przy go to wy wa ne po -
sił ki, aby nie szko dzi ły psie mu se nio ro wi.

Ostat nim te ma tem do ty czą cym zwie rzę cych sta -
rusz ków jest trud ny te mat eu ta na zji, czy li skra ca -
nia ży cia przez po da nie usy pia ją ce go
za strzy ku. Ale to trud ny te mat na zu peł nie
osob ny ar ty kuł…

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

porady eksperci

Po ra da die te ty ka

Praktyczne wskazówki
żywieniowe dla seniorów
Pra wi dło we ży wie nie jest nie zwy kle wa żnym ele men tem ży -
cia se nio ra. Die ta osób star szych po win na być do sto so wa -
na do zmian, ja kie za cho dzą w or ga ni zmie, na le ży wziąć
pod uwa gę za rów no straw ność po kar mów, jak i za po trze -
bo wa nie ka lo rycz ne na skład ni ki odżyw cze. Oso by star sze
po win ny jeść re gu lar nie, lecz po sił ki po win ny być nie wiel -
kie, aby nie ob cią żać ukła du po kar mo we go. Aby or ga nizm
otrzy my wał wszyst kie po trzeb ne skład ni ki odżyw cze na le -
ży za dbać o uroz ma ico ne po ży wie nie, nie ko niecz nie kosz -
tow ne i skom pli ko wa ne w przy go to wa niu.

Nie ste ty nie ma pro duk tów bo ga tych we wszyst ko, dla te go tak wa -
żne jest spo ży wa nie ar ty ku łów z ró żnych grup żyw no ści, wy bie ra jąc
przy tym naj bar dziej war to ścio we.

Do za let uroz ma ico nej die ty na le ży:
• zwiększona możliwość dostarczania organizmowi niezbędnych

składników pokarmowych,
• zwiększona ochrona organizmu przed chorobami zależnymi

(cukrzyca, nadciśnienie, miażdżyca, nadciśnienie, nadwaga),
• poprawa samopoczucia i czerpanie przyjemności ze

spożywanych posiłków.
Wpro wa dze nie uroz ma ico nej die ty nie wy ma -

ga skom pli ko wa nych za bie gów i tech no lo -
gii ku li nar nych. Po ni żej spo so by jak
zwięk szyć spo ży cie ró żno rod nych
pro duk tów ży wie nio wych.
1) Produkty zbożowe z grubego

przemiału
• na śniadanie owsianka

lub naturalne płatki
zbożowe z jogurtem
naturalnym

• musli, otręby czy płatki
zbożowe dodawane
do różnorodnych deserów,
ciast, pieczonego chleba czy
sałatek

• zamiana pieczywa pszennego
na razowe, żytnie lub graham z dużą ilością
ziarna

• ciepłe posiłki (2 dania obiadowe) wzbogacamy o brązowy
ryż, kasze (jaglaną, gryczaną, jęczmienną) czy makaron
z mąki razowej

• jako dodatek do zup warto stosować kasze i makarony
razowe

2) Warzywa i owoce
• staramy się zaopatrywać w sezonowe warzywa i owoce,

ponieważ są one wtedy najtańsze, świeże, aromatyczne
i zawierają najwięcej składników odżywczych

• warzywa i owoce kupujemy świeże, a ograniczamy te
w puszkach czy słoikach, ponieważ zawierają one
dodatkowe ilości soli, cukru lub inne substancje
konserwujące niekorzystne dla zdrowia

• warto spożywać posiłki, których głównym składnikiem są
warzywa (np. leczo warzywne) lub zupy jarzynowe

• na drugie śniadania lub kolacje dobrze nadają się sałatki
warzywne

• poza sezonem, kiedy nie mamy dostępu do świeżych warzyw
czy owoców można wykorzystać warzywa i owoce mrożone

• warto pamiętać, aby każdy posiłek zawierał porcję warzyw

• do śniadania można dodawać porcje owoców świeżych lub
suszonych, np. do zupy mlecznej z płatkami zbożowymi

• z owoców świeżych lub mrożonych i mleka można
przygotować smaczny koktajl, doskonały na kolację lub
śniadanie

• do dań mięsnych również warto dodawać owoce, np. śliwki
suszone do schabu lub brzoskwinie do piersi z kurczaka

• zdrowym i smacznym deserem są sałatki owocowe
3) Produkty mleczne

• chude lub beztłuszczowe przetwory mleczne, a mleko
z 2-procentową zawartością tłuszczu

• na pierwsze lub drugie śniadanie chude przetwory mleczne
(np. zupy mleczne, jogurty z płatkami zbożowymi, musli,
kefiry lub twarogi)

• zupy zaprawiane chudym lub beztłuszczowym jogurtem albo
mlekiem 2%

4) Mięso, jajka, rośliny strączkowe
• wędliny i mięso chude, jak najmniej przetworzone

(drobiowe – indyk i kurczak, mięso wołowe, chude mięso
wieprzowe)

• kurczak obrany ze skóry
• przed spożyciem mięsa czy wędliny usunięte tłuste kawałki
• jeśli dobrze tolerujemy potrawy z roślin strączkowych,

starajmy się je często wprowadzać jako danie główne (np.
kotleciki sojowe lub z soczewicy)

• częściej wybierajmy do posiłków ryby morskie (makrela,
łosoś, dorsz, śledź), ponieważ są one doskonałym źródłem
białka i kwasów omega-3

• unikajmy spożycia podrobów (wątróbka, pasztet, kaszanka
itp.) ze względu na wysoką zawartość

cholesterolu, który przyczynia się
do wystąpienia miażdżycy

• starajmy się ograniczyć spożywanie
potraw smażonych na rzecz

gotowanych, duszonych
i pieczonych bez tłuszczu

War to ta kże pa mię tać o:
• wypijaniu co najmniej

8 szklanek płynów
niesłodzonych (woda

niegazowana w temperaturze
pokojowej, herbatki ziołowe,
herbata zielona lub czerwona,
herbatki owocowe)

• smarowaniu pieczywa miękkimi
margarynami dobrej jakości

zawierającymi zwiększoną ilość
niezbędnych nienasyconych kwasów

tłuszczonych (NNKT)
• unikaniu przejadania się
• unikaniu potraw i produktów ciężkostrawnych (np. długo

smażonych lub nieświeżych)
• częstym i regularnym

spożywaniu w małej
ilości 4–5 posiłków w ciągu
dnia

• zachowaniu aktywnego
trybu życia
dostosowanego
do indywidualnych
możliwości.

A naj wa żniej sze w sto so -
wa niu na co dzień die ty uroz -
ma ico nej jest czer pa nie
przy jem no ści z je dze nia.

mgr Julita Ksionek
dietetyk, spec. ds. Zdrowia

Publicznego n

Nor dyc kie mar sze
Zdro wy duch w zdro wym cie le,
a wszyst ko bie rze się ze zdro wych ak -
tyw no ści. Ta kich jak nor dic wal king
(czy taj nor dik ło king).

To przy jem na for ma re kre acyj ne go mar szu
z kij ka mi, wy my ślo na ja ko let nie uzu peł nie -
nie ćwi czeń dla nar cia rzy bie go wych w Fin -
lan dii w la tach 20. ubie głe go wie ku,
a for mal nie opi sa na w 1979 r. przez fiń skie -
go tre ne ra Mau ri Re po. Sze ro ko spo pu la ry -
zo wa ła się do pie ro w po ło wie lat 90., wte dy
też roz po czę to pro duk cję pierw szych pro fe -
sjo nal nych kij ków do jej upra wia nia.

Nor dic wal king nie jest wy czer pu ją cy, za to
sku tecz nie wzmac nia mię śnie ca łe go cia ła,

an ga żu jąc oko ło 90% z nich. Więk szość obu -
wia spor to we go z po wo dze niem mo żna sto -
so wać w tej for mie ak tyw no ści. Choć nie jest
to ko niecz ne, do brze jest roz po cząć „nor dyc -
kie mar sze” pod okiem in struk to ra, któ ry na -
uczy pra wi dło wej tech ni ki i po mo że do brać
od po wied nie ki je. Są one wy ko na ne z alu mi -
nium, włó kien wę glo wych lub kom po zy tów.
Od cią ża ją sta wy, w związ ku z czym sport ten
po le ca ny jest oso bom star szym, ale mo że go
upra wiać w za sa dzie ka żdy, od dziec ka do se -
nio ra, wła ści wie bez wzglę du na kon dy cję czy
tu szę. Nad mo rzem, w gó rach, w le sie czy
par ku, przez ca ły rok.

Mię śnie (m.in. klat ki pier sio wej, kar ku,
bar ków, ra mion i brzu cha) są tu ina czej sty -
mu lo wa ne niż w zwy kłym mar szu, co pro wa -
dzi do więk sze go ich wzmoc nie nia
w po rów na niu z kla sycz nym cho dze niem czy

jog gin giem. Roz wi ja się si ła i wy trzy ma łość
ra mion, spa la się wię cej ka lo rii niż pod czas
nor mal ne go, na wet dość szyb kie go, spa ce ru.
Zwięk sza się sta bil ność, re du ku je się na cisk
na pisz cze le, ko la na, bio dra i ple cy.

Pol skim przed sta wi cie lem IN WA (In ter na -
tio nal Nor dic Wal king As so cia tion – Mię dzy -
na ro do wa Fe de ra cja Nor dic Wal king) jest
Pol ska Fe de ra cja Nor dic Wal king. Pierw sze
pol skie mi strzo stwa w tej dys cy pli nie od by ły
się w le sie w po bli żu Gnie zna pod ko niec
sierp nia 2009 r.

Na wio snę znów ru szą co mie sięcz ne za ję -
cia nor dic wal kin gu or ga ni zo wa ne przez
Are nę Le gio no wo. W po przed nich se zo nach
pro wa dzi ła je miesz ka ją ca w na szym mie ście
zna na bie gacz ka nar ciar ska i ko men ta tor ka
spor to wa Ber na de ta Pio trow ska.

Ju liusz Że brow ski n
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