
Miesięcznik z życia miasta

nr 10/11/2014

egzemplarz bezpłatny

Koniec bałaganu przy
dworcu

strona nr 6

Zniżki ZTM dla
mieszkańców Legionowa

strona nr 4
Przewodnik wyborczy

strona nr 23
Będzie kładka na

Parkowej
strona nr 20

partner medialny

Rowerowe
Legionowo



Moje Legionowo – Miesięcznik z życia miasta
ISSN 2081-741X
Wydawca: Urząd Miasta Legionowo
Adres wydawcy i redakcji: Urząd Miasta Legionowo, ul. Piłsudskiego 41, 05–120 Legionowo,
tel. 22 766 40 77, e-mail: rzecznik@um.legionowo.pl

Redaktor Naczelny: Tamara Mytkowska
Redakcja: Kamil Stępkowski, Magdalena Górska
Stale współpracują: Małgorzata Charzyńska -Wróbel, Teresa Panek, Julita Ksionek, dr Iwona Górska,
Wydziały i Referaty UM Legionowo, MOK, Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Legionowie, Muzeum Historyczne w Legionowie
Skład i łamanie: Studio DTP Rubin
Nakład: 6000 egzemplarzy

AKTUALNOŚCI
Całodobowa Apteka z Uśmiechem ....................................................5

INWESTYCJE
Czas na zmiany na budowie Centrum Komunikacyjnego .....................6
Kamień węgielny pod prąd ...............................................................7
Piaski będą pływać...........................................................................8

Z MIASTA
Najlepsi w transporcie ....................................................................10
Szynobus do Zegrza – reaktywacja?.................................................11
Listopadowa jak nowa....................................................................12
Leśna ścieżka wiedzy ......................................................................13

TEMAT NUMERU
Rowerem po mieście ......................................................................14

KULTURA
Nasza działalność teatralna po prostu… ..........................................16

ZDROWIE
W zdrowym ciele zdrowy duch.........................................................17

SPORT
Krew się lała pod Ratuszem.............................................................18

PRZYSZŁOŚĆ TARGU
Targowisko zostaje! ........................................................................19
Powiat i miasto wybudują kładkę .....................................................20

WYWIAD
Bo ja tak naprawdę nie lubię basu… ...............................................21
Jestem okropnym łasuchem ............................................................22
Legionowskie priorytety edukacyjne w roku szkolnym 2014/15...........23
Nie przegap wyborów – traf do właściwej komisji ..............................23

HISTORIA
Nowa wystawa w Muzeum Historycznym w Legionowie......................24
Muzeum pod dwiema „Wierzbami”..................................................24

Po zbądź się rtę cio we go pro ble mu
Od 1 paź dzier ni ka miesz kań cy Le gio no wa

mo gą bez płat nie od da wać ter mo me try rtę cio -
we do punk tu zbiór ki w Urzę dzie Mia sta Le -
gio no wo. Ter mo metr umiesz czo ny w szczel nym
po jem ni ku (np. w za mknię tym sło iku)
na le ży do star czyć do Dzia łu
Go spo dar ki Od -
p a  d a  m i
na par -

t e  -
r z e

(sta no wi sko 1 i 2). Ter -
mo metry będą gro ma dzo ne w spe cja li stycz nym
po jem ni ku i prze ka zy wa ne fir mom ma ją cym
sto sow ne ze zwo le nia w za kre sie go spo dar ki od -
pa da mi nie bez piecz ny mi.

Wy mień się ksią żką
W ostat ni week end paź dzier ni ka od by ła się

czwar ta edy cja Stre fy wy mia ny ksią żek, zor -
ga ni zo wa na przez Po wia to wą In sty tu cję Kul -
tu ry oraz Dys ku syj ny Klub Ksią żki „Ście żki”.

Za in te re so wa nie ak cją, któ ra po le ga na wy -
mia nie swo ich ksią żek na in ne, jest ogrom ne.
Wśród ofe ro wa nych ksią żek po ja wia ły się
praw dzi we „pe reł ki”. Naj więk szym za in te re -
so wa niem cie szy ła li te ra tu ra pięk na i dzie cię -
ca oraz ksią żki hi sto rycz ne i re gio na lia.

Wy mia nie to wa rzy szy ła ak cja fo to gra ficz -
na „Por tret z ksią żką”, re ali zo wa na przez
gru pę fo to gra ficz ną „MI GAW KI”.

Ko lej na „Stre fa” już wio sną!

Zmodernizowana ulica Piłsudskiego
Za koń czy ła się prze bu do wa uli cy Pił sud -

skie go na od cin ku od ul. Pio tra Wy soc kie go
do ul. gen. Jó ze fa So wiń skie go, czy li od tar -
go wi ska miej skie go do Ra tu sza. W ra mach
mo der ni za cji wy re mon to wa ny zo stał 500-
me tro wy od ci nek uli cy, par kin gi na tym frag -
men cie zo sta ły wy ło żo ne kost ką, wy mie nio na
zo sta ła na wierzch nia uli cy i.wy ko na ne ozna -
ko wa nie po zio me.

Wy ko naw cą prac by ło Przed się bior stwo
Bu do wy Dróg i Mo stów Sp. z o.o. Koszt in -
we sty cji to bli sko 600 ty się cy zło tych.

Tamara Mytkowska n

Dro dzy Czy tel ni cy,
zbli ża się 16 li sto pa da, wa żna dla lo -
kal nej spo łecz no ści da ta – wy bo ry sa -
mo rzą do we. Te go dnia zde cy du je my
kto przez naj bli ższe czte ry la ta bę dzie
de cy do wał o na szym mie ście, po wie -
cie i wo je wódz twie.

Kan dy da tów jest wie lu, man da tów znacz nie
mniej. Po raz pierw szy w na szym mie ście rad nych
wy bie ra my w okrę gach jed no man da to wych.
Ozna cza to, że na li ście wokrę gu wktó rym miesz -
ka my bę dzie za le d wie kil ka na zwisk. W naj więk -
szym z nich – okrę gu nr 17 star tu je 6 osób,
w naj mniej licz nych za le d wie dwóch. W su mie
o man dat miej skie go rad ne go ubie ga się 75 osób.
Ina czej sy tu acja przed sta wia się w po wie cie
– w obej mu ją cym na sze mia sto 1 i 2 okrę gu o 11
man da tów ubie gać się bę dzie 131 osób. Ozna cza
to mnó stwo pla ka tów, ban ne rów iulo tek. Za pew -
ne ma ją Pań stwo od ruch wy rzu ca nia licz nych ulo -
tek ze skrzyn ki na li sty wprost doko sza naod pa dy
se gre go wa ne. Ale za nim ulot ka tra fi tam, gdzie
resz ta pa pie rów pro szę o chwi lę za du my – war to
za po znać się z tym, co ofe ru ją kan dy da ci. W koń -
cu to je den z nich bę dzie przez naj bli ższe la ta de -
cy do wał czy Wa sza uli ca zo sta nie utwar dzo na,
chod nik na pra wio ny, czy w po bli żu po ja wi się
oświe tle nie, plac za baw, bo isko. To oni zde cy du ją
czy zwięk szy się licz ba od dzia łów wprzed szko lach,
czy szko ły bę dą mia ły do stęp do naj now szych
tech no lo gii, czy wpro wa dzo ne zo sta ną no we pro -
gra my zdro wot ne.

Dla cze go war to brać
udział w wy bo rach? Bo mo -
że my. Pa mię taj my, że
w XXI wie ku na dal są miej -
sca na świe cie, w któ rych
nikt nie py ta spo łe czeń stwa
o zda nie. A my ma my wy -
bór. Mo że my, a na wet po win ni śmy z te go sko -
rzy stać. Ma my ten den cję do na rze ka nia – jak
coś nam się nie po do ba to chce my to zmie nić,
ale jak wszyst ko jest w mia rę do brze – nie zwra -
ca my na to uwa gi. Ak cją „Masz głos masz wy -
bór” chce my za chę cić wszyst kich z Was
– za rów no tych za do wo lo nych jak i tych, któ rzy
chcą coś zmie nić w na szym mie ście – do udzia -
łu w wy bo rach. 16 li sto pa da ka żdy głos się li czy
– aby móc po tem roz li czać wła dze mia sta, po -
wia tu, wo je wódz twa, aby mieć do te go pod sta -
wy – od daj my głos na na sze go kan dy da ta.
Za po znaj my się z je go pro gra mem, że by śmy
za czte ry la ta mo gli go za py tać – co się uda ło
zro bić a cze go nie? A je śli nie to dla cze go?

Ma my wy bór, mo że my i po win ni śmy 16 li -
sto pa da pójść do urn. Wy po wie dzieć się
w naj wa żniej szej dla lo kal nej spo łecz no ści
kwe stii – wy brać na szych przed sta wi cie li
na naj bli ższe czte ry la ta.

Nikt nie po wie Wam na ko go za gło so wać. Ale
my mó wi my gdzie – na na szej stro nie in ter ne to -
wej znaj du je się wy szu ki war ka lo ka li wy bor czych.
A w tym wy da niu Mo je go Le gio no wa – tzw. uli -
ców ka – spis ulic z po dzia łem na okrę gi.

Do zo ba cze nia przy urnie!
Ta ma ra Myt kow ska

Re dak tor Na czel na n
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Zaproszenia
(listopad�i�grudzień 2014)
l 8.11: Mecz drużyny KPR Legionowo,

godz. 1800, Arena Legionowo
l 8.11: godz. 1900 sala widowiskowa

w ratuszu, Legionowo,
ul. Piłsudskiego 41 Klub Festiwalowy
Jazz Jamboree w Legionowie Aga
Zaryan koncert „Remembering Nina
& Abbey” bilety – 50 zł – dostępne
w MOK Legionowo, ul. Norwida 10

l 8.11: Grand Prix Legionowa w piłce
koszykowej

l 8.11: Grand Prix Legionowa w piłce
siatkowej

l 9.11: Turniej piłki nożnej dla dzieci
w Arenie Legionowo

l 9.11: godz. 1800 sala w MOK
Legionowo, ul. Norwida 10 Klub
Festiwalowy Jazz Jamboree
w Legionowie, Pokusa Vistula River
Brass Band bilety – 10 zł – dostępne
w MOK Legionowo, ul. Norwida 10

l 9.11: Przegląd pieśni patriotycznej Viva
Polonia, godz. 1200, Ratusz Miejski

l 9.11: „Sąsiedzi sąsiadom” – otwarcie
placu zabaw i boiska do piłki nożnej
w parku im. T. Kościuszki
ul. Handlowa/ Przemysłowa/Kwiatowa
ognisko, zabawy sportowe. godz. 1200

l 11.11: II Festiwal Gęsiny, godz. 1400,
Arena Legionowo

l 14.11: Mecz Sk bank Legionovia
Legionowo, godz. jeszcze nie
potwierdzona, Arena Legionowo

l 15.11–16.11 Turniej LTS Legionovia
– Arena Legionowo

l 16.11: Wybory Samorządowe 2014
l 20.11: godz. 1930 sala w legionowskim

ratuszu, ul. Piłsudskiego 41
Legionowskie Czwartki Kabaretowe
kabaret HRABI program „Tak, że o”
bilety – 40 zł – dostępne w MOK

l 22.11: godz. 1800 sala w legionowskim
ratuszu, ul. Piłsudskiego 41 Spektakl
Żona do adopcji Teatr Old Timers
Garage bilety 20 zł – dostępne
w MOK Legionowo, ul. Norwida 10

l 22.11: Grand Prix Legionowa
w tenisie stołowym

l 23.11: Impreza sportowa Arena
Legionowo

l 27.11: Zawody Szkół
Ponadgimnazjalnych – koszykówka
chłopców

l 29.11: Mecz SK bank Legionovia
Legionowo – Impel Wrocław

l 30.11: Mecz KPR Legionowo
– Meble Wójcik Elbląg

l 6.12: Mikołajkowe Biegi Przełajowe
o Puchar Prezydenta Miasta
Legionowo

l 6.12: Grand Prix Legionowa w piłkę
siatkową

l 6.12: Grand Prix Legionowa w piłkę
koszykową

l 6.12: Mecz KPR Legionowo – Orlen
Wisła Płock

l 7.12: Mikołajkowe zawody sportowe
w Arenie Legionowo

l 13.12: Mecz SK bank Legionovia
Legionowo – Tauron MKS Dąbrowa
Górnicza

l 14.12: KPR Legionowo – KAD-DO
Spójnia Gdynia

Prześlij nam swoją fotkę z Legionowa

Zdjęcie miesiąca
foto: Daniel Kucharski

Z ostat niej chwi li
Ska na li zo wa na Ale ja Róż i część ul. Orze cho wej

Ka na li za cja sa ni tar na w Le gio no wie dy na micz nie się roz ra sta. Dłu -
gość sie ci wy no si po nad 124 km. Umo żli wia to do stęp do niej po -
nad 46 300 oso bom. Za koń cze nie jej bu do wy w Al. Róż i w czę ści
ul. Orze cho wej, do fi nan so wa nej przez Wo je wódz ki Fun dusz Ochro -
ny Śro do wi ska i Go spo dar ki Wod nej, sta no wi ko lej ny krok do ska na -
li zo wa nia w ca ło ści Le gio no wa.

In we sty cję prze pro wa dzi ła na zle ce nie Urzę du Mia sta Le gio no wo
fir ma IN STAL -BUD, wy bra na ja ko naj ko rzyst niej sza ofer ta w try bie
prze tar gu nie ogra ni czo ne go za wie ra ła naj ni ższą ce nę i w związ ku

z tym uzy ska ła mak sy mal ną licz bę punk tów. War tość in we sty cji wy -
no si ła 217 000,12 zł z cze go po nad po ło wa – 148 119,00 zł po cho dzi -
ła z po życz ki na ko rzyst nych wa run kach po cho dzą cej
z Wo je wódz kie go Fun du szu Ochro ny Śro do wi ska i Go spo dar ki Wod -
nej w War sza wie.

Nowe auto dla tajniaków
Nie ozna ko wa ny po jazd mar ki Kia zy ska ła 29.10 le gio now ska Po li -

cja. Au to do fi nan so wa ne przez wła dze mia sta zo sta ło prze ka za ne
na rę ce Ko men dan ta Paw ła Pia sec kie go.

Le gio no wo od lat wspie ra dzia ła nia po wia to wej Po li cji. Stra żni cy
Miej scy są na sta le od de le go wa ni do mie sza nych pa tro li, z bu dże tu
miej skie go opła ca ne są pa tro le po nadnor ma tyw ne, a te raz za ku pio -
ny zo stał nie ozna ko wa ny wóz dla ko men dy. Na ten cel mia sto prze -
zna czy ło 32,5 tys. zł. Pod czas se sji rad ni przy ję li ta kże zmia nę
w bu dże cie, prze ka zu ją cą ko lej ne środ ki – 36 tys. zł na za kup ozna -
ko wa ne go ra dio wo zu dla słu żby pa tro lo wo – in ter wen cyj nej.

Na znak te go, że współ pra ca na li nii Po li cja – Straż Miej ska ukła da
się do sko na le, ko men dant Pia sec ki wy ró żnił stra żni ków za an ga żo wa -
nych w mie sza ne pa tro le miej sko – po li cyj ne ofi cjal ny mi po dzię ko -
wa nia mi.

– Je że li ktoś mó wi, że Straż Miej ską na le ży zli kwi do wać to jest
w błę dzie. Straż jest po trzeb na, wspo ma ga w swych dzia ła niach Po li -
cję. Do świad cze nia miast w któ rych zo sta ła zli kwi do wa na, by za chwi -
lę ją re ak ty wo wać po twier dza ją ten fakt. Cie szę się, że w Le gio no wie
wła dze mia sta nie wpa dły na ta ki po mysł – pod kre ślił nad kom. Pa weł
Pia sec ki.

Szlachetna Paczka
Masz star sze go, sa mot ne go, cho re go są sia da? A mo że wie lo dziet -

ną ro dzi nę, któ rej nie wie dzie się zbyt do brze? Masz szan sę dać im
pięk ne Świę ta Bo że go Na ro dze nia. Pro jekt „Szla chet na Pacz ka”, or -
ga ni zo wa ny przez Sto wa rzy sze nie „Wio sna” po ma ga naj bar dziej po -
trze bu ją cym. Aby ich zgło sić, al bo zgło sić sie bie ja ko wo lon ta riu sza
czy też dar czyń cę, wy star czy wy peł nić for mu larz na stro nie in ter ne -
to wej.

Szla chet na Pacz ka ma już 13 lat, wszyst ko za czę ło się w Kra ko wie,
w 2000 ro ku kie dy gru pa stu den tów pro wa dzo na przez ks. Jac ka
Strycz ka ob da ro wa ła 30 ro dzin. Ini cja ty wa wciąż się roz wi ja ła, w ze -
szłym ro ku ob ję ła za się giem 508 miej sco wo ści w ca łej Pol sce.
W 2013 ro ku ob da ro wa no po nad 17 ty się cy osób, a łącz na war tość
pre zen tów to 33 mln zło tych.
www.szla chet na pacz ka.pl

Tamara Mytkowska n
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Kart ka z ka len da rza
2 li sto pa da 1972 w Le gio no wie uro dził się Jan Gra biec

– pol ski sa mo rzą do wiec, od 2006 sta ro sta
le gio now ski. Czło nek To wa rzy stwa
Przy ja ciół Le gio no wa, wi ce pre zes Sto -
wa rzy sze nia Po ro zu mie nie Sa mo rzą -
do we.

Ab sol went fi lo zo fii na Aka de mii Teo lo gii Ka -
to lic kiej w War sza wie, do 2002 był pra cow ni -
kiem na uko wym tej uczel ni. Na stęp nie przez
czte ry la ta peł nił funk cję za stęp cy pre zy den ta
mia sta. W la tach 1998–2002 był rad nym ra dy
miej skiej w Le gio no wie. W 2006 i w 2010 wy bie -
ra ny do ra dy po wia tu le gio now skie go i po wo ły wa -
ny na urząd Sta ro sty Le gio now skie go. W ostat nich
mie sią cach go rą cy orę dow nik wal ki z po dat kiem
„ja no si ko wym” czy li obo wiąz ko wą wpła tą do bu dże -
tu pań stwa wpro wa dzo ną w 2003 ro ku, któ rą pła cą
naj bo gat sze sa mo rzą dy na rzecz po zo sta łych.

Wikipedia n

aktualnościapteka 24h

listopada 1972 r.

2
czwartek

urodził się Jan GrabiecBohdana, Bożydara

Õwschód: 629zachód: 1624 àwschód: 1408zachód: 202

Legionowo
w liczbach
l 17 000 mieszkańców odwiedziło w okresie

od 1.01 do 27.10. Wydział Spraw

Obywatelskich

l przyjęto 5500 wniosków o wydanie dowodu

osobistego
l wydano 5400 dowodów osobistych

l przyjęto 3390 zgłoszeń w sprawach

meldunkowych (zameldowania na pobyt

stały i czasowy, wymeldowania)

l zarejestrowano 470 urodzeń

l zarejestrowano 380 zgonów

l przyjęto 2800 zgłoszeń w sprawach

prowadzenia działalności gospodarczej

dotyczących dokonania wpisu do CEiDG,

zmianach we wpisie do CEiDG czy też

wykreślenia wpisu z CEiDG. n

aktualności komunikacja

Warszawa Plus
Legionowo
Ce ny bi le tów ZTM w ostat nich la tach ro -

sły, pod ró żnych ucie szy za tem in for ma cja,
że od 1 stycz nia 2015 r. le gio no wia nie bę -
dą mo gli sko rzy stać ze zni żki „War sza wa
Plus”. Le gio no wo jest pierw szym tak du -
żym mia stem i za le d wie czwar tym w ogó le,
któ re przy ję ło no wą ta ry fę ZTM.

Ró żni cę w ce nie bi le tu po mię dzy zwy kłą
ta ry fą a bi le tem ze zni żką „War sza wa Plus”
po kry wa ją sa mo rzą dy ze swo ich bu dże tów.
– Sza cu je my, że w ska li ro ku do fi nan so wa -
nie wy nie sie co naj mniej 600
tys., ale mo że być ta -
kże po -

nad 1 mln zł
– nie je ste śmy w sta nie

po wie dzieć te go na tym eta pie,
gdyż nie wie my ile osób sko rzy sta z ofer ty
– mó wi Piotr Za dro żny, Za stęp ca Pre zy -
den ta Mia sta Le gio no wo.

– Do cie ra ją do mnie in for ma cje, że wie -
le osób miesz ka ją cych w Le gio no wie nie
jest tu za mel do wa nych. Ofer ta bę dzie skie -

ro wa na je dy nie do za mel do wa nych miesz -
kań ców na sze go mia sta, mam na dzie ję, że
bę dzie za chę tą do za mel do wa nia się u nas
i pła ce nia tu taj po dat ków – do da je pre zy -
dent Ro man Smo go rzew ski.

Po sia da cze Kar ty War sza wa Plus za 30-
dnio wy bi let wa żny w dwóch stre fach za -
pła cą 196 zł, a za 90-dnio wy 482 zł.
Pa sa że ro wie bez kar ty za te sa me bi le ty od -
po wied nio: 210 i 536 zł. W przy pad ku bi le -
tu kwar tal ne go ró żni ca w ce nie dla jed nej
oso by wy nie sie 54 zł. W cią gu ro ku
oszczęd ność na ta ry fie
to 216 zł. Do -
kład -

n i e
ty le za pła ci

z bu dże tu mia sta Le gio no -
wo za jed ne go ko rzy sta ją ce go z kar ty

miesz kań ca. Aby wy ro bić kar tę bę dzie
trze ba udać się do Urzę du Mia sta Le gio -
no wo, do ła do wać bę dzie ją mo żna w kil ku -
na stu punk tach w sto li cy.

Ta ry fa obo wią zu je od 1 wrze śnia, Le gio -
no wo jest za le d wie czwar tym sa mo rzą dem
na Ma zow szu, któ ry zde cy do wał się wpro -
wa dzić War sza wę Plus. Bi le ty ze zni żką bę -
dą wy da wa ne od stycz nia 2015 r.

Tamara Mytkowska n

Sonda
Coraz częściej na ulicach Legionowa
spotyka się rowerzystów. Niestety,
nawet przy mało ruchliwych drogach
część z nich porusza się po
chodnikach, stwarzając zagrożenie
dla siebie i pieszych. Zapytaliśmy
mieszkańców co myślą o jeździe
na rowerach po chodnikach.

Sylwia:
Myślę, że jeśli jest to
możliwe, powinni

przemieszczać się po specjalnie
przystosowanych do tego ścieżkach. Jestem
matką dwójki dzieci, czuję się wtedy
bezpieczniejsza. Powinno się budować
możliwie dużo ścieżek

Daniel:
Dla rowerzystów
przeznaczone są ulice.

Jeżdżenie po chodnikach jest niezgodne
z prawem. Ludzie przemieszczający się
rowerami po chodnikach są irytujący. Nie
toleruję takiego zachowania!

Mateusz:
Uważam, że czasem nie
mają innego wyjścia.

Piesi często nie zwracają uwagi na to, że idą
ścieżką rowerową, a czasem nawet oburzają
się jak jedzie rowerzysta. Jednak i cykliści nie
są bez winy – też swoim zachowaniem
potrafią spowodować niebezpieczeństwo,
zarówno dla siebie, jak i osób postronnych.

Michał:
Sam jeżdżę, bo się
spieszę, a często na ulicy

jest ciaśniej, niż na chodniku. Wiem, że
jeżdżenie po chodnikach jest niezgodne
z prawem, więc staram się jednak poruszać
jezdnią, jeżeli jest to możliwe. Staram się
uważać na pieszych. Ponadto sądzę, że większa
ilość ścieżek rowerowych rozwiąże problem.

Urząd Miasta Legionowo zachęca do aktywnego trybu życia i korzystania ze ścieżek rowerowych

Całodobowy dyżur apteczny wraca do Legionowa. Pod koniec
listopada także w nocy będzie pracować Apteka z Uśmiechem,
mieszcząca się przy ul. Kopernika 9 w Legionowie.
Właścicielka Teresa Panek, podpisała porozumienie w tej
sprawie ze Starostą Legionowskim.

Od 7 paź dzier ni ka na te re nie po wia tu nie by ło noc ne go dy żu ru ap -
te ki. Po przed nia ca ło do bo wa pla ców ka bez ostrze że nia ogra ni czy ła
go dzi ny pra cy od 800 do 2200. Zła ma ła tym sa mym pra wo miej sco we,
ja kim jest uchwa ła Ra dy Po wia tu w Le gio no wie, re gu lu ją ca roz kład
go dzin pra cy ap tek ogól no do stęp nych na te re nie po wia tu, na kła da -
ją ca na nią ten obo wią zek. Co war to pod kre ślić, wła ści ciel ap te ki do -
bro wol nie przy jął na sie bie ten obo wią zek.

– Pro blem bra ku ca ło do bo we go do stę pu do le ków do ty czy nie tyl -
ko Le gio no wa, ale ca łe go po wia tu. 110 ty się cy osób zo sta ło bez noc -
ne go dy żu ru. Oczy wi stym dla mnie by ło pod ję cie się te go za da nia
i wpro wa dze nie noc nych dy żu rów w mo jej ap te ce – mó wi Te re sa Pa -
nek, wła ści ciel ka Ap te ki przy ul. Ko per ni ka. – W tej chwi li przy go to -
wu je my się do pra cy ca ło do bo wej, pla nu je my ru szyć pod ko niec
mie sią ca.

Ap te ka z Uśmie chem obec nie jest czyn na do godz. 2200 w dni po -
wsze dnie i w week en dy do godz. 1500. Ma zo wiec ki Wo je wódz ki In -
spek tor Far ma ceu tycz ny pro wa dzi po stę po wa nie ad mi ni stra cyj ne
wsz czę te na wnio sek sta ro sty le gio now skie go w spra wie re zy gna cji
z ca ło do bo wych dy żu rów pla ców ki przy ul. Pił sud skie go.

Ta ma ra Myt kow ska n

Ca ło do bo wa Ap te ka z Uśmie chem
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12 paź dzier ni ka o go dzi nie 1400 w Par ku
im. So li dar no ści na ty łach Ra tu sza zo sta ła
otwar ta mi ni si łow nia. Jej ini cja to rem by ło
Sto wa rzy sze nie Pro Vo bis, a po mysł ak tyw -
nie i z peł nym za pa łem wspie rał rad ny miej -
ski An drzej Pięt ka. Si łow nia po wsta ła
w ra mach co raz bar dziej po pu lar nej w Le -
gio no wie ini cja ty wy lo kal nej. Mia sto do fi -
nan so wa ło pro jekt naj wy ższą mo żli wą kwo tą
– 25 tys zł.

– Ini cja ty wy lo kal ne to no wość w bu dże cie
Le gio no wa. Na ka żdy pro jekt gmi na da je
do 25 tys zł, jest to za tem do sko na ła oka zja,
aby wła ści wie bez kosz to wo, je dy nie
przy wkła dzie w po sta ci pra cy fi zycz nej, za -
an ga żo wa nia i chę ci zro bić coś ma łe go, co
zmie ni ży cie lo kal nej spo łecz no ści. To wła -
śnie ma łe, lo kal ne gru py miesz kań ców wie -
dzą naj le piej cze go im bra ku je, gdzie na le ży
do sta wić za baw kę na pla cu za baw, gdzie ław -
kę w par ku, a gdzie bra ku je wła śnie ta kie go
miej sca jak to – si łow ni w ple ne rze – mó wi
An drzej Pięt ka, rad ny miej ski i prze wod ni -
czą cy Ze spo łu ds. Ini cja tyw Lo kal nych.

Pod czas otwar cia si łow ni tre ner Pa weł Bu jal -
ski po ka zał ja kie ćwi cze nia mo żna na co dzień
tam wy ko ny wać. Za chę ca my wszyst kich miesz -
kań ców do ko rzy sta nia z no wych sprzę tów.

Ka mil Stęp kow ski n

Ple ne ro we po ru sze nie
O tym, że ruch to zdro wie nie trze ba przy po mi nać. Miesz kań cy Le gio no wa ma ją mo -
żli wość po ru szać się na dwóch si łow niach „pod chmur ką”. Pierw sza z nich,
przy ul. Kró lo wej Ja dwi gi, ist nie je już kil ka lat. Dru ga – na ty łach miej skie go Ra tu sza,
zo sta ła wła śnie otwar ta.

Za koń czy ły się pra ce na ul. Po lan ko wej – uli ca zo sta ła
utwar dzo na, wy bu do wa ny chod nik po jed nej stro nie
a opra wy oświe tle nio we wy mie nio ne. Uro czy ste otwar cie
uli cy od by ło się w so bo tę, 25 października.

W uli cy Po lan ko wej po wsta ła jezd nia o na wierzch ni z kost ki be to -
no wej, chod nik jed no stron ny ta kże o na wierzch ni z kost ki be to no wej
i wjaz dy bra mo we, a od wod nie nie sta no wi sys tem sącz ków chłon nych
wraz pa sem zie le ni.

– Po nad 30 lat cze ka łam na re mont tej uli cy, cie szę się, że się go do -
cze ka łam – mó wi ła jed na z miesz ka nek pod czas prze ci na nia wstę gi.

– Co raz wię cej dzie je się na Bu kow cu. Wkrót ce zo sta ną zre ali zo wa -
ne ini cja ty wy lo kal ne – no we za baw ki na pla cu za baw, spra wia ją ce że
plac ten bę dzie atrak cyj ny dla dzie ci w ró żnym wie ku oraz ogro dze nie
bo iska w par ku im. T. Ko ściusz ki u zbie gu ulic Han dlo wej i Kwia to wej,
skwe rek na Bu kow cu, nie daw no otwo rzy li śmy Ście żkę edu ka cyj ną w le -
sie przy ul. Za ko piań skiej. Na tu ral ną kon se kwen cją zmian w tej czę ści
mia sta jest re mont i oświe tle nie ulic, któ rych miesz kań cy na praw dę te -
go po trze bu ją – mam na dzie ję, że rad ni zgo dzą się ze mną i uli ca Po -
lan ko wa jest za le d wie pierw szą z wie lu – mó wi Ja nusz Klej ment,
prze wod ni czą cy Ra dy Mia sta Le gio no wo i miesz ka niec Bu kow ca.

Koszt prze bu do wy to 172 tys. zł brut to. In we sty cję po świę cił pro -
boszcz ja bło now skiej pa ra fii ks. Je rzy Sień kow ski.

Mag da le na Gór ska n

Utwardzona i oświetlona Polankowa

Zakończyły się poważne utrudnienia dla
mieszkańców osiedla Piaski. Urząd
Miasta Legionowo odstąpił od umowy
z Konsorcjum Buder Flisbud. Umowa
została wypowiedziana w związku
z brakiem postępów na budowie. Wraz
z odejściem wykonawcy przywrócone
zostało wygodne i oświetlone dojście
do stacji dla mieszkańców osiedla.
Wiosną wyłoniony zostanie nowy
wykonawca, który dokończy inwestycję.

Ten ruch roz wa ża ny był od ty go dni. Miesz -
kań cy do py ty wa li się dla cze go utrzy my wa ny
jest wy ko naw ca któ ry nie tyl ko nie pro wa dzi
prak tycz nie żad nych prac, ale jesz cze za mknął
doj ście do sta cji, ogro dził win dę i znisz czył
osie dlo wą uli cę. Prze cho dzą cy ka żde go dnia
pod ró żni py ta li, dla cze go tak du żą i wa żną in -
we sty cję bu du je za le d wie kil ka osób. Po co za -
mknię te jest przej ście a pie si kie ro wa ni
„ob jaz dem”, sko ro pra ce nie są pro wa dzo ne.
Po mi mo wie lu in ter wen cji za rów no ze stro ny
in we sto ra, jak i nad zo ru in we stor skie go sy tu -
acja się nie zmie nia ła. We wto rek, 30 wrze śnia
prze ka za no Wy ko naw cy in for ma cję o od stą -
pie niu od umo wy z po wo du nie uza sad nio nych
opóź nień. Wy ko naw cy na li czo na zo sta ła ka ra
umow na w wy so ko ści bli sko 2,9 mln zł.

Po prze pro wa dze niu prac in wen ta ry za cyj -
nych zo sta nie ogło szo ny prze targ na do koń -
cze nie Cen trum.

– Prze rwa zwią za na z nie zbęd ny mi pro ce -
du ra mi zo sta nie ogra ni czo na do nie zbęd ne -
go mi ni mum, ale za kła da my, że mo że
po trwać do 6 mie się cy. Na szczę ście przy pa -
da na okres zi mo wy, w któ rym trud no jest

pro wa dzić in we sty cje – mó wi Ro man Smo go -
rzew ski i za pew nia, że od stą pie nie od umo -
wy nie sta no wi za gro że nia dla otrzy ma ne go
do fi nan so wa nia z Pol sko-Szwaj car skie go
Pro gra mu Współ pra cy. – Sza cu je my, że skoń -
czy my tę in we sty cję w ca ło ści do koń ca 2015
ro ku. Szwaj ca rzy da ją nam rok wię cej, więc
je stem spo koj ny o roz li cze nie in we sty cji.

A cho dzi o nie ma łe pie nią dze – Pol sko
– Szwaj car ski Pro gram Współ pra cy do fi nan -

so wu je aż 85% kosz tów bu do wy Cen trum
Ko mu ni ka cyj ne go w Le gio no wie.

Cen trum Ko mu ni ka cyj ne to dro ga do jaz -
do wa, par king na bli sko 800 sa mo cho dów
oraz dwo rzec ko le jo wy – pierw szy od 30 lat
dwo rzec bu do wa ny w Pol sce przez sa mo rząd
a nie PKP. Wpro wa dze nie no we go wy ko naw -
cy da je szan sę na spraw ne i szyb kie za koń -
cze nie tej wa żnej dla mia sta in we sty cji.

Ta ma ra Myt kow ska n

inwestycjePEC kogeneracja

Czas na zmia ny na bu do wie Cen trum Ko mu ni ka cyj ne go

Roz po czę ła się naj więk sza in we sty cja w hi sto rii le gio -
now skiej Cie płow ni. 3.10 w Przed się bior stwie Ener -
ge ty ki Ciepl nej „Le gio no wo” od by ła się uro czy stość

wmu ro wa nia ka mie nia wę giel ne go pod bu do wę ko tłów ko -
ge ne ra cyj nych. Dzię ki tej in we sty cji spół ka oprócz cie pła
bę dzie też wy twa rza ła ener gię elek trycz ną.

Sta łe ta ry fy za cie pło, więk sza efek tyw ność wy twa rza ne go cie pła
oraz bez pie czeń stwo do staw ener gii – to tyl ko nie któ re z za let ko ge -
ne ra cji. Na te re nie miej skiej cie płow ni w naj bli ższym ro ku po wsta ną
trzy sil ni ki ga zo we o łącz nej mo cy elek trycz nej ok. 6,0 MWe i mo cy
ciepl nej ok. 6,0 MWt oraz ko cioł ga zo wy o mo cy ok. 8MWt. Układ
sil ni ków ga zo wych z peł nym wy po sa że niem zo sta nie za in sta lo wa ny
w bu dyn ku Cie płow ni, w miej scu spe cjal nie do te go wy dzie lo nym
po zli kwi do wa niu ko tłów K5 i K6.

W ra mach te go przed się wzię cia po wsta nie rów nież czte ro ki lo me tro -
wa li nia ga zo wa ze sta cji Wie li szew oraz sieć in sta la cji ga zo wych, umo -
żli wia ją cych przy łą cze nie do niej in nych od bior ców – po cząt ko wo
głów nie przed się bior ców. Le gio now ski PEC bę dzie mógł wy twa rzać
rocz nie oko ło 48 tys MWh ener gii elek trycz nej oraz 160 tys GJ cie pła.

– Dzię ki tej war tej 30 mln zł in we sty cji za pew ni my na szym miesz kań -
com sta łe ta ry fy za cie pło. Zwięk sze niu ule gnie efek tyw ność wy twa rza -
ne go cie pła, a co za tym idzie – wzro śnie bez pie czeń stwo do staw
ener gii. Bę dzie my w sta nie do star czyć wy twa rza ny przez sil ni ki ga zo -
we prąd oko licz nym za kła dom prze my sło wym po bar dzo kon ku ren cyj -
nych ce nach. Dzię ki pra cy sil ni ków na pę dza nych ga zem wy two rzy my
rów nież cie pło, któ re bę dzie wy star cza ją ce do do star cze nia miesz kań -
com cie płej wo dy la tem bez ko niecz no ści spa la nia wę gla. Uzy sku je my
za tem istot ny efekt eko lo gicz ny – do pro duk cji cie pła zu ży wa my mniej
wę gla a dzię ki no wo cze snym sil ni kom do pro duk cji ener gii zu ży je my
mniej ga zu – po wo du je to zmniej sze nie emi sji CO2. To bar dzo wa żna
prze słan ka w świe tle unij nych dy rek tyw i sta le za ostrza ją cych się norm
emi syj nych – mó wi pre zes spół ki Nar cyz To kar ski.

Pro jekt wart jest bli sko 30 mi lio nów zło tych, 75 % fi nan so wa ne jest
z bar dzo pre fe ren cyj nej (opro cen to wa nie 0,5%) po życz ki w ra mach

ini cja ty wy JES SI CA, wdra ża nej w ra mach Re gio nal ne go Pro gra mu
ope ra cyj ne go wo je wódz twa Ma zo wiec kie go na la ta 2007–2013.

Pod czas uro czy sto ści pre zy dent Ro man Smo go rzew ski za pew niał,
że in we sty cja jest bar dzo bez piecz na, gdyż spraw dza na by ła nie tyl ko
przez eks per tów od po wie dzial nych za roz wój spół ki, ale ta kże in sty -
tu cje ze wnętrz ne, w tym fi nan so we.

Ta ma ra Myt kow ska n

Ka mień wę giel ny pod prąd

foto: T. Talarski
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Me dal od Mar szał ka Se na tu
Pod czas kon fe ren cji „25 lat od ro dzo ne go sa mo rzą du
w Pol sce – osią gnię cia, po ra żki i za da nia na przy szłość”
w Se na cie Rze czy po spo li tej Pol skiej od zna czo no oso by
za słu żo ne dla roz wo ju sa mo rzą du te ry to rial ne go. Z rąk
Mar szał ka Bog da na Bo ru se wi cza Zło ty Krzyż Za słu gi ode -
bra ła Se kre tarz Mia sta Le gio no wo Da nu ta Szcze pa nik.

Se kre tarz Le gio no wa zo sta ła wy ró żnio na za za słu gi dla roz wo ju de -
mo kra cji lo kal nej w Pol sce, za osią gnię cia w pro pa go wa niu idei spo -
łe czeń stwa oby wa tel skie go i sa mo rząd no ści. O przy zna nie
od zna cze nia pań stwo we go wy stą pi ły do Pre zy den ta Rze czy po spo li -
tej Pol skiej wła dze Fun da cji Roz wo ju De mo kra cji Lo kal nej.

Kon fe ren cja od by ła się 18 wrze śnia 2014 r., w 25. rocz ni cę pod pi sa nia ak -
tu za ło ży ciel skie go Fun da cji wga bi ne cie Mar szał ka Se na tu RP prof. An drze -
ja Stel ma chow skie go. O idei sa mo rząd no ści, rze czy wi sto ści sa mo rząd no ści
i jej wy zwa niach mó wił pre zes Fun da cji, prof. Je rzy Ro gul ski. W dwóch se -
sjach ple ne ro wych na te mat re for my sa mo rzą do wej, suk ce sie sa mo rzą du
na po zio mie mia sta i re gio nu oraz wy zwa niach i kie run kach zmian, oraz sa -
mo rzą dzie ja ko czę ści Pań stwa i wspól no cie oby wa te li dys ku to wa li przed sta -
wi cie le ró żnych szcze bli sa mo rzą du, na ukow cy i par la men ta rzy ści.

Ta ma ra Myt kow ska n

Pro jekt za kła da utwo rze nie 39 lo ka li
miesz kal nych, w skład któ rych wej dą miesz -
ka nia: 2-po ko jo we, 3-po ko jo we oraz ka wa -
ler ki. W ka żdej kwa te rze zo sta ną po ło żne
pa ne le pod ło go we i te ra ko ta lub gres, na to -
miast w ła zien kach pra ce wy koń cze nio we
obej mą wy ko na nie „bia łe go mon ta żu”.
Miesz ka nia znaj du ją ce się na par te rze zo sta -
ną przy sto so wa ne do po trzeb osób nie peł -
no spraw nych. Do dat ko wo do ka żde go
lo kum przy po rząd ko wa na bę dzie ko mór ka
lo ka tor ska. W bu dyn ku za pla no wa no ta kże
wy ko na nie lo ka lu o prze zna cze niu han dlo -
wo  -usłu go wym.

Wy ko naw cą in we sty cji bę dzie spół ka „Tel -
-Bud”, któ ra w zor ga ni zo wa nym prze tar gu
przed sta wi ła naj ko rzyst niej szą ofer tę ce no -
wą oraz za ofe ro wa ła naj dłu ższy okres gwa -
ran cji. Koszt ca łej in we sty cji wy nie sie
bli sko 5 mln zło tych.

Od kil ku lat Le gio no wo wspie ra naj ubo -
ższych miesz kań ców mia sta, bu du jąc no we
blo ki ko mu nal ne. To już czwar ta te go ty pu
in we sty cja. Trze ci bu dy nek, znaj du ją cy się
rów nież na Ko złów ce zo stał od da ny do użyt -
ku tuż przed Bo żym Na ro dze niem w 2013
ro ku. Do no wych lo ka li wpro wa dzi ło się wte -
dy 38 ro dzin.

Ka mil Gru czek n

No we miesz ka nia na Ko złów ce
W cią gu naj bli ższe go ro ku po wsta nie no wy blok z miesz ka nia mi ko mu nal ny mi
na le gio now skiej Ko złów ce.

Pomysłowi oraz zaangażowani w sprawy
i potrzeby społeczności mieszkańcy
mieli w tym roku możliwość
wprowadzenia swoich inicjatyw w życie.
Dzięki programowi inicjatyw lokalnych
w Legionowie realizowanych jest wiele
drobnych inwestycji.

Ja ko pierw si z pro po zy cji już w ubie głym
ro ku sko rzy sta li miesz kań cy Bu kow ca i Gru -
dzi. Na Bu kow cu zmo der ni zo wa li plac na te -
re nie Pa ra fii im. Mat ki Bo żej Fa tim skiej
a na Gru dziach za mon to wa li no wo cze sny
plac za baw.

Zgło szo ne przez gru py miesz kań ców po -
my sły oce nia Ze spół do spraw Ini cja tyw Lo -
kal nych. Ana li zo wa ny jest po mysł, je go
lo ka li za cja, ogól no do stęp ność in we sty cji, fi -
nan se, za an ga żo wa nie po my sło daw ców oraz
kwe stie wła sno ści grun tu.

– Naj wa żniej szą kwe stią jest to, że in we sty -
cja zre ali zo wa na w ra mach te go pro jek tu
mu si być ogól no do stęp na i słu żyć wszyst kim
miesz kań com Le gio no wa. Gru pa ini cja tyw -
na mu si ta kże przed sta wić wkład wła sny
– pro jekt, pra cę, ma te ria ły. Mia sto
do fi nan so wu je in we sty cję w mak sy mal nej
kwo cie 25 tys zł – mó wi prze wod ni czą cy ze -
spo łu, rad ny An drzej Pięt ka.

W tym ro ku zre ali zo wa ne zo sta ły już wnio -
ski na osie dlu Ba to re go – zmo der ni zo wa ne
i do po sa żo ne zo sta ły pla ce za baw, zmie nio -
na na wierzch nia bo iska. Otwar ta zo sta ła si -
łow nia w ple ne rze w Par ku im. So li dar no ści,
na ukoń cze niu jest mon taż ogro dze nia bo -
iska oraz do po sa że nie pla cu za baw w Par ku
im. T. Ko ściusz ki.

Po zo sta łe re ali zo wa ne wnio ski to m.in. 25
wi tra ży do cy klu „Pol ska Ale ja” wzdłuż
ul. marsz. J. Pił sud skie go, Skwe rek na Bu -
kow cu. Du żym za in te re so wa niem miesz kań -
ców cie szą się pro jek ty mo der ni za cji

i roz bu do wy pla ców za baw – na osie dlu Ko -
złów ka, na Osie dlu So bie skie go, osie dlu Ja -
giel loń ska czy na Osie dlu Pia ski.

Jak za po wia da pre zy dent Ro man Smo go -
rzew ski, ini cja ty wa cie szy się tak du żą po pu -
lar no ścią, że na pew no bę dzie kon ty nu owa na

w przy szłym ro ku. – W tym ro ku prze zna czy -
li śmy na ten cel pół mi lio na, ale mu sie li śmy
zwięk szyć tę kwo tę do bli sko 700 tys zł. Pla -
ce za baw po wsta ją jak grzy by po desz czu
– mó wi z za do wo le niem pre zy dent.

Ta ma ra Myt kow ska n

Trwa ją pra ce nad kon cep cją ba se nu na os. Pia ski. Kil -
ka dzie siąt osób wzię ło udział w kon sul ta cjach spo -
łecz nych zwią za nych z wy bu do wa niem ba se nu

na te re nie Ze spo łu Szkół. Więk szość gło sów jest zde cy do -
wa nie za tym po my słem.

Le gio no wo to po nad 50 tys miesz kań ców i tyl ko jed na miej ska pły -
wal nia. Od wie lu lat wia do mo, że ofer ta jest zbyt ma ła na po trze by
dzie ci, mło dzie ży, spor tow ców z klu bu UKS Del fin i miesz kań ców,
któ rzy chcą po pły wać re kre acyj nie. Dla te go w cią gu naj bli ższych
dwóch lat na te re nie Ze spo łu Szkół ma po wstać ba sen spor to wo – re -
kre acyj ny. W dzień bę dzie słu żył uczniom z Pia sków, Gru dzi, Bu kow -
ca i III Par ce li, w go dzi nach nie ko mer cyj nych – spor tow com,
a po po łu dnia mi i w week en dy – miesz kań com. Wstęp na kon cep cja
pły wal ni to ba sen z czę ścią re kre acyj ną np. w po sta ci ma łych ba se nów
dla dzie ci, ja cuz zi czy też zje żdżal ni.

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

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

Pod czas kon sul ta cji pa dło wie le po stu la tów – miesz kań cy pra gną,
by pły wal nia skła da ła się z 6 lub 8 to rów o dłu go ści 25 m, sze ro ko -
ści 2,5 m i głę bo ko ści od 2 do 1,35 m. Płyt sze czę ści, słu żą ce do na uki
pły wa nia, po win ny znaj do wać się na ze wnętrz nych to rach. Po win na
zna leźć się tam zje żdżal nia, sau na, ja cuz zi, pa ra so le wod ne, gro ta
wod na, le żan ki ma su ją ce i bro dzik dla dzie ci, a być mo że ta kże część
ko mer cyj na ze SPA, si łow nią i fit ness.

Pierw si chęt ni bę dą mo gli sko rzy stać z ba se nu we wrze śniu 2016 r.
Ka mil Stęp kow ski n

z miastainicjatywy lokalneinwestycje basen

Pia ski bę dą pły wać Ważne inicjatywy za miejską kasę
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Le gio no wo lat trzydziestych
Le gio no wo na je den dzień prze nio sło się w ma low ni cze la -
ta 30-te. Oka zją do cof nię cia się w cza sie by ło od sło nię cie
pa miąt ko wej ta bli cy na wy bu do wa nej w 1931 ro ku ka mie -
ni cy na ro gu ulic Pił sud skie go i Ko ściusz ki.

Ka mie ni ca przy ul. Ko ściusz ki 7 zo sta ła w tym ro ku od re mon to wa -
na przez KZB sp. z o.o. No wa ele wa cja przy cią ga wzrok prze chod -
niów. We współ pra cy z Mu zeum Hi sto rycz nym po wsta ła pa miąt ko wa
ta bli ca, przy bli ża ją ca hi sto rię te go miej sca.

– Ka mie ni ca zo sta ła wy bu do wa na w 1931 r. Jej wła ści cie lem był ku -
piec ży dow skie go po cho dze nia Blusz tejn Pej sach. Ro bo ty mu rar skie
przy bu do wie do mu nad zo ro wał mistrz Jan Po pław ski, twór ca naj -
więk szych le gio now skich ka mie nic – wspo mi na dr hab. Ja cek Szcze -
pań ski, dy rek tor Mu zeum Hi sto rycz ne go.

Przed II woj ną świa to wą w ka mie ni cy mie ści ły się lo ka le miesz kal ne
i usłu go we, m.in. ga bi net den ty stycz ny, sklep z ar ty ku ła mi bła wat ny mi
„Kor cza” oraz za kład fo to gra ficz ny „Za chę ta”, w któ rym chęt nie fo to -
gra fo wa li się żoł nie rze z le gio now skie go gar ni zo nu – dla te go też pod czas
uro czy sto ści od sło nię cia ta bli cy wy ko ny wa ne by ły zdję cia „w kli ma cie”
lat 30-tych. Zdję cia mo żna od bie rać w sie dzi bie Mu zeum Hi sto rycz ne go.

Ta ma ra Myt kow ska n

Po mi mo za ła ma nia po go dy i prze ni ka ją ce -
go zim na w po łu dnie pod Ze spół Szkol no
– Przed szkol ny nr 2 przy by li nie tyl ko
za pro sze ni go ście, ucznio wie szko ły i ich ro -
dzi ce, ale ta kże miesz kań cy Przy stan ku. Ka żdy
je chał na czym mógł, choć brak na pę dza ne go
si łą mię śni środ ka lo ko mo cji nie prze szka dzał
– do pe le to nu do łą czy li ta kże pie si.

Po do je cha niu do uli cy Ko le jo wej zo sta ła
prze cię ta wstę ga i ście żka ro we ro wa o dłu go -
ści bli sko 2,5 km zo sta ła uro czy ście otwar ta.

Po po wro cie na ul. Ja giel loń ską 67 cze ka ła
nie tyl ko cie pła i smacz na gro chów ka, za pew -
nio na przez szkol ny skle pik wspól nie ze
szkol ny mi ku char ka mi, ale ta kże licz ne atrak -
cje: mia stecz ko ru chu dro go we go, sto isko
Stra ży Miej skiej, któ ra ob da ro wa ła uczest ni -
ków wie lo ma ga dże ta mi, sto isko ser wi su ro -
we ro we go fir my Ba na szek Du da Com pa ny,
wy stęp ze spo łu wo kal ne go za pro szo ne go
przez MOK, szkol ne la bo ra to rium przy rod -
ni cze „Cu da czek”. Pod su mo wa ny zo stał kon -
kurs pla stycz ny „Bądź lek ki jak ba lo nik”.

– Na sce nie za pre zen to wa li się ucznio wie
na szej szko ły „Pe reł ki” – gru pa z Przed szko -
la Miej skie go nr 2, ucznio wie szko ły pod sta -
wo wej a ta kże che er le ader ki Gim na zjum
nr 5. Fre kwen cja do pi sa ła, po nie waż te go
dnia przed po łu dniem od by ło się ślu bo wa nie
klas I – mó wi Prze wod ni czą ca Ra dy Ro dzi -
ców w szko le, Mo ni ka Za krzew ska.

Ogrom ną atrak cją był po kaz akro ba tycz ny
na ro we rze. Na za koń cze nie peł ne go ak tyw no -
ści dnia w nie bo po le cia ły ko lo ro we ba lo ni ki.

Tamara Mytkowska n

Ba lo ni ki i ro we ry
Ni ska tem pe ra tu ra nie wy stra szy ła mi ło śni ków jed no śla dów, któ rzy w ostat nią so -
bo tę paź dzier ni ka wzię li udział w pik ni ku po łą czo nym z otwar ciem ście żki ro we ro -
wej w uli cy Ko le jo wej. Tłu my le gio no wian wsia dły na ro we ry, hu laj no gi oraz na ło ży ły
rol ki, aby wspól nie prze je chać uli cą Par ko wą do no wej ście żki ro we ro wej.

z miastatransport

Legionowo zostało wyróżnione przez redakcję portalu
Transport-Publiczny.pl i Stowarzyszenie Transportu Publicznego
za popularyzację i rozwój systemu transportu publicznego.

Ka pi tu ła kon kur su do ty czą ce go trans por tu do ce ni ła nie stan dar do -
we po dej ście do roz wią zy wa nia pro ble mów ko mu ni ka cji zbio ro wej
z wy ko rzy sta niem trans por tu ko le jo we go. Mia sto od 2009 ro ku opła -
ca tzw. „wspól ny bi let”, po zwa la ją cy bez do dat ko wych kosz tów ko -
rzy stać za rów no z trans por tu ZTM jak i KM. W Le gio no wie
funk cjo nu ją ta kże bez płat ne dla miesz kań ców li nie do wo zo we do po -
cią gów, oprócz li nii dzien nych w 2007 ro ku wpro wa dzo ny zo stał ta -
kże noc ny au to bus ZTM li nii N63.

– Je ste ście sa mo rzą dem, któ ry ja ko pierw szy w kra ju wy rę czył PKP
w bu do wie dwor ca, przy któ rym sta nął ta kże par king wie lo po zio mo -
wy. In we sty cja ta sku tecz nie za chę ca miesz kań ców Le gio no wa do je -
żdża ją cych do pra cy w sto li cy, aby prze siąść się z au ta do po cią gu
– na pi sa li w uza sad nie niu przed sta wi cie le or ga ni za to ra kon kur su.

Roz wój ko mu ni ka cji pu blicz nej i szyb ki oraz spraw ny do jazd do War -
sza wy zaj mu ją jed ne z naj wy ższych miejsc wśród prio ry te tów władz Le -
gio no wa. Ka żde go ro ku mia sto wy da je mi lio ny, aby miesz kań cy
spraw nie, szyb ko i wy god nie do je cha li do War sza wy. Oprócz au to bu sów
ZTM li nii 731 oraz 723, fi nan so wa ne są ta kże kur sy li nii 736, au to bus
N63 a ta kże li nie szyb kiej ko lei miej skiej S3 oraz S9. Po mi mo wy co fa nia
się z te go udo god nie nia oko licz nych gmin, w Le gio no wie na dal do fi nan -
so wy wa ny jest „wspól ny bi let”, upraw nia ją cy do pod ró żo wa nia na tym
sa mym bi le cie ZTM ta kże po cią ga mi Ko lei Ma zo wiec kich. W bie żą cym
ro ku na ko mu ni ka cję do Sto li cy mia sto wy da 6 mln zł. W przy szłym ta
kwo ta się zwięk szy, gdyż za cznie obo wią zy wać ta ry fa War sza wa Plus.

Ta ma ra Myt kow ska n

Naj lep si w trans por cie
Czy szy no bus do Ze grza po wi -

nien być po now nie uru cho mio -
ny i ja kie są mo żli wo ści

przy wró ce nia te go po łą cze nia – to te -
ma ty kon fe ren cji sta ro sty Ja na Grab ca,
któ ra od by ła się pod ko niec paź dzier -
ni ka. Za pro sze ni go ście na kon fe ren cję
po je cha li oczy wi ście… szy no bu sem.

Na za pro sze nie sta ro sty Ja na Grab ca,
oprócz lo kal nych wło da rzy, do Ze grza przy -
by li ta kże przed sta wi cie le Ko lei Ma zo wiec -
kich (Ro bert Stę pień,) Za rzą du Trans por tu
Miej skie go (Igor Kraj now w po dwój nej ro li
rzecz ni ka ZTM oraz rad ne go Ra dy Po wia tu
w Le gio no wie), Urzę du Mar szał kow skie go
(Krzysz tof Ro dzie wicz), SKM War sza wa
(Kry sty na Pę ka ła) oraz pre zes za rzą du Sto -

wa rzy sze nia Trans por tu Pu blicz ne go – Le -
szek Ru ta. Obec ny był ta kże Piotr Fo gler, by -
ły Po seł na Sejm RP.

Uczest ni cy kon fe ren cji prze je cha li szy no -
bu sem tra sę Le gio no wo -Ze grze -Le gio no wo.
Spo tka nie roz po czę ło się na pe ro nie 2. sta -
cji PKP Le gio no wo, gdzie Le gio no wo za pre -
zen to wa ło wi zu ali za cję Cen trum
Ko mu ni ka cyj ne go. Jan Gra biec pod kre ślił,
że kur su ją cy na sta łe po ciąg re la cji Le gio no -
wo -Ze grze wy da je się być ma rze niem a ten
prób ny prze jazd miał uświa do mić sa mo rzą -
dom, że jest mo żli wość przy wró ce nia za wie -
szo ne go w 1998 r. po łą cze nia.

– Tra sę mo żna prze je chać, co my dziś po -
ka za li śmy – po wie dział Jan Gra biec. – Ist nie -
je ta ka po trze ba spo łecz na, cze go do wo dem
jest za in te re so wa nie miesz kań ców. Pro fil

„Ko lej do Ze grza” na Fa ce bo oku zy sku je co -
raz więk szą po pu lar ność. Sko ro ist nie je mo -
żli wość przy wró ce nia po łą cze nia i jest ta ka
po trze ba, rów nież ze wzglę du na ła twiej szy
do stęp w se zo nie let nim dla tu ry stów za in te -
re so wa nych ko rzy sta niem z wa lo rów Je zio ra
Ze grzyń skie go, to war to za wal czyć o re ali za -
cję pro jek tu – do dał sta ro sta.

Wszy scy go ście, w tym przed sta wi cie le prze -
woź ni ków i sa mo rzą dów za de kla ro wa li, że
przy wró ce nie tych po łą czeń jest po trzeb ne.
Jed no cze śnie po ja wi ły się gło sy o bra ku środ -
ków na ten cel. Ist nie je szan sa wy ko rzy sta nia
środ ków unij nych, Ra da Po wia tu zwró ci ła się
ta kże do Za rzą du Wo je wódz twa Ma zo wiec -
kie go o wpi sa nie re wi ta li za cji ko lei do Ze grza
do Stra te gii Roz wo ju Wo je wódz twa.

Ta ma ra Myt kow ska n

Szy no bus do Ze grza – re ak ty wa cja?
z miasta transport na medal
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Siód my rok „Rocz ni ka”
Pro mo cja siód me go to mu „Rocz ni ka Le gio now skie go” od by -
ła się w ostat nią so bo tę paź dzier ni ka (25.10). Spo tka nie jak za -
wsze zgro ma dzi ło gru pę mi ło śni ków hi sto rii na sze go mia sta.

Rocz nik, któ ry opi su je hi sto rię ca łe go po wia tu le gio now skie go, jest
dwu dzie stą pu bli ka cją To wa rzy stwa Przy ja ciół Le gio no wa, któ ry swo -
ją dzia łal ność wy daw ni czą pro wa dzi ta kże przez dwa dzie ścia lat.

W naj now szym wy da niu po ru sza ne są kwe stie szpi ta la buł gar skie -
go Czer wo ne go Krzy ża, któ ry dzia łał w cza sie II woj ny świa to wej
w Le gio no wie. Wspo mnie nia pa ny Ewy Na ro żnej, któ ra pra co wa ła

w le gio now skiej spół dziel ni miesz ka nio wej. – Mam na dzie ję, że ten
te mat wy wo ła cykl wspo mnie nio wy in nych pra cow ni ków, bo prze cież
spół dziel nia to w za sa dzie pół mia sta Le gio no wa. Pre zen tu je my rów -
nież cie ka we bio gra fie – mó wi Ja cek Szcze pań ski.

W siód mym rocz ni ku znaj dzie my bio gra my Ro mu al da Ba la wel de -
ra, za ło ży cie la pierw sze go le gio now skie go gim na zjum, Jo se la Gros -
bar da, ży dow skie go po ety miesz ka ją ce go przed woj ną w Se roc ku,
Wi tol da Zgle nic kie go, świa to wej sła wy geo lo ga oraz Ka zi mie rza
Zdun ka, miesz kań ca Le gio no wa i we te ra na II woj ny świa to wej, a ta -
kże tekst upa mięt nia ją cy wy buch I woj ny świa to wej.

Nie za bra kło do ku men tów i ma te ria łów źró dło wych, wspo mnień
i re la cji oraz re cen zji.

Ka mil Stęp kow ski n

Pierw szy w Le gio no wie Marsz Ró żo -
wej Wstą żki ma ją cy skie ro wać uwa gę
na pro blem, ja kim jest pro fi lak ty ka ra -
ka pier si, prze szedł uli ca mi mia sta
w śro dę, 22.10.

Marsz zor ga ni zo wa ło Sto wa rzy sze nie Po mo -
cy Po trze bu ją cym „Na dzie ja” oraz Klub Ama -

zo nek dzia ła ją ce w Le gio no wie. „Ró żo wy” ko -
ro wód wy ru szył spod sie dzi by sto wa rzy sze nia
„Na dzie ja” i prze szedł uli cą Pił sud skie go
pod ra tusz. Wi ta jąc uczest ni ków Pre zy dent
Ro man Smo go rzew ski pod kre ślił jak wa żne są
ba da nia pro fi lak tycz ne. Za ape lo wał on rów -
nież do mę żczyzn, aby nie za po mi na li o re gu -
lar nym spraw dza niu swe go sta nu zdro wia.

– Na wet je śli po ta kiej ak cji za le d wie jed -
na pa ni zde cy du je się prze ba dać to bę dzie to
suk ces – mó wi Na czel nik Wy dzia łu Zdro wia
Pu blicz ne go i Spraw Spo łecz nych, Ewa Mil -
ner-Ko chań ska i do da je, że bę dzie ak tyw nie
włą czać się we wszyst kie ak cje pro fi lak tycz -
ne, po nie waż pa nie bo ją się czę sto usły szeć
tę naj gor szą dia gno zę. A tyl ko wcze śnie zdia -
gno zo wa na cho ro ba da je szan se na peł ne
i szy bie wy le cze nie.

Mag da le na Gór ska n

I Le gio now ski Marsz Ró żo wej Wstą żki

No wa od sło na bo iska
Me czem „sa mo rzą dow cy” kon tra miesz kań cy osie dla za -
in au gu ro wa no w ostat nich dniach wrze śnia funk cjo no wa -
nie wy re mon to wa ne go bo iska przy ul. War szaw skiej
na osie dlu Ba to re go. Za nied ba ny do tych czas plac zo stał
wy re mon to wa ny w ra mach „ini cja ty wy lo kal nej” ze środ -
ków fi nan so wych mia sta oraz spół dziel ni miesz ka nio wej.

Punk tu al nie o 1500 roz po czął się mecz to wa rzy ski w pił kę siat ko wą
– dru ży na „sa mo rzą dow ców” zmie rzy ła się z miesz kań ca mi osie dla.
Po dwóch dłu gich se tach, wy ni kiem 2:0 zwy cię ży li sa mo rzą dow cy,

w skła dzie: Ro man Smo go rzew ski (ka pi tan), Bog dan Kieł ba siń ski,
Pa weł Gła żew ski, Piotr Top czew ski, Adam Nad wor ski i Jan Gra biec.
Zwy cięz ca mi są jed nak miesz kań cy osie dla, któ rzy dzię ki za an ga żo -
wa niu wła snym oraz ra dy osie dla wy re mon to wa li plac, któ ry jesz cze
kil ka ty go dni te mu po pę ka nym be to nem nie za chę cał do gry w pił kę.

Za kwo tę po nad 50 tys. zł po ło żo no no wą na wierzch nię, usta wio no
ko sze i siat kę. W pla nach na przy szły rok jest ogro dze nie bo iska. Jak
za pew nia rad na miej ska Mał go rza ta Lu zak, wy star czy tro chę chę ci,
za pa łu i cier pli wo ści aby lo kal ne po dwór ko ule gło zmia nie. Dzię ki
pa ni Mał go rza cie osie dle Ba to re go roz kwi ta – w tym ro ku no we za -
baw ki po ja wi ły się tam też na dwóch pla cach za baw.

Ta ma ra Myt kow ska n

Le żą ca na gra ni cy Le gio no wa i Ja -
błon ny ul Li sto pa do wa do cze ka ła
się prze bu do wy. Oprócz no wej na -

wierzch ni i chod ni ka po wsta ło tam ta kże
no we oświe tle nie ulicz ne. In we sty cja zo -
sta ła zre ali zo wa na dzię ki współ pra cy
gmi ny Le gio no wo z Ja błon ną.

Do tych czas uli ca Li sto pa do wa by ła dro gą
grun to wą, po któ rej cza sa mi cię żko by ło
prze je chać. W ra mach in we sty cji powstała
jezd nia o na wierzch ni z kost ki be to no wej,
chod nik jed no stron ny i wjaz dy bra mo we.
Wy ko na ne zo stało od wod nie nie, ozna ko wa -
nie po zio me i pio no we oraz oświe tle nie.

Prze bu do wa na wierzch ni by ła mo żli wa
dzię ki współ pra cy Le gio no wa z wła dza mi Ja -
błon ny, obie gmi ny w rów nym stop niu par ty -
cy po wa ły w kosz tach in we sty cji.

Prze bu do wę zrealizował Tom bud – Fir ma
Han dlo wo Usłu go wa z Wie li sze wa, któ ra za -
ofe ro wa ła ce nę ofer to wą brut to: 650 tys zł.

Ka mil Stęp kow ski n

Li sto pa do wa jak no wa
Po kilkuletnich staraniach i licznych rozmowach
z Nadleśnictwem i Gminą Jabłonna, 7 października otwarta
została Leśna Ścieżka Edukacyjna przy ul. Zakopiańskiej.

W le sie zo sta ła wy ty czo na bli sko 5-km tra sa, na któ rej umiesz czo -
no ta bli ce, któ re przy bli żą wie dzę na te mat War szaw skie go Ob sza ru
Chro nio ne go Kra jo bra zu. Dla przed szko la ków prze wi dzia na zo sta ła
krót sza i wy god niej sza tra sa.

– Spa cer ście żką bę dzie oka zją do po głę bie nia wie dzy na te mat la su i znaj -
du ją ce go się w nim zbior ni ka wod ne go, za po zna nia się z ga tun ka mi chro -
nio ny mi wy stę pu ją cy mi w La sach Le gio now skich. Dzie ci na uczą się za sad
za cho wa nia w le sie oraz mam na dzie ję że prze ko na ją się o po trze bie ochro -

ny przy ro dy. Ta kże dla osób star szych spa cer po le sie bę dzie przy jem ną wy -
pra wą i oka zją do re lak su na ło nie na tu ry – mó wi ini cja tor po wsta nia ście -
żki, Prze wod ni czą cy Ra dy Mia sta Le gio no wo Ja nusz Klej ment.

– Le gio no wo po wsta ło wła ści wie z la su. Jesz cze sto lat te mu te ren
dzi siej sze go mia sta w ca ło ści był nim po kry ty. Te raz je ste śmy tak
szczę śli wie usy tu owa ni, że w któ rą stro nę nie wy szli by śmy z Le gio no -
wa, to wcze śniej, czy póź niej tra fi my do la su. Od stro ny cen trum mia -
sta i od stro ny naj więk szych osie dli So bie skie go i Ja giel loń skiej,
wy star czy przejść na dru gą stro nę uli cy War szaw skiej i je ste śmy
w pięk nych kom plek sach le śnych – mó wił pod czas otwar cia pre zy -
dent Ro man Smo go rzew ski.

Ka mil Stęp kow ski n

Le śna ście żka wie dzy
aktualnościżycie miastaz miasta remonty
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Obwieszczenie
Prezydenta Miasta Legionowo
z dnia 9 października 2014 r.

Na podstawie art. 16 §1 i art.61a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz.U. nr 21, poz.112 z późn. zm.)
podaję do publicznej wiadomości informację o numerach i granicach obwodów głosowania, siedzibach obwodowych

komisji wyborczych oraz lokalach obwodowych komisji wyborczych przystosowanych do potrzeb wyborców
niepełnosprawnych oraz o możliwości głosowania korespondencyjnego przez osoby niepełnosprawne, w wyborach
w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów

miast, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

Numer
obwodu Granice obwodu głosowania Siedziba komisji obwodowej

1.

Akacjowa, Aleja Legionów od nr 53 do końca (strona nieparzysta) i od nr 50
do końca (strona parzysta), Aleja Róż od nr 1 do końca (strona nieparzysta)
i od nr 2 do nr 26 (strona parzysta), bpa. Władysława Bandurskiego od nr 39
do końca (strona nieparzysta) i od nr 42 do końca (strona parzysta),
Brzozowa, Bukowa, Cynkowa, Dębowa, Grabowa, Granitowa, Jodłowa,
Kamienna, Klonowa, Kolejowa od nr 82 do końca (strona parzysta),
Miedziana, Morwowa, Gabriela Narutowicza od nr 1 do nr 13D (strona
nieparzysta) i od nr 2 do nr 30A (strona parzysta), Niklowa, Olszowa,
Sosnowa, Srebrna, Świerkowa, Targowa od nr 51B do końca (strona
nieparzysta) i od nr 50 do końca (strona parzysta), Topolowa, Wierzbowa,
Wiśniowa, Złota, Żelazna.

Powiatowy Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych
ul. Targowa 73A

2.

Aleja Róż od nr 28 do końca (strona parzysta), Grzybowa, Jaśminowa, Jana
Kochanowskiego, Leszczynowa, Olszankowa od nr 33 do nr 53 (strona
nieparzysta) i od nr 36 do nr 52 (strona parzysta), Olszankowa C, D, E,
Orzechowa, Sadowa, Suwalna i bloki: A, B, D, E, F, G, H, J, Tadeusza
Wardenckiego od nr 46 do nr 82 (strona parzysta), Zbigniewa Herberta.

Przedszkole Miejskie nr 1
ul. Olszankowa E

3.

Aleja Legionów od nr 1 do nr 51 (strona nieparzysta) i od nr 2 do nr 48
(strona parzysta), Adama Asnyka, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, bpa.
Władysława Bandurskiego od nr 1 do nr 37 (strona nieparzysta) i od nr 2
do nr 40 (strona parzysta), gen. Jana Henryka Dąbrowskiego, Stefana
Gawryszewskiego, Jana Pawła I, Kolejowa od nr 2 do nr 80 (strona
parzysta), Jana Kossaka, Krucza, Bolesława Leśmiana, Józefa Mireckiego,
Gabriela Narutowicza od nr 15 do końca (strona nieparzysta) i od nr 30B
do końca (strona parzysta), Stefana Okrzei, Olszankowa od nr 1 do nr 31
(strona nieparzysta) i od nr 2 do nr 34B (strona parzysta), Ignacego
Paderewskiego, Projektowana, gen. Władysława Sikorskiego od nr 1
do końca (strona nieparzysta), Leopolda Staffa, Szczygla, Targowa od nr 1
do nr 51A (strona nieparzysta) i od nr 2 do nr 48 (strona parzysta), Tadeusza
Wardenckiego od nr 2 do nr 44A (strona parzysta) i od nr 1 do końca (strona
nieparzysta), Wronia, kard. Stefana Wyszyńskiego.

Zespół Szkolno-Przedszkolny
ul. Jana Pawła I nr 2
lokal dostosowany do potrzeb wyborców
niepełnosprawnych

4. Piaskowa Zespół Szkół
ul. Zegrzyńska 3

5.

Kolejowa od nr 1 do nr 5 (strona nieparzysta), Polskiej Organizacji
Wojskowej, Mieczysława Smereka, Zegrzyńska od nr 27 do nr 69 (strona
nieparzysta), Zegrzyńska 121, Zegrzyńska od nr 2 do końca (strona
parzysta).

Zespół Szkół
ul. Zegrzyńska 3

6.

Balonowa, gen. Bolesława Roi, Nowa, Plantowa, Polna, Rotmistrza Witolda
Pileckiego, Słoneczna, Spacerowa, Wąska, Stanisława Wigury, Aleksandra
Wilcza, Wrzosowa, Zaciszna, Zegrzyńska od nr 73 do nr 79 (strona
nieparzysta) i od nr 85 do nr 89 (strona nieparzysta), Franciszka Żwirki.

Przedszkole Miejskie nr 11
ul. Zegrzyńska 9

7.

gen. broni Tadeusza Buka, Długa, Dolna, Górna, Grudzie, ppłk. Franciszka
Hynka, Jasna, Krakusa, Kręta, Krótka, 11-go Listopada, Władysława
Łokietka, Obrońców Lwowa, Orląt Lwowskich, Partyzantów, Podgórska,
Strużańska, Tatrzańska, Wspólna, Wita Stwosza, Zegrzyńska od nr 5
do nr 25 (strona nieparzysta) i od nr 81 do nr 83 (strona nieparzysta).

Przedszkole Miejskie nr 3
ul. Zegrzyńska 71

8.
Bałtycka, Daliowa, Gajowa, Gdyńska, Handlowa, Helska, Kwiatowa, Miła,
Myśliwska, Polankowa, Przemysłowa, Sielankowa, Spokojna, Warszawska
od nr 1 do końca (strona nieparzysta), Wiejska, Zakopiańska.

Zespół Szkół nr 1
ul. Zakopiańska 4
lokal dostosowany do potrzeb wyborców
niepełnosprawnych

Na terenie Legionowa jest ponad 10 km
dróg dla rowerów, popularnie zwanych
„ście żka mi ro we ro wy mi”. Niedawno
oddana do użytku została kolejna
w ul. Kolejowej. Ścieżki niewątpliwie
poprawiają bezpieczeństwo, lecz część
pieszych, a nawet rowerzystów, nadal
nie umie z nich korzystać i nie stosuje
się do przepisów ruchu drogowego.

Na po czą tek war to znać ró żni cę po mię dzy
dro gą dla ro we rów i pie szych, a dro gą dla ro -
we rów bez po śred nio przy le ga ją cą do chod -
ni ka. W pierw szym przy pad ku
pierw szeń stwo ma pie szy, w dru gim jest to
dro ga ro we ro wa (na któ rą pie sze mu wejść
nie wol no) obok chod ni ka, po któ rym nie
wol no je chać ro we rem. Je że li na zna ku
C13/16 znaj du je się kre ska po zio ma – ozna -
cza wspól ny ciąg pie szo -ro we ro wy, pio no wa
mó wi o dro dze dla ro we rów i chod ni ku obok
sie bie, wska zu jąc któ ra część na wierzch ni
słu ży po szcze gól nym ro dza jom ru chu. War -
to pa mię tać, że ko rzy sta nie przez pie sze go

z dro gi dla ro we rów jest do zwo lo ne tyl ko
w ra zie bra ku chod ni ka lub po bo cza al bo
bra ku mo żli wo ści ko rzy sta nia z nich. Pie szy,
z wy jąt kiem oso by nie peł no spraw nej, ko rzy -
sta jąc z tej dro gi, jest za wsze zo bo wią za ny
ustą pić miej sca ro we ro wi.

Je że li obok sie bie są ście żka ro we ro wa
i chod nik, to pie si ma ją obo wią zek po ru szać
się po chod ni ku, a ro we rzy ści po ście żce,
a nie od wrot nie. Ta kże ro dzi ce z wóz ka mi
nie mo gą spa ce ro wać ście żką ro we ro wą. Kie -
dy przy uli cy znaj du je się ście żka – ro we rzy -
sta mu si z niej ko rzy stać i nie po wi nien
je chać jezd nią.

Oto kil ka po rad jak się po ru szać ro we rem
po mie ście:

Głów na za sa da brzmi: po chod ni ku nie jeź -
dzi się ro we rem. Od tej za sa dy ist nie ją trzy
wy jąt ki. Ro we rzy sta mo że je chać po chod ni -
ku gdy:
• jedzie z dzieckiem do lat dziesięciu lub
• podczas złej pogody (śnieg, silny wiatr,

ulewa, gołoledź, gęsta mgła) lub
• są spełnione jednocześnie trzy warunki:

• chodnik ma co najmniej dwa metry
szerokości,

• ruch na jezdni jest dozwolony
z prędkością ponad 50 km/h (w terenie
zabudowanym),

• brakuje oddzielonej drogi dla rowerów
oraz pasa ruchu dla nich
przeznaczonego.

Kie ru ją cy ro we rem, ko rzy sta jąc z chod ni -
ka lub dro gi dla pie szych, jest zo bo wią za ny
je chać po wo li, za cho wać szcze gól ną ostro -
żność i ustę po wać miej sca pie szym, po nie -
waż to pie szy ma na chod ni ku bez względ ne
pierw szeń stwo.

Bar dzo czę sto oso by ko rzy sta ją ce ze ście żek
ro we ro wych przy prze je żdża niu przez skrzy żo -
wa nie zsia da ją z ro we ru i prze cho dzą przez jezd -
nię, za miast po pro stu prze je chać ście żką
ro we ro wą, za cho wu jąc środ ki ostro żno ści. Je że li
przez uli cę prze bie ga skrzy żo wa nie ze ście żką nie
na le ży zsia dać z ro we ru i prze cho dzić przez nie
jak przez pa sy. Na to miast przy prze cho dze niu
przez „zwy kłe” pa sy konieczne jest zej ście z ro -
we ru i prze pro wa dze nie go przez skrzy żo wa nie.

Po ru sza jąc się po zmierz chu ro we rzy sta ma
obo wią zek po sia dać włą czo ne spraw ne
oświe tle nie ro we ru. Co praw da nie ma obo -
wiąz ku ko rzy sta nia z ka sku, ale dla wła sne -
go bez pie czeń stwa do brze jest ko rzy stać
za rów no z ochro ny gło wy, jak i ka mi zel ki od -
bla sko wej po pra wia ją cej wi docz ność.

W ce lu spraw dza nia prze strze ga nia prze pi -
sów do ty czą cych ro we rzy stów utwo rzo no
dwu oso bo wy pa trol ro we ro wy stra ży miej -
skiej, któ ry w go dzi nach przed- i po-po łu -
dnio wych pa tro lu je mia sto, zwra ca jąc
szcze gól ną uwa gę na ście żki ro we ro we i in ne
miej sca po któ rych po ru sza ją się ro we rzy ści.

Adam Nadworski,
Zastępca Komendanta Straży Miejskiej n

Ro we rem po mie ście

Komentarze:
Legionowo jako prawdopodobnie
jedyne miasto w Polsce, ma
całkowicie bezpłatną wypożyczalnię
rowerów. Każdy mieszkaniec może
wypożyczyć rower, kask, fotelik czy
przyczepkę dla dziecka i udać się
na wycieczkę po mieście czy
powiecie. Kilkadziesiąt w pełni
sprawnych, stale serwisowanych
rowerów czeka w Arenie
Legionowo. Wypożyczalnia działa

dopiero cztery sezony, lecz cieszy się ogromnym
zainteresowaniem. Pojawiają się głosy że powinniśmy wprowadzić
system podobny do warszawskiego – jest to propozycja warta
rozważenia po wybudowaniu Centrum Komunikacyjnego.
Na dzień dzisiejszy rozwijamy sieć ścieżek rowerowych, budujemy
punkty obsługi rowerzysty, ustawiamy stojaki
w najpopularniejszych miejscach. Jako ogromny fan jednośladów
zachęcam do rodzinnych wycieczek rowerowych. Ale jako rodzić

apeluję także o rozwagę i bezpieczeństwo – zwłaszcza młodych
ludzi, którzy są od nas zależni i ufają nam licząc na to, że zadbamy
o to, by bezpiecznie wrócili z takiej wycieczki do domu” – Piotr
Zadrożny, Zastępca Prezydenta Miasta Legionowo

Liczby mówią same za siebie – mamy
kilkadziesiąt rowerów, które są
w ciągłym użyciu. W okresie letnim
od 1 lipca do 31 lipca
wypożyczono 651 rowerów,
natomiast w okresie od 1 sierpnia
do 24 sierpnia 586. Pokazuje to jak
dużym zainteresowaniem cieszy się
nasza bezpłatna wypożyczalnia, która
w Arenie działa od 2011 roku. W tym
roku kupujemy 30 nowych rowerów,

mam nadzieję, że będziemy nadal rozwijać naszą ofertę a nasi
mieszkańcy chętnie będą z niej korzystać. W okresie letnim
organizujemy także wycieczki rowerowe, bierzemy udział
w Mazovia Poland Bike Marathon. Legionowo. Porusza! Także
na rowerach. – Michał Kobrzyński, Kierownik Areny Legionowo n
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Numer
obwodu Granice obwodu głosowania Siedziba komisji obwodowej

14.

Stefana Czarnieckiego od nr 1 do nr 7 (strona nieparzysta), bl. 213 Stefana
Czarnieckiego 7 i od nr 2 do nr 12 (strona parzysta), bl. 202 Stefana
Czarnieckiego 6, Hetmańska od nr 1 do nr 21 (strona nieparzysta), bl. 310
Hetmańska 5, bl. 305 Hetmańska 7, bl. 302 Hetmańska 9, bl. 301
Hetmańska 15 i od nr 2 do nr 16 (strona parzysta), bl. 207 Hetmańska 8,
bl. 208 Hetmańska 10, bl. 209 Hetmańska 12, bl. 211 Hetmańska 14,
Husarska od nr 2 do nr 12 (strona parzysta), bl. 201 Husarska 2, bl. 203
Husarska 4, bl. 204 Husarska 6, bl. 205 Husarska 8, bl. 206 Husarska 10,
Mieszka I od nr 2 do końca (strona parzysta), bl. 303 Mieszka I 14,
Prymasowska od nr 2 do nr 8 i 8A (strona parzysta), Rycerska od nr 1
do końca (strona nieparzysta), bl. 214 Rycerska 1, bl.215 Rycerska 1A,
bl. 212 Rycerska 3, Senatorska od nr 1 do nr 7B (strona nieparzysta)
i od nr 2 do nr 8A (strona parzysta), Jana III Sobieskiego od nr 43 do nr 105
i 105A (strona nieparzysta) i od nr 12 do końca (strona parzysta).

Administracja Osiedla Sobieskiego
ul. Jana III Sobieskiego 47A

15.

Husarska od nr 1 do końca (strona nieparzysta), bl. 103 Husarska 1, bl. 104
Husarska 3, bl. 106 Husarska 7, bl. 107 Husarska 9, bl. 108 Husarska 11,
bl. 109 Husarska 13, bl. 110 Husarska 15, bl. 111 Husarska 17, bl. 112
Husarska 19, bl. 115 Husarska 21, bl. 114 Husarska 23, bl. 116 i 116A
Husarska 27, bl. 117 i 117A Husarska 29, Husarska od nr 14 do końca
(strona parzysta), bl. 306 Husarska 14, bl. 307 Husarska 16, Listopadowa,
Stanisława Małachowskiego, Mieszka I od nr 1 do końca (strona
nieparzysta), bl. 304 Mieszka I 15, Orla, Tadeusza Rejtana,
Jana III Sobieskiego od nr 33 do nr 41 (strona nieparzysta), bl. 105
Jana III Sobieskiego 37, bl. 102 Jana III Sobieskiego 39, bl. 101
Jana III Sobieskiego 41, Romualda Traugutta.

Przedszkole Miejskie
z Oddziałami Integracyjnymi nr 7
ul. Husarska 18A

16.

Królowej Jadwigi od nr 1 do nr 7 (strona nieparzysta), Marysieńki, bl. 17
Marysieńki 3, bl. 18 Marysieńki 1, bl. 19 Marysieńki 6, bl. 20 Marysieńki 4,
bl. 43 Marysieńki 2, Jana III Sobieskiego od nr 6 do nr 10 (strona parzysta),
bl. 30 Jana III Sobieskiego 10, bl. 42 Jana III Sobieskiego 8.

Szkoła Podstawowa nr 7
ul. Królowej Jadwigi 7

17.

Leśna od nr 1 do nr 9 (strona nieparzysta) i od nr 2 do nr 6 (strona
parzysta), bl. 69 Leśna 6, bl. 70 Leśna 4, Cypriana Kamila Norwida od nr 9
do końca (strona nieparzysta), bl. 49 Cypriana Kamila Norwida 15, bl. 47
Cypriana Kamila Norwida 11, bl. 48 Cypriana Kamila Norwida 13 i od nr 4
do końca (strona parzysta), bl. 50 Cypriana Kamila Norwida 14, Ogrodowa
od nr 1 do końca (strona nieparzysta), marsz. Józefa Piłsudskiego od nr 47
do końca (strona nieparzysta), Jana III Sobieskiego od nr 1 do nr 31 (strona
nieparzysta), bl. 403 Jana III Sobieskiego 29, bl. 404
Jana III Sobieskiego 27, bl.407 Jana III Sobieskiego 21, bl.409
Jana III Sobieskiego 19, bl.413 Jana III Sobieskiego 15, Jana III Sobieskiego
od nr 2 do nr 4 (strona parzysta), Warszawska od nr 64 do nr 80 (strona
parzysta), Piotra Wysockiego.

Miejski Ośrodek Kultury
ul. Cypriana Kamila Norwida 10

18.

Graniczna, Leśna od nr 8 do końca (strona parzysta), bl. 408 i 408A
Leśna 10 i od nr 11 do końca (strona nieparzysta), bl. 412 Leśna 23, bl. 414
Leśna 21, bl. 415 Leśna 17, Pałacowa, bl. 501 Pałacowa 10, bl. 506
Pałacowa 3, bl. 507 Pałacowa 1, bl. 508 Pałacowa 8, bl. 509 Pałacowa 2,
bl. 510 Pałacowa 6, bl. 512 Pałacowa 4, Jerzego Siwińskiego od nr 1
do końca (strona nieparzysta), bl. 401 i 401A Jerzego Siwińskiego 3, bl. 402
i 402A Jerzego Siwińskiego 1, bl. 405 Jerzego Siwińskiego 5, bl. 406
Jerzego Siwińskiego 9, Warszawska od nr 82 do końca (strona parzysta),
Wilanowska, bl. 502 Wilanowska 5, bl. 503 Wilanowska 3, bl. 504
Wilanowska 6, bl. 505 Wilanowska 8, bl. 511 Wilanowska 4, Zwycięstwa,
bl.400 Zwycięstwa 1, bl. 410 Zwycięstwa 4, bl. 411 Zwycięstwa 2.

Warsztat Terapii Zajęciowej
ul. Zwycięstwa 4

19.

Władysława Broniewskiego od nr 5 do końca (strona nieparzysta), bl. 11
Władysława Broniewskiego 5 i od nr 6 do końca (strona parzysta), bl. 10
Władysława Broniewskiego 8, Jagiellońska od nr 23 do nr 37 (strona
nieparzysta), Kazimierza Wielkiego od nr 15 do końca (strona nieparzysta),
bl. 21 Kazimierza Wielkiego 31 i od nr 20 do końca (strona parzysta),
Królowej Jadwigi od nr 9 do końca (strona nieparzysta), Zygmunta
Krasińskiego od nr 19 do nr 71 (strona nieparzysta), bl.23 Zygmunta
Krasińskiego 71 i od nr 77 do nr 79 (strona nieparzysta), Adama Mickiewicza
od nr 17 do końca (strona nieparzysta), bl. 9 Adama Mickiewicza 35, bl. 31
Adama Mickiewicza 37 i od nr 22 do końca (strona parzysta), gen. Józefa
Sowińskiego od nr 16 do nr 32 (strona parzysta), bl. 32 gen. Józefa
Sowińskiego 16 i od nr 23 do nr 27 (strona nieparzysta).

Zespół Szkół nr 3
ul.Władysława Broniewskiego 7

Numer
obwodu Granice obwodu głosowania Siedziba komisji obwodowej

9.

Stefana Batorego od nr 1 do nr 39A (strona nieparzysta) i od nr 2 do nr 36
(strona parzysta), Jagiellońska od nr 1 do nr 9C (strona nieparzysta)
i od nr 2 do nr 22G (strona parzysta), Kazimierza Wielkiego od nr 1
do nr 13A (strona nieparzysta), Mikołaja Kopernika, Tadeusza Kościuszki
od nr 1 do nr 21A (strona nieparzysta) i od nr 2 do nr 16C (strona parzysta),
Aleja 3 Maja od nr 1 do nr 9 (strona nieparzysta) i od nr 2 do nr 18 (strona
parzysta), ks. płk Jana Mrugacza od nr 2 do końca (strona parzysta), marsz.
Józefa Piłsudskiego od nr 1 do nr 29 (strona nieparzysta) i od nr 2 do nr 10C
(strona parzysta), Władysława Reymonta, Rynek, Henryka Siemiradzkiego,
Henryka Sienkiewicza, Juliusza Słowackiego od nr 1 do nr 39 (strona
nieparzysta) i od nr 2 do nr 20 (strona parzysta), Fryderyka Chopina,
Warszawska od nr 2 do nr 54 (strona parzysta), Stanisława Wyspiańskiego
od nr 2 do końca (strona parzysta), Stefana Żeromskiego.

Dawna siedziba Urzędu Miasta Legionowo
ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 3

10.

Aleja 3 Maja od nr 33 do końca (strona nieparzysta), bl.24 Aleja 3 Maja 33
i od nr 30A do końca (strona parzysta), ks. płk Jana Mrugacza od nr 1
do końca (strona nieparzysta), Cypriana Kamila Norwida od nr 1 do nr 7
(strona nieparzysta), bl. 45 Cypriana Kamila Norwida 7 i od nr 2 do nr 2C
(strona parzysta), Królowej Jadwigi nr 2, Ogrodowa od nr 2 do końca
(strona parzysta), bl. 46 Ogrodowa 2, marsz. Józefa Piłsudskiego od nr 31
do nr 45 (strona nieparzysta) i od nr 28 do nr 30 (strona parzysta), Juliusza
Słowackiego od nr 41 do końca (strona nieparzysta) i od nr 22 do końca
(strona parzysta), gen. Józefa Sowińskiego od nr 1 do nr 15A (strona
nieparzysta), bl. 44 gen. Józefa Sowińskiego 5, bl. 71 gen. Józefa
Sowińskiego 7A, bl. 72 gen. Józefa Sowińskiego 7, bl.41 gen. Józefa
Sowińskiego 11, bl.29 gen. Józefa Sowińskiego 13 i od nr 2 do nr 6 (strona
parzysta), Warszawska od nr 56 do nr 62 (strona parzysta), Stanisława
Wyspiańskiego od nr 1 do końca (strona nieparzysta).

Urząd Miasta Legionowo
ul.marsz.Józefa Piłsudskiego 41
lokal dostosowany do potrzeb wyborców
niepełnosprawnych

11.

Barska, Stefana Batorego od nr 73 do końca (strona nieparzysta) i od nr 84
do końca (strona parzysta), Gdańska od nr 1 do nr 27 (strona nieparzysta),
Gnieźnieńska, Górnośląska od nr 1 do nr 7 (strona nieparzysta) i od nr 2
do nr 12 (strona parzysta), Jagiellońska od nr 67 do końca (strona
nieparzysta) i od nr 64 do końca (strona parzysta), Tadeusza Kościuszki
od nr 63 do nr 127 (strona nieparzysta) i od nr 72 do nr 134 (strona
parzysta), Krakowska, Kujawska, Lubelska od nr 1 do nr 11A (strona
nieparzysta) i od nr 2 do nr 18 (strona parzysta), Mazowiecka od nr 1
do nr 25 (strona nieparzysta) i od nr 2 do nr 32 (strona parzysta), Parkowa
od nr 2 do nr 16 (strona parzysta), Piastowska, Poznańska od nr 1 do nr 15
(strona nieparzysta) i od nr 2 do nr 12 (strona parzysta), Warmińska.

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2
ul. Jagiellońska 67
lokal dostosowany do potrzeb wyborców
niepełnosprawnych

12.

Stefana Batorego od nr 41 do nr 71 (strona nieparzysta) i od nr 38 do nr 82
(strona parzysta), Bolesława Chrobrego od nr 1 do nr 47 (strona
nieparzysta) i od nr 2 do nr 50 (strona parzysta), Aleksandra Głowackiego,
Artura Grottgera, Jagiellońska od nr 39 do nr 65 (strona nieparzysta)
i od nr 24 do nr 62 (strona parzysta), Jasnogórska, Kazimierza Wielkiego
od nr 2 do nr 18 (strona parzysta), Jana Kilińskiego, Stanisława
Konarskiego, Marii Konopnickiej, ks. Augustyna Kordeckiego, Kościelna,
Tadeusza Kościuszki od nr 21B do nr 61 (strona nieparzysta) i od nr 16D
do nr 70 (strona parzysta), Zygmunta Krasińskiego od nr 1 do nr 17 (strona
nieparzysta) i od nr 2 do końca (strona parzysta), Jana Matejki, Adama
Mickiewicza od nr 1 do nr 15 (strona nieparzysta) i od nr 2 do nr 20 (strona
parzysta), Ostrobramska, Parkowa od nr 1 do nr 27 i 27A (strona
nieparzysta), ks. Józefa Schabowskiego, ks. Piotra Skargi od nr 1 do nr 9
(strona nieparzysta) i od nr 2 do nr 12 (strona parzysta), ks. Jana Ignacego
Skorupki, gen. Józefa Sowińskiego od nr 29 do końca (strona nieparzysta)
i od nr 34 do końca (strona parzysta), Wandy Tomczyńskiej.

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2
ul. Jagiellońska 67
lokal dostosowany do potrzeb wyborców
niepełnosprawnych

13.

gen. Józefa Chłopickiego, Bolesława Chrobrego od nr 47A do końca (strona
nieparzysta) i od nr 52 do końca (strona parzysta), Stefana Czarnieckiego
od nr 7A do końca (strona nieparzysta) i od nr 14 do końca (strona
parzysta), gen. Józefa Dwernickiego, Emilii Plater, Hetmańska od nr 23
do końca (strona nieparzysta) i od nr 18 do końca (strona parzysta), Jana
Kozietulskiego od nr 13A do końca (strona nieparzysta) i od nr 12 do końca
(strona parzysta), Mariana Langiewicza, Leopolda Lisa Kuli od nr 1
do nr 23A (strona nieparzysta) i od nr 2 do nr 20 (strona parzysta), Lwowska
od nr 1 do końca (strona nieparzysta), Marszałkowska, Stanisława
Moniuszki, Parkowa od nr 29 do końca (strona nieparzysta) i od nr 18
do końca (strona parzysta), ks. Piotra Skargi od nr 11 do końca (strona
nieparzysta) i od nr 14 do końca (strona parzysta), Prymasowska od nr 1
do końca (strona nieparzysta) i od nr 8B do końca (strona parzysta),
Rycerska od nr 2 do końca (strona parzysta), Senatorska od nr 9 do końca
(strona nieparzysta) i od nr 10 do końca (strona parzysta),
Jana III Sobieskiego od nr 107 do końca (strona nieparzysta), Weteranów.

Arena Legionowo
ul. Bolesława Chrobrego 50B
lokal dostosowany do potrzeb wyborców
niepełnosprawnych
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Sześć ton przy sma ku
dla dzi ków
Le gio now scy ucznio wie i przed szko la ki mie li nie co po nad
mie siąc na wy ko na nie za da nia – ty le bo wiem trwał kon -
kurs, któ re go ce lem by ło ze bra nie jak naj wię cej żo łę dzi
na do kar mia nie dzi ków w trak cie zi my.

Przed szko la ki oraz ucznio wie le gio now skich szkół pod sta wo wych zo sta li
po dzie le ni na dwie gru py. Nie kwe stio no wa nym zwy cięz cą w ka te go rii szkół
pod sta wo wych zo sta ła Szko ła Pod sta wo wa nr 2 w Ze spo le Szkol no -Przed -
szkol nym nr 2. Ucznio wie „dwój ki” ze bra li aż 2274 kg żo łę dzi.

W ka te go rii przed szko li pierw sze miej sce za ję ło Przed szko le Miej -
skie z Od dzia ła mi In te gra cyj ny mi nr 7 im. Ja nu sza Kor cza ka w Le -
gio no wie, gro ma dząc 879 kg żo łę dzi.

De cy zją ko mi sji kon kur so wej, wszyst kie pla ców ki, któ re wzię ły
udział w kon kur sie otrzy ma ją sa dzon ki drzew, któ re bę dą mo gli po -
sa dzić w oto cze niu swo jej szko ły, czy przed szko la. Zwy cięz cy otrzy -
ma li na gro dy pie nię żne.

Mag da le na Gór ska n

Lek cja przy ro dy
Jak co ro ku rad ni Ra dy Mia sta Le gio no wo na te re nie wy bra -
nej szko ły za sa dzi li pa miąt ko we drze wa. Tym ra zem do ak -
cji wy ty po wa ny zo stał Ze spół Szkół na osie dlu Pia ski,
któ re go ucznio wie z ocho tą przy łą czy li się sa dze nia igla ków.

Dwa dzie ścia no wych drzew – 10 limb i 10 czar nych so sen zo sta ło
(29.10) za sa dzo nych przy bra mie szko ły. Dla uczniów by ła to do sko -
na ła lek cja przy ro dy i chęt nie po ma ga li rad nym je sa dzić. Wspól ne
udep ty wa nie zie mi by ło też do sko na łą za ba wą.

„Drze wa od gry wa ją w na szym ży ciu ogrom ną ro lę przy rod ni czą i eko -
lo gicz ną. Oczysz cza ją po wie trze z py łów i ga zów, pro du ku ją tlen,
a w upal ne dni chro nią przed nad mier nym słoń cem. Drze wa są ta kże
cen nym obiek tem edu ka cyj nym. Pra gnie my po dzię ko wać za stwo rze -
nie przy ja znych wa run ków co dzien nej na uki” – ty mi sło wa mi ucznio -
wie po dzię ko wa li rad nym za zor ga ni zo wa nie ak cji na te re nie ich szko ły.

– Wspól ne sa dze nie drzew to ak cja, któ rą z mo jej ini cja ty wy or ga -
ni zu je my ka żde go ro ku. Sa dzi my je na te re nie szkół, w par kach – jed -
nym sło wem tam, gdzie jest miej sce i gdzie drze wa nie zo sta ną
znisz czo ne – mó wi prze wod ni czą cy Ra dy Mia sta Le gio no wo Ja nusz
Klej ment. – Cie szy mnie, że ucznio wie chęt nie w nich uczest ni czą.
Jest to dla nich na uka o eko lo gii i przy ro dzie po przez za ba wę, a ta -
kie lek cje naj bar dziej za pa da ją w pa mię ci.

Ucznio wie od czy ta li wiersz Le opol da Staf fa „Wy so kie drze wa”:

„O, cóż jest pięk niej sze go niż wy so kie drze wa,
W brą zie za cho du ku te wie czor nym pro mie niem,
Nad wo dą, co się pa wich barw bla skiem roz le wa,
Po głę bio na od bi tych ko na rów skle pie niem”

Tamara Mytkowska n

Pie szy w zde rze niu z sa mo cho dem czy na -
wet ro we rem jest za wsze na prze gra nej po -
zy cji. Jed nak prze strze ga jąc kil ku
pod sta wo wych za sad mo żna zmi ni ma li zo wać
ry zy ko po trą ce nia. Na le ży pa mię tać, że pie -
szym jest ta kże oso ba pro wa dzą ca ro wer czy
mo to cykl, wó zek dzie cię cy, a ta kże oso ba po -
ru sza ją ca się w wóz ku in wa lidz kim.

Pie szy jest zo bo wią za ny po ru szać się chod -
ni kiem. Je dy nie w stre fie za miesz ka nia mo że
ko rzy stać z ca łej sze ro ko ści dro gi i ma pierw -
szeń stwo przed po jaz dem. Naj wa żniej szą za -
sa dą po za tą stre fą jest po ru sza nie się
po chod ni ku lub dro dze dla pie szych. Je że li
ich nie ma, na le ży trzy mać się le wej stro ny
jezd ni (nie do ty czy ko lum ny pie szych), dzię ki
cze mu bę dzie my przed so bą wi dzieć mi ja ją ce

nas sa mo cho dy. War to pa mię tać o od bla sko -
wym ele men cie ubra nia na wet w mie ście.

Pie szy, prze cho dząc przez jezd nię, jest zo -
bo wią za ny za cho wać szcze gól ną ostro żność
oraz ko rzy stać z przej ścia dla pie szych, gdzie
ma pierw szeń stwo przed po jaz dem. Prze cho -
dze nie przez jezd nię po za przej ściem dla pie -
szych jest do zwo lo ne, gdy od le głość
od przej ścia prze kra cza 100 m. Je że li jed nak
skrzy żo wa nie znaj du je się w od le gło ści mniej -
szej niż 100 m od wy zna czo ne go przej ścia,
prze cho dze nie jest do zwo lo ne rów nież na tym
skrzy żo wa niu pod wa run kiem, że nie spo wo -
du je za gro że nia bez pie czeń stwa ru chu lub nie
utrud nia ru chu po jaz dów. Pie szy jest zo bo -
wią za ny ustą pić wów czas pierw szeń stwa po -
jaz dom i przejść przez uli cę jak naj krót szą

dro gą. Je że li przej ście dla pie szych wy zna czo -
ne jest na dro dze dwu jez dnio wej, lub je śli
ruch po jaz dów roz dzie lo ny jest wy sep ką – ka -
żdą jezd nię prze cho dzi się osob no.

Pie szym nie wol no:
• wchodzić na jezdnię bezpośrednio

przed jadący pojazd (również
na przejściu dla pieszych) oraz spoza
pojazdu lub innej przeszkody,

• przechodzić w miejscu o ograniczonej
widoczności,

• zwalniać kroku lub zatrzymywać się bez
uzasadnionej potrzeby podczas
przechodzenia przez jezdnię,

• przebiegać przez jezdnię.
Frag ment bro szu ry „Bez piecz ne le gio no -

wo” – po rad nik dla miesz kań ców n

Pie szy na dro dze

Uwaga:

1. Wyborcy niepełnosprawni do dnia 27 października 2014 r.* (poniedziałek) mogą zgłosić zamiar
głosowania korespondencyjnego, w tym przy pomocy nakładek na karty do głosowania
sporządzonych w alfabecie Braille'a. Do głosowania korespondencyjnego w gminie Legionowo
wyznacza się Obwodowe Komisje Wyborcze od nr 1 do nr 23.

2. Wyborcy niepełnosprawni i osoby, które najpóźniej w dniu głosowania kończą 75 lat do dnia 7
listopada 2014 r. mogą złożyć wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania.

Wnioski należy składać w Urzędzie Miasta Legionowo, ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 41 (Biuro Obsługi Klienta –
stanowisko nr 14–18) w godz. poniedziałek 800–1800, wtorek–piątek 800–1600.

Lokale obwodowych komisji wyborczych w dniu 16 listopada 2014 r. (niedziela) będą otwarte w godz. 700–2100

* termin wydłużony zgodnie z art.9 §2 Kodeksu wyborczego

Prezydent Miasta
/-/ Roman Smogorzewski

Numer
obwodu Granice obwodu głosowania Siedziba komisji obwodowej

20.

Władysława Broniewskiego od nr 1 do nr 3 (strona nieparzysta) i od nr 2
do nr 4 (strona parzysta), bl.7 Władysława Broniewskiego 4, Jagiellońska
od nr 9D do nr 21 (strona nieparzysta), bl.5 Jagiellońska 15, bl.6
Jagiellońska 17, bl. 8 Jagiellońska 19, bl.26 Jagiellońska 21, Aleja 3 Maja
od nr 18A do nr 30 (strona parzysta), bl. 22 Aleja 3 Maja 26, gen. Józefa
Sowińskiego od nr 12 do nr 14 (strona parzysta), bl.12 gen. Józefa
Sowińskiego 14, bl.27 gen. Józefa Sowińskiego 12.

Przedszkole Miejskie nr 6
ul.Władysława Broniewskiego 3

21.

ppłk. Edwarda Dietricha, Aleja 3 Maja od nr 11 do nr 31 (strona nieparzysta),
bl. 1 Aleja 3 Maja 21, bl. 2 Aleja 3 Maja 23, bl.3 Aleja 3 Maja 25, bl. 4 Aleja 3
Maja 27, bl.34 Aleja 3 Maja 29, bl.33 Aleja 3 Maja 31, marsz. Józefa
Piłsudskiego od nr 12 do nr 26 (strona parzysta), bl. 0 marsz. Józefa
Piłsudskiego 24, gen. Józefa Sowińskiego od nr 8 do nr 10 (strona
parzysta), bl.35 gen. Józefa Sowińskiego 8.

Żłobek Miejski
ul. ppłk. Edwarda Dietricha 1

22.

Hubala, bl.36 Zygmunta Krasińskiego 75, Królowej Jadwigi od nr 4 do końca
(strona parzysta), bl. 40 Królowej Jadwigi 4, bl.37 Królowej Jadwigi 10, gen.
Józefa Sowińskiego od nr 17 do nr 21 (strona nieparzysta), bl.28 gen.
Józefa Sowińskiego 19.

Liceum Ogólnokształcące
ul.marsz.Józefa Piłsudskiego 26

23.

gen. Józefa Bema, Cieszyńska, Gdańska od nr 29 do końca (strona
nieparzysta), Górnośląska od nr 9 do końca (strona nieparzysta) i od nr 14
do końca (strona parzysta), Grunwaldzka, Kaszubska, Tadeusza Kościuszki
od nr 129 do końca (strona nieparzysta) i od nr 136 do końca (strona
parzysta), Jana Kozietulskiego od nr 1 do nr 13 (strona nieparzysta) i od nr 2
do nr 10 (strona parzysta), Joachima Lelewela, Leopolda Lisa Kuli od nr 23B
do końca (strona nieparzysta) i od nr 22 do końca (strona parzysta),
F.K.Lubeckiego, Lubelska od nr 11B do końca (strona nieparzysta)
i od nr 20 do końca (strona parzysta), Lwowska od nr 2 do końca (strona
parzysta), Łowicka, Mazowiecka od nr 27 do końca (strona nieparzysta)
i od nr 34 do końca (strona parzysta), Pomorska, Poznańska od nr 17
do końca (strona nieparzysta) i od nr 14 do końca (strona parzysta),
Toruńska, Wileńska, Wiślana, Wrzesińska, Zygmuntowska.

Powiatowy Zespół Szkół i Placówek
Specjalnych
ul. Jagiellońska 69

24. Obwód odrębny: Dom Pomocy Społecznej „Kombatant”, ul.Jagiellońska 71 Dom Pomocy Społecznej „Kombatant”
ul.Jagiellońska 71
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Bez piecz ni w dro dze do szko ły
Pro gram „Bez piecz na dro ga do szko ły” to kon ty nu acja rzą -
do we go pro jek tu „Ra zem Bez piecz niej” trwa ją ce go
od 2007 ro ku. Stra żni cy Miej scy edu ku ją dzie ci w le gio -
now skich szko łach w za kre sie bez pie czeń stwa na dro dze.
Pra ca Stra żni ków da je ogrom ne efek ty.

W tym ro ku szkol nym miej scy mun du ro wi od wie dzi li już 3 szko ły,
w któ rych po pro wa dzi li ape le na te mat bez pie czeń stwa dzie ci, ja ko
uczest ni ków ru chu dro go we go.

– Naj wa żniej sze jest to, aby w spo sób ła twy i przy stęp ny na uczyć
mło dych oby wa te li pra wi dło wych za cho wań na dro dze. Dla te go swo -
je pre zen ta cje sta ra my się do pa so wać do wie ku na szych od bior ców.
– mó wi Adam Nad wor ski, Za stęp ca Ko men dan ta Stra ży Miej skiej,
do da jąc – młod sze dzie ci uczy my pod sta wo wych za gad nień, star szym
przy po mi na my re gu ły obo wią zu ją ce wszyst kich uczest ni ków ru chu
dro go we go. Po ru sza ne są rów nież ta kie za gad nie nia jak np. za cho -
wa nie w przy pad ku wy pad ku dro go we go, ale rów nież bez pie czeń stwa
pie szych, ro we rzy stów i kie row ców.

Pod czas spo tkań nie mo że obyć się bez kon kur su, w któ rym na gro -
da mi są m.in. od bla sko we na klej ki. Szko ły bar dzo chęt nie włą cza ją
się w ak cję Stra ży Miej skiej or ga ni zu jąc qu izy, za ba wy oraz lek cje te -

ma tycz ne. Na uczy cie li i wy cho waw ców za in te re so wa nych współ pra -
cą w tym za kre sie z le gio now ską Stra żą Miej ską za chę ca my do kon -
tak tu z Za stęp cą Ko men dan ta Stra ży Miej skiej w Le gio no wie -
Ada mem Na wor skim (ma il. straz.miej ska@um.Le gio no wo.pl,
tel. 774 23 17; 986)

Mag da le na Gór ska n

Ro dzi ce na szych uczniów i in ni lu dzie py ta ją mnie czę sto czym są
spo tka nia z te atrem dla na szej sa le zjań skiej mło dzie ży?

My ślę, że umo żli wia ją mło dym lu dziom wszech stron ny roz wój, po -
bu dza ją fan ta zję, od kry wa ją i roz wi ja ją zdol no ści i ta len ty ak tor skie,
wo kal ne, ta necz ne i pla stycz ne. Da ją mo żli wość wy ra ża nia wła snych
uczuć i emo cji po przez ob co wa nie ze sztu ką. Na si ucznio wie przy go -
to wu ją spek ta kle, in sce ni za cje i przed sta wie nia te atral ne, bio rą udział
w warsz ta tach te atral nych i ta necz nych, bio rą też udział w kon cer tach
cha ry ta tyw nych i w spo tka niach z ak to ra mi. Od wie dza ją te atry.

Na szcze gól ną uwa gę za słu gu je nasz pre mie ro wy spek takl pt. „Lal ka
kraw co wej” w sa li Ra tu sza Miej skie go. Jest to przed się wzię cie te atral -
ne, do któ re go sce na riusz na pi sał je den z uczniów na szej szko ły i czło -
nek te atru Ję drzej Gor ski. Był też re ży se rem wła sne go spek ta klu.
Mło dzież wy ka za ła się wy jąt ko wym za an ga żo wa niem, przy cho dzi ła
przed i zo stwa ła po lek cjach, aby uczest ni czyć w pró bach. Pod czas na -
szych przy go to wań i pró by ge ne ral nej, na mo je za pro sze nie od wie dzał
nas nasz gość, pan Pa tryk Paw lak. Po mógł usta wiać spek takl oraz na -
uczył nas wie lu cen nych „ma new rów” sce nicz nych. Zwró cił też uwa gę
na ele men ty pro fe sjo nal nej gry ak tor skiej. Ca ły nasz ze spół bar dzo do -
brze przy jął wska zów ki i na uki ak to ra. Po nad to pa no wa ła cu dow na,
cie pła i owoc na w pra cę at mos fe ra sce nicz na. Dla mnie oso bi ście to
pre mie ro we spo tka nie mia ło wie le jesz cze in nych wy mia rów: wy cho -
waw czy, emo cjo nal ny, dy dak tycz ny, du cho wy i te atral ny. By ło pięk nie:

peł na wi dow nia, ro dzi ce, zna jo mi, ra dość,
szczę ście, gra tu la cje, kwia ty, łzy, dy rek cja
szko ły i ogrom ne ocze ki wa nie na suk ces.
Uda ło się. Spek takl po wtó rzy li śmy w te go -
rocz nym X Wio sen nym Prze glą dzie Te atral -
nym. Na za koń cze nie otrzy ma li śmy dy plom
– za in sce ni za cyj ną sta ran ność oraz de ter mi -
na cję, by w te atrze po ka zać nie po wta rzal ny
kli mat opo wie ści Aga ty Chri stie. I na po par -
cie tyl ko jed na opi nia z na szej stro ny te atru,
wpi sa na przez pa nią Jo lan tę:

„Wła śnie wró ci łam z Wa szej” Lal ki Kraw co wej „… No moi Dro -
dzy… cha pe au bas!!! czu łam się jak na spek ta klu w praw dzi wym te -
atrze, gra nym przez za wo do wych ak to rów! Świet ny sce na riusz
(bra wo!), do sko na łe kre acje ak tor skie (bra woo!!!), ide al na sce no gra -
fia i… efek ty dźwię ko we na mia rę hor ro ru z krwi i ko ści;-) emo cje
jak kie dyś pod czas oglą da nia Mia stecz ka Twin Pe aks:-) schi zo fer nia
cza iła się na sa li;-) Gra tu lu ję!!!”

Pro wa dze nie te atru to dla mnie wiel ka ra dość. Na szczę ście mam
wie lu życz li wych lu dzi wo kół i do te go pro fe sjo na li stów w swo ich ak -
tor skich, te atral nych i wo kal nych dzie dzi nach. O po zo sta łych na szych
pre mie ro wych suk ce sach już wkrót ce, w na stęp nych ar ty ku łach.

Joanna Rogala – opiekun teatru „PoProstu” n

Na sza dzia łal ność te atral na po pro stu…
Te atr „Po Pro stu” po wstał z ini cja ty wy mło dzie ży Sa le zjań skie go Gim na zjum i Li ceum im. św. Ja na Bo sko w Le gio no wie.

To gru pa lu dzi, któ rzy są ak to ra mi z pa sji. Opie ku ję się te atrem od po cząt ku, kie dy go „po wo ła łam do ży cia”. Od ro ku
współ pra cu je my z ak to rem scen war szaw skich, wo ka li stą, wy kła dow cą i pe da go giem pa nem Pa try kiem Paw la kiem.

Dzia ła my już pra wie trzy la ta i roz wi ja my się nie ustan nie. Ostat ni rok na szej dzia łal no ści to ist ne sza leń stwo sce nicz ne w Sa li
Wi do wi sko wej Ra tu sza Miej skie go. Trzy du że pre mie ry przy peł nym skła dzie wi dow ni, dla spo łecz no ści mia sta i po wia tu.

…czyli o tym, jak promować zdrowy styl
życia wśród dzieci, rodziców, seniorów
i w środowisku lokalnym

Już kil ka wie ków te mu o war to ści zdro wia
prze ko ny wał po eta, Jan Ko cha now ski, gdy
pi sał: „Szla chet ne zdro wie, nikt się nie do -
wie, ja ko sma ku jesz, aż się ze psu jesz.” Sło -
wa te są jak naj bar dziej ak tu al ne dzi siaj,
zwłasz cza gdy ty le za gro żeń w obec nych cza -
sach czy ha na na sze zdro wie.

Dla te go też zro dził się po mysł cy klicz nych
spo tkań z miesz kań ca mi Le gio no wa pro pa -
gu ją cych zdro wy styl ży cia. Pierw sze mia ło
miej sce w sa li wi do wi sko wej 29 wrze -

śnia 2014 r. Na czel nik Wy -
dzia łu Zdro wia
P u  b l i c z  n e  g o
i Spraw Spo łecz -

nych Ewa Mil ner -
- K o  c h a ń  s k a

scha rak te ry zo wa ła pro ble ma ty kę nad wa gi,
bra ku ru chu i zwią za nych z tą kwe stią za gro -
żeń cho ro ba mi cy wi li za cyj ny mi – „Dla te go
też po trzeb na jest pro mo cja zdro wia i zdro -
we go sty lu ży cia, aby mło dzi lu dzie i ich ro -
dzi ce mo gli świa do mie i od po wie dzial nie
kształ to wać je go ja kość, czer pać sa tys fak cję
i re ali zo wać wła sne aspi ra cje.” – mó wi ła pod -
czas spo tka nia

Pierw szy wy kład prze pro wa dzo ny przez
die te ty ka mgr inż. Ka mil lę Wol ską po świę -
co ny był ju nio rom oraz ich opie ku nom: Czas
do szko ły! – czy li jak zdro wo odży wiać dzie -
ci”. Cie ka wa pre zen ta cja po ru sza ją ca m.in.
te ma ty (Dla cze go zdro wa die ta jest tak istot -

na?, Co na II śnia da nie?, Obiad
w szko le czy w do mu?, Czy
wa rzy wa są na praw dę ta kie
wa żne i jak „prze my cać” je
w die cie dziec ka?, Naj czę -
ściej po peł nia ne błę dy

w ży wie niu dzie ci) prze ro dzi ła się w dys ku -
sję licz nie ze bra nych.

Do dat ko wą atrak cją spo tka nia by ły smacz -
ne zdro we ka nap ki przy go to wa ne przez Re -
stau ra cję Le gio now ską oraz pro duk ty
die te tycz ne Fir my Son ko.

Miesz kań cy mie li oka zję po raz dru gi za -
po znać się z pro ble mem na wy ków ży wie nio -
wych 28 paź dzier ni ka 2014 r. Po ru sza ne
pro ble my to m.in.: dla cze go tak trud no zmie -
nić nam na wy ki ży wie nio we?, jak zna leźć we -
wnętrz ną mo ty wa cję do zmia ny?, wy trwać
na die cie i co da lej?

Za pra sza my na ko lej ną edy cję spo tkań do -
ty czą cych pro mo cji zdro wia i zdro we go sty -
lu ży cia, aby mło dzi lu dzie, ich ro dzi ce
i dziad ko wie mo gli świa do mie i od po wie -
dzial nie kształ to wać je go ja kość, czer pać sa -
tys fak cję i re ali zo wać wła sne aspi ra cje.

Spo tka nia pt „Die ta 50+ – re wo lu cja czy
zdro wy roz są dek w odży wia niu?” od bę dą się:

25 li sto pa da o godz. 1500

• me no pau za, an dro pau za, oste opo ro za
i in ne „zmo ry”

• jak zbi lan so wać die tę aby już wię cej nie
przy tyć?:) fi to estro ge ny, fi to ste ro le, jak
się odży wiać aby być fit?

9 grud nia o godz. 1800

• Die ta die cie nie rów na – czy li prze gląd
naj mod niej szych diet”

• Co tak na praw dę nas tu czy – tłuszcz czy
wę glo wo da ny?

• Na czym po le ga die ta Pa leo?
• Die ta bez glu te no wa – mo da czy ko niecz -

ność?
• Die ta we gań ska – czy na pew no jest

zdro wa?
• Die ta świą tecz na czy li co jeść w Świę ta

aby nie przy tyć?
Ewa Milner-Kochańska n

kultura teatr Po prostu

W zdro wym cie le zdro wy duch
zdrowieporady żywieniowe
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Kom po sto wa nie się opła ca
W ostat nich czte rech la tach Urząd Mia sta Le gio no wo bez -
płat nie uży czył miesz kań com po nad 700 przy do mo wych
kom po stow ni ków. W ra mach te go rocz nej ak cji 70 kom po -
stow ni ków ro ze szło się „na pniu”.

Ak cja, sfi nan so wa na z bu dże tu gmi ny prze zna czo ne go na ochro nę
śro do wi ska, jest czę ścią kom plek so we go Sys te mu Go spo dar ki Od pa -
da mi. Na za kup 70 kom po stow ni ków prze zna czo no bli sko 20 tys zł.
Umo wy uży cze nia pod pi sy wa ne są z ty mi chęt ny mi, któ rzy zło ży li de -
kla ra cje o wy so ko ści opła ty za go spo da ro wa nie od pa da mi ko mu nal -
ny mi i nie za le ga ją z opła ta mi.

– Kom po sto wa nie opła ca się za rów no Pań stwu, jak i nam wszyst -
kim – mó wił pod czas spo tka nia z chęt ny mi do kom po sto wa nia pre -
zy dent Ro man Smo go rzew ski – przy do mo we kom po stow ni ki to
oszczęd ność dla mia sta – kosz ty wy wo zu od pa dów zie lo nych są
ogrom ne, a spa da ją ce licz by od bie ra nych od pa dów prze kła da ją się
na ni ższe kosz ty ko lej nych umów o od biór śmie ci z te re nu mia sta. Za -
le ta dla nas wszyst kich to czy ste po wie trze – gni ją ce od pa dy w cza sie
trans por tu wy da la ją tru ją ce ga zy. Dla Pań stwa to na wóz, któ ry mo -
że cie zu żyć w swo ich ogro dach.

Kom po sto wa nie (ina czej zwa ne or ga nicz nym re cy klin giem) to na -
tu ral na me to da uniesz ko dli wia nia i za go spo da ro wy wa nia od pa dów,
da ją ca wie le ko rzy ści przy mi ni mal nych kosz tach. Dla po rów na nia
kosz ty uniesz ko dli wia nia in ny mi me to da mi są ogrom ne: opła ty
za trans port, uniesz ko dli wie nie, opła ty ad mi ni stra cyj ne. Nie do prze -
ce nie nia jest ta kże wpływ na śro do wi sko – trans port od pa dów zie lo -

nych za nie czysz cza śro do wi sko, szko dzą mu ta kże in sta la cje do prze -
my sło we go prze twa rza nia od pa dów. Na to miast pra wi dło we kom po -
sto wa nie to na tu ral ny pro ces, neu tral ny dla śro do wi ska,
bez za pa cho wy i przede wszyst kim ta ni.

Ta ma ra Myt kow ska n

KPR Le gio no wo
Spad ko wicz z Su per li gi po now nie mu si udo -

wod nić swo ją wy ższość na pierw szo li go wych
bo iskach. Pla ny pre ze sów są ja sno okre ślo ne
– po wrót do eli ty. Z klu bu ode szło 7 pod sta -
wo wych za wod ni ków. Naj więk szym wzmoc -
nie niem wy da je się po zo sta nie w Klu bie
jed ne go z naj lep szych strzel ców ubie głe go se -
zo nu PGNiG Su per li gi Wi ta li ja Ti to wa. Le -
gio no wia nie w tym se zo nie bę dą jed nym
z fa wo ry tów pierw szo li go wych roz gry wek.
Głów nym ry wa lem do awan su bę dzie ubie gło -
rocz ny spad ko wicz Piotr ko wia nin Piotr ków
Try bu nal ski.

SK bank Le gio no via Le gio no wo
Do se zo nu Or len Li gi le gio now ski ze spół

przy stą pił pod no wą na zwą oraz
w od mło dzo nym skła dzie. Wy móg re gu la -

mi no wy spra wił, że rów no le gle do zma gań
Or len Li gi grać bę dzie rów nież tzw. Mło da
Li ga. To wszyst ko spra wia, że wię cej szans
na grę bę dą mia ły wy cho wan ki LTS Le gio -
no via – Iga Choj nac ka czy Kry sty na Pie trasz -
kie wicz.

KS Le gio no via
Jak za rów no KPR Le gio no wo oraz SK

bank Le gio no via z tym se zo nem wią żą du że
na dzie je, tak na pił kę no żną ki bi ce pa trzy li
z nie po ko jem. Zmia ny w szta bie szko le nio -
wym oraz odej ście nie mal wszyst kich za wod -
ni ków z pierw sze go skła du po nie wąt pli wym
suk ce sie ja kim by ło utrzy ma nie ze spo łu
w II li dze nie na pa wa ło opty mi zmem. Wła -
dze klu bu na pręd ce zbu do wa ły ze spół, któ ry
cał kiem nie źle roz po czął zma ga nia na dru -
go li go wym fron cie. Bez piecz ne utrzy ma nie
to plan mi ni mum, ja ki zo stał po sta wia ny
przed ze spo łem.

Mi chał Ko brzyń ski n

Sportowe wizytówki Legionowa
– gry zespołowe
W se zo nie 2014/2015 le gio now skie spor ty ze spo ło we na ogól no pol skiej are nie
są re pre zen to wa ne przez na sze trzy ze spo ły – Sk bank Le gio no via, KPR Le gio -
no wo oraz KS Le gio no via. Ni by nic no we go, w koń cu tak jest od lat, acz kol wiek
tym ra zem w ka żdym z tych ze spo łów do szło do wie lu zmian ka dro wych. Czy
dzię ki te mu uda się zre ali zo wać przed se zo no we pla ny?

Nie co dzien na Ak cja Krwio daw stwa zgro ma dzi ła w so bo tę
(11.10) tłu my miesz kań ców. Ini cja ty wa „Krwa wy Sport” ma
na ce lu pro pa go wa nie ho no ro we go krwio daw stwa oraz do -
brą za ba wę. Pod Ra tu szem za re je stro wa ło się 148 chęt -
nych, 110 z nich od da ło 50 li trów naj cen niej sze go da ru,
ja kim jest krew.

Ak cja po le ga na no mi na cji spor tow ców by od da li krew, jak rów nież
wszyst kich krwio daw ców, chcą cych do łą czyć do gru py dzia ła ją cej
w HDK, by ra to wać ludz kie ży cie. So bot nia ak cja by ła jed no cze śnie in -
au gu ra cją ini cja ty wy Łu ka sza JU RA SA Jur kow skie go – Krwa wy Sport
i po cząt kiem te go ty pu ak cji w wie lu miej scach w Pol sce. W „Krwa wy
Sport” ak tyw nie włą czy ły się ta kże ta kie gwiaz dy spor tu jak: Prze my -
sław Sa le ta, Pa wel Na stu la, Jan Bla cho wicz, Piotr Strus, Pa weł Skrzecz,
Da niel Omie lań czuk, Ku ba Ko wa le wicz, Woj ciech Or łow ski.

W cza sie im pre zy usta wio ne zo sta ły dwa am bu lan se RCKiK, pierw -
szy z nich roz po czął do na cje punk tu al nie o go dzi nie 900 i za koń czył
o 1400, dru gi na to miast pra co wał w go dzi nach 1000–1500.

Atrak cje po dzie lo ne by ły na czte ry mo du ły, w któ rych ka żdy z przy -
by łych mógł zna leźć coś dla sie bie. Wszyt kie cie szy ły się ogrom nym
za in te re so wa niem. Do dat ko wo mo żna by ło zdo być wej ściów kę
na Ga lę MMA, bi le ty do La ser War, Spek trum Spor tu oraz wy grać
pa kiet usług sa lo nu Mo dern Lo ok.

Ka mil Stęp kow ski n

Krew się la ła pod Ra tu szem
Kil ka ty go dni te mu w jed nej z lo -

kal nych ga zet po ja wi ły się ar ty -
ku ły na te mat rze ko mych

pla nów li kwi da cji Tar go wi ska Miej -
skie go. Trzy ra zy w ty go dniu le gio -
now ski targ od wie dza ją tłu my
sprze daw ców i ku pu ją cych. O tym, że
nikt ni gdy nie pla no wał je go li kwi da cji,
o sprze ci wie miesz kań ców wo bec
zmia ny lo ka li za cji oraz pla nach mo -
der ni za cji pla cu roz ma wia my z An ną
Ła niew ską z KZB Le gio no wo Sp. z o.o.

– To jak to jest z tą li kwi da cją? Tar go wi -
sko za stą pi par king?

– Bzdu ry. A wła ści wie jak to się po pu lar -
nie mó wi „fak ty me dial ne „. Przed sta wi ciel
jed nej z re dak cji nie do czy tał dłu gie go tek -
stu pro jek tu Stu dium uwa run ko wań i kie run -
ków za go spo da ro wa nia prze strzen ne go
Gmi ny Le gio no wo, tyl ko na pod sta wie za łą -
czo nej do tek stu ma py wy wnio sko wał, że
idzie zmia na. Praw da jest jed nak ta ka, że te -
ren na któ rym znaj du je się tar go wi sko miej -
skie ma do kład nie to sa mo prze zna cze nie
w opra co wy wa nym Stu dium co obec nie
w Miej sco wym Pla nie Za go spo da ro wa nia
Prze strzen ne go i nic się w tym te ma cie nie
zmie nia

– Ale au to rzy alar mo wa li, że w wy ło żo -
nym do wglą du i kon sul to wa nym z miesz -
kań ca mi pla nie Stu dium nie prze wi dzia no
tar go wi ska, gdyż te ren przy ul. So bie skie -
go prze zna czo ny jest pod „te ren ko mu ni -
ka cji i par kin gu…

– Tak, ty le, że obec nie dział ki na któ rych
zlo ka li zo wa ny jest Targ ma ją do kład nie to
sa mo prze zna cze nie. Au to rzy nie do czy ta li,
że w tek ście pro jek tu Stu dium dla te re nów
ozna czo nych KS do pusz cza się funk cjo no wa -
nie tar go wi ska wzdłuż uli cy Ja na III So bie -
skie go i funk cję re kre acyj ną (część II,
roz dział 5, ppkt. 5.1.2).

– A co z pla na mi prze nie sie nia tar go wi -
ska na pe ry fe rie mia sta?

– Przed trze ma la ty, w czerw cu 2011 ro ku
rad ni prze pro wa dzi li wśród miesz kań ców
osie dli So bie skie go i Ja giel loń ska an kie tę,
w któ rej za py ta li czy chcą prze nie sie nia tar -
go wi ska na obrze ża mia sta. Spo śród bli -
sko 1000 od po wie dzi, 87% by ło
zde cy do wa nie za po zo sta wie niem tar go wi ska
w je go ak tu al nej lo ka li za cji. Wo bec ta kiej
opi nii spo łecz nej nie ma mo wy o prze no si -
nach.

– Czy Pa ni jest zwo len nicz ką po zo sta -
wie nia tar go wi ska w do tych cza so wym
miej scu?

– Suk ces na sze go tar go wi ska jest po twier -
dzo ny licz bą ku pu ją cych i sprze da ją cych. Jest
ono nie tyl ko miej scem ku po wa nia „zie le ni -
ny”, mię sa czy in nych pro duk tów, lecz ta kże
bar dzo wa żnym miej scem pra cy. Na wet je śli
han dlu ją miesz kań cy in nych miast, to przy -
je żdża ją do Le gio no wa, ro bią tu za ku py, po -
zna ją mia sto – to szan sa roz wo ju Le gio no wa.
Oczy wi ście trze ba tę szan sę wy ko rzy stać, sta -
le po pra wiać wa run ki i uatrak cyj niać ofer tę.

– Czy li jest miej sce na zmia ny?

– Klient nasz pan. To on wy ma ga, sta wia
wa run ku. Pro duk ty do brej ja ko ści w przy -
stęp nej ce nie to nie wszyst ko – li czą się ta kże
wa run ki, ob słu ga, kon takt ze sprze daw cą.
Ce lem Spół ki KZB, jest wy so ka ja kość i do -
bre za rzą dza nie tar go wi skiem. Li czy się mo -
ni to ring czy sto ści, na tych mia sto we
zgła sza nie uwag słu żbom po rząd ko wym. Pil -
nu je my wy glą du tar go wi ska i pra cu je my
nad tym, że by sta ran ność o es te ty kę tar go wi -
ska by ła wi docz na na co dzień.

– Po ja wia ją się gło sy, że tar go wi sko po -
win no być za da szo ne…

– Jest za in te re so wa nie miesz kań ców
i przed się bior ców za da sze niem czę ści pla cu,
wy ty cze niem ale jek, miejsc han dlo wych oraz
za sa dze niem zie le ni wzdłuż ogro dze nia.
Wstęp ne pra ce kon cep cyj no -pro jek to we ma -
ją ce na ce lu wy bra nie opty mal ne go wa rian -
tu zda sze nia już są pro wa dzo ne. Pierw sze
efek ty po win ny być wi docz ne już w przy szłym
ro ku:

– Dziękuję za rozmowę

rozmawiał Kamil Stępkowski n

Tar go wi sko zo sta je!
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Pre zy dent Mia sta Le gio no wo i Sta ro -
sta Le gio now ski pod pi sa li 7 li sto -
pa da po ro zu mie nie o part  ner  stwie

w spra wie wspól nej re ali za cji pro jek tu
„Bu do wa kład ki pie szo -ro we ro wej w cią -
gu dro gi po wia to wej nr 1818W (ul. Par ko -
wa – ul. Wy szyń skie go). In we sty cja
roz pocz nie się wio sną.

Obec nie mia sto ma pod pi sa ną umo wę
z PKP PLK Za kład Li nii Ko le jo wych Ja giel -
loń ska na za cho wa nie prze jaz du ko le jo we go
w tym miej scu. – Zro bi my wszyst ko, aby
utrzy mać prze jazd do mo men tu roz po czę cia
prac wio sną 2015 r. – mó wi za stęp ca pre zy -
den ta Lu cjan Chrza now ski.

Sza cun ko wy koszt re ali za cji za da nia we -
dług kosz to ry su in we stor skie go okre ślo ny
zo stał na 4 700 000 zł. Osta tecz ną ce nę okre -
śli prze targ na wy ko na nie in we sty cji.

Zgod nie z pod pi sa nym po ro zu mie niem,
po stro nie gmi ny Le gio no wo le ży:
• przygotowanie pełnej dokumentacji oraz

uzyskanie ostatecznej decyzji Wojewody
Mazowieckiego o pozwoleniu
na budowę

• przeniesienia tej decyzji na rzecz
Powiatu Legionowskiego jako inwestora

• zabezpieczenia w budżecie na rok 2015
środków finansowych w wysokości nie
mniejszej niż 1 200 000 zł
na współfinansowanie tego zadania.

Po wiat po dej mie dzia ła nia w ce lu:
• przyjęcia warunków zawartych

w ostatecznej decyzji pozwolenia
na budowę oraz złożenia
oświadczenia o posiadanym prawie
do dysponowania nieruchomością
na cele budowlane.

• wyłonienia wykonawcy oraz realizacji tej
inwestycji.

Le gio no wo pla nu je za pła cić za kład kę
z od szko do wań uzy ska nych od PKP za za ję -
cie grun tów i nie ru cho mo ści gmin nych
pod bu do wę tu ne lu. Po wiat bę dzie ubie gał
się o do fi nan so wa nie in we sty cji z tzw. „re zer -
wy mo sto wej”.

Ta ma ra Myt kow ska n

Z Krzysz to fem Ście rań skim roz ma wia Mag da le na Gór ska (Mo je
Le gio no wo).

– Wi tam ser decz nie, to wiel ki za szczyt móc spo tkać się z Pa nem
i mieć szan sę na roz mo wę. Po zwo li Pan, że za cznę od nur tu ją cej
mnie i z pew no ścią kil ka in nych osób, kwe stii. Pan wir tu oz gi ta -
ry ba so wej ra czył użyć słów pod czas spo tka nia z cy klu „Ca ły ten
jazz” „…bo ja tak na praw dę nie lu bię ba su.”

– Są pew ne czę sto tli wo ści, od naj wy ższej gó ry, przez, na zwij my to
śro dek, aż do ni skie go ba su wła śnie. Są czę sto tli wo ści, któ re przyj -
mu je my i lu bi my i są ta kie któ re mniej nam od po wia da ją. Jest ta ka
czę sto tli wość w ba sie, a zwłasz cza w kon tra ba sie, któ ra jest dla mnie
nie do wy trzy ma nia. By łem ja kiś czas te mu na kon cer cie mło dych ba -
si stów, m.in. Kon tra ba si sty, któ ry przy je chał z da le ka, grał na ta kiej
czę sto tli wo ści, któ ra po wo do wa ła, że in stru ment bu czał, te go w ba -
sie nie lu bię, my ślę, że te dźwię ki nic do mu zy ki nie wno szą, a je dy -
nie de wa stu ją mu zy kę. Sta ram się grać tak, by uni kać naj ni ższych
re je strów w gi ta rze ba so wej, od wie lu lat tak dzia łam, dla te go ją lu -
bię. W mu zy ce roc ko wej, czy wręcz me ta lo wej, ro la ba su po le ga ła
na tym, aby brzmie nie by ło jak naj ni ższe, na to miast je śli cho dzi o mu -
zy kę im pro wi zo wa ną, któ rą zaj mu je się od wie lu lat, to mu szę przy -
znać, że brzmie nia gi tar im pro wi zu ją cych, po do ba ły mi się
w ze spo łach od Mi ro sla va Vi to usa, przez Al phon so John so na, Pa sto -
riu sa, Her bie Han cock, Had Hun ters, to brzmie nie by ło za wsze kla -
row ne, po zba wio ne nie po trzeb nych czę sto tli wo ści. Pra cu jąc, czę sto
pro szę aku sty ków po słu gu ją cych się sub wo ofe ra mi o wy ci sze nie naj -
ni ższych dźwię ków, aby brzmie nie by ło pro por cjo nal nie rów ne we
wszyst kich pa smach. Prze sa dzo ny dol ny dźwięk, to mia łem na my śli
mó wiąc „nie lu bię ba su”.

– Gi ta ra elek trycz na to speł nie nie ma rzeń?
– Tak, ale ba so wa rów nież.
– Po dob no ma Pan du szę afro ame ry kań ską, la ty no ame ry kań -

ską?
– Nie zu peł nie, to są mo je fa scy na cje. Lu bię mu zy kę la ty no ską, afry -

kań ską, wszel ką mu zy kę, któ ra w pew nym sen sie jest ta necz na. Ale
lu bię też mu zy kę nor we skich jazz ma nów, któ ra jest zde cy do wa nie
bar dziej re flek syj na, mniej ryt micz na, ale przej mu ją ca.

– Pań ska me lo dia to. ja ka me lo dia?

– To za le ży, czy mam słu chać, czy grać. Jed ne z naj pięk niej szych
me lo dii kom po no wał Mau ry cy Ra vel, Pa va ne mie dzy in ny mi. To przy -
kład kunsz tu, wy czu cia i nie praw do po dob ne go zmy słu kom po zy tor -
skie go. Kil ka ty go dni te mu mia łem przy jem ność, ale i smu tek za grać
na kon cer cie, w rocz ni cę śmier ci Wal de ma ra Le wan dow skie go. Przy -
po mnę, że po cho dził z Le gio no wa, w miej scu ra tu sza stał dom, w któ -
rym miesz kał. Wal de mar miał 47 lat kie dy od szedł. Na fil mie, któ ry

za pre zen to wa no pod czas kon cer tu, grał Ra ve la Pa va ne na gi ta -
rze. Wal dek to cha rak te ry stycz na po stać, czę sto cha dzał z gi -
ta rą, spo ro udzie lał się w Le gio no wie, uczył gry w MOK -u,

kil ku je go uczniów fan ta stycz nie za gra ło pod czas te go kon cer -
tu.

– Zde cy do wa nie jest Pan wir tu ozem i wiel kim Twór cą, ale
dzia ła Pan z da la od świa teł re flek to rów, es ta bli sh men tu to

ce lo we dzia ła nie?
– Po czę ści tak, bo naj czę ściej nie za słu gu ję na wy ró żnie nie. Mó wię

tu o pro duk cjach i współ pra cy z ta ki mi ludź mi, wo ka li sta mi, któ rzy
po win ni być na pierw szym pla nie. A ja je stem oso bą wspo ma ga ją cą.
Mo żna mnie po rów nać do sza rej emi nen cji, czy li czło wie ka, któ ry stoi
z bo ku i wspo ma ga dzia ła nia in nych. Je śli gram swo je utwo ry i jest to
mo ja pły ta, wte dy to ja je stem na cze le. Na to miast to co ro bię, to mu -
zy ka im pro wi zo wa na, in stru men tal na, daw no te mu znik nę ła z me -
diów, rów nież z te go wzglę du nie je stem oso bą po ka zy wa ną czę sto
w te le wi zji, czy też pre zen to wa ną w ra dio. Mu zy ka in stru men tal na
uzna na zo sta ła za coś gor sze go, nie wiem dla cze go.

– Chcia ła bym za py tać o no wą pły tę. To nie tyl ko smo oth jaz zo -
we roz wią za nia.

– Ktoś to na zwał smo oth jazz, ale to mu zy ka po cho dzą ca z cza sów,
w któ rych ni ko mu nie śni ło się na wet i nikt nie wpro wa dził ta kiej ka -
te go rii jak smo oth jazz, czy li ta ki ła twy do słu cha nia jazz, pod kre ślam
to, bo ktoś okre ślił tą pły tę ja ko smo oth jaz zo wą, a tak nie jest. To jest
pły ta, któ ra na wią zu je do tra dy cji mu zy ki gi ta ro wej, w więk szo ści
przy pad ków, bo tam są rów nież in ne ga tun ki mu zycz ne. Po zo sta ję
w krę gu mo ich za in te re so wań, czy li sal sa, blu es itd.

– Utwór Ob ses sion to ta kie trosz kę arab skie ryt my.?
– tak, ale miesz czą ce się w ga tun ku, któ ry na zy wa się fu sion, czy li

po łą cze nie ró żnych ga tun ków, tro chę też et no. Te utwo ry, któ re uwa -
ża łem, że po win ny się zna leźć na niej są. Jest jesz cze sie dem utwo -
rów, któ re nie uka za ły się jesz cze, nie we szły ze wzglę dów
tech nicz nych, nie któ re z mu zycz nych, ale my ślę, że za ja kiś czas po -
ja wią się na ko lej nej pły cie.

Chcę po wie dzieć, że ta tra dy cja gi ta ro wa, któ rą kul ty wu ję, na tej
pły cie jest speł nie niem ma rzeń. Ma rzy łem, aby na grać pły tę, grać
na gi ta rze.

– Ta pły ta jest prze ło mo wa?
– Na pew no jest in na, ale dla mnie jest to kla sy ka gi ta ry elek trycz -

nej. Tak jak do kla sy ki na le ży Jim my Hen drix, Lar ry Carl ton, Jeff
Beck rów nież Jim my Pa ge, Eric Clap ton, czy Pe ter Gre en, Ga ry Mo -
ore, i wie lu, wie lu in nych. to ci, któ rych słu cha łem. Ci, któ rzy wpły -
nę li na mój roz wój mu zycz ny, to ta sta ra szko ła i wła śnie do te go ja
na wią zu ję, do mo je go mu zycz ne go dzie ciń stwa.

– A no we cza sy? Ja kieś in spi ra cje?
– Lu bię Joh na Sco fiel da, któ ry jest ge niu szem gi ta ry. Lu bię Pa ta

Me the ny'ego, któ ry jest nie do ści gnio nym wzo rem. Lu bię ma sę współ -
cze snych gi ta rzy stów, ale nie wszyst kich ro zu miem, przy zna ję. Jest
np. Way ne Krantz, któ ry gra bar dzo dziw ną mu zy kę. Gra głów nie
akor da mi, wła ści wie nie gra so lo wo. Jest też Scott Hen der son, ab so -
lut ny ge niusz gi ta ry. Dzie siąt ki fan ta stycz nych mu zy ków, któ rzy prze -
cie ra li szla ki no wej, fa scy nu ją cej mu zy ki in stru men tal nej.

– Utwór „Ołów”, ze śpie wem Gra ży ny Ło ba szew skiej, po dob no
cze kał de ka dę na po ja wie nie się na pły cie.

– Zaw sze chcia łem, aby ten utwór po ja wił się na pły cie. Oka zu je się,
że to by ła je dy na oka zja, bo pły tę wy da ło Pol skie Ra dio. A to na gra -
nie z ju bi le uszo we go kon cer tu by ło rów nież wła sno ścią Ra dia. Po sta -

aktualności kładka na Parkowej

Od por ni na gry pę
W ra mach Miej skie go Pro gra mu Pro mo cji Zdro wia Le gio -
no wo pro wa dzi ak cje pro fi lak tycz ne i proz dro wot ne skie -
ro wa ne do ró żnych grup wie ko wych miesz kań ców.
Od wie lu lat jed nym z naj bar dziej po pu lar nych ele men tów
te go pro gra mu jest ak cja bez płat nych szcze pień ochron -
nych prze ciw ko gry pie dla osób po wy żej 60 r. z. Le gio now -
ski pro gram zdo był sta tu et kę Su per Li de ra
Ogól no pol skie go Pro gra mu Zwal cza nia Gry py.

Do ak cji „Sa mo rzą do wy Li der Ogól no pol skie go Pro gra mu Zwal -
cza nia Gry py” przy stą pi ło w tym ro ku po nad 30 jed no stek sa mo rzą -
du te ry to rial ne go, spo śród któ rych Ra da Na uko wa Ogól no pol skie go
Pro gra mu Zwal cza nia Gry py wy bra ła wy ró żnia ją ce się sa mo rzą dy.

Miesz kań cy Le gio no wa od lat in for mo wa ni są o tym, że gry pa to
za gro że nie nie tyl ko dla dzie ci i osób star szych, za szcze pić się war to
w ka żdym wie ku. Naj bar dziej na ra że ni na za cho ro wa nie są pa cjen ci
po wy żej 65. ro ku ży cia, dzie ci po ni żej dwóch lat, któ re czę ściej niż
do ro śli tra fia ją do szpi ta la z po wo du in fek cji wi ru so wej, cho rzy
na cho ro by prze wle kłe, m.in. ukła du krą że nia, dróg od de cho wych,

cu krzy cę, a ta kże oso by z osła bio ną od por no ścią. – Kil ka set szcze pio -
nek, któ re co ro ku fi nan so wa ne są z bu dże tu mia sta, roz cho dzi się
w cią gu kil ku dni. Te go rocz na ak cja mu sia ła być do fi nan so wy wa na,
gdyż pierw szy etap pro gra mu za koń czył się bły ska wicz nie a za po trze -
bo wa nie ze stro ny miesz kań ców by ło ogrom ne. Do ku pi li śmy więc ko -
lej ne szcze pion ki i wy bra li śmy do dat ko we go re ali za to ra szcze pień
– mó wi Ewa Mil ner-Ko chań ska, Na czel nik Wy dzia łu Zdro wia Pu -
blicz ne go i Spraw Spo łecz nych.

Ta ma ra Myt kow ska n

Bo ja tak na praw dę nie lu bię ba su…
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Le gio no wo włą cza się w ak cję pro fre kwen -
cyj ną „Masz głos Masz wy bór”. Głów nym jej
ce lem jest zmo bi li zo wa nie lo kal nej spo łecz -
no ści do udzia łu w wy bo rach sa mo rzą do -
wych, któ re od bę dą się 16 li sto pa da. Oprócz
pla ka tów, bil l bo ar dów i ulo tek za chę ca ją -
cych do udzia łu w wy bo rach, na stro nie
www.le gio no wo.pl po ja wi ła się ta kże wy szu ki -
war ka, któ ra po mo że zna leźć dro gę do wła -
ści we go lo ka lu w dniu wy bo rów.

Za re je stro wa ne zo sta ły już li sty kan dy da -
tów do rad mia sta, po wia tu i sej mi ku wo je -
wódz kie go, a ta kże zgło sze ni kan dy da ci
na pre zy den ta Le gio no wa. Po nie waż wy bo ry
to świę to de mo kra cji, za rów no kan dy da tom,

jak i wła dzom mia sta za le ży, aby uczest ni czy -
ło w nich jak naj wię cej miesz kań ców.

– Za chę ce ni ogól no pol ską ak cją pro fre -
kwen cyj ną do łą czy li śmy do Masz Głos, Masz
Wy bór. Za mó wi li śmy kom plet ma te ria łów
przed wy bor czych ta kich jak. pla ka ty, ulot ki,
bil l bo ar dy. Bę dzie my je roz da wać pod czas
im prez miej skich oraz dys try bu ować wśród
na szych miesz kań ców. Mam na dzie ję, że jak
naj więk sza licz ba le gio no wian wyj dzie 16 li -
sto pa da z do mów i uda się do urn wy bor -
czych. Na sza ak cja nie ma na ce lu wska za nia
na ko go od dać głos, ma je dy nie za chę cić, aby
z mo żli wo ści wy bo ru sko rzy stać – mó wi za -
stęp ca pre zy den ta mia sta, Piotr Za dro żny.

Wy bo ry sa mo rzą do we to nie zwy kle wa żne
dla lo kal nej spo łecz no ści wy da rze nie. O fo -
tel pre zy den ta mia sta wal czyć bę dzie dwóch
kan dy da tów, o 23 man da ty rad nych miej -
skich – 75 osób, w wy bo rach do ra dy po wia -
tu wy star tu je 266 osób, 131 z nich ubie ga się
o je den z 11 man da tów przy pa da ją cych
na Le gio no wo.

– To wy jąt ko wo wa żne wy bo ry – wła dze
gmi ny, po wia tu i wo je wódz twa de cy du ją
w spra wach, któ re naj bar dziej wpły wa ją
na na sze ży cie. Po raz pierw szy wy bie rze my
rad nych w okrę gach jed no man da to wych.
Chce my do trzeć do lu dzi mło dych, nie zde cy -
do wa nych czy w ogó le chcą pójść te go dnia
do urn. Pra gnie my po ka zać, że ka żdy głos
jest wa żny, bo tyl ko bio rąc udział w gło so wa -

niu ma się po tem pod sta wy do roz li cza nia
swych przed sta wi cie li – mó wi Za dro żny.

Ce lem pro gra mu Masz Głos, Masz Wy bór
jest zwięk sze nie za an ga żo wa nia oby wa te li
w ży cie pu blicz ne, wspie ra nie współ pra cy
miesz kań ców z lo kal ny mi wła dza mi, po nad
po dzia ła mi i sym pa tia mi po li tycz ny mi.
W 2014 r. dzia ła nia sku pia ją się na uła twie -
niu miesz kań com świa do me go udzia łu w wy -
bo rach sa mo rzą do wych.

Na stro nie in ter ne to wej mia sta www.le gio -
no wo.pl pod ban ne rem „Masz głos masz wy -
bór” oraz w Biu le ty nie In for ma cji Pu blicz nej
w za kład ce „Wy bo ry sa mo rzą do we 2014” po -
ja wi ła się wy szu ki war ka okrę gów wy bor -
czych. Kli ka jąc na pierw szą li te rę na zwy uli cy
znaj du je my swo ją uli cę i nu mer do mu
i otrzy mu je my in for ma cję o sie dzi bie ko mi -
sji, okrę gu wy bor czym do Ra dy Mia sta, Po -
wia tu i Sej mi ku Wo je wódz twa
Ma zo wiec kie go.

Lo ka le ob wo do wych ko mi sji wy bor czych
w dniu 16 li sto pa da 2014 r. (nie dzie la) bę dą
otwar te w godz. 7:00–21:00.

Urzęd nik Wy bor czy w Le gio no wie
Da nu ta Szcze pa nik - Se kre tarz Mia sta Le -

gio no wo
Urząd Mia sta Le gio no wo
ul. marsz. J. Pił sud skie go 41
tel. 22 766 40 03
fax 22 774 02 32 e -ma il: se kre tarz@um.le -

gio no wo.pl
Miej ska Ko mi sja Wy bor cza w Le gio no wie
ul. marsz. Jó ze fa Pił sud skie go 41 pok. 4.04

(III pię tro) tel. 22 766 40 05,22 766 41 04 n

Nie przegap wyborów – traf do właściwej komisji

Mi nę ły dwa pierw sze mie sią ce ro ku szkol ne go. Jest
to czas, kie dy mo żna przy po mnieć, ogło szo ne
przez Mi ni ster Edu ka cji Na ro do wej, pod sta wo we

kie run ki re ali za cji po li ty ki oświa to wej pań stwa w ro ku
szkol nym 2014/2015.

Są to:
1. Wspieranie rozwoju dziecka młodszego na 1-szym i kolejnych

etapach edukacyjnych w związku z obniżeniem wieku realizacji
obowiązku szkolnego;

2. Podniesienie jakości kształcenia ponadgimnazjalnego w zakresie
umiejętności określonych w podstawie programowej, ze
szczególnym uwzględnieniem umiejętności w zakresie
matematyki;

3. Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach;
4. Edukacja włączająca uczniów niepełnosprawnych.

Kie run ki re ali za cji po li ty ki oświa to wej pań stwa w ro ku 2014/15 to
do ku ment, któ ry sta no wi pod sta wę do pla no wa nia przez or ga ny nad -
zo ru pe da go gicz ne go, a ta kże pla ców ki do sko na le nia na uczy cie li dzia -
łań w da nym ro ku szkol nym.

W stra te gii Roz wo ju Gmi ny Miej skiej Le gio no wo ce lem ope ra cyj -
nym jest sta łe do sko na le nie uwa run ko wań ja ko ści pra cy przed szko li
i szkół miej skich, uwzględ nia ją ce no we li za cję usta wy o sys te mie
oświa ty oraz roz po rzą dze nia w spra wie udzie la nia po mo cy psy cho lo -
gicz no -pe da go gicz nej. Za pi sy ww. do ku men tów, ce le stra te gicz ne pol -
skiej oświa ty (do bry start, kom pe ten cje – klucz do przy szło ści, wy so ka
ja kość edu ka cji) oraz wnio ski z pod su mo wa nia pra cy szkół i przed -
szko li, ana li za wy ni ków kształ ce nia na po szcze gól nych eta pach edu -
ka cji słu żą do sfor mu ło wa nia prio ry te tów lo kal nej po li ty ki
edu ka cyj nej w da nym ro ku szkol nym.

Naj wa żniej sze prio ry te ty na rok szkol ny 2014/2015 w le gio now skich
przed szko lach i szko łach to:

I. Roz sze rza nie współ pra cy szkół i przed szko li
na rzecz pro pa go wa nia i wdra ża nia do brych
prak tyk:
1. na uczy cie li w za kre sie:

a) roz wi ja nia kom pe ten cji klu czo wych
uczniów,

b) opty ma li za cji wa run ków roz wo ju
uczniów od po wied nio do ich in dy wi du al -
nych po trzeb i mo żli wo ści.

2. ka dry kie row ni czej w za kre sie:
a) za rzą dza nia pra cą szkół i przed szko li w ob sza rach spój nych

z prio ry te ta mi MEN oraz pro ble ma ty ką kon tro l ną Ku ra to -
rium Oświa ty.

II. Pod nie sie nie ja ko ści pra cy szkół i przed szko li w ob sza rach wy ma -
ga ją cych po pra wy od po wied nio do wnio sków przy ję tych przez ra dy pe -
da go gicz ne ja ko wią żą ce na rok szkol ny 2014/15; okre śle nie przez
szko ły/przed szko la ilo ścio wych bądź ja ko ścio wych wskaź ni ków po żą -
da nej zmia ny ja ko ścio wej oraz ich prze ka za nie do Wy dzia łu Edu ka cji.

Jak wy glą da to w prak ty ce? Wła ści wej re ali za cji wy zna czo nych ce -
lów za rów no w szko łach, jak i przed szko lach z pew no ścią sprzy ja in -
dy wi du ali za cja i per so na li za cja na ucza nia.

Dzie le nie się do świad cze niem po przez: cy kle spo tkań, po ka zo we
lek cje, kon fe ren cje, plat for mę edu ka cyj ną czy udo stęp nia nie cie ka -
wych, in spi ru ją cych sce na riu szy za jęć z pew no ścią uła twi i uatrak cyj -
ni wdra ża nie w ży cie le gio now skich prio ry te tów oświa to wych.

Do koń ca wrze śnia dy rek to rzy pla có wek oświa to wych spo rzą dzi li
do ku men ty do ty czą ce re ali za cji usta lo nych prio ry te tów tj. pla ny wy -
mia ny do świad czeń na uczy cie li i ka dry kie row ni czej oraz pla no wa ne
osią gnię cia / do ko na nia w ob sza rach wy ni ka ją cych z wnio sków przy -
ję tych przez ra dy pe da go gicz ne na rok szkol ny 2014/15.

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

Le gio now skie prio ry te ty edu ka cyj ne w ro ku szkol nym 2014/15

Dom Po mo cy Spo łecz nej „Kom ba tant” to wy so kiej kla sy
pla ców ka pro wa dzą ca dzia łal ność na rzecz osób star -
szych. Dom dys po nu je 96 miej sca mi, w tym 71 jed no oso -
bo wy mi po ko ja mi.

W no wo cze snym bu dyn ku po zba wio nym ba rier ar chi tek to nicz nych,
oto czo nym pięk nym ogro dem na si miesz kań cy spę dza ją czas ma jąc
u swe go bo ku wy kwa li fi ko wa ny per so nel. m.in. pie lę gniar ki, opie kun -
ki czy po ko jo we. Miesz kań cy „Kom ba tan ta” re ali zu ją swe pa sje. Dzi -
siaj przed sta wia my roz mo wę z Ali ną Krzy mow ską, l. 83, miesz kan ką
DPS „Kom ba tant” w Le gio no wie

– Czy lu bi Pa ni go to wać?
– Bar dzo lu bi łam, bo te raz już nie go tu ję. Lu bi łam kom po no wać

po tra wy po swo je mu.
– Ko lek cjo nu je Pa ni prze pi sy od 70 lat. Część Pa ni zbio rów mo -

gli śmy we wrze śniu obej rzeć pod czas wy sta wy twór czo ści miesz -
kań ców DPS „Kom ba tant” w ra tu szu. Skąd ta ki po mysł?

– Mia łam wte dy 12 lat, by łam okrop nie cho ra. W koń cu szlag mnie
tra fił i oznaj mi łam ma mie, że wsta ję z łó żka na za jutrz. Ma ma się zgo -
dzi ła, ra no pod nio słam się z łó żka – a ja „świn kę” mam! I znów do łó -
żka. Wście kłam się i mó wię: niech mi ma ma wszyst kie ga ze ty
przy nie sie. Za czę łam prze glą dać ga ze ty i pierw sze co zna la złam, to
by ła ja jecz ni ca. I za sta no wi łam się, że nie wiem, jak ją przy go to wać.
Po my śla łam, że mam już 12 lat, to her ba tę po win nam umieć zro bić
i coś wię cej też, za czę łam więc stu dio wać prze pi sy. Wy ci na łam je, gro -
ma dzi łam i spodo ba ło mi się, że mam ich co raz wię cej.

– A czy ko rzy sta ła Pa ni z tych prze pi sów na co dzień?
– Wszyst kie go nie da ła bym ra dy wy pró bo wać. Mam tych ze szy tów

bar dzo du żo.
– Te Pa ni ze szy ty z prze pi sa mi to są ta kie ma łe dzie ła sztu ki.

Wy glą da ją jak al bu my, są pięk nie ozdo bio ne.
– Ni gdy nie mo głam po zwo lić so bie na ku po wa nie dro gich ga zet,

więc ozda bia łam mo je ze szy ty. Po tra fi łam z ni cze go zro bić coś – a to
do kle iłam ozdo bę, a to po łą czy łam ró żne ma te ria ły, tu tak, tu siak
– i wy cho dzi ło. Jak ktoś wy rzu cał ga ze tę, to już mo ja by ła.

– A skąd ten po mysł, że by prze pi sy zbie rać te ma tycz nie?
– Kie dy ze bra łam już du żą ko lek cję, po my śla łam, że trze ba je ja koś

po dzie lić i ka żdy ze szyt miał je den te mat, np. cia sta, ry by, mię so, ka -
sze. Nie sa mo wi te, ile po traw mo żna z ryb zro bić, al bo z na le śni ków.
Kie dy py tam mo ją pięt na sto let nią ku zyn kę, ile zna zup po mi do ro -
wych, od po wia da, że jed ną. A ja jej na to: Ma dziu, jest ich co naj -
mniej 50!

– Czy Pa ni wie, ile tych ze szy tów w su mie Pa ni zro bi ła?
– Nie wiem, bar dzo du żo. Kie dy tu przy je cha łam więk szość od da -

łam ku zyn ce Ewu ni, sio strze ni cy mę ża. Wiem, że ona się ty mi zbio -
ra mi za opie ku je i na pew no ich nie znisz czy. Tu mam ich jesz cze
kil ka dzie siąt (pa ni Ali na po ka zu je mi ca łą szu fla dę ko lo ro wych, ozdo -
bio nych ze szy tów, o ró żnych for ma tach).

– Czy ma Pa ni ja kieś ulu bio ne prze pi sy?
– Tu mam prze pi sy na tor ty i in ne słod ko ści, cu do. Je stem okrop -

nym ła su chem. Je śli ktoś da mi zu pę i ciast ka, to na pew no zjem ciast -
ka.

– Co by Pa ni po ra dzi ła mło dym oso bom, że by je za chę cić do go -
to wa nia?

– Trze ba je prze ko ny wać, że ta kie wła sne po tra wy są lep sze, zdrow -
sze. Tu w DPS ro bi my ku li nar ne śro dy i cho ciaż ma my sto łów kę, sa -
me też go tu je my dla przy jem no ści.

– Czy ro dzi na po ma ga ła Pa ni zbie rać prze pi sy?
– Ab so lut nie nie, ale jak ja kiś prze pis był po trzeb ny, za wsze wie -

dzie li, gdzie go szu kać. Mło dzi zna jo mi też chęt nie przy cho dzi li
po po ra dy.

– Czy wciąż ko lek cjo nu je Pa ni prze pi sy?
– Te raz już tyl ko je wy ci nam, nie mam si ły ich wkle jać. Bar dzo du -

żo za to czy tam, bo to uwiel biam. Chciał bym prze ka zać ko muś mo je
zbio ry – oso bie, któ ra się ni mi za opie ku je.

Roz ma wia ła An na Szcze płek n

no wi łem uho no ro wać Gra ży nę, któ ra jest fan ta stycz ną wo ka list ką
i za mie ścić ten utwór wła śnie na tej pły cie. Uda ło się, tak jak kie dyś
uda ło mi się za pro sić na mo ją pły tę Far Away From Ho me, mo ich mi -
strzów, czy li To ma sza Stań ko i Zbi gnie wa Na my słow skie go, któ rzy
za gra li so lów ki.

– Pew nie ba nal ne py ta nie, ale mi mo wszyst ko chcę je za dać:
Jazz to dla Pa na?

– Bar dzo ró żnie. Za le ży ja ki jazz i kie dy. Jazz jest mu zy ką wciąż
roz wi ja ją cą się i in spi ru ją cą. Mu zy ka jaz zo wa dzię ki in stru men ta li -
stom, czy li tym któ rzy kreu ją tą mu zy kę na ży wo, jest ona tak fan ta -
stycz na. Ge niu sze mu zycz ni jak Her by Han cock, Chick Co rea i wie lu,
wie lu in nych, któ rzy stwo rzy li we mnie ob raz mu zycz ny, dzię ki któ -
rym gram.

– Im pro wi za cja jest za tem istot nym ele men tem?
– Bar dzo istot nym, od ró żnia in dy wi du al no ści od resz ty in nych mu -

zy ków.
– Je ste śmy w Le gio no wie, wy wiad uka że się w ma ga zy nie Mo je

Le gio no wo, chcia łam za py tać Pa na o to mia sto wła śnie. wiem, że
jest Pan zwią za ny z Kra ko wem.

– Tak, je stem Kra ku sem, ale los rzu cił mnie tu na Ma zow sze, po -
zna łem Li dię, miesz ka li śmy przez pe wien czas w War sza wie, ze wzglę -
du na trud ną sy tu ację miesz ka nio wą uda ło nam się za miesz kać
w Le gio no wie dzię ki za mia nie miesz kań.

– A świat mu zycz ny Le gio no wa?
– Znam kil ku na stu mu zy ków, ale to nie jest du że śro do wi sko. nie

jest to prze cież me tro po lia, by wam na spo tka niach mu zycz nych mu -
zy ków z Le gio no wa.

– Li czy my za tem na ko lej ny Pań ski wy stęp. Ży czy my suk ce sów
i re ali za cji pla nów. Ser decz nie dzię ku ję za roz mo wę.

– Dzię ki! n

z miastaedukacja i wyborywywiad wizyta w Kombatancie
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Mia sto ska na li zo wa ne, przy łą cza
do fi nan so wa ne
Za koń cze nie ka na li za cji prak tycz nie ca łe go mia sta to efekt
re ali za cji III eta pu bu do wy oraz mo der ni za cji sys te mu ka -
na li za cji sa ni tar nej na te re nie Le gio no wa oraz IV eta pu bu -
do wy ka na li za cji sa ni tar nej w dziel ni cy Bu ko wiec C
i Gru dzie. Za bli sko 22,5 mln zł wy bu do wa no 25 km sys te -
mu i wła ści wie za koń czo no pro ces ka na li za cji mia sta.

Jak wspo mi na pre zy dent Ro man Smo go rzew ski, na po cząt ku pra cy
w le gio now skim sa mo rzą dzie pod czas więk szo ści spo tkań z miesz kań -
ca mi pod no szo ne by ły kwe stie ska na li zo wa nia mia sta i do stę pu do wo -
dy z wo do cią gów. – To są in we sty cje mi syj ne – sto pa zwro tu
po nie sio nych przez spół kę kosz tów jest bar dzo ni ska. Ale w Le gio no -
wie, w prze ci wień stwie do in nych oko licz nych gmin, pod ję li śmy to wy -

zwa nie i 12 lat póź niej kwe stie ka na li za cji nie są w ogó le po ru sza ne
pod czas spo tkań. Nie dla te go, że nie są wa żne dla miesz kań ców, lecz
z pro stej przy czy ny – nie są pro ble mem, po nie waż prak tycz nie ka żdy
miesz ka niec ma do stęp do sie ci ka na li za cyj nej – mó wi pre zy dent.

Mo żli wość pod łą cze nia to nie wszyst ko. Cza sem, głów nie w przy -
pad ku nie ru cho mo ści znacz nie od da lo nych od przy łą cza, pro ble mem
jest wy bu do wa nie przy łą cza na te re nie dział ki – dla do mów po ło żo -
nych 50–70- me trów od uli cy mo że to się oka zać bar dzo kosz tow ną
in we sty cją. PWK zna la zło na to spo sób – 45% do fi nan so wa nie ze
środ ków Na ro do we go Fun du szu Ochro ny Śro do wi ska i Go spo dar ki
Wod nej (NFO ŚiGW). – In ne przed się bior stwa nie pro wa dzą ta kich
pro jek tów, po nie waż mó wiąc w skró cie trze ba się przy nich spo ro na -
ro bić – mó wi pre zes Grze gorz Gru czek. Le gio no wo jed nak po sta no -
wi ło się za an ga żo wać. Dzię ki te mu 110 ro dzin pod łą czy ło się
do zbior cze go sys te mu ka na li za cyj ne go. W su mie wy bu do wa no po -
nad 1,5 km przy łą czy na pry wat nych dział kach a cał ko wi ty koszt
przed się wzię cia to bli sko 730 tys., z cze go pra wie 330 tys. zł po cho dzi
z NFO ŚiGW. PWK z wła snych środ ków (po nad 130 tys. zł) wy bu do -
wa ło ka na li za cję od ka na łu w uli cy do gra ni cy dział ki.

W la tach 2009–2014 wy bu do wa no 25 km ka na li za cji, zmo der ni zo -
wa no układ ka na li za cji w cen trum i prze pom pow nie, zli kwi do wa no
ucią żli wą prze pom pow nię w cen trum mia sta. We wrze śniu te go ro ku
spół ka wy stą pi ła do Mi ni ster stwa Śro do wi ska o roz sze rze nie za kre su
wy ko na nych ro bót o bu do wę agre ga tor ni na te re nie „Cen tral nej”
prze pom pow ni ście ków wraz z re mon tem ze wnętrz nej ele wa cji prze -
pom pow ni oraz bu do wę ka na li za cji sa ni tar nej w uli cy Nor wi da, Stru -
żań skiej, So bie skie go, Scha bow skie go, Kor dec kie go, Mic kie wi cza
oraz Jo dło wej o łącz nej dłu go ści po nad 1 km.

Dzię ki IV eta po wi do sie ci miej skiej ka na li za cji pod łą cze ni zo sta li
miesz kań cy Bu kow ca C i Gru dzi. Jest to wa żny te ren, gdyż ba da nia
wód grun to wych po ka zu ją za nie czysz cze nia, wy ni ka ją ce głów nie z nie -
szczel nych szamb. Dzię ki wy bu do wa niu ka na li za cji po nad 350 ro dzin
otrzy ma ło mo żli wość pod łą cze nia się do zbior cze go sys te mu, miesz -
kań cy te go re jo nu chęt nie przy łą cza ją się do miej skiej sie ci wo do cią gu.

Ta ma ra Myt kow ska n

Kon kurs Ma zo wiec kie Zda rze nia Kul tu -
ral ne „Wierz ba” or ga ni zu je Ma zo wiec ki
Urząd Mar szał kow ski.

– Przy zna nie pierw sze go miej sca na sze mu
mu zeum nie sie ta ki ko mu ni kat, że tu w Le -
gio no wie jest no wo cze sne i prę żne dzia ła ją -
ce mu zeum, któ re sta ło się już po wa żnym
part ne rem dla mu ze al ni ków na Ma zow szu
i w kra ju. Przy zna nie tej na gro dy jest też ja -
kimś spo so bem kre owa nia po zy tyw ne go wi -
ze run ku Le gio no wa na ze wnątrz – mó wił
po zdo by ciu na gro dy dy rek tor dr hab. Ja cek
Szcze pań ski.

Ka pi tu ła do ce ni ła wy sta wę cza so wą „Prze -
my sło we Le gio no wo” – jest to sze ro ki pro jekt
do ty czą cy przed wo jen ne go le gio now skie go

prze my słu, któ ry obej mo wał ta kże wy kła dy dla
miesz kań ców i za ję cia edu ka cyj ne dla dzie ci.

Pro jekt skła dał się z czte rech ele men tów.
Wy sta wa zo sta ła otwar ta 20 paź dzier ni -
ka 2013 r., obej rza ło ją po nad ty siąc osób.
Przy go to wa no i wy dru ko wa no ze szy ty edu -
ka cyj ne dla dzie ci i mło dzie ży, któ re by ły
pod sta wą do pro wa dze nia lek cji mu ze al nych,
w któ rych wzię ło udział 600 uczniów. Ostat -
nim ele men tem by ła wy sta wa in ter ne to wa.

Przed ro kiem pla ców kę uho no ro wa -
no I miej scem ta kże w ka te go rii mniej szych
mu ze ów za wy sta wę „W kra inach lo du i ksią -
żek – rzecz o Ali nie i Cze sła wie Cent kie wi -
czach”.

Ta ma ra Myt kow ska n

Mu zeum pod dwie ma „Wierz ba mi”
Le gio now skie Mu zeum za ję ło pierw sze miej sce w VIII edy cji kon kur su Ma zo -
wiec kie Zda rze nia Mu ze al ne – Wierz ba w ka te go rii wy staw przy go to wy wa nych
przez mniej sze mu zea. Ka pi tu ła kon kur su wy ró żni ła pla ców kę za eks po zy cję
cza so wą „Prze mysł Le gio no wa 1897–1939”.

Do koń ca ro ku mo żna oglą dać uni kal ną wy sta wę sprzę tu łącz -
no ści: Dru ci ki, pa ją ki, ra dzi ki… 95 lat tra dy cji szko le nia
żoł nie rzy wojsk łącz no ści w Ze grzu. Wer ni saż od był się 7 wrze -
śnia w pa wi lo nie Mu zeum Hi sto rycz ne go
przy ul. Mic kie wi cza 23.

Pre zen to wa na eks po zy cja uka zu je bo ga tą hi sto rię ze grzyń skie go
ośrod ka szko le nia wojsk łącz no ści. „Dru ci ki, pa ją ki, ra dzi ki” – te żar -
to bli we okre śle nia przy war ły do żoł nie rzy – łącz no ściow ców jesz cze
przed II woj ną świa to wą. 13 wrze śnia 2014 r. mi nę ło 95 lat od chwi li
roz po czę cia szko le nia woj sko wych kadr łącz no ści w Ze grzu.

Za byt ki pre zen to wa ne na wy sta wie po cho dzą ze zbio rów Cen trum
Szko le nia Łącz no ści i In for ma ty ki w Ze grzu, Mu zeum Pocz ty i Te le -
ko mu ni ka cji we Wro cła wiu, Mu zeum Woj ska Pol skie go oraz z pry wat -
nej ko lek cji ppłk. Mie czy sła wa Hu ca ła. Po raz pierw szy zwie dza ją cym
udo stęp nio ny zo stał tak du ży zbiór woj sko we go sprzę tu łącz no ścio we -

go. Zgro ma dzo ne na eks po zy cji przed mio ty ob ra zu ją roz wój sprzę tu
łącz no ścio we go od okre su przed wo jen ne go, po przez la ta po wo jen ne,
po urzą dze nia uży wa ne współ cze śnie. Uzu peł nie niem zbio ru ra dio -
sta cji, ra dio li nii, łącz nic, te le fo nów i in nych urzą dzeń są plan sze po -
świę co ne hi sto rii ośrod ka, in struk cje ob słu gi sprzę tu łącz no ści, od zna ki
i me da le pa miąt ko we. Do naj cie kaw szych za byt ków na le ży uni ka to wy
apa rat te le gra ficz ny Hu ghe sa – tzw. JUZ.

Ser decz nie za pra sza my do obej rze nia tej wy jąt ko wej wy sta wy i ma -
my na dzie ję, że wzbu dzi ona za in te re so wa nie wśród fa chow ców
i miesz kań ców Le gio no wa oraz po wia tu, któ rych du ża część ma ści -
słe związ ki z woj skiem. Eks po zy cja wpi su je się w ideę bu do wa nia to -
żsa mo ści lo kal nej, a jej nie ro ze rwal nym ele men tem są tra dy cje
ze grzyń skie go ośrod ka szko le nia wojsk łącz no ści.

ppłk Mi ro sław Pa ku ła,
ppłk Mie czy sław Hu cał,

Mu zeum Hi sto rycz ne w Le gio no wie n

No wa wy sta wa w Mu zeum Hi sto rycz nym w Le gio no wie

Ło tew ska Car ni ka va jest pią tym
mia stem part ner skim Le gio no -
wa. Umo wę o współ pra cy pod pi -

sa li Da iga Ju re vi ca, mer Car ni ka vy
oraz Ro man Smo go rzew ski, pre zy -
dent Le gio no wa.

Po dob nie jak z po zo sta ły mi mia sta mi part -
ner ski mi, ta kże pod sta wą umo wy z Car ni ka -
vą jest roz wi ja nie do bro są siedz kich
kon tak tów mię dzy miesz kań ca mi, wspie ra -
nie i umac nia nie wię zi mię dzy oby wa te la mi
Pol ski i Ło twy, jak rów nież współ pra cy
w dzie dzi nie kul tu ry, spor tu, wy mia ny mło -
dzie ży oraz uła twia nie na wią zy wa nia kon tak -
tów przez przed sta wi cie li miej sco we go
ma łe go biz ne su.

– Chce my roz wi jać przy jaźń mię dzy Le gio no -
wem a Car ni ka vą, w któ rej miesz ka po nad 100
Po la ków a du ża część miesz kań ców ma pol skie
ko rze nie. Pod czas wy jaz du pod pi sa na zo sta ła
ta kże umo wa o przy jaź ni z miej sco wą szko łą
i na szym Ze spo łem Szkół nr 3. Mam na dzie ję,
że już wkrót ce przyj mie my uczniów z Ło twy,
a na sze dzie ci bę dą mo gły od wie dzić Car ni ka -
vę – mó wi Ro man Smo go rzew ski.

Car ni ka va po ło żo na jest za le d wie 25 km
od sto li cy kra ju – Ry gi. Gmi na skła da się z 5
mia ste czek: oprócz Car ni ka vy w jej skład

wcho dzą ta kże Gar ciems, Gau ja, Li la ste
oraz Kaln ga le.Co rocz nym wy da rze niem
w mie ście jest Lam prey Fe sti val – Fe sti wal
Mi no ga, któ ry jest roz po czę ciem se zo nu ło -
wie nia tych ryb. Pod czas wy da rze nia, któ re
ma miej sce w trze cią so bo tę sierp nia, od by -

wa się pa ra da, kon cer ty i wy da rze nia spor to -
we, go to wa na jest ta kże zu pa z mi no ga dla
miesz kań ców.

We dług da nych na rok 2012 w mie ście
miesz ka ły 4083 oso by.

Ta ma ra Myt kow ska n

Ło tew ski part ner Le gio no wa
historia muzeum w Legionowie aktualnościnowy partner Legionowa
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Obowiązkowe
odblaski dla pieszych
31 sierp nia we szła w ży cie no we li za cja Pra wa

o ru chu dro go wym. Od te go dnia ka żdy pie szy,
po ru sza ją cy się po zmierz chu po dro dze po za
ob sza rem za bu do wa nym, ma obo wią zek uży -
wa nia ele men tów od bla sko wych. Oso bom nie
sto su ją cym się do te go prze pi su gro zi man dat
od 20 do 500 zło tych. Do tych czas ta ki obo wią -
zek do ty czył tyl ko dzie ci po ni żej 15. ro ku ży cia.

Po li cyj ne sta ty sty ki
Ka żde go ro ku na pol skich dro gach gi ną

set ki osób. Wie le ofiar to oso by po ru sza ją -
ce się po zmierz chu wzdłuż nie oświe tlo nych
dróg. Naj częst szą przy czy ną wy pad ków
z wi ny kie ru ją ce go by ło nie pra wi dło we
prze je żdża nie przej ścia dla pie szych, ko lej -
ną – gdy kie ru ją cy nie udzie lił pierw szeń -
stwa pie sze mu. Na to miast naj częst szą
przy czy ną wy pad ków z wi ny pie sze go by ło
nie ostro żne wej ście na jezd nię przed ja dą -
cym po jaz dem oraz prze kra cza nie jezd ni
w miej scu nie do zwo lo nym.

No we za pi sy
Aby zwięk szyć bez pie czeń stwo pie szych

na dro gach, pro wa dzo no licz ne kam pa nie
ma ją ce na ce lu za chę cić użyt kow ni ków
do no sze nia ele men tów od bla sko wych. Do -
tych cza so we za pi sy usta wy Pra wo o ru chu
dro go wym na kła da ły ta ki obo wią zek je dy -
nie na oso by po ni żej 15-go ro ku ży cia.

Te raz usta wo daw ca roz sze rzył ten za pis
na wszyst kich, któ rzy po ru sza ją się po zmierz -
chu po za ob sza rem za bu do wa nym. Wy ją tek
do ty czy tyl ko pie sze go, któ ry mo że po ru szać
się po dro dze po zmierz chu po za ob sza rem
za bu do wa nym bez ele men tów od bla sko wych,
je że li po ru sza się po dro dze prze zna czo nej
wy łącz nie dla pie szych lub po chod ni ku oraz
w stre fie za miesz ka nia, gdzie pie szy ma
pierw szeń stwo przed po jaz dem.

Je stem wi docz ny, je stem bez piecz ny
War to pa mię tać, że pie szy na dro dze nie ma

ta kiej ochro ny, ja ką ma kie ru ją cy czy pa sa żer sa -
mo cho du. Nie chro nią go pa sy bez pie czeń stwa,
po dusz ki po wietrz ne czy kur ty ny. Dla te go tak
wa żna sta je się je go wi docz ność na dro dze. Jak
wy ni ka z ana liz, po zmro ku, pie szy ubra ny
w ciem ny strój jest wi dzia ny przez kie ru ją ce go

po jaz dem z od le gło ści oko -
ło 40 me trów. Za kła da jąc, że
mi ni mal na dro ga za trzy ma -
nia sa mo cho du ja dą ce go
z pręd ko ścią 50 km/godz. to
oko ło 30 me trów, a przy pręd ko ści 90 km/godz.
– 90 me trów, kie ru ją cy nie ma prak tycz nie cza -
su na re ak cję. Na to miast oso ba pie sza, ma ją ca
na so bie ele men ty od bla sko we sta je się wi docz -
na na wet z od le gło ści 150 me trów! Kie ru ją cy
po jaz dem zy sku je w ten spo sób czas na wy ko -
na nie do wol ne go ma new ru: mo że zwol nić, wy -
ha mo wać i bez piecz nie omi nąć pie sze go.

Nie wiel ki koszt, ogrom ny zysk
W uza sad nie niu do pro jek tu no we li za cji

Pra wa o ru chu dro go wym pod kre śla no, że
kosz ty wy po sa że nia w ele men ty od bla sko we
są zni ko me, na to miast kosz ty le cze nia ofiar
wy pad ków, nie li cząc strat ma te rial nych są
zde cy do wa nie wy ższe i trud ne do osza co wa -
nia. Prze pis ten nie po wo du je ob cią że nia dla
bu dże tu pań stwa czy jed no stek sa mo rzą du
te ry to rial ne go, mo że na to miast oca lić ży cie
wie lu użyt kow ni kom dróg.

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

Kro ni ka po li cyj na

Za trzy ma na po szu ki wa na li stem goń czym
Po szu ki wa na od 4 mie się cy za kra dzież Do ro ta D. zo sta ła za trzy -

ma na. Ukry wa ją ca się przed wy mia rem spra wie dli wo ści 38-lat ka
tra fi ła do za kła du kar ne go, gdzie spę dzi pół ro ku.

Le gio now ski Sąd Re jo no wy wy dał za nią list goń czy. Ko bie ta nie
wie dzia ła, że po li cjan ci z wy dzia łu kry mi nal ne go od pew ne go cza -
su by li na jej tro pie. Ko bie ta wpa dła w Le gio no wie przy ul. Kru czej.
Za sko czo na wi do kiem po li cjan tów nie sta wia ła opo ru.

Pa pie ro sy z prze my tu na tar go wi sku
270 pa czek wy ro bów ty to nio wych o war to ści oko ło 1700 zło tych

prze ję li po li cjan ci z ze spo łu wy wia dow czo -pa tro lo we go na tar go wi -
sku miej skim. Oczy wi ście to war nie miał pol skich zna ków ak cy zy.

Dzia ła nia po li cjan tów do pro wa dzi ły do za trzy ma nia 26-let -
nie go mę żczy zny, któ ry na te re nie ba za ru pró -
bo wał ukryć tor bę pod ko ło
za par ko wa ne go sa mo cho du. Po li -
cjan ci zna li mę żczy znę, gdyż
wcze śniej był on za trzy my wa ny
za po sia da nie pa pie ro sów bez
pol skich zna ków skar bo wych.

Kie dy po li cjan ci spraw dzi li
tor bę by ło w niej 270 pa -
czek. 26-la tek wkrót ce usły szy
za rzu ty. 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.

Uję cie pi ja ne go kie row cy.
Stra żni cy Miej scy pod czas peł nie nia słu żby uję li w go dzi nach wie -

czor nych pi ja ne go kie row cę.
Funk cjo na riu sze wy le gi ty mo wa li mę żczy znę, któ ry oko ło go dzi -

ny 1600 spo ży wał al ko hol na jed nej z le gio now skich ulic. Kil ka go -
dzin póź niej za uwa ży li te go sa me go czło wie ka, już ja ko kie ru ją ce go

sa mo cho dem. Uję li, jak się oka za ło, pi ja ne go kie row cę i prze ka za li
go za ło dze Ru chu Dro go we go Ko men dy Po wia to wej Po li cji w Le -
gio no wie.

Ura to wa li nie do szłe go sa mo bój cę
Pa trol Stra ży Miej skiej pod czas peł nie nia słu żby, otrzy mał zgło -

sze nie o mę żczyź nie, któ ry ma za miar po peł nić sa mo bój stwo. Dzię -
ki szyb kiej in ter wen cji do nie szczę ścia nie do szło. Stra żni cy Miej scy
ru szy li w te ren i od na leź li roz strzę sio ne go, 40-let nie go miesz kań -
ca. Za nim po ja wił się na miej scu pa trol po li cyj ny, stra żni cy sta ra li
się uspo ko ić mę żczy znę.

Nie daj się oszu kać!
Po li cjan ci przy po mi na ją, aby uwa żać na oszu stów. W ostat nim

cza sie od no to wa li śmy ko lej ne przy pad ki prze stępstw, któ rych ofia -
ra mi by ły star sze, sa mot nie miesz ka ją ce i ła two wier nie oso by. Po li -
cja ape lu je o ostro żność w kon tak tach z oso ba mi pu ka ją cy mi

do miesz kań i po da ją cy mi się za przed sta wi cie li
ró żnych in sty tu cji.

Na po cząt ku paź dzier ni ka przy ul. Ze grzyń -
skiej o go dzi nie 900 do drzwi 87-let niej

miesz kan ki za pu ka ły dwie ko bie ty,
któ re przed sta wi ły się ja ko pra cow -
ni ce Wo do cią gów Miej skich.We -
szły do do mu pod pre tek stem
kon tro li wo dy. Jed na z ko biet od -
krę ci ła wo dę i po wie dzia ła, że
wła ści ciel ka nie bę dzie za nią
pła ci ła, bo wo da jest brud na
– ka za ła ko bie cie pod pi sać ja kiś

do ku ment. Ko bie ta zo rien to wa ła
się, że ma do czy nie nia z oszust ka mi i ka -

za ła im wyjść z miesz ka nia. Po tem zo rien to -
wa ła się, że w przed po ko ju nie ma jej to reb ki, w któ rej mia ła 100 zł
i do ku men ty. Po krzyw dzo na opi sa ła po li cjan tom, że jed na z ko biet
mia ła oko ło 50 lat, krót kie blond wło sy. Dru ga na to miast wy glą da ła
na 30 lat i mia ła ciem ną kar na cje oraz ciem ne wło sy upię te do ty łu.

Po li cjan ci pro wa dzą do cho dze nie.
na podstawie kpplegionowo.policja.waw.pl n

Po ra da we te ry na rza

Kleszcze – straszni zabójcy
O tych brzyd kich pa ję cza kach mó wi się, że są naj nie bez -
piecz niej szym zwie rzę ciem w Pol sce. Wie le osób to dzi -
wi, bo spo tka nie nie dźwie dzia na szla ku gór skim wy da je
się bar dziej nie bez piecz ne. Kleszcz to prze cież ta ki ma -
lut ki „ro ba czek”, więc jak to mo żli we, że jest ta ki groź ny?

Na te re nie Pol ski ma my trzy głów ne ga tun ki klesz czy: Ixo des ri ci -
nus, Der ma cen tor re ti cu la tus i Rhi pi ce pha lus san gu ineus. Sa mi ce
wszyst kich że ru ją na zwie rzę tach i czło wie ku, prze no sząc cho ro by
po przez prze nie sie nie bak te rii, pa so ży tów czy wi ru sów. Sam kleszcz
nie sta no wi pro ble mu, nie spra wia bó lu na wet jak się wgry za w swo -
je go ży wi cie la. Nie bez piecz ne, mo gą ce za gra żać ży ciu są na to miast
te drob no ustro je, któ re klesz czy ca prze no si pod czas ssa nia. Je śli cho -
dzi o za gro że nie psów i ko tów w Pol sce, to wy mie nia się czte ry pod -
sta wo we cho ro by: ba be szjo za, bo re lio za, er li chio za i ana pla zmo za.

Ba be szjo za to cho ro ba, któ ra od oko ło 20 lat bar dzo po wa żnie
za gra ża co ro ku na szym psom. Ob ja wy mo gą być bar dzo ró żne,
od po smut nie nia, wy mio tów, wy so kiej go rącz ki, po pro ble my z cho -
dze niem, za bu rze nia siu sia nia, a cza sem żół tacz kę i krwio mocz.
Osta tecz ną dia gno zę sta wia le karz na pod sta wie ob ja wów i wy ni -
ków ba da nia krwi. Le cze nie pod ję te w po rę da je na tych mia sto we
efek ty. Bar dzo istot ne jest wpro wa dze nie do dat ko we go le cze nia po -
wi kłań i ochro na ne rek, tak by po zor nie wy le czo ny pies nie miał po -
tem po wi kłań w po sta ci prze wle kłej nie wy dol no ści ne rek.

Bo re lio za to cho ro ba wspól na psom i lu dziom. Ob ja wy mo gą po -
ja wiać się po wie lu ty go dniach czy mie sią cach. Ku la wi zny, bo le sność
sta wów i ich obrzę ki, go rącz ka, brak ape ty tu, za pa le nie ne rek, za -

pa le nia wie lo ner wo we to wszyst ko ob ja wy tej pod stęp nej cho ro by.
W ra zie po dej rze nia, że pies cho ru je na bo re lio zę, na le ży zro bić te -
sty i po po twier dze niu roz po cząć le cze nie. Nie ste ty, te sty mo gą być
fał szy wie do dat nie i tyl ko test ujem ny mo że nam dać ja sną od po -
wiedź, że nie ma my do czy nie nia z bo re lio zą. Cho ro ba ta da je na -
wro ty i wła ści ciel mu si zda wać so bie spra wę z te go, że do koń ca
ży cia psa po wi nien być wy czu lo ny na cha rak te ry stycz ne ob ja wy.

Er li chio za – do nie daw na uzna wa na za cho ro bę wy stę pu ją cą u psów
z ob sza rów tro pi kal nych i sub tro pi kal nych, te raz za czy na mieć zna -
cze nie i w Eu ro pie. Ob ja wy w za le żno ści od fa zy cho ro by to po wra -
ca ją ce go rącz ki, po więk sze nie wę złów chłon nych, po więk sze nie
śle dzio ny, za pa le nie ślu zów ki no sa, krwa wie nia z no sa, obrzę ki koń -
czyn, a u sam ców mosz ny. W cię żkim prze bie gu do łą cza ją się zmia -
ny w oczach, włącz nie z utra tą wzro ku, za pa le nie opon mó zgo wych
i mó zgu. Aby po twier dzić dia gno zę war to zro bić te sty w la bo ra to rium
i na tych miast roz po cząć le cze nie. Po dob nie jak przy bo re lio zie an ty -
bio tyk po da je się dłu go bo co naj mniej 3 ty go dnie.

Ana pla zmo za to cho ro ba do ty ka ją ca psy i ko ty, a ta kże lu dzi. po -
wo do wa na jest przez ri ket sje, któ re ata ku ją płyt ki krwi lub gra nu -
lo cy ty. Ob ja wów bar dzo czę sto brak, by wa, ze po ja wia ją się bó le
sta wów i ku la wi zny, go rącz ka i spa dek ape ty tu. Wo bec te go, że
w ga bi ne tach do stęp ne są już te sty, war to przy po dej rze niach to
spraw dzić, bo le cze nie jest do syć pro ste – jak w przy pad ku bo re lio -
zy i er li chio zy po da je my an ty bio ty ki z gru py te tra cy klin.

Na ko niec przy po mi nam, że naj lep szym spo so bem,
aby ochro nić swo je go pu pi la przed wy żej wy mie nio -
ny mi cho ro ba mi, jest za bez pie cza nie przed klesz cza -
mi. Ma my na ryn ku mnó stwo do sko na łych
pro duk tów, któ re sku tecz nie za bez pie czą psa
czy ko ta i mo żli we, że w ten pro sty spo sób
ura tu ją mu ży cie!

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

Porada lekarza

Na grzyby…
Czas grzy bo bra nia w peł ni. Lu bi my te
dłu gie, zdro we spa ce ry po le sie, gdy
zło ta pol ska je sień roz piesz cza nas
pięk ną po go dą i fe erią barw na drze -
wach. Ale w grzy bo bra niu cho dzi
prze cież nie o te do zna nia es te tycz -
ne, czy re laks. Ma my na zbie rać peł ne
ko sze grzy bów. I tu ro dzi się pro blem,
któ ry ja dal ny, któ ry nie ja dal ny, a któ -
ry tru ją cy.

Nie chcę tu po uczać wy traw nych grzy bia -
rzy, bo oni to wie dzą naj le piej. Ale tych mniej
do świad czo nych po raz ko lej ny in for mu ję:
zbie ra my tyl ko te grzy by, któ re zna my i nie
ma my wąt pli wo ści, co do ich ja dal no ści.

Obec nie nad cho dzi czas zbie ra nia gą sek są
to grzy by blasz ko we, któ re naj ła twiej po my lić
z naj bar dziej tru ją cym grzy bem, ja kim jest
mu cho mor sro mot ni ko wy. Je śli ja kiś grzyb
blasz ko wy bu dzi two ja wąt pli wość - wy rzuć go!

Grzy by oprócz wa lo rów sma ko wych (dla
sma ko szy to nie za stą pio ny smak), nie wno szą
do na szej die ty war to ścio wych skład ni ków.
Ma ją bar dzo ma ło wi ta min, nie wie le skład ni -
ków mi ne ral nych, a biał ka i cu kry w nich za -
war te, są trud ne do stra wie nia przez nasz
układ po kar mo wy. Do ro słe oso by ra dzą so bie

z tym, ale dzie ci, któ rych prze wód po kar mo -
wy jest jesz cze nie w peł ni spraw ny (przez
mniej szą ak tyw ność en zy mów tra wien nych),
nie ra dza so bie zbyt do brze z tra wie niem grzy -
bów. Na wet grzy by ja dal ne trud no są tra wio -
ne przez dzie ci. Wa tro ba i trzust ka ma łe go
czło wie ka uczy się wy dzie la nia en zy mów po -
przez stop nio wą ich sty mu la cję ró żny mi po -
kar ma mi. Grzy bów ma łe dzie ci nie po tra fią
jesz cze spraw nie tra wić.Po da nie ma łe mu
dziec ku grzy bów mo że na ra zić go na za bu rze -
nia tra wie nia - nie straw ność po kar mo wą, z ta -
ki mi ob ja wa mi jak: bó le brzu cha, wy mio ty,
bie gun ka, bó le gło wy. Uzna je się, że grzy bów
dzie ciom nie na le ży po da wać do ukoń cze -
nia 6-go ro ku ży cia. Do ro słe oso by po win ny
też jeść grzy by ostro żnie po dłu gim go to wa niu
i w nie zbyt du żych ilo ściach.

Grzy bów nie po win ny jeść oso by z roz po -
zna ny mi cho ro ba mi wą tro by, trzust ki oraz
prze wo du po kar mo we go (żo łąd ka, dwu -
nast ni cy, je lit).

Nie słu żą też grzy by oso bom cho rym
na dmę mo czo wą. Zje dze nie w więk szej ilo -
ści mo ga wy wo łać ata ki po da gry
(bó li sta wo wych).

Za chę cam za tem bar -
dziej do spa ce rów po le sie,
a grzy bo bra nie po zo staw -
ny ra czej do brym znaw -
com te ma tu.

Iwona Górska
Lekarz pediatra
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