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Z ostatniej chwili

Legionowo od lat wspiera działania powiatowej Policji. Strażnicy
Miejscy są na stale oddelegowani do mieszanych patroli, z budżetu
miejskiego opłacane są patrole ponadnormatywne, a teraz zakupiony został nieoznakowany wóz dla komendy. Na ten cel miasto przeznaczyło 32,5 tys. zł. Podczas sesji radni przyjęli także zmianę
w budżecie, przekazującą kolejne środki – 36 tys. zł na zakup oznakowanego radiowozu dla służby patrolowo – interwencyjnej.
Na znak tego, że współpraca na linii Policja – Straż Miejska układa
się doskonale, komendant Piasecki wyróżnił strażników zaangażowanych w mieszane patrole miejsko – policyjne oficjalnymi podziękowaniami.
– Jeżeli ktoś mówi, że Straż Miejską należy zlikwidować to jest
w błędzie. Straż jest potrzebna, wspomaga w swych działaniach Policję. Doświadczenia miast w których została zlikwidowana, by za chwilę ją reaktywować potwierdzają ten fakt. Cieszę się, że w Legionowie
władze miasta nie wpadły na taki pomysł – podkreślił nadkom. Paweł
Piasecki.

Skanalizowana Aleja Róż i część ul. Orzechowej
Kanalizacja sanitarna w Legionowie dynamicznie się rozrasta. Długość sieci wynosi ponad 124 km. Umożliwia to dostęp do niej ponad 46 300 osobom. Zakończenie jej budowy w Al. Róż i w części
ul. Orzechowej, dofinansowanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, stanowi kolejny krok do skanalizowania w całości Legionowa.
Inwestycję przeprowadziła na zlecenie Urzędu Miasta Legionowo
firma INSTAL -BUD, wybrana jako najkorzystniejsza oferta w trybie
przetargu nieograniczonego zawierała najniższą cenę i w związku

Szlachetna Paczka
Masz starszego, samotnego, chorego sąsiada? A może wielodzietną rodzinę, której nie wiedzie się zbyt dobrze? Masz szansę dać im
piękne Święta Bożego Narodzenia. Projekt „Szlachetna Paczka”, organizowany przez Stowarzyszenie „Wiosna” pomaga najbardziej potrzebującym. Aby ich zgłosić, albo zgłosić siebie jako wolontariusza
czy też darczyńcę, wystarczy wypełnić formularz na stronie internetowej.
Szlachetna Paczka ma już 13 lat, wszystko zaczęło się w Krakowie,
w 2000 roku kiedy grupa studentów prowadzona przez ks. Jacka
Stryczka obdarowała 30 rodzin. Inicjatywa wciąż się rozwijała, w zeszłym roku objęła zasięgiem 508 miejscowości w całej Polsce.
W 2013 roku obdarowano ponad 17 tysięcy osób, a łączna wartość
prezentów to 33 mln złotych.
www.szlachetnapaczka.pl
Tamara Mytkowska n

z tym uzyskała maksymalną liczbę punktów. Wartość inwestycji wynosiła 217 000,12 zł z czego ponad połowa – 148 119,00 zł pochodziła z pożyczki na korzystnych warunkach pochodzącej
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Nowe auto dla tajniaków
Nieoznakowany pojazd marki Kia zyskała 29.10 legionowska Policja. Auto dofinansowane przez władze miasta zostało przekazane
na ręce Komendanta Pawła Piaseckiego.
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Drodzy Czytelnicy,
zbliża się 16 listopada, ważna dla lokalnej społeczności data – wybory samorządowe. Tego dnia zdecydujemy
kto przez najbliższe cztery lata będzie
decydował o naszym mieście, powiecie i województwie.
Kandydatów jest wielu, mandatów znacznie
mniej. Po raz pierwszy w naszym mieście radnych
wybieramy w okręgach jednomandatowych.
Oznacza to, że na liście w okręgu w którym mieszkamy będzie zaledwie kilka nazwisk. W największym z nich – okręgu nr 17 startuje 6 osób,
w najmniej licznych zaledwie dwóch. W sumie
o mandat miejskiego radnego ubiega się 75 osób.
Inaczej sytuacja przedstawia się w powiecie
– w obejmującym nasze miasto 1 i 2 okręgu o 11
mandatów ubiegać się będzie 131 osób. Oznacza
to mnóstwo plakatów, bannerów i ulotek. Zapewne mają Państwo odruch wyrzucania licznych ulotek ze skrzynki na listy wprost do kosza na odpady
segregowane. Ale zanim ulotka trafi tam, gdzie
reszta papierów proszę o chwilę zadumy – warto
zapoznać się z tym, co oferują kandydaci. W końcu to jeden z nich będzie przez najbliższe lata decydował czy Wasza ulica zostanie utwardzona,
chodnik naprawiony, czy w pobliżu pojawi się
oświetlenie, plac zabaw, boisko. To oni zdecydują
czy zwiększy się liczba oddziałów w przedszkolach,
czy szkoły będą miały dostęp do najnowszych
technologii, czy wprowadzone zostaną nowe programy zdrowotne.

Dlaczego warto brać
udział w wyborach? Bo możemy. Pamiętajmy, że
w XXI wieku nadal są miejsca na świecie, w których
nikt nie pyta społeczeństwa
o zdanie. A my mamy wybór. Możemy, a nawet powinniśmy z tego skorzystać. Mamy tendencję do narzekania – jak
coś nam się nie podoba to chcemy to zmienić,
ale jak wszystko jest w miarę dobrze – nie zwracamy na to uwagi. Akcją „Masz głos masz wybór” chcemy zachęcić wszystkich z Was
– zarówno tych zadowolonych jak i tych, którzy
chcą coś zmienić w naszym mieście – do udziału w wyborach. 16 listopada każdy głos się liczy
– aby móc potem rozliczać władze miasta, powiatu, województwa, aby mieć do tego podstawy – oddajmy głos na naszego kandydata.
Zapoznajmy się z jego programem, żebyśmy
za cztery lata mogli go zapytać – co się udało
zrobić a czego nie? A jeśli nie to dlaczego?
Mamy wybór, możemy i powinniśmy 16 listopada pójść do urn. Wypowiedzieć się
w najważniejszej dla lokalnej społeczności
kwestii – wybrać naszych przedstawicieli
na najbliższe cztery lata.
Nikt nie powie Wam na kogo zagłosować. Ale
my mówimy gdzie – na naszej stronie internetowej znajduje się wyszukiwarka lokali wyborczych.
A w tym wydaniu Mojego Legionowa – tzw. ulicówka – spis ulic z podziałem na okręgi.
Do zobaczenia przy urnie!
Tamara Mytkowska
Redaktor Naczelna n

W skrócie
Pozbądź się rtęciowego problemu
Od 1 października mieszkańcy Legionowa
mogą bezpłatnie oddawać termometry rtęciowe do punktu zbiórki w Urzędzie Miasta Legionowo. Termometr umieszczony w szczelnym
pojemniku (np. w zamkniętym słoiku)
należy dostarczyć do Działu
Gospodarki Odpadami
na parter
z
e
(stanowisko 1 i 2). Termometry będą gromadzone w specjalistycznym
pojemniku i przekazywane firmom mającym
stosowne zezwolenia w zakresie gospodarki odpadami niebezpiecznymi.

Wymień się książką
W ostatni weekend października odbyła się
czwarta edycja Strefy wymiany książek, zorganizowana przez Powiatową Instytucję Kultury oraz Dyskusyjny Klub Książki „Ścieżki”.
Zainteresowanie akcją, która polega na wymianie swoich książek na inne, jest ogromne.
Wśród oferowanych książek pojawiały się
prawdziwe „perełki”. Największym zainteresowaniem cieszyła literatura piękna i dziecięca oraz książki historyczne i regionalia.

Wymianie towarzyszyła akcja fotograficzna „Portret z książką”, realizowana przez
grupę fotograficzną „MIGAWKI”.
Kolejna „Strefa” już wiosną!

Zmodernizowana ulica Piłsudskiego
Zakończyła się przebudowa ulicy Piłsudskiego na odcinku od ul. Piotra Wysockiego
do ul. gen. Józefa Sowińskiego, czyli od targowiska miejskiego do Ratusza. W ramach
modernizacji wyremontowany został 500metrowy odcinek ulicy, parkingi na tym fragmencie zostały wyłożone kostką, wymieniona
została nawierzchnia ulicy i.wykonane oznakowanie poziome.
Wykonawcą prac było Przedsiębiorstwo
Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. Koszt inwestycji to blisko 600 tysięcy złotych.
Tamara Mytkowska n
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Zaproszenia

(listopadigrudzień 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

aktualności

komunikacja

Warszawa Plus
Legionowo
Ceny biletów ZTM w ostatnich latach rosły, podróżnych ucieszy zatem informacja,
że od 1 stycznia 2015 r. legionowianie będą mogli skorzystać ze zniżki „Warszawa
Plus”. Legionowo jest pierwszym tak dużym miastem i zaledwie czwartym w ogóle,
które przyjęło nową taryfę ZTM.
Różnicę w cenie biletu pomiędzy zwykłą
taryfą a biletem ze zniżką „Warszawa Plus”
pokrywają samorządy ze swoich budżetów.
– Szacujemy, że w skali roku dofinansowanie wyniesie co najmniej 600
tys., ale może być także po-

apteka 24h
rowana jedynie do zameldowanych mieszkańców naszego miasta, mam nadzieję, że
będzie zachętą do zameldowania się u nas
i płacenia tutaj podatków – dodaje prezydent Roman Smogorzewski.
Posiadacze Karty Warszawa Plus za 30dniowy bilet ważny w dwóch strefach zapłacą 196 zł, a za 90-dniowy 482 zł.
Pasażerowie bez karty za te same bilety odpowiednio: 210 i 536 zł. W przypadku biletu kwartalnego różnica w cenie dla jednej
osoby wyniesie 54 zł. W ciągu roku
oszczędność na taryfie
to 216 zł. Dokład -

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.

aktualności

Całodobowa Apteka z Uśmiechem

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!

nad 1 mln zł
– nie jesteśmy w stanie
powiedzieć tego na tym etapie,
gdyż nie wiemy ile osób skorzysta z oferty
– mówi Piotr Zadrożny, Zastępca Prezydenta Miasta Legionowo.
– Docierają do mnie informacje, że wiele osób mieszkających w Legionowie nie
jest tu zameldowanych. Oferta będzie skie-
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z budżetu miasta Legionowo za jednego korzystającego z karty
mieszkańca. Aby wyrobić kartę będzie
trzeba udać się do Urzędu Miasta Legionowo, doładować będzie ją można w kilkunastu punktach w stolicy.
Taryfa obowiązuje od 1 września, Legionowo jest zaledwie czwartym samorządem
na Mazowszu, który zdecydował się wprowadzić Warszawę Plus. Bilety ze zniżką będą wydawane od stycznia 2015 r.
Tamara Mytkowska n

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.

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.

– Problem braku całodobowego dostępu do leków dotyczy nie tylko Legionowa, ale całego powiatu. 110 tysięcy osób zostało bez nocnego dyżuru. Oczywistym dla mnie było podjęcie się tego zadania
i wprowadzenie nocnych dyżurów w mojej aptece – mówi Teresa Panek, właścicielka Apteki przy ul. Kopernika. – W tej chwili przygotowujemy się do pracy całodobowej, planujemy ruszyć pod koniec
miesiąca.
Apteka z Uśmiechem obecnie jest czynna do godz. 2200 w dni powszednie i w weekendy do godz. 1500. Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny prowadzi postępowanie administracyjne
wszczęte na wniosek starosty legionowskiego w sprawie rezygnacji
z całodobowych dyżurów placówki przy ul. Piłsudskiego.
Tamara Mytkowska n

Od 7 października na terenie powiatu nie było nocnego dyżuru apteki. Poprzednia całodobowa placówka bez ostrzeżenia ograniczyła
godziny pracy od 800 do 2200. Złamała tym samym prawo miejscowe,
jakim jest uchwała Rady Powiatu w Legionowie, regulująca rozkład
godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu, nakładająca na nią ten obowiązek. Co warto podkreślić, właściciel apteki dobrowolnie przyjął na siebie ten obowiązek.

Kartka z kalendarza
Õ

2 listopada 1972 w Legionowie urodził się Jan Grabiec
– polski samorządowiec, od 2006 starosta
6 29
legionowski. Członek Towarzystwa
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Absolwent filozofii na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie, do 2002 był pracownikiem naukowym tej uczelni. Następnie przez
cztery lata pełnił funkcję zastępcy prezydenta
miasta. W latach 1998–2002 był radnym rady
miejskiej w Legionowie. W 2006 i w 2010 wybierany do rady powiatu legionowskiego i powoływany na urząd Starosty Legionowskiego. W ostatnich
miesiącach gorący orędownik walki z podatkiem
„janosikowym” czyli obowiązkową wpłatą do budżetu państwa wprowadzoną w 2003 roku, którą płacą
najbogatsze samorządy na rzecz pozostałych.
Wikipedia n

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

Centrum Komunikacyjne

PEC kogeneracja

Czas na zmiany na budowie Centrum Komunikacyjnego
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 rozważany był od tygodni. Mieszkańcy dopytywali się dlaczego utrzymywany
jest wykonawca który nie tylko nie prowadzi
praktycznie żadnych prac, ale jeszcze zamknął
dojście do stacji, ogrodził windę i zniszczył
osiedlową ulicę. Przechodzący każdego dnia
podróżni pytali, dlaczego tak dużą i ważną inwestycję buduje zaledwie kilka osób. Po co zamknięte jest przejście a piesi kierowani
„objazdem”, skoro prace nie są prowadzone.
Pomimo wielu interwencji zarówno ze strony
inwestora, jak i nadzoru inwestorskiego sytuacja się nie zmieniała. We wtorek, 30 września
przekazano Wykonawcy informację o odstąpieniu od umowy z powodu nieuzasadnionych
opóźnień. Wykonawcy naliczona została kara
umowna w wysokości blisko 2,9 mln zł.
Po przeprowadzeniu prac inwentaryzacyjnych zostanie ogłoszony przetarg na dokończenie Centrum.
– Przerwa związana z niezbędnymi procedurami zostanie ograniczona do niezbędnego minimum, ale zakładamy, że może
potrwać do 6 miesięcy. Na szczęście przypada na okres zimowy, w którym trudno jest

inwestycje

Kamień węgielny pod prąd
ozpoczęła się największa inwestycja w historii legionowskiej Ciepłowni. 3.10 w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej „Legionowo” odbyła się uroczystość
wmurowania kamienia węgielnego pod budowę kotłów kogeneracyjnych. Dzięki tej inwestycji spółka oprócz ciepła
będzie też wytwarzała energię elektryczną.

R

prowadzić inwestycje – mówi Roman Smogorzewski i zapewnia, że odstąpienie od umowy nie stanowi zagrożenia dla otrzymanego
dofinansowania z Polsko-Szwajcarskiego
Programu Współpracy. – Szacujemy, że skończymy tę inwestycję w całości do końca 2015
roku. Szwajcarzy dają nam rok więcej, więc
jestem spokojny o rozliczenie inwestycji.
A chodzi o niemałe pieniądze – Polsko
– Szwajcarski Program Współpracy dofinan-

sowuje aż 85% kosztów budowy Centrum
Komunikacyjnego w Legionowie.
Centrum Komunikacyjne to droga dojazdowa, parking na blisko 800 samochodów
oraz dworzec kolejowy – pierwszy od 30 lat
dworzec budowany w Polsce przez samorząd
a nie PKP. Wprowadzenie nowego wykonawcy daje szansę na sprawne i szybkie zakończenie tej ważnej dla miasta inwestycji.
Tamara Mytkowska n

Utwardzona i oświetlona Polankowa

Stałe taryfy za ciepło, większa efektywność wytwarzanego ciepła
oraz bezpieczeństwo dostaw energii – to tylko niektóre z zalet kogeneracji. Na terenie miejskiej ciepłowni w najbliższym roku powstaną
trzy silniki gazowe o łącznej mocy elektrycznej ok. 6,0 MWe i mocy
cieplnej ok. 6,0 MWt oraz kocioł gazowy o mocy ok. 8MWt. Układ
silników gazowych z pełnym wyposażeniem zostanie zainstalowany
w budynku Ciepłowni, w miejscu specjalnie do tego wydzielonym
po zlikwidowaniu kotłów K5 i K6.
W ramach tego przedsięwzięcia powstanie również czterokilometrowa linia gazowa ze stacji Wieliszew oraz sieć instalacji gazowych, umożliwiających przyłączenie do niej innych odbiorców – początkowo
głównie przedsiębiorców. Legionowski PEC będzie mógł wytwarzać
rocznie około 48 tys MWh energii elektrycznej oraz 160 tys GJ ciepła.
– Dzięki tej wartej 30 mln zł inwestycji zapewnimy naszym mieszkańcom stałe taryfy za ciepło. Zwiększeniu ulegnie efektywność wytwarzanego ciepła, a co za tym idzie – wzrośnie bezpieczeństwo dostaw
energii. Będziemy w stanie dostarczyć wytwarzany przez silniki gazowe prąd okolicznym zakładom przemysłowym po bardzo konkurencyjnych cenach. Dzięki pracy silników napędzanych gazem wytworzymy
również ciepło, które będzie wystarczające do dostarczenia mieszkańcom ciepłej wody latem bez konieczności spalania węgla. Uzyskujemy
zatem istotny efekt ekologiczny – do produkcji ciepła zużywamy mniej
węgla a dzięki nowoczesnym silnikom do produkcji energii zużyjemy
mniej gazu – powoduje to zmniejszenie emisji CO2. To bardzo ważna
przesłanka w świetle unijnych dyrektyw i stale zaostrzających się norm
emisyjnych – mówi prezes spółki Narcyz Tokarski.
Projekt wart jest blisko 30 milionów złotych, 75 % finansowane jest
z bardzo preferencyjnej (oprocentowanie 0,5%) pożyczki w ramach

Plenerowe poruszenie
O tym, że ruch to zdrowie nie trzeba przypominać. Mieszkańcy Legionowa mają możliwość poruszać się na dwóch siłowniach „pod chmurką”. Pierwsza z nich,
przy ul. Królowej Jadwigi, istnieje już kilka lat. Druga – na tyłach miejskiego Ratusza,
została właśnie otwarta.

Zakończyły się prace na ul. Polankowej – ulica została
utwardzona, wybudowany chodnik po jednej stronie
a oprawy oświetleniowe wymienione. Uroczyste otwarcie
ulicy odbyło się w sobotę, 25 października.
W ulicy Polankowej powstała jezdnia o nawierzchni z kostki betonowej, chodnik jednostronny także o nawierzchni z kostki betonowej
i wjazdy bramowe, a odwodnienie stanowi system sączków chłonnych
wraz pasem zieleni.
– Ponad 30 lat czekałam na remont tej ulicy, cieszę się, że się go doczekałam – mówiła jedna z mieszkanek podczas przecinania wstęgi.
– Coraz więcej dzieje się na Bukowcu. Wkrótce zostaną zrealizowane inicjatywy lokalne – nowe zabawki na placu zabaw, sprawiające że
plac ten będzie atrakcyjny dla dzieci w różnym wieku oraz ogrodzenie
boiska w parku im. T. Kościuszki u zbiegu ulic Handlowej i Kwiatowej,
skwerek na Bukowcu, niedawno otworzyliśmy Ścieżkę edukacyjną w lesie przy ul. Zakopiańskiej. Naturalną konsekwencją zmian w tej części
miasta jest remont i oświetlenie ulic, których mieszkańcy naprawdę tego potrzebują – mam nadzieję, że radni zgodzą się ze mną i ulica Polankowa jest zaledwie pierwszą z wielu – mówi Janusz Klejment,
przewodniczący Rady Miasta Legionowo i mieszkaniec Bukowca.
Koszt przebudowy to 172 tys. zł brutto. Inwestycję poświęcił proboszcz jabłonowskiej parafii ks. Jerzy Sieńkowski.
Magdalena Górska n

foto: T. Talarski
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inicjatywy JESSICA, wdrażanej w ramach Regionalnego Programu
operacyjnego województwa Mazowieckiego na lata 2007–2013.
Podczas uroczystości prezydent Roman Smogorzewski zapewniał,
że inwestycja jest bardzo bezpieczna, gdyż sprawdzana była nie tylko
przez ekspertów odpowiedzialnych za rozwój spółki, ale także instytucje zewnętrzne, w tym finansowe.
Tamara Mytkowska n
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12 października o godzinie 1400 w Parku
im. Solidarności na tyłach Ratusza została
otwarta mini siłownia. Jej inicjatorem było
Stowarzyszenie Pro Vobis, a pomysł aktywnie i z pełnym zapałem wspierał radny miejski Andrzej Piętka. Siłownia powstała
w ramach coraz bardziej popularnej w Legionowie inicjatywy lokalnej. Miasto dofinansowało projekt najwyższą możliwą kwotą
– 25 tys zł.
– Inicjatywy lokalne to nowość w budżecie
Legionowa. Na każdy projekt gmina daje
do 25 tys zł, jest to zatem doskonała okazja,
aby właściwie bezkosztowo, jedynie
przy wkładzie w postaci pracy fizycznej, zaangażowania i chęci zrobić coś małego, co
zmieni życie lokalnej społeczności. To właśnie małe, lokalne grupy mieszkańców wiedzą najlepiej czego im brakuje, gdzie należy
dostawić zabawkę na placu zabaw, gdzie ławkę w parku, a gdzie brakuje właśnie takiego
miejsca jak to – siłowni w plenerze – mówi
Andrzej Piętka, radny miejski i przewodniczący Zespołu ds. Inicjatyw Lokalnych.
Podczas otwarcia siłowni trener Paweł Bujalski pokazał jakie ćwiczenia można na co dzień
tam wykonywać. Zachęcamy wszystkich mieszkańców do korzystania z nowych sprzętów.
Kamil Stępkowski n

inwestycje

basen

inicjatywy lokalne

Piaski będą pływać
rwają prace nad koncepcją basenu na os. Piaski. Kilkadziesiąt osób wzięło udział w konsultacjach społecznych związanych z wybudowaniem basenu
na terenie Zespołu Szkół. Większość głosów jest zdecydowanie za tym pomysłem.

T

Legionowo to ponad 50 tys mieszkańców i tylko jedna miejska pływalnia. Od wielu lat wiadomo, że oferta jest zbyt mała na potrzeby
dzieci, młodzieży, sportowców z klubu UKS Delfin i mieszkańców,
którzy chcą popływać rekreacyjnie. Dlatego w ciągu najbliższych
dwóch lat na terenie Zespołu Szkół ma powstać basen sportowo – rekreacyjny. W dzień będzie służył uczniom z Piasków, Grudzi, Bukowca i III Parceli, w godzinach niekomercyjnych – sportowcom,
a popołudniami i w weekendy – mieszkańcom. Wstępna koncepcja
pływalni to basen z częścią rekreacyjną np. w postaci małych basenów
dla dzieci, jacuzzi czy też zjeżdżalni.
Pływalnia będzie mniejsza niż planowany przed laty aquapark. Unia
nie przewiduje dofinansowania tego typu obiektów, a duży aquapark
za ponad 50 mln zł wymagałby stałego, dużego dofinansowania. Nowa koncepcja jest znacznie tańsza – na budowę basenu z częścią rekreacyjną przewidziane jest ok. 15 mln zł.
Pływalnia będzie dostępna dla każdego – co oznacza dotowanie biletów przez miasto. Do ustalenia pozostają kwestie takie jak dojazd,
miejsca parkingowe i wygląd zewnętrzny budynku.
Podczas konsultacji padło wiele postulatów – mieszkańcy pragną,
by pływalnia składała się z 6 lub 8 torów o długości 25 m, szerokości 2,5 m i głębokości od 2 do 1,35 m. Płytsze części, służące do nauki
pływania, powinny znajdować się na zewnętrznych torach. Powinna
znaleźć się tam zjeżdżalnia, sauna, jacuzzi, parasole wodne, grota
wodna, leżanki masujące i brodzik dla dzieci, a być może także część
komercyjna ze SPA, siłownią i fitness.
Pierwsi chętni będą mogli skorzystać z basenu we wrześniu 2016 r.
Kamil Stępkowski n

Nowe mieszkania na Kozłówce
W ciągu najbliższego roku powstanie nowy blok z mieszkaniami komunalnymi
na legionowskiej Kozłówce.

Projekt zakłada utworzenie 39 lokali
mieszkalnych, w skład których wejdą mieszkania: 2-pokojowe, 3-pokojowe oraz kawalerki. W każdej kwaterze zostaną położne
panele podłogowe i terakota lub gres, natomiast w łazienkach prace wykończeniowe
obejmą wykonanie „białego montażu”.
Mieszkania znajdujące się na parterze zostaną przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Dodatkowo do każdego
lokum przyporządkowana będzie komórka
lokatorska. W budynku zaplanowano także
wykonanie lokalu o przeznaczeniu handlowo-usługowym.
Wykonawcą inwestycji będzie spółka „Tel-Bud”, która w zorganizowanym przetargu
przedstawiła najkorzystniejszą ofertę cenową oraz zaoferowała najdłuższy okres gwarancji. Koszt całej inwestycji wyniesie
blisko 5 mln złotych.
Od kilku lat Legionowo wspiera najuboższych mieszkańców miasta, budując nowe
bloki komunalne. To już czwarta tego typu
inwestycja. Trzeci budynek, znajdujący się
również na Kozłówce został oddany do użytku tuż przed Bożym Narodzeniem w 2013
roku. Do nowych lokali wprowadziło się wtedy 38 rodzin.
Kamil Gruczek n

Ważne inicjatywy za miejską kasę
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.
Jako pierwsi z propozycji już w ubiegłym
roku skorzystali mieszkańcy Bukowca i Grudzi. Na Bukowcu zmodernizowali plac na terenie Parafii im. Matki Bożej Fatimskiej
a na Grudziach zamontowali nowoczesny
plac zabaw.
Zgłoszone przez grupy mieszkańców pomysły ocenia Zespół do spraw Inicjatyw Lokalnych. Analizowany jest pomysł, jego
lokalizacja, ogólnodostępność inwestycji, finanse, zaangażowanie pomysłodawców oraz
kwestie własności gruntu.
– Najważniejszą kwestią jest to, że inwestycja zrealizowana w ramach tego projektu
musi być ogólnodostępna i służyć wszystkim
mieszkańcom Legionowa. Grupa inicjatywna musi także przedstawić wkład własny
– projekt, pracę, materiały. Miasto
dofinansowuje inwestycję w maksymalnej
kwocie 25 tys zł – mówi przewodniczący zespołu, radny Andrzej Piętka.
W tym roku zrealizowane zostały już wnioski na osiedlu Batorego – zmodernizowane
i doposażone zostały place zabaw, zmieniona nawierzchnia boiska. Otwarta została siłownia w plenerze w Parku im. Solidarności,
na ukończeniu jest montaż ogrodzenia boiska oraz doposażenie placu zabaw w Parku
im. T. Kościuszki.
Pozostałe realizowane wnioski to m.in. 25
witraży do cyklu „Polska Aleja” wzdłuż
ul. marsz. J. Piłsudskiego, Skwerek na Bukowcu. Dużym zainteresowaniem mieszkańców cieszą się projekty modernizacji

i rozbudowy placów zabaw – na osiedlu Kozłówka, na Osiedlu Sobieskiego, osiedlu Jagiellońska czy na Osiedlu Piaski.
Jak zapowiada prezydent Roman Smogorzewski, inicjatywa cieszy się tak dużą popularnością, że na pewno będzie kontynuowana

Medal od Marszałka Senatu
Podczas konferencji „25 lat odrodzonego samorządu
w Polsce – osiągnięcia, porażki i zadania na przyszłość”
w Senacie Rzeczypospolitej Polskiej odznaczono osoby
zasłużone dla rozwoju samorządu terytorialnego. Z rąk
Marszałka Bogdana Borusewicza Złoty Krzyż Zasługi odebrała Sekretarz Miasta Legionowo Danuta Szczepanik.
Sekretarz Legionowa została wyróżniona za zasługi dla rozwoju demokracji lokalnej w Polsce, za osiągnięcia w propagowaniu idei społeczeństwa obywatelskiego i samorządności. O przyznanie
odznaczenia państwowego wystąpiły do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej władze Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej.
Konferencja odbyła się 18 września 2014 r., w 25. rocznicę podpisania aktu założycielskiego Fundacji w gabinecie Marszałka Senatu RP prof. Andrzeja Stelmachowskiego. O idei samorządności, rzeczywistości samorządności
i jej wyzwaniach mówił prezes Fundacji, prof. Jerzy Rogulski. W dwóch sesjach plenerowych na temat reformy samorządowej, sukcesie samorządu
na poziomie miasta i regionu oraz wyzwaniach i kierunkach zmian, oraz samorządzie jako części Państwa i wspólnocie obywateli dyskutowali przedstawiciele różnych szczebli samorządu, naukowcy i parlamentarzyści.
Tamara Mytkowska n
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w przyszłym roku. – W tym roku przeznaczyliśmy na ten cel pół miliona, ale musieliśmy
zwiększyć tę kwotę do blisko 700 tys zł. Place zabaw powstają jak grzyby po deszczu
– mówi z zadowoleniem prezydent.
Tamara Mytkowska n

z miasta

transport na medal

transport

Najlepsi w transporcie

Szynobus do Zegrza – reaktywacja?
C

zy szynobus do Zegrza powinien być ponownie uruchomiony i jakie są możliwości
przywrócenia tego połączenia – to tematy konferencji starosty Jana Grabca,
która odbyła się pod koniec października. Zaproszeni goście na konferencję
pojechali oczywiście… szynobusem.

Legionowo zostało wyróżnione przez redakcję portalu
Transport-Publiczny.pl i Stowarzyszenie Transportu Publicznego
za popularyzację i rozwój systemu transportu publicznego.
Kapituła konkursu dotyczącego transportu doceniła niestandardowe podejście do rozwiązywania problemów komunikacji zbiorowej
z wykorzystaniem transportu kolejowego. Miasto od 2009 roku opłaca tzw. „wspólny bilet”, pozwalający bez dodatkowych kosztów korzystać zarówno z transportu ZTM jak i KM. W Legionowie
funkcjonują także bezpłatne dla mieszkańców linie dowozowe do pociągów, oprócz linii dziennych w 2007 roku wprowadzony został także nocny autobus ZTM linii N63.
– Jesteście samorządem, który jako pierwszy w kraju wyręczył PKP
w budowie dworca, przy którym stanął także parking wielopoziomowy. Inwestycja ta skutecznie zachęca mieszkańców Legionowa dojeżdżających do pracy w stolicy, aby przesiąść się z auta do pociągu
– napisali w uzasadnieniu przedstawiciele organizatora konkursu.
Rozwój komunikacji publicznej i szybki oraz sprawny dojazd do Warszawy zajmują jedne z najwyższych miejsc wśród priorytetów władz Legionowa. Każdego roku miasto wydaje miliony, aby mieszkańcy
sprawnie, szybko i wygodnie dojechali do Warszawy. Oprócz autobusów
ZTM linii 731 oraz 723, finansowane są także kursy linii 736, autobus
N63 a także linie szybkiej kolei miejskiej S3 oraz S9. Pomimo wycofania
się z tego udogodnienia okolicznych gmin, w Legionowie nadal dofinansowywany jest „wspólny bilet”, uprawniający do podróżowania na tym
samym bilecie ZTM także pociągami Kolei Mazowieckich. W bieżącym
roku na komunikację do Stolicy miasto wyda 6 mln zł. W przyszłym ta
kwota się zwiększy, gdyż zacznie obowiązywać taryfa Warszawa Plus.
Tamara Mytkowska n

Na zaproszenie starosty Jana Grabca,
oprócz lokalnych włodarzy, do Zegrza przybyli także przedstawiciele Kolei Mazowieckich (Robert Stępień,) Zarządu Transportu
Miejskiego (Igor Krajnow w podwójnej roli
rzecznika ZTM oraz radnego Rady Powiatu
w Legionowie), Urzędu Marszałkowskiego
(Krzysztof Rodziewicz), SKM Warszawa
(Krystyna Pękała) oraz prezes zarządu Sto-

Baloniki i rowery
Niska temperatura nie wystraszyła miłośników jednośladów, którzy w ostatnią sobotę października wzięli udział w pikniku połączonym z otwarciem ścieżki rowerowej w ulicy Kolejowej. Tłumy legionowian wsiadły na rowery, hulajnogi oraz nałożyły
rolki, aby wspólnie przejechać ulicą Parkową do nowej ścieżki rowerowej.

Pomimo załamania pogody i przenikającego zimna w południe pod Zespół Szkolno
– Przedszkolny nr 2 przybyli nie tylko
zaproszeni goście, uczniowie szkoły i ich rodzice, ale także mieszkańcy Przystanku. Każdy
jechał na czym mógł, choć brak napędzanego
siłą mięśni środka lokomocji nie przeszkadzał
– do peletonu dołączyli także piesi.
Po dojechaniu do ulicy Kolejowej została
przecięta wstęga i ścieżka rowerowa o długości blisko 2,5 km została uroczyście otwarta.
Po powrocie na ul. Jagiellońską 67 czekała
nie tylko ciepła i smaczna grochówka, zapewniona przez szkolny sklepik wspólnie ze
szkolnymi kucharkami, ale także liczne atrakcje: miasteczko ruchu drogowego, stoisko
Straży Miejskiej, która obdarowała uczestników wieloma gadżetami, stoisko serwisu rowerowego firmy Banaszek Duda Company,
występ zespołu wokalnego zaproszonego
przez MOK, szkolne laboratorium przyrodnicze „Cudaczek”. Podsumowany został konkurs plastyczny „Bądź lekki jak balonik”.
– Na scenie zaprezentowali się uczniowie
naszej szkoły „Perełki” – grupa z Przedszkola Miejskiego nr 2, uczniowie szkoły podstawowej a także cheerleaderki Gimnazjum
nr 5. Frekwencja dopisała, ponieważ tego
dnia przed południem odbyło się ślubowanie
klas I – mówi Przewodnicząca Rady Rodziców w szkole, Monika Zakrzewska.
Ogromną atrakcją był pokaz akrobatyczny
na rowerze. Na zakończenie pełnego aktywności dnia w niebo poleciały kolorowe baloniki.
Tamara Mytkowska n

warzyszenia Transportu Publicznego – Leszek Ruta. Obecny był także Piotr Fogler, były Poseł na Sejm RP.
Uczestnicy konferencji przejechali szynobusem trasę Legionowo-Zegrze-Legionowo.
Spotkanie rozpoczęło się na peronie 2. stacji PKP Legionowo, gdzie Legionowo zaprezentowało
wizualizację
Centrum
Komunikacyjnego. Jan Grabiec podkreślił,
że kursujący na stałe pociąg relacji Legionowo-Zegrze wydaje się być marzeniem a ten
próbny przejazd miał uświadomić samorządom, że jest możliwość przywrócenia zawieszonego w 1998 r. połączenia.
– Trasę można przejechać, co my dziś pokazaliśmy – powiedział Jan Grabiec. – Istnieje taka potrzeba społeczna, czego dowodem
jest zainteresowanie mieszkańców. Profil

Legionowo lat trzydziestych
Legionowo na jeden dzień przeniosło się w malownicze lata 30-te. Okazją do cofnięcia się w czasie było odsłonięcie
pamiątkowej tablicy na wybudowanej w 1931 roku kamienicy na rogu ulic Piłsudskiego i Kościuszki.
Kamienica przy ul. Kościuszki 7 została w tym roku odremontowana przez KZB sp. z o.o. Nowa elewacja przyciąga wzrok przechodniów. We współpracy z Muzeum Historycznym powstała pamiątkowa
tablica, przybliżająca historię tego miejsca.
– Kamienica została wybudowana w 1931 r. Jej właścicielem był kupiec żydowskiego pochodzenia Blusztejn Pejsach. Roboty murarskie
przy budowie domu nadzorował mistrz Jan Popławski, twórca największych legionowskich kamienic – wspomina dr hab. Jacek Szczepański, dyrektor Muzeum Historycznego.
Przed II wojną światową w kamienicy mieściły się lokale mieszkalne
i usługowe, m.in. gabinet dentystyczny, sklep z artykułami bławatnymi
„Korcza” oraz zakład fotograficzny „Zachęta”, w którym chętnie fotografowali się żołnierze z legionowskiego garnizonu – dlatego też podczas
uroczystości odsłonięcia tablicy wykonywane były zdjęcia „w klimacie”
lat 30-tych. Zdjęcia można odbierać w siedzibie Muzeum Historycznego.
Tamara Mytkowska n
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„Kolej do Zegrza” na Facebooku zyskuje coraz większą popularność. Skoro istnieje możliwość przywrócenia połączenia i jest taka
potrzeba, również ze względu na łatwiejszy
dostęp w sezonie letnim dla turystów zainteresowanych korzystaniem z walorów Jeziora
Zegrzyńskiego, to warto zawalczyć o realizację projektu – dodał starosta.
Wszyscy goście, w tym przedstawiciele przewoźników i samorządów zadeklarowali, że
przywrócenie tych połączeń jest potrzebne.
Jednocześnie pojawiły się głosy o braku środków na ten cel. Istnieje szansa wykorzystania
środków unijnych, Rada Powiatu zwróciła się
także do Zarządu Województwa Mazowieckiego o wpisanie rewitalizacji kolei do Zegrza
do Strategii Rozwoju Województwa.
Tamara Mytkowska n

z miasta

remonty

życie miasta

Listopadowa jak nowa
eżąca na granicy Legionowa i Jabłonny ul Listopadowa doczekała
się przebudowy. Oprócz nowej nawierzchni i chodnika powstało tam także
nowe oświetlenie uliczne. Inwestycja została zrealizowana dzięki współpracy
gminy Legionowo z Jabłonną.

L

Dotychczas ulica Listopadowa była drogą
gruntową, po której czasami ciężko było
przejechać. W ramach inwestycji powstała
jezdnia o nawierzchni z kostki betonowej,
chodnik jednostronny i wjazdy bramowe.
Wykonane zostało odwodnienie, oznakowanie poziome i pionowe oraz oświetlenie.
Przebudowa nawierzchni była możliwa
dzięki współpracy Legionowa z władzami Jabłonny, obie gminy w równym stopniu partycypowały w kosztach inwestycji.
Przebudowę zrealizował Tombud – Firma
Handlowo Usługowa z Wieliszewa, która zaoferowała cenę ofertową brutto: 650 tys zł.
Kamil Stępkowski n

Nowa odsłona boiska

Leśna ścieżka wiedzy
Po kilkuletnich staraniach i licznych rozmowach
z Nadleśnictwem i Gminą Jabłonna, 7 października otwarta
została Leśna Ścieżka Edukacyjna przy ul. Zakopiańskiej.

ny przyrody. Także dla osób starszych spacer po lesie będzie przyjemną wyprawą i okazją do relaksu na łonie natury – mówi inicjator powstania ścieżki, Przewodniczący Rady Miasta Legionowo Janusz Klejment.
– Legionowo powstało właściwie z lasu. Jeszcze sto lat temu teren
dzisiejszego miasta w całości był nim pokryty. Teraz jesteśmy tak
szczęśliwie usytuowani, że w którą stronę nie wyszlibyśmy z Legionowa, to wcześniej, czy później trafimy do lasu. Od strony centrum miasta i od strony największych osiedli Sobieskiego i Jagiellońskiej,
wystarczy przejść na drugą stronę ulicy Warszawskiej i jesteśmy
w pięknych kompleksach leśnych – mówił podczas otwarcia prezydent Roman Smogorzewski.
Kamil Stępkowski n

W lesie została wytyczona blisko 5-km trasa, na której umieszczono tablice, które przybliżą wiedzę na temat Warszawskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu. Dla przedszkolaków przewidziana została
krótsza i wygodniejsza trasa.
– Spacer ścieżką będzie okazją do pogłębienia wiedzy na temat lasu i znajdującego się w nim zbiornika wodnego, zapoznania się z gatunkami chronionymi występującymi w Lasach Legionowskich. Dzieci nauczą się zasad
zachowania w lesie oraz mam nadzieję że przekonają się o potrzebie ochro-

w składzie: Roman Smogorzewski (kapitan), Bogdan Kiełbasiński,
Paweł Głażewski, Piotr Topczewski, Adam Nadworski i Jan Grabiec.
Zwycięzcami są jednak mieszkańcy osiedla, którzy dzięki zaangażowaniu własnym oraz rady osiedla wyremontowali plac, który jeszcze
kilka tygodni temu popękanym betonem nie zachęcał do gry w piłkę.
Za kwotę ponad 50 tys. zł położono nową nawierzchnię, ustawiono
kosze i siatkę. W planach na przyszły rok jest ogrodzenie boiska. Jak
zapewnia radna miejska Małgorzata Luzak, wystarczy trochę chęci,
zapału i cierpliwości aby lokalne podwórko uległo zmianie. Dzięki
pani Małgorzacie osiedle Batorego rozkwita – w tym roku nowe zabawki pojawiły się tam też na dwóch placach zabaw.
Tamara Mytkowska n

Meczem „samorządowcy” kontra mieszkańcy osiedla zainaugurowano w ostatnich dniach września funkcjonowanie wyremontowanego boiska przy ul. Warszawskiej
na osiedlu Batorego. Zaniedbany dotychczas plac został
wyremontowany w ramach „inicjatywy lokalnej” ze środków finansowych miasta oraz spółdzielni mieszkaniowej.
Punktualnie o 1500 rozpoczął się mecz towarzyski w piłkę siatkową
– drużyna „samorządowców” zmierzyła się z mieszkańcami osiedla.
Po dwóch długich setach, wynikiem 2:0 zwyciężyli samorządowcy,

I Legionowski Marsz Różowej Wstążki
Pierwszy w Legionowie Marsz Różowej Wstążki mający skierować uwagę
na problem, jakim jest profilaktyka raka piersi, przeszedł ulicami miasta
w środę, 22.10.
Marsz zorganizowało Stowarzyszenie Pomocy Potrzebującym „Nadzieja” oraz Klub Ama-

zonek działające w Legionowie. „Różowy” korowód wyruszył spod siedziby stowarzyszenia
„Nadzieja” i przeszedł ulicą Piłsudskiego
pod ratusz. Witając uczestników Prezydent
Roman Smogorzewski podkreślił jak ważne są
badania profilaktyczne. Zaapelował on również do mężczyzn, aby nie zapominali o regularnym sprawdzaniu swego stanu zdrowia.

Siódmy rok „Rocznika”
Rocznik, który opisuje historię całego powiatu legionowskiego, jest
dwudziestą publikacją Towarzystwa Przyjaciół Legionowa, który swoją działalność wydawniczą prowadzi także przez dwadzieścia lat.
W najnowszym wydaniu poruszane są kwestie szpitala bułgarskiego Czerwonego Krzyża, który działał w czasie II wojny światowej
w Legionowie. Wspomnienia pany Ewy Narożnej, która pracowała
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– Nawet jeśli po takiej akcji zaledwie jedna pani zdecyduje się przebadać to będzie to
sukces – mówi Naczelnik Wydziału Zdrowia
Publicznego i Spraw Społecznych, Ewa Milner-Kochańska i dodaje, że będzie aktywnie
włączać się we wszystkie akcje profilaktyczne, ponieważ panie boją się często usłyszeć
tę najgorszą diagnozę. A tylko wcześnie zdiagnozowana choroba daje szanse na pełne
i szybie wyleczenie.
Magdalena Górska n

w legionowskiej spółdzielni mieszkaniowej. – Mam nadzieję, że ten
temat wywoła cykl wspomnieniowy innych pracowników, bo przecież
spółdzielnia to w zasadzie pół miasta Legionowa. Prezentujemy również ciekawe biografie – mówi Jacek Szczepański.
W siódmym roczniku znajdziemy biogramy Romualda Balaweldera, założyciela pierwszego legionowskiego gimnazjum, Josela Grosbarda, żydowskiego poety mieszkającego przed wojną w Serocku,
Witolda Zglenickiego, światowej sławy geologa oraz Kazimierza
Zdunka, mieszkańca Legionowa i weterana II wojny światowej, a także tekst upamiętniający wybuch I wojny światowej.
Nie zabrakło dokumentów i materiałów źródłowych, wspomnień
i relacji oraz recenzji.
Kamil Stępkowski n

Promocja siódmego tomu „Rocznika Legionowskiego” odbyła się w ostatnią sobotę października (25.10). Spotkanie jak zawsze zgromadziło grupę miłośników historii naszego miasta.
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temat numeru

co wolno rowerzyście

przewodnik wyborczy

Rowerem po mieście
Na terenie Legionowa jest ponad 10 km
dróg dla rowerów, popularnie zwanych
„ścieżkami rowerowymi”. 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 początek warto znać różnicę pomiędzy
drogą dla rowerów i pieszych, a drogą dla rowerów bezpośrednio przylegającą do chodnika.
W
pierwszym
przypadku
pierwszeństwo ma pieszy, w drugim jest to
droga rowerowa (na którą pieszemu wejść
nie wolno) obok chodnika, po którym nie
wolno jechać rowerem. Jeżeli na znaku
C13/16 znajduje się kreska pozioma – oznacza wspólny ciąg pieszo-rowerowy, pionowa
mówi o drodze dla rowerów i chodniku obok
siebie, wskazując która część nawierzchni
służy poszczególnym rodzajom ruchu. Warto pamiętać, że korzystanie przez pieszego

z drogi dla rowerów jest dozwolone tylko
w razie braku chodnika lub pobocza albo
braku możliwości korzystania z nich. Pieszy,
z wyjątkiem osoby niepełnosprawnej, korzystając z tej drogi, jest zawsze zobowiązany
ustąpić miejsca rowerowi.
Jeżeli obok siebie są ścieżka rowerowa
i chodnik, to piesi mają obowiązek poruszać
się po chodniku, a rowerzyści po ścieżce,
a nie odwrotnie. Także rodzice z wózkami
nie mogą spacerować ścieżką rowerową. Kiedy przy ulicy znajduje się ścieżka – rowerzysta musi z niej korzystać i nie powinien
jechać jezdnią.
Oto kilka porad jak się poruszać rowerem
po mieście:
Główna zasada brzmi: po chodniku nie jeździ się rowerem. Od tej zasady istnieją trzy
wyjątki. Rowerzysta może jechać po chodniku gdy:
• jedzie z dzieckiem do lat dziesięciu lub
• podczas złej pogody (śnieg, silny wiatr,
ulewa, gołoledź, gęsta mgła) lub
• są spełnione jednocześnie trzy warunki:

Komentarze:

• 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.
Kierujący rowerem, korzystając z chodnika lub drogi dla pieszych, jest zobowiązany
jechać powoli, zachować szczególną ostrożność i ustępować miejsca pieszym, ponieważ to pieszy ma na chodniku bezwzględne
pierwszeństwo.
Bardzo często osoby korzystające ze ścieżek
rowerowych przy przejeżdżaniu przez skrzyżowanie zsiadają z roweru i przechodzą przez jezdnię, zamiast po prostu przejechać ścieżką
rowerową, zachowując środki ostrożności. Jeżeli
przez ulicę przebiega skrzyżowanie ze ścieżką nie
należy zsiadać z roweru i przechodzić przez nie
jak przez pasy. Natomiast przy przechodzeniu
przez „zwykłe” pasy konieczne jest zejście z roweru i przeprowadzenie go przez skrzyżowanie.
Poruszając się po zmierzchu rowerzysta ma
obowiązek posiadać włączone sprawne
oświetlenie roweru. Co prawda nie ma obowiązku korzystania z kasku, ale dla własnego bezpieczeństwa dobrze jest korzystać
zarówno z ochrony głowy, jak i kamizelki odblaskowej poprawiającej widoczność.
W celu sprawdzania przestrzegania przepisów dotyczących rowerzystów utworzono
dwuosobowy patrol rowerowy straży miejskiej, który w godzinach przed- i po-południowych patroluje miasto, zwracając
szczególną uwagę na ścieżki rowerowe i inne
miejsca po których poruszają się rowerzyści.
Adam Nadworski,
Zastępca Komendanta Straży Miejskiej n

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

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

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

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

1.

2.

Aleja Róż od nr 28 do końca (strona parzysta), Grzybowa, Jaśminowa, Jana
Kochanowskiego, Leszczynowa, Olszankowa od nr 33 do nr 53 (strona
Przedszkole Miejskie nr 1
nieparzysta) i od nr 36 do nr 52 (strona parzysta), Olszankowa C, D, E,
ul. Olszankowa 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.

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

A
nr 10/11/2014

Siedziba komisji obwodowej

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,
Powiatowy Zespół Szkół
Kamienna, Klonowa, Kolejowa od nr 82 do końca (strona parzysta),
Ponadgimnazjalnych
Miedziana, Morwowa, Gabriela Narutowicza od nr 1 do nr 13D (strona
ul. Targowa 73A
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.
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Wybory Samorządowe 2014

Numer
obwodu

przewodnik wyborczy

przewodnik wyborczy

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
siedziba Urzędu Miasta Legionowo
parzysta), ks. płk Jana Mrugacza od nr 2 do końca (strona parzysta), marsz. Dawna
Józefa Piłsudskiego od nr 1 do nr 29 (strona nieparzysta) i od nr 2 do nr 10C ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 3
(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.

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).

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.

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

Arena Legionowo
ul. Bolesława Chrobrego 50B
lokal dostosowany do potrzeb wyborców
niepełnosprawnych

Numer
obwodu

Granice obwodu głosowania

14.

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
Przedszkole Miejskie
(strona parzysta), bl. 306 Husarska 14, bl. 307 Husarska 16, Listopadowa,
z Oddziałami Integracyjnymi nr 7
Stanisława Małachowskiego, Mieszka I od nr 1 do końca (strona
ul. Husarska 18A
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.

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.

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 Miejski Ośrodek Kultury
do końca (strona nieparzysta), Jana III Sobieskiego od nr 1 do nr 31 (strona ul. Cypriana Kamila Norwida 10
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.

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
Terapii Zajęciowej
do końca (strona nieparzysta), bl. 401 i 401A Jerzego Siwińskiego 3, bl. 402 Warsztat
ul. Zwycięstwa 4
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.

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
Zespół Szkół nr 3
Krasińskiego od nr 19 do nr 71 (strona nieparzysta), bl.23 Zygmunta
ul.Władysława Broniewskiego 7
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).

C
nr 10/11/2014

Siedziba komisji obwodowej

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
Administracja Osiedla Sobieskiego
Husarska 4, bl. 204 Husarska 6, bl. 205 Husarska 8, bl. 206 Husarska 10,
ul. Jana III Sobieskiego 47A
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).
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Szkoła Podstawowa nr 7
ul. Królowej Jadwigi 7

Wybory Samorządowe 2014

Numer
obwodu

przewodnik wyborczy

z życia miasta

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.

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
Żłobek Miejski
Piłsudskiego od nr 12 do nr 26 (strona parzysta), bl. 0 marsz. Józefa
ul. ppłk. Edwarda Dietricha 1
Piłsudskiego 24, gen. Józefa Sowińskiego od nr 8 do nr 10 (strona
parzysta), bl.35 gen. Józefa Sowińskiego 8.

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. Liceum Ogólnokształcące
Józefa Sowińskiego od nr 17 do nr 21 (strona nieparzysta), bl.28 gen.
ul.marsz.Józefa Piłsudskiego 26
Józefa Sowińskiego 19.

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 Powiatowy Zespół Szkół i Placówek
Specjalnych
do końca (strona nieparzysta) i od nr 22 do końca (strona parzysta),
ul. Jagiellońska 69
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.

24.

Dom Pomocy Społecznej „Kombatant”
Obwód odrębny: Dom Pomocy Społecznej „Kombatant”, ul.Jagiellońska 71 ul.Jagiellońska
71

Przedszkole Miejskie nr 6
ul.Władysława Broniewskiego 3

Pieszy na drodze
Pieszy w zderzeniu z samochodem czy nawet rowerem jest zawsze na przegranej pozycji.
Jednak
przestrzegając
kilku
podstawowych zasad można zminimalizować
ryzyko potrącenia. Należy pamiętać, że pieszym jest także osoba prowadząca rower czy
motocykl, wózek dziecięcy, a także osoba poruszająca się w wózku inwalidzkim.
Pieszy jest zobowiązany poruszać się chodnikiem. Jedynie w strefie zamieszkania może
korzystać z całej szerokości drogi i ma pierwszeństwo przed pojazdem. Najważniejszą zasadą poza tą strefą jest poruszanie się
po chodniku lub drodze dla pieszych. Jeżeli
ich nie ma, należy trzymać się lewej strony
jezdni (nie dotyczy kolumny pieszych), dzięki
czemu będziemy przed sobą widzieć mijające

nas samochody. Warto pamiętać o odblaskowym elemencie ubrania nawet w mieście.
Pieszy, przechodząc przez jezdnię, jest zobowiązany zachować szczególną ostrożność
oraz korzystać z przejścia dla pieszych, gdzie
ma pierwszeństwo przed pojazdem. Przechodzenie przez jezdnię poza przejściem dla pieszych jest dozwolone, gdy odległość
od przejścia przekracza 100 m. Jeżeli jednak
skrzyżowanie znajduje się w odległości mniejszej niż 100 m od wyznaczonego przejścia,
przechodzenie jest dozwolone również na tym
skrzyżowaniu pod warunkiem, że nie spowoduje zagrożenia bezpieczeństwa ruchu lub nie
utrudnia ruchu pojazdów. Pieszy jest zobowiązany ustąpić wówczas pierwszeństwa pojazdom i przejść przez ulicę jak najkrótszą

Lekcja przyrody

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

Jak co roku radni Rady Miasta Legionowo na terenie wybranej szkoły zasadzili pamiątkowe drzewa. Tym razem do akcji wytypowany został Zespół Szkół na osiedlu Piaski,
którego uczniowie z ochotą przyłączyli się sadzenia iglaków.

„O, cóż jest piękniejszego niż wysokie drzewa,
W brązie zachodu kute wieczornym promieniem,
Nad wodą, co się pawich barw blaskiem rozlewa,
Pogłębiona odbitych konarów sklepieniem”
Tamara Mytkowska n

Sześć ton przysmaku
dla dzików
Legionowscy uczniowie i przedszkolaki mieli nieco ponad
miesiąc na wykonanie zadania – tyle bowiem trwał konkurs, którego celem było zebranie jak najwięcej żołędzi
na dokarmianie dzików w trakcie zimy.
Przedszkolaki oraz uczniowie legionowskich szkół podstawowych zostali
podzieleni na dwie grupy. Niekwestionowanym zwycięzcą w kategorii szkół
podstawowych została Szkoła Podstawowa nr 2 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2. Uczniowie „dwójki” zebrali aż 2274 kg żołędzi.
W kategorii przedszkoli pierwsze miejsce zajęło Przedszkole Miejskie z Oddziałami Integracyjnymi nr 7 im. Janusza Korczaka w Legionowie, gromadząc 879 kg żołędzi.
Decyzją komisji konkursowej, wszystkie placówki, które wzięły
udział w konkursie otrzymają sadzonki drzew, które będą mogli posadzić w otoczeniu swojej szkoły, czy przedszkola. Zwycięzcy otrzymali nagrody pieniężne.
Magdalena Górska n
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drogą. Jeżeli przejście dla pieszych wyznaczone jest na drodze dwujezdniowej, lub jeśli
ruch pojazdów rozdzielony jest wysepką – każdą jezdnię przechodzi się osobno.
Pieszym nie wolno:
• 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.
Fragment broszury „Bezpieczne legionowo” – poradnik dla mieszkańców n

Dwadzieścia nowych drzew – 10 limb i 10 czarnych sosen zostało
(29.10) zasadzonych przy bramie szkoły. Dla uczniów była to doskonała lekcja przyrody i chętnie pomagali radnym je sadzić. Wspólne
udeptywanie ziemi było też doskonałą zabawą.
„Drzewa odgrywają w naszym życiu ogromną rolę przyrodniczą i ekologiczną. Oczyszczają powietrze z pyłów i gazów, produkują tlen,
a w upalne dni chronią przed nadmiernym słońcem. Drzewa są także
cennym obiektem edukacyjnym. Pragniemy podziękować za stworzenie przyjaznych warunków codziennej nauki” – tymi słowami uczniowie podziękowali radnym za zorganizowanie akcji na terenie ich szkoły.
– Wspólne sadzenie drzew to akcja, którą z mojej inicjatywy organizujemy każdego roku. Sadzimy je na terenie szkół, w parkach – jednym słowem tam, gdzie jest miejsce i gdzie drzewa nie zostaną
zniszczone – mówi przewodniczący Rady Miasta Legionowo Janusz
Klejment. – Cieszy mnie, że uczniowie chętnie w nich uczestniczą.
Jest to dla nich nauka o ekologii i przyrodzie poprzez zabawę, a takie lekcje najbardziej zapadają w pamięci.
Uczniowie odczytali wiersz Leopolda Staffa „Wysokie drzewa”:

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.

aktualności

Moje Legionowo

nr 10/11/2014

kultura

teatr Po prostu

porady żywieniowe

Nasza działalność teatralna po prostu…

W zdrowym ciele zdrowy duch

eatr „PoProstu” powstał z inicjatywy młodzieży Salezjańskiego Gimnazjum i Liceum im. św. Jana Bosko w Legionowie.
To grupa ludzi, którzy są aktorami z pasji. Opiekuję się teatrem od początku, kiedy go „powołałam do życia”. Od roku
współpracujemy z aktorem scen warszawskich, wokalistą, wykładowcą i pedagogiem panem Patrykiem Pawlakiem.
Działamy już prawie trzy lata i rozwijamy się nieustannie. Ostatni rok naszej działalności to istne szaleństwo sceniczne w Sali
Widowiskowej Ratusza Miejskiego. Trzy duże premiery przy pełnym składzie widowni, dla społeczności miasta i powiatu.

T

Rodzice naszych uczniów i inni ludzie pytają mnie często czym są
spotkania z teatrem dla naszej salezjańskiej młodzieży?
Myślę, że umożliwiają młodym ludziom wszechstronny rozwój, pobudzają fantazję, odkrywają i rozwijają zdolności i talenty aktorskie,
wokalne, taneczne i plastyczne. Dają możliwość wyrażania własnych
uczuć i emocji poprzez obcowanie ze sztuką. Nasi uczniowie przygotowują spektakle, inscenizacje i przedstawienia teatralne, biorą udział
w warsztatach teatralnych i tanecznych, biorą też udział w koncertach
charytatywnych i w spotkaniach z aktorami. Odwiedzają teatry.
Na szczególną uwagę zasługuje nasz premierowy spektakl pt. „Lalka
krawcowej” w sali Ratusza Miejskiego. Jest to przedsięwzięcie teatralne, do którego scenariusz napisał jeden z uczniów naszej szkoły i członek teatru Jędrzej Gorski. Był też reżyserem własnego spektaklu.
Młodzież wykazała się wyjątkowym zaangażowaniem, przychodziła
przed i zostwała po lekcjach, aby uczestniczyć w próbach. Podczas naszych przygotowań i próby generalnej, na moje zaproszenie odwiedzał
nas nasz gość, pan Patryk Pawlak. Pomógł ustawiać spektakl oraz nauczył nas wielu cennych „manewrów” scenicznych. Zwrócił też uwagę
na elementy profesjonalnej gry aktorskiej. Cały nasz zespół bardzo dobrze przyjął wskazówki i nauki aktora. Ponadto panowała cudowna,
ciepła i owocna w pracę atmosfera sceniczna. Dla mnie osobiście to
premierowe spotkanie miało wiele jeszcze innych wymiarów: wychowawczy, emocjonalny, dydaktyczny, duchowy i teatralny. Było pięknie:

pełna widownia, rodzice, znajomi, radość,
szczęście, gratulacje, kwiaty, łzy, dyrekcja
szkoły i ogromne oczekiwanie na sukces.
Udało się. Spektakl powtórzyliśmy w tegorocznym X Wiosennym Przeglądzie Teatralnym. Na zakończenie otrzymaliśmy dyplom
– za inscenizacyjną staranność oraz determinację, by w teatrze pokazać niepowtarzalny
klimat opowieści Agaty Christie. I na poparcie tylko jedna opinia z naszej strony teatru,
wpisana przez panią Jolantę:
„Właśnie wróciłam z Waszej” Lalki Krawcowej „… No moi Drodzy… chapeau bas!!! czułam się jak na spektaklu w prawdziwym teatrze, granym przez zawodowych aktorów! Świetny scenariusz
(brawo!), doskonałe kreacje aktorskie (brawoo!!!), idealna scenografia i… efekty dźwiękowe na miarę horroru z krwi i kości;-) emocje
jak kiedyś podczas oglądania Miasteczka Twin Peaks:-) schizofernia
czaiła się na sali;-) Gratuluję!!!”
Prowadzenie teatru to dla mnie wielka radość. Na szczęście mam
wielu życzliwych ludzi wokół i do tego profesjonalistów w swoich aktorskich, teatralnych i wokalnych dziedzinach. O pozostałych naszych
premierowych sukcesach już wkrótce, w następnych artykułach.
Joanna Rogala – opiekun teatru „PoProstu” n

zdrowie

w żywieniu dzieci) przerodziła się w dyskusję licznie zebranych.
Dodatkową atrakcją spotkania były smaczne zdrowe kanapki przygotowane przez Restaurację Legionowską oraz produkty
dietetyczne Firmy Sonko.
Mieszkańcy mieli okazję po raz drugi zapoznać się z problemem nawyków żywieniowych 28 października 2014 r. Poruszane
problemy to m.in.: dlaczego tak trudno zmienić nam nawyki żywieniowe?, jak znaleźć wewnętrzną motywację do zmiany?, wytrwać
na diecie i co dalej?
Zapraszamy na kolejną edycję spotkań dotyczących promocji zdrowia i zdrowego stylu życia, aby młodzi ludzie, ich rodzice
i dziadkowie mogli świadomie i odpowiedzialnie kształtować jego jakość, czerpać satysfakcję i realizować własne aspiracje.
Spotkania pt „Dieta 50+ – rewolucja czy
zdrowy rozsądek w odżywianiu?” odbędą się:

…czyli o tym, jak promować zdrowy styl
życia wśród dzieci, rodziców, seniorów
i w środowisku lokalnym
Już kilka wieków temu o wartości zdrowia
przekonywał poeta, Jan Kochanowski, gdy
pisał: „Szlachetne zdrowie, nikt się nie dowie, jako smakujesz, aż się zepsujesz.” Słowa te są jak najbardziej aktualne dzisiaj,
zwłaszcza gdy tyle zagrożeń w obecnych czasach czyha na nasze zdrowie.
Dlatego też zrodził się pomysł cyklicznych
spotkań z mieszkańcami Legionowa propagujących zdrowy styl życia. Pierwsze miało
miejsce w sali widowiskowej 29 września 2014 r. Naczelnik Wydziału
Zdrowia
Publicznego
i Spraw Społecznych Ewa Milner- K o c h a ń s k a

scharakteryzowała problematykę nadwagi,
braku ruchu i związanych z tą kwestią zagrożeń chorobami cywilizacyjnymi – „Dlatego
też potrzebna jest promocja zdrowia i zdrowego stylu życia, aby młodzi ludzie i ich rodzice mogli świadomie i odpowiedzialnie
kształtować jego jakość, czerpać satysfakcję
i realizować własne aspiracje.” – mówiła podczas spotkania
Pierwszy wykład przeprowadzony przez
dietetyka mgr inż. Kamillę Wolską poświęcony był juniorom oraz ich opiekunom: Czas
do szkoły! – czyli jak zdrowo odżywiać dzieci”. Ciekawa prezentacja poruszająca m.in.
tematy (Dlaczego zdrowa dieta jest tak istotna?, Co na II śniadanie?, Obiad
w szkole czy w domu?, Czy
warzywa są naprawdę takie
ważne i jak „przemycać” je
w diecie dziecka?, Najczęściej popełniane błędy

25 listopada o godz. 1500
• menopauza, andropauza, osteoporoza
i inne „zmory”
• jak zbilansować dietę aby już więcej nie
przytyć?:) fitoestrogeny, fitosterole, jak
się odżywiać aby być fit?

9 grudnia o godz. 1800
• Dieta diecie nierówna – czyli przegląd
najmodniejszych diet”
• Co tak naprawdę nas tuczy – tłuszcz czy
węglowodany?
• Na czym polega dieta Paleo?
• Dieta bezglutenowa – moda czy konieczność?
• Dieta wegańska – czy na pewno jest
zdrowa?
• Dieta świąteczna czyli co jeść w Święta
aby nie przytyć?
Ewa Milner-Kochańska n

Bezpieczni w drodze do szkoły
Program „Bezpieczna droga do szkoły” to kontynuacja rządowego projektu „Razem Bezpieczniej” trwającego
od 2007 roku. Strażnicy Miejscy edukują dzieci w legionowskich szkołach w zakresie bezpieczeństwa na drodze.
Praca Strażników daje ogromne efekty.
W tym roku szkolnym miejscy mundurowi odwiedzili już 3 szkoły,
w których poprowadzili apele na temat bezpieczeństwa dzieci, jako
uczestników ruchu drogowego.
– Najważniejsze jest to, aby w sposób łatwy i przystępny nauczyć
młodych obywateli prawidłowych zachowań na drodze. Dlatego swoje prezentacje staramy się dopasować do wieku naszych odbiorców.
– mówi Adam Nadworski, Zastępca Komendanta Straży Miejskiej,
dodając – młodsze dzieci uczymy podstawowych zagadnień, starszym
przypominamy reguły obowiązujące wszystkich uczestników ruchu
drogowego. Poruszane są również takie zagadnienia jak np. zachowanie w przypadku wypadku drogowego, ale również bezpieczeństwa
pieszych, rowerzystów i kierowców.
Podczas spotkań nie może obyć się bez konkursu, w którym nagrodami są m.in. odblaskowe naklejki. Szkoły bardzo chętnie włączają
się w akcję Straży Miejskiej organizując quizy, zabawy oraz lekcje te-
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matyczne. Nauczycieli i wychowawców zainteresowanych współpracą w tym zakresie z legionowską Strażą Miejską zachęcamy do kontaktu z Zastępcą Komendanta Straży Miejskiej w LegionowieAdamem Naworskim (mail. straz.miejska@um.Legionowo.pl,
tel. 774 23 17; 986)
Magdalena Górska n
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sport

przyszłość targu

Krew się lała pod Ratuszem
Niecodzienna Akcja Krwiodawstwa zgromadziła w sobotę
(11.10) tłumy mieszkańców. Inicjatywa „Krwawy Sport” ma
na celu propagowanie honorowego krwiodawstwa oraz dobrą zabawę. Pod Ratuszem zarejestrowało się 148 chętnych, 110 z nich oddało 50 litrów najcenniejszego daru,
jakim jest krew.

Targowisko zostaje!
ilka tygodni temu w jednej z lokalnych gazet pojawiły się artykuły na temat rzekomych
planów likwidacji Targowiska Miejskiego. Trzy razy w tygodniu legionowski targ odwiedzają tłumy
sprzedawców i kupujących. O tym, że
nikt nigdy nie planował jego likwidacji,
o sprzeciwie mieszkańców wobec
zmiany lokalizacji oraz planach modernizacji placu rozmawiamy z Anną
Łaniewską z KZB Legionowo Sp. z o.o.

K

Akcja polega na nominacji sportowców by oddali krew, jak również
wszystkich krwiodawców, chcących dołączyć do grupy działającej
w HDK, by ratować ludzkie życie. Sobotnia akcja była jednocześnie inauguracją inicjatywy Łukasza JURASA Jurkowskiego – Krwawy Sport
i początkiem tego typu akcji w wielu miejscach w Polsce. W „Krwawy
Sport” aktywnie włączyły się także takie gwiazdy sportu jak: Przemysław Saleta, Pawel Nastula, Jan Blachowicz, Piotr Strus, Paweł Skrzecz,
Daniel Omielańczuk, Kuba Kowalewicz, Wojciech Orłowski.
W czasie imprezy ustawione zostały dwa ambulanse RCKiK, pierwszy z nich rozpoczął donacje punktualnie o godzinie 900 i zakończył
o 1400, drugi natomiast pracował w godzinach 1000–1500.
Atrakcje podzielone były na cztery moduły, w których każdy z przybyłych mógł znaleźć coś dla siebie. Wszytkie cieszyły się ogromnym
zainteresowaniem. Dodatkowo można było zdobyć wejściówkę
na Galę MMA, bilety do Laser War, Spektrum Sportu oraz wygrać
pakiet usług salonu Modern Look.
Kamil Stępkowski n

– To jak to jest z tą likwidacją? Targowisko zastąpi parking?

Sportowe wizytówki Legionowa
– gry zespołowe
W sezonie 2014/2015 legionowskie sporty zespołowe na ogólnopolskiej arenie
są reprezentowane przez nasze trzy zespoły – Sk bank Legionovia, KPR Legionowo oraz KS Legionovia. Niby nic nowego, w końcu tak jest od lat, aczkolwiek
tym razem w każdym z tych zespołów doszło do wielu zmian kadrowych. Czy
dzięki temu uda się zrealizować przedsezonowe plany?

KPR Legionowo
Spadkowicz z Superligi ponownie musi udowodnić swoją wyższość na pierwszoligowych
boiskach. Plany prezesów są jasno określone
– powrót do elity. Z klubu odeszło 7 podstawowych zawodników. Największym wzmocnieniem wydaje się pozostanie w Klubie
jednego z najlepszych strzelców ubiegłego sezonu PGNiG Superligi Witalija Titowa. Legionowianie w tym sezonie będą jednym
z faworytów pierwszoligowych rozgrywek.
Głównym rywalem do awansu będzie ubiegłoroczny spadkowicz Piotrkowianin Piotrków
Trybunalski.

SK bank Legionovia Legionowo
Do sezonu Orlen Ligi legionowski zespół
przystąpił pod nową nazwą oraz
w odmłodzonym składzie. Wymóg regulaminowy sprawił, że równolegle do zmagań
Orlen Ligi grać będzie również tzw. Młoda
Liga. To wszystko sprawia, że więcej szans
na grę będą miały wychowanki LTS Legionovia – Iga Chojnacka czy Krystyna Pietraszkiewicz.

KS Legionovia
Jak zarówno KPR Legionowo oraz SK
bank Legionovia z tym sezonem wiążą duże
nadzieje, tak na piłkę nożną kibice patrzyli
z niepokojem. Zmiany w sztabie szkoleniowym oraz odejście niemal wszystkich zawodników z pierwszego składu po niewątpliwym
sukcesie jakim było utrzymanie zespołu
w II lidze nie napawało optymizmem. Władze klubu naprędce zbudowały zespół, który
całkiem nieźle rozpoczął zmagania na drugoligowym froncie. Bezpieczne utrzymanie
to plan minimum, jaki został postawiany
przed zespołem.
Michał Kobrzyński n

– Bzdury. A właściwie jak to się popularnie mówi „fakty medialne „. Przedstawiciel
jednej z redakcji nie doczytał długiego tekstu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Gminy Legionowo, tylko na podstawie załączonej do tekstu mapy wywnioskował, że
idzie zmiana. Prawda jest jednak taka, że teren na którym znajduje się targowisko miejskie ma dokładnie to samo przeznaczenie
w opracowywanym Studium co obecnie
w Miejscowym Planie Zagospodarowania
Przestrzennego i nic się w tym temacie nie
zmienia

– Ale autorzy alarmowali, że w wyłożonym do wglądu i konsultowanym z mieszkańcami planie Studium nie przewidziano
targowiska, gdyż teren przy ul. Sobieskiego przeznaczony jest pod „teren komunikacji i parkingu…

– Tak, tyle, że obecnie działki na których
zlokalizowany jest Targ mają dokładnie to
samo przeznaczenie. Autorzy nie doczytali,
że w tekście projektu Studium dla terenów
oznaczonych KS dopuszcza się funkcjonowanie targowiska wzdłuż ulicy Jana III Sobieskiego i funkcję rekreacyjną (część II,
rozdział 5, ppkt. 5.1.2).

– A co z planami przeniesienia targowiska na peryferie miasta?
– Przed trzema laty, w czerwcu 2011 roku
radni przeprowadzili wśród mieszkańców
osiedli Sobieskiego i Jagiellońska ankietę,
w której zapytali czy chcą przeniesienia targowiska na obrzeża miasta. Spośród blisko
1000
odpowiedzi,
87%
było
zdecydowanie za pozostawieniem targowiska
w jego aktualnej lokalizacji. Wobec takiej
opinii społecznej nie ma mowy o przenosinach.

– Czy Pani jest zwolenniczką pozostawienia targowiska w dotychczasowym
miejscu?
– Sukces naszego targowiska jest potwierdzony liczbą kupujących i sprzedających. Jest
ono nie tylko miejscem kupowania „zieleniny”, mięsa czy innych produktów, lecz także
bardzo ważnym miejscem pracy. Nawet jeśli
handlują mieszkańcy innych miast, to przyjeżdżają do Legionowa, robią tu zakupy, poznają miasto – to szansa rozwoju Legionowa.
Oczywiście trzeba tę szansę wykorzystać, stale poprawiać warunki i uatrakcyjniać ofertę.

– Czyli jest miejsce na zmiany?

– Pojawiają się głosy, że targowisko powinno być zadaszone…
– Jest zainteresowanie mieszkańców
i przedsiębiorców zadaszeniem części placu,
wytyczeniem alejek, miejsc handlowych oraz
zasadzeniem zieleni wzdłuż ogrodzenia.
Wstępne prace koncepcyjno-projektowe mające na celu wybranie optymalnego wariantu zdaszenia już są prowadzone. Pierwsze
efekty powinny być widoczne już w przyszłym
roku:

– Dziękuję za rozmowę
rozmawiał Kamil Stępkowski n

W ostatnich czterech latach Urząd Miasta Legionowo bezpłatnie użyczył mieszkańcom ponad 700 przydomowych
kompostowników. W ramach tegorocznej akcji 70 kompostowników rozeszło się „na pniu”.
Akcja, sfinansowana z budżetu gminy przeznaczonego na ochronę
środowiska, jest częścią kompleksowego Systemu Gospodarki Odpadami. Na zakup 70 kompostowników przeznaczono blisko 20 tys zł.
Umowy użyczenia podpisywane są z tymi chętnymi, którzy złożyli deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i nie zalegają z opłatami.
– Kompostowanie opłaca się zarówno Państwu, jak i nam wszystkim – mówił podczas spotkania z chętnymi do kompostowania prezydent Roman Smogorzewski – przydomowe kompostowniki to
oszczędność dla miasta – koszty wywozu odpadów zielonych są
ogromne, a spadające liczby odbieranych odpadów przekładają się
na niższe koszty kolejnych umów o odbiór śmieci z terenu miasta. Zaleta dla nas wszystkich to czyste powietrze – gnijące odpady w czasie
transportu wydalają trujące gazy. Dla Państwa to nawóz, który możecie zużyć w swoich ogrodach.
Kompostowanie (inaczej zwane organicznym recyklingiem) to naturalna metoda unieszkodliwiania i zagospodarowywania odpadów,
dająca wiele korzyści przy minimalnych kosztach. Dla porównania
koszty unieszkodliwiania innymi metodami są ogromne: opłaty
za transport, unieszkodliwienie, opłaty administracyjne. Nie do przecenienia jest także wpływ na środowisko – transport odpadów zielo-

nych zanieczyszcza środowisko, szkodzą mu także instalacje do przemysłowego przetwarzania odpadów. Natomiast prawidłowe kompostowanie to naturalny proces, neutralny dla środowiska,
bezzapachowy i przede wszystkim tani.
Tamara Mytkowska n
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– Klient nasz pan. To on wymaga, stawia
warunku. Produkty dobrej jakości w przystępnej cenie to nie wszystko – liczą się także
warunki, obsługa, kontakt ze sprzedawcą.
Celem Spółki KZB, jest wysoka jakość i dobre zarządzanie targowiskiem. Liczy się monitoring
czystości,
natychmiastowe
zgłaszanie uwag służbom porządkowym. Pilnujemy wyglądu targowiska i pracujemy
nad tym, żeby staranność o estetykę targowiska była widoczna na co dzień.

Kompostowanie się opłaca
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kładka na Parkowej

Krzysztof Ścierański dla Mojego Legionowa

Powiat i miasto wybudują kładkę
rezydent Miasta Legionowo i Starosta Legionowski podpisali 7 listopada porozumienie o partnerstwie
w sprawie wspólnej realizacji projektu
„Budowa kładki pieszo-rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 1818W (ul. Parkowa – ul. Wyszyńskiego). Inwestycja
rozpocznie się wiosną.

P

Obecnie miasto ma podpisaną umowę
z PKP PLK Zakład Linii Kolejowych Jagiellońska na zachowanie przejazdu kolejowego
w tym miejscu. – Zrobimy wszystko, aby
utrzymać przejazd do momentu rozpoczęcia
prac wiosną 2015 r. – mówi zastępca prezydenta Lucjan Chrzanowski.

Szacunkowy koszt realizacji zadania według kosztorysu inwestorskiego określony
został na 4 700 000 zł. Ostateczną cenę określi przetarg na wykonanie inwestycji.
Zgodnie z podpisanym porozumieniem,
po stronie gminy Legionowo leży:
• 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.

wywiad

Bo ja tak naprawdę nie lubię basu…
– To zależy, czy mam słuchać, czy grać. Jedne z najpiękniejszych
melodii komponował Maurycy Ravel, Pavane miedzy innymi. To przykład kunsztu, wyczucia i nieprawdopodobnego zmysłu kompozytorskiego. Kilka tygodni temu miałem przyjemność, ale i smutek zagrać
na koncercie, w rocznicę śmierci Waldemara Lewandowskiego. Przypomnę, że pochodził z Legionowa, w miejscu ratusza stał dom, w którym mieszkał. Waldemar miał 47 lat kiedy odszedł. Na filmie, który
zaprezentowano podczas koncertu, grał Ravela Pavane na gitarze. Waldek to charakterystyczna postać, często chadzał z gitarą, sporo udzielał się w Legionowie, uczył gry w MOK-u,
kilku jego uczniów fantastycznie zagrało podczas tego koncertu.

Powiat podejmie działania w celu:
• 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.
Legionowo planuje zapłacić za kładkę
z odszkodowań uzyskanych od PKP za zajęcie gruntów i nieruchomości gminnych
pod budowę tunelu. Powiat będzie ubiegał
się o dofinansowanie inwestycji z tzw. „rezerwy mostowej”.
Tamara Mytkowska n

– Zdecydowanie jest Pan wirtuozem i wielkim Twórcą, ale
działa Pan z dala od świateł reflektorów, establishmentu to
celowe działanie?
– Po części tak, bo najczęściej nie zasługuję na wyróżnienie. Mówię
tu o produkcjach i współpracy z takimi ludźmi, wokalistami, którzy
powinni być na pierwszym planie. A ja jestem osobą wspomagającą.
Można mnie porównać do szarej eminencji, czyli człowieka, który stoi
z boku i wspomaga działania innych. Jeśli gram swoje utwory i jest to
moja płyta, wtedy to ja jestem na czele. Natomiast to co robię, to muzyka improwizowana, instrumentalna, dawno temu zniknęła z mediów, również z tego względu nie jestem osobą pokazywaną często
w telewizji, czy też prezentowaną w radio. Muzyka instrumentalna
uznana została za coś gorszego, nie wiem dlaczego.

– Chciałabym zapytać o nową płytę. To nie tylko smooth jazzowe rozwiązania.
– Ktoś to nazwał smooth jazz, ale to muzyka pochodząca z czasów,
w których nikomu nie śniło się nawet i nikt nie wprowadził takiej kategorii jak smooth jazz, czyli taki łatwy do słuchania jazz, podkreślam
to, bo ktoś określił tą płytę jako smooth jazzową, a tak nie jest. To jest
płyta, która nawiązuje do tradycji muzyki gitarowej, w większości
przypadków, bo tam są również inne gatunki muzyczne. Pozostaję
w kręgu moich zainteresowań, czyli salsa, blues itd.

Z Krzysztofem Ścierańskim rozmawia Magdalena Górska (Moje
Legionowo).
– Witam serdecznie, to wielki zaszczyt móc spotkać się z Panem
i mieć szansę na rozmowę. Pozwoli Pan, że zacznę od nurtującej
mnie i z pewnością kilka innych osób, kwestii. Pan wirtuoz gitary basowej raczył użyć słów podczas spotkania z cyklu „Cały ten
jazz” „…bo ja tak naprawdę nie lubię basu.”

– tak, ale mieszczące się w gatunku, który nazywa się fusion, czyli
połączenie różnych gatunków, trochę też etno. Te utwory, które uważałem, że powinny się znaleźć na niej są. Jest jeszcze siedem utworów, które nie ukazały się jeszcze, nie weszły ze względów
technicznych, niektóre z muzycznych, ale myślę, że za jakiś czas pojawią się na kolejnej płycie.
Chcę powiedzieć, że ta tradycja gitarowa, którą kultywuję, na tej
płycie jest spełnieniem marzeń. Marzyłem, aby nagrać płytę, grać
na gitarze.

– Są pewne częstotliwości, od najwyższej góry, przez, nazwijmy to
środek, aż do niskiego basu właśnie. Są częstotliwości, które przyjmujemy i lubimy i są takie które mniej nam odpowiadają. Jest taka
częstotliwość w basie, a zwłaszcza w kontrabasie, która jest dla mnie
nie do wytrzymania. Byłem jakiś czas temu na koncercie młodych basistów, m.in. Kontrabasisty, który przyjechał z daleka, grał na takiej
częstotliwości, która powodowała, że instrument buczał, tego w basie nie lubię, myślę, że te dźwięki nic do muzyki nie wnoszą, a jedynie dewastują muzykę. Staram się grać tak, by unikać najniższych
rejestrów w gitarze basowej, od wielu lat tak działam, dlatego ją lubię. W muzyce rockowej, czy wręcz metalowej, rola basu polegała
na tym, aby brzmienie było jak najniższe, natomiast jeśli chodzi o muzykę improwizowaną, którą zajmuje się od wielu lat, to muszę przyznać, że brzmienia gitar improwizujących, podobały mi się
w zespołach od Miroslava Vitousa, przez Alphonso Johnsona, Pastoriusa, Herbie Hancock, Had Hunters, to brzmienie było zawsze klarowne, pozbawione niepotrzebnych częstotliwości. Pracując, często
proszę akustyków posługujących się subwooferami o wyciszenie najniższych dźwięków, aby brzmienie było proporcjonalnie równe we
wszystkich pasmach. Przesadzony dolny dźwięk, to miałem na myśli
mówiąc „nie lubię basu”.

Odporni na grypę
W ramach Miejskiego Programu Promocji Zdrowia Legionowo prowadzi akcje profilaktyczne i prozdrowotne skierowane do różnych grup wiekowych mieszkańców.
Od wielu lat jednym z najbardziej popularnych elementów
tego programu jest akcja bezpłatnych szczepień ochronnych przeciwko grypie dla osób powyżej 60 r. z. Legionowski
program
zdobył
statuetkę
Super
Lidera
Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy.
Do akcji „Samorządowy Lider Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy” przystąpiło w tym roku ponad 30 jednostek samorządu terytorialnego, spośród których Rada Naukowa Ogólnopolskiego
Programu Zwalczania Grypy wybrała wyróżniające się samorządy.
Mieszkańcy Legionowa od lat informowani są o tym, że grypa to
zagrożenie nie tylko dla dzieci i osób starszych, zaszczepić się warto
w każdym wieku. Najbardziej narażeni na zachorowanie są pacjenci
powyżej 65. roku życia, dzieci poniżej dwóch lat, które częściej niż
dorośli trafiają do szpitala z powodu infekcji wirusowej, chorzy
na choroby przewlekłe, m.in. układu krążenia, dróg oddechowych,

cukrzycę, a także osoby z osłabioną odpornością. – Kilkaset szczepionek, które co roku finansowane są z budżetu miasta, rozchodzi się
w ciągu kilku dni. Tegoroczna akcja musiała być dofinansowywana,
gdyż pierwszy etap programu zakończył się błyskawicznie a zapotrzebowanie ze strony mieszkańców było ogromne. Dokupiliśmy więc kolejne szczepionki i wybraliśmy dodatkowego realizatora szczepień
– mówi Ewa Milner-Kochańska, Naczelnik Wydziału Zdrowia Publicznego i Spraw Społecznych.
Tamara Mytkowska n

– Ta płyta jest przełomowa?
– Na pewno jest inna, ale dla mnie jest to klasyka gitary elektrycznej. Tak jak do klasyki należy Jimmy Hendrix, Larry Carlton, Jeff
Beck również Jimmy Page, Eric Clapton, czy Peter Green, Gary Moore, i wielu, wielu innych. to ci, których słuchałem. Ci, którzy wpłynęli na mój rozwój muzyczny, to ta stara szkoła i właśnie do tego ja
nawiązuję, do mojego muzycznego dzieciństwa.

– A nowe czasy? Jakieś inspiracje?
– Lubię Johna Scofielda, który jest geniuszem gitary. Lubię Pata
Metheny'ego, który jest niedoścignionym wzorem. Lubię masę współczesnych gitarzystów, ale nie wszystkich rozumiem, przyznaję. Jest
np. Wayne Krantz, który gra bardzo dziwną muzykę. Gra głównie
akordami, właściwie nie gra solowo. Jest też Scott Henderson, absolutny geniusz gitary. Dziesiątki fantastycznych muzyków, którzy przecierali szlaki nowej, fascynującej muzyki instrumentalnej.

– Gitara elektryczna to spełnienie marzeń?
– Tak, ale basowa również.

– Podobno ma Pan duszę afroamerykańską, latynoamerykańską?

– Utwór „Ołów”, ze śpiewem Grażyny Łobaszewskiej, podobno
czekał dekadę na pojawienie się na płycie.

– Niezupełnie, to są moje fascynacje. Lubię muzykę latynoską, afrykańską, wszelką muzykę, która w pewnym sensie jest taneczna. Ale
lubię też muzykę norweskich jazzmanów, która jest zdecydowanie
bardziej refleksyjna, mniej rytmiczna, ale przejmująca.

– Zawsze chciałem, aby ten utwór pojawił się na płycie. Okazuje się,
że to była jedyna okazja, bo płytę wydało Polskie Radio. A to nagranie z jubileuszowego koncertu było również własnością Radia. Posta-

– Pańska melodia to. jaka melodia?

dokończenie na stronie 22
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– Utwór Obsession to takie troszkę arabskie rytmy.?
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wizyta w Kombatancie

edukacja i wybory

Jestem okropnym łasuchem
Dom Pomocy Społecznej „Kombatant” to wysokiej klasy
placówka prowadząca działalność na rzecz osób starszych. Dom dysponuje 96 miejscami, w tym 71 jednoosobowymi pokojami.

Legionowskie priorytety edukacyjne w roku szkolnym 2014/15
inęły dwa pierwsze miesiące roku szkolnego. Jest
to czas, kiedy można przypomnieć, ogłoszone
przez Minister Edukacji Narodowej, podstawowe
kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku
szkolnym 2014/2015.

M

– Czy lubi Pani gotować?
– Bardzo lubiłam, bo teraz już nie gotuję. Lubiłam komponować
potrawy po swojemu.

– Kolekcjonuje Pani przepisy od 70 lat. Część Pani zbiorów mogliśmy we wrześniu obejrzeć podczas wystawy twórczości mieszkańców DPS „Kombatant” w ratuszu. Skąd taki pomysł?
– Miałam wtedy 12 lat, byłam okropnie chora. W końcu szlag mnie
trafił i oznajmiłam mamie, że wstaję z łóżka nazajutrz. Mama się zgodziła, rano podniosłam się z łóżka – a ja „świnkę” mam! I znów do łóżka. Wściekłam się i mówię: niech mi mama wszystkie gazety
przyniesie. Zaczęłam przeglądać gazety i pierwsze co znalazłam, to
była jajecznica. I zastanowiłam się, że nie wiem, jak ją przygotować.
Pomyślałam, że mam już 12 lat, to herbatę powinnam umieć zrobić
i coś więcej też, zaczęłam więc studiować przepisy. Wycinałam je, gromadziłam i spodobało mi się, że mam ich coraz więcej.

– A czy korzystała Pani z tych przepisów na co dzień?
– Wszystkiego nie dałabym rady wypróbować. Mam tych zeszytów
bardzo dużo.

– Te Pani zeszyty z przepisami to są takie małe dzieła sztuki.
Wyglądają jak albumy, są pięknie ozdobione.
– Nigdy nie mogłam pozwolić sobie na kupowanie drogich gazet,
więc ozdabiałam moje zeszyty. Potrafiłam z niczego zrobić coś – a to
dokleiłam ozdobę, a to połączyłam różne materiały, tu tak, tu siak
– i wychodziło. Jak ktoś wyrzucał gazetę, to już moja była.

Bo ja tak naprawdę nie lubię basu…

Nie przegap wyborów – traf do właściwej komisji

dokończenie ze strony 17

– A skąd ten pomysł, żeby przepisy zbierać tematycznie?
– Kiedy zebrałam już dużą kolekcję, pomyślałam, że trzeba je jakoś
podzielić i każdy zeszyt miał jeden temat, np. ciasta, ryby, mięso, kasze. Niesamowite, ile potraw można z ryb zrobić, albo z naleśników.
Kiedy pytam moją piętnastoletnią kuzynkę, ile zna zup pomidorowych, odpowiada, że jedną. A ja jej na to: Madziu, jest ich co najmniej 50!

nowiłem uhonorować Grażynę, która jest fantastyczną wokalistką
i zamieścić ten utwór właśnie na tej płycie. Udało się, tak jak kiedyś
udało mi się zaprosić na moją płytę Far Away From Home, moich mistrzów, czyli Tomasza Stańko i Zbigniewa Namysłowskiego, którzy
zagrali solówki.

– Pewnie banalne pytanie, ale mimo wszystko chcę je zadać:
Jazz to dla Pana?

– Czy Pani wie, ile tych zeszytów w sumie Pani zrobiła?
– Nie wiem, bardzo dużo. Kiedy tu przyjechałam większość oddałam kuzynce Ewuni, siostrzenicy męża. Wiem, że ona się tymi zbiorami zaopiekuje i na pewno ich nie zniszczy. Tu mam ich jeszcze
kilkadziesiąt (pani Alina pokazuje mi całą szufladę kolorowych, ozdobionych zeszytów, o różnych formatach).

– Bardzo różnie. Zależy jaki jazz i kiedy. Jazz jest muzyką wciąż
rozwijającą się i inspirującą. Muzyka jazzowa dzięki instrumentalistom, czyli tym którzy kreują tą muzykę na żywo, jest ona tak fantastyczna. Geniusze muzyczni jak Herby Hancock, Chick Corea i wielu,
wielu innych, którzy stworzyli we mnie obraz muzyczny, dzięki którym gram.

– Czy ma Pani jakieś ulubione przepisy?

– Improwizacja jest zatem istotnym elementem?

– Tu mam przepisy na torty i inne słodkości, cudo. Jestem okropnym łasuchem. Jeśli ktoś da mi zupę i ciastka, to na pewno zjem ciastka.

– Bardzo istotnym, odróżnia indywidualności od reszty innych muzyków.

– Co by Pani poradziła młodym osobom, żeby je zachęcić do gotowania?

– Jesteśmy w Legionowie, wywiad ukaże się w magazynie Moje
Legionowo, chciałam zapytać Pana o to miasto właśnie. wiem, że
jest Pan związany z Krakowem.

– Trzeba je przekonywać, że takie własne potrawy są lepsze, zdrowsze. Tu w DPS robimy kulinarne środy i chociaż mamy stołówkę, same też gotujemy dla przyjemności.

– Tak, jestem Krakusem, ale los rzucił mnie tu na Mazowsze, poznałem Lidię, mieszkaliśmy przez pewien czas w Warszawie, ze względu na trudną sytuację mieszkaniową udało nam się zamieszkać
w Legionowie dzięki zamianie mieszkań.

– Czy rodzina pomagała Pani zbierać przepisy?
– Absolutnie nie, ale jak jakiś przepis był potrzebny, zawsze wiedzieli, gdzie go szukać. Młodzi znajomi też chętnie przychodzili
po porady.

– A świat muzyczny Legionowa?
– Znam kilkunastu muzyków, ale to nie jest duże środowisko. nie
jest to przecież metropolia, bywam na spotkaniach muzycznych muzyków z Legionowa.

– Czy wciąż kolekcjonuje Pani przepisy?
– Teraz już tylko je wycinam, nie mam siły ich wklejać. Bardzo dużo za to czytam, bo to uwielbiam. Chciałbym przekazać komuś moje
zbiory – osobie, która się nimi zaopiekuje.
Rozmawiała Anna Szczepłek n

– Liczymy zatem na kolejny Pański występ. Życzymy sukcesów
i realizacji planów. Serdecznie dziękuję za rozmowę.
– Dzięki! n

Legionowo włącza się w akcję profrekwencyjną „Masz głos Masz wybór”. Głównym jej
celem jest zmobilizowanie lokalnej społeczności do udziału w wyborach samorządowych, które odbędą się 16 listopada. Oprócz
plakatów, billboardów i ulotek zachęcających do udziału w wyborach, na stronie
www.legionowo.pl pojawiła się także wyszukiwarka, która pomoże znaleźć drogę do właściwego lokalu w dniu wyborów.
Zarejestrowane zostały już listy kandydatów do rad miasta, powiatu i sejmiku wojewódzkiego, a także zgłoszeni kandydaci
na prezydenta Legionowa. Ponieważ wybory
to święto demokracji, zarówno kandydatom,

jak i władzom miasta zależy, aby uczestniczyło w nich jak najwięcej mieszkańców.
– Zachęceni ogólnopolską akcją profrekwencyjną dołączyliśmy do Masz Głos, Masz
Wybór. Zamówiliśmy komplet materiałów
przedwyborczych takich jak. plakaty, ulotki,
billboardy. Będziemy je rozdawać podczas
imprez miejskich oraz dystrybuować wśród
naszych mieszkańców. Mam nadzieję, że jak
największa liczba legionowian wyjdzie 16 listopada z domów i uda się do urn wyborczych. Nasza akcja nie ma na celu wskazania
na kogo oddać głos, ma jedynie zachęcić, aby
z możliwości wyboru skorzystać – mówi zastępca prezydenta miasta, Piotr Zadrożny.
Wybory samorządowe to niezwykle ważne
dla lokalnej społeczności wydarzenie. O fotel prezydenta miasta walczyć będzie dwóch
kandydatów, o 23 mandaty radnych miejskich – 75 osób, w wyborach do rady powiatu wystartuje 266 osób, 131 z nich ubiega się
o jeden z 11 mandatów przypadających
na Legionowo.
– To wyjątkowo ważne wybory – władze
gminy, powiatu i województwa decydują
w sprawach, które najbardziej wpływają
na nasze życie. Po raz pierwszy wybierzemy
radnych w okręgach jednomandatowych.
Chcemy dotrzeć do ludzi młodych, niezdecydowanych czy w ogóle chcą pójść tego dnia
do urn. Pragniemy pokazać, że każdy głos
jest ważny, bo tylko biorąc udział w głosowa-
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I. Rozszerzanie współpracy szkół i przedszkoli
na rzecz propagowania i wdrażania dobrych
praktyk:
1. nauczycieli w zakresie:
a) rozwijania kompetencji kluczowych
uczniów,
b) optymalizacji warunków rozwoju
uczniów odpowiednio do ich indywidualnych potrzeb i możliwości.
2. kadry kierowniczej w zakresie:
a) zarządzania pracą szkół i przedszkoli w obszarach spójnych
z priorytetami MEN oraz problematyką kontrolną Kuratorium Oświaty.
II. Podniesienie jakości pracy szkół i przedszkoli w obszarach wymagających poprawy odpowiednio do wniosków przyjętych przez rady pedagogiczne jako wiążące na rok szkolny 2014/15; określenie przez
szkoły/przedszkola ilościowych bądź jakościowych wskaźników pożądanej zmiany jakościowej oraz ich przekazanie do Wydziału Edukacji.
Jak wygląda to w praktyce? Właściwej realizacji wyznaczonych celów zarówno w szkołach, jak i przedszkolach z pewnością sprzyja indywidualizacja i personalizacja nauczania.
Dzielenie się doświadczeniem poprzez: cykle spotkań, pokazowe
lekcje, konferencje, platformę edukacyjną czy udostępnianie ciekawych, inspirujących scenariuszy zajęć z pewnością ułatwi i uatrakcyjni wdrażanie w życie legionowskich priorytetów oświatowych.
Do końca września dyrektorzy placówek oświatowych sporządzili
dokumenty dotyczące realizacji ustalonych priorytetów tj. plany wymiany doświadczeń nauczycieli i kadry kierowniczej oraz planowane
osiągnięcia / dokonania w obszarach wynikających z wniosków przyjętych przez rady pedagogiczne na rok szkolny 2014/15.
Małgorzata Luzak
Radna Rady Miasta Legionowo n

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.
Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku 2014/15 to
dokument, który stanowi podstawę do planowania przez organy nadzoru pedagogicznego, a także placówki doskonalenia nauczycieli działań w danym roku szkolnym.
W strategii Rozwoju Gminy Miejskiej Legionowo celem operacyjnym jest stałe doskonalenie uwarunkowań jakości pracy przedszkoli
i szkół miejskich, uwzględniające nowelizację ustawy o systemie
oświaty oraz rozporządzenia w sprawie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Zapisy ww. dokumentów, cele strategiczne polskiej oświaty (dobry start, kompetencje – klucz do przyszłości, wysoka
jakość edukacji) oraz wnioski z podsumowania pracy szkół i przedszkoli, analiza wyników kształcenia na poszczególnych etapach edukacji służą do sformułowania priorytetów lokalnej polityki
edukacyjnej w danym roku szkolnym.
Najważniejsze priorytety na rok szkolny 2014/2015 w legionowskich
przedszkolach i szkołach to:

W nowoczesnym budynku pozbawionym barier architektonicznych,
otoczonym pięknym ogrodem nasi mieszkańcy spędzają czas mając
u swego boku wykwalifikowany personel. m.in. pielęgniarki, opiekunki czy pokojowe. Mieszkańcy „Kombatanta” realizują swe pasje. Dzisiaj przedstawiamy rozmowę z Aliną Krzymowską, l. 83, mieszkanką
DPS „Kombatant” w Legionowie
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niu ma się potem podstawy do rozliczania
swych przedstawicieli – mówi Zadrożny.
Celem programu Masz Głos, Masz Wybór
jest zwiększenie zaangażowania obywateli
w życie publiczne, wspieranie współpracy
mieszkańców z lokalnymi władzami, ponad
podziałami i sympatiami politycznymi.
W 2014 r. działania skupiają się na ułatwieniu mieszkańcom świadomego udziału w wyborach samorządowych.
Na stronie internetowej miasta www.legionowo.pl pod bannerem „Masz głos masz wybór” oraz w Biuletynie Informacji Publicznej
w zakładce „Wybory samorządowe 2014” pojawiła się wyszukiwarka okręgów wyborczych. Klikając na pierwszą literę nazwy ulicy
znajdujemy swoją ulicę i numer domu
i otrzymujemy informację o siedzibie komisji, okręgu wyborczym do Rady Miasta, Powiatu
i
Sejmiku
Województwa
Mazowieckiego.
Lokale obwodowych komisji wyborczych
w dniu 16 listopada 2014 r. (niedziela) będą
otwarte w godz. 7:00–21:00.
Urzędnik Wyborczy w Legionowie
Danuta Szczepanik- Sekretarz Miasta Legionowo
Urząd Miasta Legionowo
ul. marsz. J. Piłsudskiego 41
tel. 22 766 40 03
fax 22 774 02 32 e-mail: sekretarz@um.legionowo.pl
Miejska Komisja Wyborcza w Legionowie
ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 41 pok. 4.04
(III piętro) tel. 22 766 40 05,22 766 41 04 n

historia

muzeum w Legionowie

nowy partner Legionowa

Nowa wystawa w Muzeum Historycznym w Legionowie
Do końca roku można oglądać unikalną wystawę sprzętu łączności: Druciki, pająki, radziki… 95 lat tradycji szkolenia
żołnierzy wojsk łączności w Zegrzu. Wernisaż odbył się 7 września w pawilonie Muzeum Historycznego
przy ul. Mickiewicza 23.

go. Zgromadzone na ekspozycji przedmioty obrazują rozwój sprzętu
łącznościowego od okresu przedwojennego, poprzez lata powojenne,
po urządzenia używane współcześnie. Uzupełnieniem zbioru radiostacji, radiolinii, łącznic, telefonów i innych urządzeń są plansze poświęcone historii ośrodka, instrukcje obsługi sprzętu łączności, odznaki
i medale pamiątkowe. Do najciekawszych zabytków należy unikatowy
aparat telegraficzny Hughesa – tzw. JUZ.
Serdecznie zapraszamy do obejrzenia tej wyjątkowej wystawy i mamy nadzieję, że wzbudzi ona zainteresowanie wśród fachowców
i mieszkańców Legionowa oraz powiatu, których duża część ma ścisłe związki z wojskiem. Ekspozycja wpisuje się w ideę budowania tożsamości lokalnej, a jej nierozerwalnym elementem są tradycje
zegrzyńskiego ośrodka szkolenia wojsk łączności.
ppłk Mirosław Pakuła,
ppłk Mieczysław Hucał,
Muzeum Historyczne w Legionowie n

Prezentowana ekspozycja ukazuje bogatą historię zegrzyńskiego
ośrodka szkolenia wojsk łączności. „Druciki, pająki, radziki” – te żartobliwe określenia przywarły do żołnierzy – łącznościowców jeszcze
przed II wojną światową. 13 września 2014 r. minęło 95 lat od chwili
rozpoczęcia szkolenia wojskowych kadr łączności w Zegrzu.
Zabytki prezentowane na wystawie pochodzą ze zbiorów Centrum
Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu, Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu, Muzeum Wojska Polskiego oraz z prywatnej kolekcji ppłk. Mieczysława Hucała. Po raz pierwszy zwiedzającym
udostępniony został tak duży zbiór wojskowego sprzętu łącznościowe-

Łotewski partner Legionowa
otewska Carnikava jest piątym
miastem partnerskim Legionowa. Umowę o współpracy podpisali Daiga Jurevica, mer Carnikavy
oraz Roman Smogorzewski, prezydent Legionowa.

Ł

wchodzą także Garciems, Gauja, Lilaste
oraz Kalngale.Corocznym wydarzeniem
w mieście jest Lamprey Festival – Festiwal
Minoga, który jest rozpoczęciem sezonu łowienia tych ryb. Podczas wydarzenia, które
ma miejsce w trzecią sobotę sierpnia, odby-

zwanie i 12 lat później kwestie kanalizacji nie są w ogóle poruszane
podczas spotkań. Nie dlatego, że nie są ważne dla mieszkańców, lecz
z prostej przyczyny – nie są problemem, ponieważ praktycznie każdy
mieszkaniec ma dostęp do sieci kanalizacyjnej – mówi prezydent.
Możliwość podłączenia to nie wszystko. Czasem, głównie w przypadku nieruchomości znacznie oddalonych od przyłącza, problemem
jest wybudowanie przyłącza na terenie działki – dla domów położonych 50–70- metrów od ulicy może to się okazać bardzo kosztowną
inwestycją. PWK znalazło na to sposób – 45% dofinansowanie ze
środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej (NFOŚiGW). – Inne przedsiębiorstwa nie prowadzą takich
projektów, ponieważ mówiąc w skrócie trzeba się przy nich sporo narobić – mówi prezes Grzegorz Gruczek. Legionowo jednak postanowiło się zaangażować. Dzięki temu 110 rodzin podłączyło się
do zbiorczego systemu kanalizacyjnego. W sumie wybudowano ponad 1,5 km przyłączy na prywatnych działkach a całkowity koszt
przedsięwzięcia to blisko 730 tys., z czego prawie 330 tys. zł pochodzi
z NFOŚiGW. PWK z własnych środków (ponad 130 tys. zł) wybudowało kanalizację od kanału w ulicy do granicy działki.
W latach 2009–2014 wybudowano 25 km kanalizacji, zmodernizowano układ kanalizacji w centrum i przepompownie, zlikwidowano
uciążliwą przepompownię w centrum miasta. We wrześniu tego roku
spółka wystąpiła do Ministerstwa Środowiska o rozszerzenie zakresu
wykonanych robót o budowę agregatorni na terenie „Centralnej”
przepompowni ścieków wraz z remontem zewnętrznej elewacji przepompowni oraz budowę kanalizacji sanitarnej w ulicy Norwida, Strużańskiej, Sobieskiego, Schabowskiego, Kordeckiego, Mickiewicza
oraz Jodłowej o łącznej długości ponad 1 km.
Dzięki IV etapowi do sieci miejskiej kanalizacji podłączeni zostali
mieszkańcy Bukowca C i Grudzi. Jest to ważny teren, gdyż badania
wód gruntowych pokazują zanieczyszczenia, wynikające głównie z nieszczelnych szamb. Dzięki wybudowaniu kanalizacji ponad 350 rodzin
otrzymało możliwość podłączenia się do zbiorczego systemu, mieszkańcy tego rejonu chętnie przyłączają się do miejskiej sieci wodociągu.
Tamara Mytkowska n

Zakończenie kanalizacji praktycznie całego miasta to efekt
realizacji III etapu budowy oraz modernizacji systemu kanalizacji sanitarnej na terenie Legionowa oraz IV etapu budowy kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Bukowiec C
i Grudzie. Za blisko 22,5 mln zł wybudowano 25 km systemu i właściwie zakończono proces kanalizacji miasta.

Muzeum pod dwiema „Wierzbami”
Legionowskie Muzeum zajęło pierwsze miejsce w VIII edycji konkursu Mazowieckie Zdarzenia Muzealne – Wierzba w kategorii wystaw przygotowywanych
przez mniejsze muzea. Kapituła konkursu wyróżniła placówkę za ekspozycję
czasową „Przemysł Legionowa 1897–1939”.
przemysłu, który obejmował także wykłady dla
mieszkańców i zajęcia edukacyjne dla dzieci.
Projekt składał się z czterech elementów.
Wystawa została otwarta 20 października 2013 r., obejrzało ją ponad tysiąc osób.
Przygotowano i wydrukowano zeszyty edukacyjne dla dzieci i młodzieży, które były
podstawą do prowadzenia lekcji muzealnych,
w których wzięło udział 600 uczniów. Ostatnim elementem była wystawa internetowa.
Przed rokiem placówkę uhonorowano I miejscem także w kategorii mniejszych
muzeów za wystawę „W krainach lodu i książek – rzecz o Alinie i Czesławie Centkiewiczach”.
Tamara Mytkowska n

Jak wspomina prezydent Roman Smogorzewski, na początku pracy
w legionowskim samorządzie podczas większości spotkań z mieszkańcami podnoszone były kwestie skanalizowania miasta i dostępu do wody z wodociągów. – To są inwestycje misyjne – stopa zwrotu
poniesionych przez spółkę kosztów jest bardzo niska. Ale w Legionowie, w przeciwieństwie do innych okolicznych gmin, podjęliśmy to wy-
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wa się parada, koncerty i wydarzenia sportowe, gotowana jest także zupa z minoga dla
mieszkańców.
Według danych na rok 2012 w mieście
mieszkały 4083 osoby.
Tamara Mytkowska n

Podobnie jak z pozostałymi miastami partnerskimi, także podstawą umowy z Carnikavą jest rozwijanie dobrosąsiedzkich
kontaktów między mieszkańcami, wspieranie i umacnianie więzi między obywatelami
Polski i Łotwy, jak również współpracy
w dziedzinie kultury, sportu, wymiany młodzieży oraz ułatwianie nawiązywania kontaktów przez przedstawicieli miejscowego
małego biznesu.
– Chcemy rozwijać przyjaźń między Legionowem a Carnikavą, w której mieszka ponad 100
Polaków a duża część mieszkańców ma polskie
korzenie. Podczas wyjazdu podpisana została
także umowa o przyjaźni z miejscową szkołą
i naszym Zespołem Szkół nr 3. Mam nadzieję,
że już wkrótce przyjmiemy uczniów z Łotwy,
a nasze dzieci będą mogły odwiedzić Carnikavę – mówi Roman Smogorzewski.
Carnikava położona jest zaledwie 25 km
od stolicy kraju – Rygi. Gmina składa się z 5
miasteczek: oprócz Carnikavy w jej skład

Miasto skanalizowane, przyłącza
dofinansowane

Konkurs Mazowieckie Zdarzenia Kulturalne „Wierzba” organizuje Mazowiecki
Urząd Marszałkowski.
– Przyznanie pierwszego miejsca naszemu
muzeum niesie taki komunikat, że tu w Legionowie jest nowoczesne i prężne działające muzeum, które stało się już poważnym
partnerem dla muzealników na Mazowszu
i w kraju. Przyznanie tej nagrody jest też jakimś sposobem kreowania pozytywnego wizerunku Legionowa na zewnątrz – mówił
po zdobyciu nagrody dyrektor dr hab. Jacek
Szczepański.
Kapituła doceniła wystawę czasową „Przemysłowe Legionowo” – jest to szeroki projekt
dotyczący przedwojennego legionowskiego

aktualności
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kronika policyjna

Obowiązkowe
odblaski dla pieszych
31 sierpnia weszła w życie nowelizacja Prawa
o ruchu drogowym. Od tego dnia każdy pieszy,
poruszający się po zmierzchu po drodze poza
obszarem zabudowanym, ma obowiązek używania elementów odblaskowych. Osobom nie
stosującym się do tego przepisu grozi mandat
od 20 do 500 złotych. Dotychczas taki obowiązek dotyczył tylko dzieci poniżej 15. roku życia.

Policyjne statystyki
Każdego roku na polskich drogach giną
setki osób. Wiele ofiar to osoby poruszające się po zmierzchu wzdłuż nieoświetlonych
dróg. Najczęstszą przyczyną wypadków
z winy kierującego było nieprawidłowe
przejeżdżanie przejścia dla pieszych, kolejną – gdy kierujący nie udzielił pierwszeństwa pieszemu. Natomiast najczęstszą
przyczyną wypadków z winy pieszego było
nieostrożne wejście na jezdnię przed jadącym pojazdem oraz przekraczanie jezdni
w miejscu niedozwolonym.

eksperci dla Mojego Legionowa
Nowe zapisy
Aby zwiększyć bezpieczeństwo pieszych
na drogach, prowadzono liczne kampanie
mające na celu zachęcić użytkowników
do noszenia elementów odblaskowych. Dotychczasowe zapisy ustawy Prawo o ruchu
drogowym nakładały taki obowiązek jedynie na osoby poniżej 15-go roku życia.
Teraz ustawodawca rozszerzył ten zapis
na wszystkich, którzy poruszają się po zmierzchu poza obszarem zabudowanym. Wyjątek
dotyczy tylko pieszego, który może poruszać
się po drodze po zmierzchu poza obszarem
zabudowanym bez elementów odblaskowych,
jeżeli porusza się po drodze przeznaczonej
wyłącznie dla pieszych lub po chodniku oraz
w strefie zamieszkania, gdzie pieszy ma
pierwszeństwo przed pojazdem.

Jestem widoczny, jestem bezpieczny
Warto pamiętać, że pieszy na drodze nie ma
takiej ochrony, jaką ma kierujący czy pasażer samochodu. Nie chronią go pasy bezpieczeństwa,
poduszki powietrzne czy kurtyny. Dlatego tak
ważna staje się jego widoczność na drodze. Jak
wynika z analiz, po zmroku, pieszy ubrany
w ciemny strój jest widziany przez kierującego

Kronika policyjna

pojazdem z odległości około 40 metrów. Zakładając, że
minimalna droga zatrzymania samochodu jadącego
z prędkością 50 km/godz. to
około 30 metrów, a przy prędkości 90 km/godz.
– 90 metrów, kierujący nie ma praktycznie czasu na reakcję. Natomiast osoba piesza, mająca
na sobie elementy odblaskowe staje się widoczna nawet z odległości 150 metrów! Kierujący
pojazdem zyskuje w ten sposób czas na wykonanie dowolnego manewru: może zwolnić, wyhamować i bezpiecznie ominąć pieszego.

Niewielki koszt, ogromny zysk
W uzasadnieniu do projektu nowelizacji
Prawa o ruchu drogowym podkreślano, że
koszty wyposażenia w elementy odblaskowe
są znikome, natomiast koszty leczenia ofiar
wypadków, nie licząc strat materialnych są
zdecydowanie wyższe i trudne do oszacowania. Przepis ten nie powoduje obciążenia dla
budżetu państwa czy jednostek samorządu
terytorialnego, może natomiast ocalić życie
wielu użytkownikom dróg.
asp. Emilia Kuligowska
oficer prasowy KPP Legionowo n

samochodem. Ujęli, jak się okazało, pijanego kierowcę i przekazali
go załodze Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Legionowie.

Zatrzymana poszukiwana listem gończym

Uratowali niedoszłego samobójcę

Poszukiwana od 4 miesięcy za kradzież Dorota D. została zatrzymana. Ukrywająca się przed wymiarem sprawiedliwości 38-latka
trafiła do zakładu karnego, gdzie spędzi pół roku.
Legionowski Sąd Rejonowy wydał za nią list gończy. Kobieta nie
wiedziała, że policjanci z wydziału kryminalnego od pewnego czasu byli na jej tropie. Kobieta wpadła w Legionowie przy ul. Kruczej.
Zaskoczona widokiem policjantów nie stawiała oporu.

Patrol Straży Miejskiej podczas pełnienia służby, otrzymał zgłoszenie o mężczyźnie, który ma zamiar popełnić samobójstwo. Dzięki szybkiej interwencji do nieszczęścia nie doszło. Strażnicy Miejscy
ruszyli w teren i odnaleźli rozstrzęsionego, 40-letniego mieszkańca. Zanim pojawił się na miejscu patrol policyjny, strażnicy starali
się uspokoić mężczyznę.

Nie daj się oszukać!
Papierosy z przemytu na targowisku

Policjanci przypominają, aby uważać na oszustów. W ostatnim
czasie odnotowaliśmy kolejne przypadki przestępstw, których ofiarami były starsze, samotnie mieszkające i łatwowiernie osoby. Policja apeluje o ostrożność w kontaktach z osobami pukającymi
do mieszkań i podającymi się za przedstawicieli
różnych instytucji.
Na początku października przy ul. Zegrzyńskiej o godzinie 900 do drzwi 87-letniej
mieszkanki zapukały dwie kobiety,
które przedstawiły się jako pracownice Wodociągów Miejskich.Weszły do domu pod pretekstem
kontroli wody. Jedna z kobiet odkręciła wodę i powiedziała, że
właścicielka nie będzie za nią
płaciła, bo woda jest brudna
– kazała kobiecie podpisać jakiś
dokument. Kobieta zorientowała
się, że ma do czynienia z oszustkami i kazała im wyjść z mieszkania. Potem zorientowała się, że w przedpokoju nie ma jej torebki, w której miała 100 zł
i dokumenty. Pokrzywdzona opisała policjantom, że jedna z kobiet
miała około 50 lat, krótkie blond włosy. Druga natomiast wyglądała
na 30 lat i miała ciemną karnacje oraz ciemne włosy upięte do tyłu.
Policjanci prowadzą dochodzenie.
na podstawie kpplegionowo.policja.waw.pl n

270 paczek wyrobów tytoniowych o wartości około 1700 złotych
przejęli policjanci z zespołu wywiadowczo-patrolowego na targowisku miejskim. Oczywiście towar nie miał polskich znaków akcyzy.
Działania policjantów doprowadziły do zatrzymania 26-letniego mężczyzny, który na terenie bazaru próbował ukryć torbę pod koło
zaparkowanego samochodu. Policjanci znali mężczyznę, gdyż
wcześniej był on zatrzymywany
za posiadanie papierosów bez
polskich znaków skarbowych.
Kiedy policjanci sprawdzili
torbę było w niej 270 paczek. 26-latek wkrótce usłyszy
zarzuty. Mężczyźnie za popełnione wykroczenie zgodnie
z Ustawą karno- skarbową grozi
kara grzywny.

Ujęcie pijanego kierowcy.
Strażnicy Miejscy podczas pełnienia służby ujęli w godzinach wieczornych pijanego kierowcę.
Funkcjonariusze wylegitymowali mężczyznę, który około godziny 1600 spożywał alkohol na jednej z legionowskich ulic. Kilka godzin później zauważyli tego samego człowieka, już jako kierującego

palenia wielonerwowe to wszystko objawy tej podstępnej choroby.
W razie podejrzenia, że pies choruje na boreliozę, należy zrobić testy i po potwierdzeniu rozpocząć leczenie. Niestety, testy mogą być
fałszywie dodatnie i tylko test ujemny może nam dać jasną odpowiedź, że nie mamy do czynienia z boreliozą. Choroba ta daje nawroty i właściciel musi zdawać sobie sprawę z tego, że do końca
życia psa powinien być wyczulony na charakterystyczne objawy.
Erlichioza – do niedawna uznawana za chorobę występującą u psów
z obszarów tropikalnych i subtropikalnych, teraz zaczyna mieć znaczenie i w Europie. Objawy w zależności od fazy choroby to powracające gorączki, powiększenie węzłów chłonnych, powiększenie
śledziony, zapalenie śluzówki nosa, krwawienia z nosa, obrzęki kończyn, a u samców moszny. W ciężkim przebiegu dołączają się zmiany w oczach, włącznie z utratą wzroku, zapalenie opon mózgowych
i mózgu. Aby potwierdzić diagnozę warto zrobić testy w laboratorium
i natychmiast rozpocząć leczenie. Podobnie jak przy boreliozie antybiotyk podaje się długo bo co najmniej 3 tygodnie.
Anaplazmoza to choroba dotykająca psy i koty, a także ludzi. powodowana jest przez riketsje, które atakują płytki krwi lub granulocyty. Objawów bardzo często brak, bywa, ze pojawiają się bóle
stawów i kulawizny, gorączka i spadek apetytu. Wobec tego, że
w gabinetach dostępne są już testy, warto przy podejrzeniach to
sprawdzić, bo leczenie jest dosyć proste – jak w przypadku boreliozy i erlichiozy podajemy antybiotyki z grupy tetracyklin.
Na koniec przypominam, że najlepszym sposobem,
aby ochronić swojego pupila przed wyżej wymienionymi chorobami, jest zabezpieczanie przed kleszczami. Mamy na rynku mnóstwo doskonałych
produktów, które skutecznie zabezpieczą psa
czy kota i możliwe, że w ten prosty sposób
uratują mu życie!
lek. wet. Małgorzata Charzyńska-Wróbel
z legionowskiego gabinetu weterynaryjnego n
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Kleszcze – straszni zabójcy
O tych brzydkich pajęczakach mówi się, że są najniebezpieczniejszym zwierzęciem w Polsce. Wiele osób to dziwi, bo spotkanie niedźwiedzia na szlaku górskim wydaje
się bardziej niebezpieczne. Kleszcz to przecież taki malutki „robaczek”, więc jak to możliwe, że jest taki groźny?
Na terenie Polski mamy trzy główne gatunki kleszczy: Ixodes ricinus, Dermacentor reticulatus i Rhipicephalus sanguineus. Samice
wszystkich żerują na zwierzętach i człowieku, przenosząc choroby
poprzez przeniesienie bakterii, pasożytów czy wirusów. Sam kleszcz
nie stanowi problemu, nie sprawia bólu nawet jak się wgryza w swojego żywiciela. Niebezpieczne, mogące zagrażać życiu są natomiast
te drobnoustroje, które kleszczyca przenosi podczas ssania. Jeśli chodzi o zagrożenie psów i kotów w Polsce, to wymienia się cztery podstawowe choroby: babeszjoza, borelioza, erlichioza i anaplazmoza.
Babeszjoza to choroba, która od około 20 lat bardzo poważnie
zagraża co roku naszym psom. Objawy mogą być bardzo różne,
od posmutnienia, wymiotów, wysokiej gorączki, po problemy z chodzeniem, zaburzenia siusiania, a czasem żółtaczkę i krwiomocz.
Ostateczną diagnozę stawia lekarz na podstawie objawów i wyników badania krwi. Leczenie podjęte w porę daje natychmiastowe
efekty. Bardzo istotne jest wprowadzenie dodatkowego leczenia powikłań i ochrona nerek, tak by pozornie wyleczony pies nie miał potem powikłań w postaci przewlekłej niewydolności nerek.
Borelioza to choroba wspólna psom i ludziom. Objawy mogą pojawiać się po wielu tygodniach czy miesiącach. Kulawizny, bolesność
stawów i ich obrzęki, gorączka, brak apetytu, zapalenie nerek, za-
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Na grzyby…
Czas grzybobrania w pełni. Lubimy te
długie, zdrowe spacery po lesie, gdy
złota polska jesień rozpieszcza nas
piękną pogodą i feerią barw na drzewach. Ale w grzybobraniu chodzi
przecież nie o te doznania estetyczne, czy relaks. Mamy nazbierać pełne
kosze grzybów. I tu rodzi się problem,
który jadalny, który niejadalny, a który trujący.
Nie chcę tu pouczać wytrawnych grzybiarzy, bo oni to wiedzą najlepiej. Ale tych mniej
doświadczonych po raz kolejny informuję:
zbieramy tylko te grzyby, które znamy i nie
mamy wątpliwości, co do ich jadalności.
Obecnie nadchodzi czas zbierania gąsek są
to grzyby blaszkowe, które najłatwiej pomylić
z najbardziej trującym grzybem, jakim jest
muchomor sromotnikowy. Jeśli jakiś grzyb
blaszkowy budzi twoja wątpliwość- wyrzuć go!
Grzyby oprócz walorów smakowych (dla
smakoszy to nie zastąpiony smak), nie wnoszą
do naszej diety wartościowych składników.
Mają bardzo mało witamin, niewiele składników mineralnych, a białka i cukry w nich zawarte, są trudne do strawienia przez nasz
układ pokarmowy. Dorosłe osoby radzą sobie

z tym, ale dzieci, których przewód pokarmowy jest jeszcze nie w pełni sprawny (przez
mniejszą aktywność enzymów trawiennych),
nie radza sobie zbyt dobrze z trawieniem grzybów. Nawet grzyby jadalne trudno są trawione przez dzieci. Watroba i trzustka małego
człowieka uczy się wydzielania enzymów poprzez stopniową ich stymulację różnymi pokarmami. Grzybów małe dzieci nie potrafią
jeszcze sprawnie trawić.Podanie małemu
dziecku grzybów może narazić go na zaburzenia trawienia- niestrawność pokarmową, z takimi objawami jak: bóle brzucha, wymioty,
biegunka, bóle głowy. Uznaje się, że grzybów
dzieciom nie należy podawać do ukończenia 6-go roku życia. Dorosłe osoby powinny
też jeść grzyby ostrożnie po długim gotowaniu
i w niezbyt dużych ilościach.
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Grzybów nie powinny jeść osoby z rozpoznanymi chorobami wątroby, trzustki oraz
przewodu pokarmowego (żołądka, dwunastnicy, jelit).
Nie służą też grzyby osobom chorym
na dmę moczową. Zjedzenie w większej ilości moga wywołać ataki podagry
(bóli stawowych).
Zachęcam zatem bardziej do spacerów po lesie,
a grzybobranie pozostawny raczej dobrym znawcom tematu.
Iwona Górska
Lekarz pediatra
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