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Sza now ni Pań stwo,
po raz ko lej ny oka za ło się, że le gio now scy urzęd ni cy są spe -
cja li sta mi w po zy ski wa niu środ ków ze wnętrz nych. Unij ne
pie nią dze do fi nan so wa ły nam Are nę Le gio no wo, re wi ta li za -
cję mia sta, sieć mo ni to rin gu, te raz Szwaj ca rzy w 85% sfi -
nan su ją dwo rzec, par king wie lo po zio mo wy i uli cę, któ ra
sko mu ni ku je bli skie geo gra ficz nie, lecz do tąd od da lo ne dla
zmo to ry zo wa nych dziel ni ce mia sta.

To by ła gra o na praw dę du że pie nią dze, a chęt -
nych do po zy ska nia szwaj car skich fun du szy by ło
wie lu. Na si urzęd ni cy swą mo zol ną i cię żką pra cą
przy go to wa li pro jekt, któ ry po ko nał dzie siąt ki in -
nych chęt nych do otrzy ma nia środ ków ze szwaj -
car skie go pro gra mu, speł nił nie zwy kle
ry go ry stycz ne wy ma ga nia nie tyl ko szwaj car skich,
ale ta kże po śred ni czą cych w Pol sce in sty tu cji i zo -
stał wy bra ny ja ko je den z nie wie le po nad 50
(w tym za le d wie 16 in fra struk tu ral nych) pro jek -
tów, któ re otrzy ma ły do fi nan so wa nie. Le gio no wo
otrzy ma pra wie 10 mln z prze zna czo nych na Prio -
ry tet II – Śro do wi sko i in fra struk tu ra 127,5 mi lio -
nów fran ków.

Po nad mie siąc od otrzy ma nia tej in for ma cji na -
dal trud no uwie rzyć, że Le gio no wo do cze ka się
bu dyn ku, któ ry obok ra tu sza i Are ny Le gio no wo
sta nie się wi zy tów ką mia sta. Po la tach po sia da nia
pseu do dwor ca (a wła ści wie ba ra ków, któ re z za ło -
że nia tym cza so we, ist nia ły po nad 20 lat), po wsta -
nie dwo rzec z praw dzi we go zda rze nia. W pa kie cie
z nim ta kże par king dla pod ró żnych i no wa uli ca.
A kosz to wać to bę dzie nasz bu dżet za le d wie 15%
war to ści tej in we sty cji.

Przez la ta po ja wia ły się ró żne kon cep cje dwor -
ca – nie któ re lep sze, in ne gor sze, nie któ re na wią -
zy wa ły do na szej hi sto rii, ró żni ły się one wszyst kim
– wy glą dem, ilo ścią kon dy gna cji, a ta kże, a mo że
przede wszyst kim – ce ną. Obec ny pro jekt mo że się
po do bać lub nie, o gu stach nie po win no się dys ku -
to wać. Ma jed nak jed ną ogrom ną za le tę – jest wie -
lo krot nie tań szy niż po przed nio pre zen to wa ne.
Nie mo żna za po mi nać, że po wstał pod ogrom ną
pre sją go nią cych i nie prze kra czal nych ter mi nów.
Wia do mo – jak w szwaj car skim ze gar ku wszyst ko
mu sia ło być na czas, nie by ło mo żli wo ści ja kich -
kol wiek opóź nień.

Za pew ne po ja wia ją się gło sy mal kon ten tów
z py ta niem czy Le gio no wo po trze bu je tak wiel kie -
go dwor ca. Sa me go dwor ca oczy wi ście nie. Ale ten
trzy kon dy gna cyj ny bu dy nek nie bę dzie w ca ło ści
po cze kal nią z ka sa mi. Na par te rze znaj dzie się
prze strzeń ob słu gu ją ca pod ró żnych oraz skle py
i punk ty usłu go we. Dwie gór ne kon dy gna cje wy -

wal czy li śmy, po nie waż to prze strzeń, któ rej wy bu -
do wa nie kosz to wa ło by mi lio ny, w do sko na łej lo -
ka li za cji, wy ma rzo na pod dzia łal ność kul tu ro wą
słu żą cą pod ró żnym – nie tyl ko tym spo za mia sta,
lecz przede wszyst kim na szym miesz kań com, któ -
rzy co dzien nie obok bu dyn ku bę dą prze cho dzi li.
Jed nym z po my słów by ło umiesz cze nie tam Mu -
zeum Ko lej nic twa. Roz wa ża my umiesz cze nie tam
no wo cze snej mul ti me dial nej bi blio te ki dla pod ró -
żnych – ze sta no wi ska mi in ter ne to wy mi, ka wiar -
nią, czy tel nią pra sy, wy po ży czal nią ksią żek, któ re
prze czy tać mo żna w po cią gu. W bu dyn ku znaj dzie
się rów nież wy sta wa na te mat na szych dar czyń ców
– w koń cu nie ka żdy da je ot tak w pre zen cie po -
nad 31 mln zł. Chce my w ten spo sób po dzię ko wać
Szwaj ca rom za wy ró żnie nie Le gio no wa, da nie
nam szan sy na re ali za cję tej in we sty cji.

O po stę pach w bu do wie bę dzie my in for mo wać
na bie żą co – za chę cam do za glą da nia na na szą
stro nę in ter ne to wą www.le gio no wo.pl, pro fil mia -
sta i Cen trum Ko mu ni ka cyj ne go na por ta lu spo -
łecz no ścio wym Fa ce bo ok, a ta kże za re je stro wa nia
swych nu me rów te le fo nów w ba zie SMS – to nic
nie kosz tu je, a pro sto na te le fon ko mór ko wy otrzy -
my wać bę dą Pań stwo in for ma cje o ewen tu al nych
utrud nie niach na dro gach zwią za nych z bu do wą,
aler ty po go do we a ta kże przy jem ne in for ma cje
z za pro sze nia mi na miej skie im pre zy.

Ro man Smo go rzew ski
Pre zy dent Mia sta Le gio no wo n
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Kon sul ta cje NGO
Trwa ją kon sul ta cje Pro gra mu współ pra cy Gmi -

ny Le gio no wo z or ga ni za cja mi po za rzą do wy mi
oraz in ny mi pod mio ta mi pro wa dzą cy mi dzia łal -
ność po żyt ku pu blicz ne go. Ka żdy miesz ka niec ma
pra wo wy po wie dzieć się na te mat pro gra mu za po -
mo cą for mu la rza do stęp ne go na stro nie in ter ne -
to wej mia sta. Do 18 wrze śnia cze ka my na su ge stie
do ty czą ce pro gra mu współ pra cy. Kon sul ta cje za -
koń czy otwar te spo tka nie Pre zy den ta z miesz kań -
ca mi, or ga ni za cja mi po za rzą do wy mi oraz in ny mi
pod mio ta mi pro wa dzą cy mi dzia łal ność po żyt ku
pu blicz ne go oraz Gmin ną Ra dą Dzia łal no ści Po -
żyt ku Pu blicz ne go, któ re od bę dzie się 18 wrze -
śnia 2012 r. o go dzi nie 18.00 w sa li wi do wi sko wej
Urzę du Mia sta Le gio no wo. Ze bra ne pro po zy cje
zo sta ną prze ana li zo wa ne przez ze spół ro bo czy.
przy ję cie pro gra mu po prze dzo ne zo sta nie ze bra -
niem opi nii Gmin nej Ra dy Dzia łal no ści Po żyt ku
Pu blicz ne go oraz Ko mi sji Ra dy Mia sta Le gio no -
wo. For mu larz zgło sze nio wy do stęp ny jest w lin ku
http: //www.le gio no wo.pl/pl/stre fa -miesz kan ca/kon -
sul ta cje.

Oceń na szą pra cę
Jesz cze spraw niej sza ob słu ga, le piej ozna ko wa ny

Urząd, bar dziej em pa tycz ni urzęd ni cy – ta kie mo gą
być efek ty roz po czę te go wła śnie pro jek tu ba da nia sa -
tys fak cji klien tów Urzę du Mia sta Le gio no wo. Ba da -
nia od by wać się bę dą sys te ma tycz ne, a ich wy ni ki
umo żli wią oce nę Urzę du i je go pra cow ni ków oraz
wzrost sa tys fak cji na szych miesz kań ców. Ano ni mo -
we an kie ty są już do stęp ne we wszyst kich po ko jach,
w punk cie ob słu gi klien ta, w in for ma cji oraz na stro -
nie www.le gio no wo.pl w spe cjal nej za kład ce „oceń na -
szą pra cę”. Za chę ca my do wy ra że nia swo jej opi nii.

Gra na to we urny na an kie ty znaj du ją się w kil -
ku miej scach na te re nie ra tu sza – w punk cie in for -
ma cji, oraz na ko ry ta rzach na ka żdym pię trze,
a ta kże na sto li ku przy por tier ni. Po ka żdym spo -
tka niu z klien tem, urzęd nik po pro si o wy peł nie nie
krót kiej an kie ty, w któ rej oce nić bę dzie mo żna
(w ska li 1 do 5) za rów no rze tel ność i fa cho wość
ob słu gi, em pa tię urzęd ni ka, jak i wi ze ru nek urzę -
du i spo sób je go ozna ko wa nia.

Ba da nie w le gio now skim ma gi stra cie od by wać
się bę dzie raz na 3 mie sią ce. W tym ro ku w ter mi -
nach 13 sierp nia – 13 wrze śnia oraz 15 li sto pa da
– 15 grud nia. n
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War ta 37 mi lio nów zło tych in we sty cja po wsta nie
dzię ki do fi nan so wa niu ze Szwaj car sko – Pol skie go
Pro gra mu Współ pra cy. Po speł nie niu przez mia sto
nie zwy kle ry go ry stycz nych wy ma gań nie tyl ko ze
stro ny szwaj car skich, lecz ta kże po śred ni czą cych
w Pol sce in sty tu cji, nasz pro jekt zo stał wy bra ny ja ko
je den z nie wie le po nad 50 (w tym za le d wie 16 in fra -
struk tu ral nych) pro jek tów, któ re otrzy ma ły do fi nan -
so wa nie. Szwaj ca rzy wy ło żą dla Le gio no wa
pra wie 10 mln fran ków (85% war to ści pro jek tu).

Do mi ni que Fa vre, Dy rek tor Szwaj car sko-Pol skie -
go Pro gra mu Współ pra cy, pod czas pod pi sa nia umo -
wy po gra tu lo wał mia stu wy trwa ło ści w dą że niu
do re ali za cji pro jek tu, sta ran ne go i szyb kie go przy -
go to wa nia wszyst kich wy ma ga nych do ku men tów.
„Chęt nych by ło wie lu, przy zna li śmy po nad 50 do fi -
nan so wań, lecz za le d wie 16 z nich do ty czy ło pro jek -
tów po pra wia ją cych in fra struk tu rę. Le gio no wo jest
jed nym z nich, co ozna cza, że przy go to wa li ście bar -
dzo do kład ny i do bry pro jekt” – po wie dział od po wie -
dzial ny za roz dzie la nie szwaj car skich fun du szy Fa vre.

Cen trum Ko mu ni ka cyj ne bę dzie nie tyl ko du żym
udo god nie niem dla miesz kań ców Le gio no wa i po -
wia tu le gio now skie go, lecz ta kże sta nie się miej -
scem prze siad ko wym dla zmie rza ją cych w kie run ku
por tów lot ni czych w Mo dli nie i War sza wie oraz dla
do je żdża ją cych do pra cy w Sto li cy miesz kań ców
pół noc ne go Ma zow sza. Za miast do je żdżać wła -
snym sa mo cho dem czy też au to bu sem za kor ko wa -

ną zwy kle ul. Mo dliń ską, bę dą mo gli w Le gio no wie
prze siąść się do znacz nie szyb szych po cią gów.

Dłu ga dro ga po fran ka
Co praw da ko lej ne kon cep cje dwor ca po ja wia ły

się co kil ka lat, jed nak re al na szan sa na re ali za cję
tej in we sty cji na stą pi ła do pie ro w mar cu 2009 ro -
ku, kie dy to opra co wa ne zo sta ły za ło że nia do pro -
jek tu „Cen trum Ko mu ni ka cyj ne go w Le gio no wie”.
Mie siąc póź niej ofi cjal nie wy stą pi li śmy z apli ka cją
wstęp ną o do fi nan so wa nie pro jek tu w od po wie dzi
na ogło szo ny przez stro nę szwaj car ską kon kurs.

– To by ła bar dzo dłu ga i wy bo ista dro ga – wspo -
mi na pre zy dent Ro man Smo go rzew ski – wie le go -
dzin cię żkiej pra cy ca łe go ze spo łu, za rwa ne no ce,
week en dy spę dzo ne w urzę dzie. Nie wie dzie li śmy,
czy uda nam się prze for so wać nasz pro jekt, lecz
od po cząt ku by li śmy do brej my śli. Naj wa żniej sza
by ła pew ność, że wnio sek i do ku men ta cja by ły naj -
lep sze ja kie mo gli śmy przy go to wać.

W czerw cu 2009 ro ku le gio now ski pro jekt zo -
stał umiesz czo ny na li ście ran kin go wej, nie ste ty,
ze wzglę du na brak środ ków – na re zer wo wej czę -
ści tej li sty. Ko lej ny wa żny mo ment nad szedł bli -
sko dwa la ta póź niej – w kwiet niu 2011 ro ku stro na
szwaj car ska roz po czę ła oce nę apli ka cji wstęp nej,
po któ rej Szwaj ca rzy od wie dzi li Le gio no wo. W lip -
cu te go ro ku na sza apli ka cja zo sta ła za twier dzo -
na. W grud niu 2011 ro ku wy stą pi li śmy z apli ka cją

Legionowo doczekało się dworca
Po po nad 3 la tach pra cy, przy go to wy wa nia do ku men ta cji, pro jek tów i wnio sków, 19 lip ca pod pi sa na zo sta ła umo wa na do -
fi nan so wa nie naj więk szej w hi sto rii Le gio no wa in we sty cji – bu do wy Cen trum Ko mu ni ka cyj ne go. Już za dwa la ta sta re, wy -
słu żo ne ba ra ki za stą pi no wo cze sny, wie lo funk cyj ny dwo rzec, par ku ją ce na ram pie sa mo cho dy sta ną na wie lo po zio mo wym
par kin gu po stro nie osie dla Pia ski, a do jazd na par king od by wać się bę dzie no wą, wy god ną dro gą.

koń co wą o do fi nan so wa nie pro jek tu, jej oce na
trwa ła od stycz nia do ma ja, kie dy to zo sta ła ofi cjal -
nie za twier dzo na. W czerw cu 2012 r. rząd Pol ski
pod pi sał umo wę ze stro ną szwaj car ską, a 19 lip ca
umo wę pod pi sa ło Le gio no wo.

Cen trum to nie tyl ko dwo rzec
W skład pro jek tu Cen trum Ko mu ni ka cyj ne go

wcho dzą: bu do wa dwor ca ko le jo wo -au to bu so we go,
bu do wa dro gi wzdłuż to rów ko le jo wych, łą czą cej prze -
jaz dy ko le jo we w uli cach Pia sko wa i Han dlo wa/Po lna
oraz par kin gu sa mo cho do we go. Przy dwor cu po wsta -
nie 97 miejsc par kin go wych, pro jekt par kin gu po zio -
mo we go prze wi du je 774
miej sca w bu dyn ku ga ra -
żu oraz 52 miej sca
przed bu dyn kiem. Pier -
wot nie pla no wa no 1800
miejsc na 4 kon dy gna -
cjach, lecz w wy ni ku kon -
sul ta cji spo łecz nych
i próśb miesz kań ców
Osie dla Pia ski oraz rad -
nych z te go osie dla ogra -
ni czo no po wierzch nię
prze wi dzia ną pod za bu -
do wę ga ra żu oraz zmniej -
szo no licz bę kon dy gna cji.

Bu dy nek Dwor ca
wraz z sa lą wy sta wo wą
bę dzie sta no wił do mi -
nan tę ul. Pił sud skie go
oraz re pre zen ta cyj ny ele -
ment prze strze ni miej -
skiej. Lo ka li za cja
obiek tu jest ści śle zwią za -
na z ist nie ją cym przej -
ściem pod ziem nym
pro wa dzą cym na pe ro ny,
do któ re go bę dzie się
prze cho dzi ło bez po śred -
nio z czę ści bu dyn ku prze zna czo nej na dwo rzec. Bę -
dzie to bu dy nek trzy kon dy gna cyj ny zwień czo ny
ko pu łą, o wy so ko ści w naj wy ższym punk cie 15,9 m,
w po łu dnio wo -wschod niej czę ści bę dzie jed na kon -
dy gna cja.

Na par te rze znaj du je się prze strzeń na dzia łal -
ność usłu go wą ko mer cyj ną, część na po cze kal nię
i ka sy bi le to we. Obie gór ne kon dy gna cje prze zna -
czo ne są pod Cen trum Ko mu ni ka cyj ne – na I pię -
trze za pro jek to wa no prze strzeń pu blicz ną ze
sta no wi ska mi kom pu te ro wy mi, na dru gim – prze -
strzeń wy sta wo wą, sa lę wi do wi sko wą z sys te mo wą,
roz kła da ną sce ną a ta kże ścian ką prze su wa ną, umo -

żli wia ją cą po więk sze nie po wierzch ni. Na II pię trze
znaj dą się ta kże po miesz cze nia dla pra cow ni ków.

Par king wie lo po zio mo wy w tech no lo gii par kin -
gu otwar te go zo sta nie zlo ka li zo wa ny na trzech po -
zio mach. W obiek cie znaj dą się dwa
wjaz dy -wy jaz dy od stro ny to rów oraz dwa wjaz dy
awa ryj ne od stro ny osie dla. Bę dą trzy za mknię te
klat ki scho do we, w jed nej znaj dzie się win da.

No wa dro ga po łą czy uli ce: Po lna (za prze jaz dem
przez to ry ko le jo we), wzdłuż to rów pod wia duk tem
(ist nie ją ce po łą cze nie z dro gą pod wia duk tem)
do ul. Pia sko wej. Znaj dą się na niej 4 za to ki au to -
bu so we, po 2 w ka żdą stro nę.

Po wy bu do wa niu par -
kin gu w ra mach Cen -
trum Ko mu ni ka cyj ne go
i po łą cze niu go z przej -
ściem pod ziem nym mia -
sto wresz cie przej mie
w eks plo ata cję ww. przej -
ście, obec nie zaj mu je się
tym PKP.

Przy szłe za go spo da ro wa nie
obiek tu

Po nie waż prze strzeń
ob słu gu ją ca pod ró żnych
znaj dzie się na par te rze
bu dyn ku, miesz kań cy za -
da ją py ta nia o prze zna -
cze nie dwóch gór nych
kon dy gna cji. Na le ży pa -
mię tać, że pro jek ty do fi -
nan so wa ne ze środ ków
ze wnętrz nych rzą dzą się
wła sny mi, ści śle okre ślo -
ny mi pra wa mi. Na za go -
spo da ro wa nie tych pię ter
mu si wy ra zić zgo dę stro na
do fi nan so wu ją ca, a zgod -
nie z pro jek tem – prze -

strzeń ta ma słu żyć pod ró żnym. Jed ną z kon cep cji by ło
umiesz cze nie tam fi lii Mu zeum Ko lej nic twa, wszyst ko
wska zu je na to, że sa mo rząd wo je wódz ki nie jest za in -
te re so wa ny tą mo żli wo ścią. Roz wa ża my mo żli wość
umiesz cze nia na jed nej z kon dy gna cji no wo cze snej
Me dia te ki – miej sca, w któ rym pod ró żni w ocze ki wa -
niu na po ciąg bę dą mo gli sko rzy stać z in ter ne tu, wy -
po ży czyć ksią żkę lub au dio bo oka czy też po czy tać
w czy tel ni ga ze tę. Do ce lo we za go spo da ro wa nie tej
prze strze ni jest w tej chwi li otwar te. Wia do mo na to -
miast, że na par te rze znaj dzie się 6 lo ka li usłu go wych,
słu żą cych wra ca ją cym z pra cy pod ró żnym.

Ta ma ra Myt kow ska n

Opi nia rad ne go
Po la tach ocze ki wań na bu do wę dwor ca, cza su na -

rze kań i zwąt pień czy to kie dy kol wiek na stą pi – wy szło
słoń ce nad Le gio no wem. Set ki, a na wet ty sią ce miesz -
kań ców na sze go mia sta co dzien nie z tru dem do cie ra -
ło nie tyl ko do War sza wy, lecz ta kże in nych oko licz nych
miej sco wo ści w wa run kach da le kich od stan dar -
dów XXI wie ku. Bu do wa Cen trum Ko mu ni ka cyj ne go
wią że się nie tyl ko z pod nie sie niem kom for tu pod ró -
żo wa nia, lecz ta kże z pod nie sie niem es te ty ki tej czę ści
mia sta, je go roz wo jem go spo dar czym i kul tu ral nym.
W bu dyn ku dwor ca oprócz ob słu gi pa sa że rów, znaj dzie
się ta kże miej sce na ga stro no mię, skle py, po cze kal nię,
a na wet kul tu rę. I cho ciaż wśród wie lu za do wo lo nych
z tej in we sty cji znaj dą się ta cy, któ rzy bę dą ne go wać
sens ta kiej in we sty cji, ja oso bi ście bar dzo się cie szę, że
przy szło mi żyć w cza sie tak wiel kich zmian w Le gio no -
wie. Dwo rzec dla oso by przy je żdża ją cej do Le gio no wa
jest pierw szym punk tem kon tak tu z mia stem, a to, co
wkrót ce po wsta nie bę dzie pięk ną, war tą za pa mię ta nia,
wi zy tów ką na sze go Le gio no wa.

Ja nusz Klej ment,
Prze wod ni czą cy Ra dy Mia sta Le gio no wo n

p Już wkrótce w Legionowie powstanie nowoczesny i funkcjonalny dworzec



PN -EN ISO 9001: 2009 to nor ma, we dług któ -
rej w czerw cu br prze pro wa dzo no au dyt, ma ją cy
po twier dzić funk cjo no wa nie i do sko na le nie Sys te -
mu Za rzą dza nia wraz z wdro żo nym Sys te mem
Prze ciw dzia ła nia Za gro że niom Ko rup cyj nym
(SPZK). W obu przy pad kach Urząd Mia sta Le -
gio no wo po raz ko lej ny otrzy mał po zy tyw ną oce -
nę. Z ty tu łu pierw sze go od no wie nia cer ty fi ka tu,
pod czas ostat niej przed wa ka cyj nej se sji Ra dy Mia -
sta, od by ło się wrę cze nie cer ty fi ka tu po twier dza -
ją ce go wy so kie stan dar dy i ja kość oraz
trans pa rent ność urzę du.

– Wdro że nie SPZK nie ozna cza, że w or ga ni za -
cji pa nu je ko rup cja, a je dy nie, że za rzą dza ją cy nią
po tra fią iden ty fi ko wać po ten cjal ne za gro że nia ko -
rup cyj ne i zo bo wią zu ją się sku tecz nie im prze ciw -

dzia łać – mó wi Da nu ta Szcze pa nik, Se kre tarz
Mia sta i za ra zem Peł no moc nik ds. Za rzą dza nia
– a ko rzy ści pły ną cych z wdro że nia i cer ty fi ka cji
za rów no ISO, jak i SPZK jest bar dzo wie le – m.in.
przej rzy ste pro ce du ry, a co za tym idzie ta kże za -
do wo le nie na szych klien tów.

Cer ty fi kat Zin te gro wa ne go Sys te mu Za rzą dza -
nia zo stał wrę czo ny Pre zy den to wi Mia sta Le gio no -
wo przez Ta de usza Gla ze ra, Dy rek to ra Pol skie go
Cen trum Ba dań i Cer ty fi ka cji S.A. Se kre tarz Mia -
sta Da nu ta Szcze pa nik otrzy ma ła Cer ty fi kat IQNet.

SPZK zo stał wdro żo ny przez Peł no moc ni ka ds.
Za rzą dza nia Da nu tę Szcze pa nik oraz Ko or dy na -
to ra ds. Prze ciw dzia ła nia Za gro że niom Ko rup cyj -
nym Ewę Mil ner -Ko chań ską.

Da nu ta Szcze pa nik, Ewa Mil ner -Ko chań ska n
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Sms-o we aler ty
Nad cho dzą ce wi chu ry, bu rze, awa rie wo do cią gów czy też za -
pro sze nia na kon cer ty i im pre zy – to wszyst ko ofe ru je bez płat -
ny miej ski ser wis SMS. W ba zie jest już po nad 2100 nu me rów,
licz ba za re je stro wa nych miesz kań ców sys te ma tycz nie ro śnie.
Za chę ca my do bez płat ne go do łą cza nia do sys te mu.

Le gio no wo, ja ko pierw sze w po wie cie, uru cho mi -
ło sys tem po wia da mia nia na te le fo ny ko mór ko we
już w 2010 ro ku. Po dwóch la tach prze pro wa dzo -
no kil ka set kam pa nii, miesz kań cy otrzy my wa li
aler ty o za gro że niach po go do wych, ostrze że -
nia przed utrud nie nia mi na dro gach, wy -
pad kach na to rach, a ta kże za pro sze nia
i wia do mo ści o tym, co wa żne go dzie -
je się w mie ście.

– Pro wa dzo ne są dys ku sje
na te mat np. kra jo we go sys te -
mu po wia da mia nia o za gro -
że niach, ale to gmi na jest
naj bar dziej kom pe tent -
nym or ga nem do opra co -
wa nia i prze ka za nia
ko mu ni ka tu swo im miesz kań -
com. Wie my kie dy i co na le ży im
prze ka zać, dla te go za chę cam wszyst kich
do za pi sa nia się do ser wi su – to nic nie kosz tu -

je – mó wi Pre zy dent Le gio no wa Ro man Smo go -
rzew ski.

Aby się za re je stro wać wy star czy
wejść na stro nę www.le gio no -

wo.pl, wy brać znaj du ją -
cą się po pra wej

stro nie za kład -
kę „Za re je struj
się w bez płat -
nym miej skim

sys te mie sms”,
wpi sać swój nu mer

(bez spa cji) oraz za -
zna czyć, ja ki ro dzaj in -
for ma cji chce my

otrzy my wać. Apli ka cja
umo żli wia rów nież od po wia -

da nie na otrzy ma ne smsy.
– Ma my po dział na in for ma cje

o wy da rze niach, tek sty prze zna -
czo ne dla przed się bior ców oraz alar -

my – do da je pre zy dent – jest
mo żli wość uzu peł nie nia te go ka ta lo gu

o ko lej ne ka te go rie.
Aby nie za śmie cać te le fo nów na szych miesz -

kań ców, wy sy ła my smsy z aler ta mi o wszyst kich
za gro że niach, lecz in for mu je my je dy nie o naj wa żniej -

szych im pre zach.
Ta ma ra Myt kow ska n

An ty ko rup cyj ny i cer ty fi ko wa ny
Urząd Mia sta Le gio no wo w ubie głym ro ku otrzy mał od Pol skie go Cen trum Ba dań i Cer ty fi ka cji S.A. – li de ra wśród jed no stek
cer ty fi ku ją cych – Cer ty fi kat Zin te gro wa ne go Sys te mu Za rzą dza nia, po twier dza ją cy wdro że nie pro ce dur an ty ko rup cyj nych we -
dług nor my PN – EN ISO 9001: 2009 i wy ma gań Sys te mu Prze ciw dzia ła nia Za gro że niom Ko rup cyj nym (SPZK).

Pro mo cja go spo dar cza oraz roz wój ma łej i śred -
niej przed się bior czo ści w Le gio no wie to głów ne
za ło że nia pro jek tu, któ re go re zul ta tem bę dzie wy -
pro mo wa nie po wia tu ja ko re gio nu war te go za in -
we sto wa nia i za po zna nie lo kal nych
przed się bior ców z sze re giem udo god nień. Po wia -
to wa Izba Go spo dar cza uru cho mi ła punkt in for -
ma cyj no – do rad czy, w któ rym spe cja li ści
po wie dzą, jak po zy skać środ ki ze wnętrz ne i ja kie

wa run ki na le ży speł nić, że by otwo rzyć wła sną dzia -
łal ność go spo dar czą. Wkrót ce zo sta nie uru cho -
mio ny elek tro nicz ny sys tem in for ma cji
o przed się bior czo ści w ję zy ku pol skim i an giel -
skim, któ ry bę dzie za wie rał m.in. opis lo ka li za cji
te re nów in we sty cyj nych, lo kal nych uwa run ko wań
biz ne su, pla nach roz wo jo wych, or ga ni za cjach
przed się bior ców.

– Pro jekt ma zak ty wi zo wać lo kal nych przed się -
bior ców, po zwo lić im na zdo by cie do dat ko wej wie -
dzy i umie jęt no ści, dać mo żli wość pro mo cji
wła snej fir my – mó wi Ro man Smo go rzew ski, Pre -
zy dent Mia sta.

Pro jekt jest re ali zo wa ny w ra mach Re gio nal ne go
Pro gra mu Ope ra cyj ne go Wo je wódz twa Ma zo wiec -
kie go. Prio ry tet I – Two rze nie wa run ków dla roz wo -
ju po ten cja łu in no wa cyj ne go i przed się bior czo ści
na Ma zow szu. Dzia ła nie 1.7 – Pro mo cja go spo dar -
cza. Cał ko wi ta war tość pro jek tu to 300 000 zł. Po -
ziom do fi nan so wa nia ze środ ków Eu ro pej skie go
Fun du szu Roz wo ju Re gio nal ne go – 85%.

Ta ma ra Myt kow ska n

Le gio no wo wspie ra przed się bior ców
I Le gio now skie Tar gi Przed się bior czo ści w Are nie już za na mi, lecz to tyl ko po czą tek pro jek tu skie ro wa ne go do przed się bior -
ców z te re nu po wia tu le gio now skie go. Dru ga edy cja Tar gów już w grud niu, w mię dzy cza sie dzia łać bę dzie punkt in for ma cyj -
ny przy Po wia to wej Izbie Go spo dar czej oraz de dy ko wa na lo kal nej przed się bior czo ści wi try na in ter ne to wa.

Obok ran kin gu ogól ne go, w któ rym ka pi tu ła
wy so ko oce ni ła le gio now ski bu dżet i sto su nek do -
cho dów mia sta do stop nia za dłu że nia, oce nio no
gmi ny ta kże pod wzglę dem in no wa cyj no ści, czy li
m.in. mo żli wo ści za ła twie nia spraw przez in ter net,
szko leń pra cow ni ków i miesz kań ców, licz by punk -
tów z dar mo wym in ter ne tem.

– Po wo li, ale sku tecz nie sta ra my się wal czyć
z wy klu cze niem cy fro wym, sys te ma tycz nie uspraw -
nia my wir tu al ny kon takt miesz kań ca z urzę dem,
ak tyw nie ko rzy sta my np. z ser wi sów spo łecz no -
ścio wych w kon tak tach z miesz kań ca mi – mó wi
Ro man Smo go rzew ski, Pre zy dent Le gio no wa. – 17
po zy cja w Pol sce i 2. na Ma zow szu po ka zu je, że
na wet w do bie kry zy su Le gio no wo ra dzi so bie do -

brze, wy so ko oce nio na zo sta ła na sza sy tu acja fi -
nan so wa i spo sób za rzą dza nia mia stem.

Ce lem ran kin gu jest wska za nie sa mo rzą dów,
któ re bez piecz nie go spo da ru ją fi nan sa mi i do brze
się roz wi ja ją. Oce ny do ko ny wa li nie za le żni eks per -
ci (m.in. prof. Je rzy Bu zek, prof. Mi chał Ku le sza)
w pierw szym eta pie w opar ciu o da ne Mi ni ster stwa
Fi nan sów do ty czą ce m.in. dy na mi ki wzro stu wy -
dat ków ma jąt ko wych, war tość środ ków unij nych
w prze li cze niu na miesz kań ca, za dłu że nie w sto -
sun ku do do cho dów, nad wy żkę ope ra cyj ną oraz
dy na mi kę wzro stu, w dru gim eta pie – na de sła ne
an kie ty z in for ma cja mi do ty czą cy mi m.in. wy dat -
ków na NGO, wdro żo nych sys te mów ISO.

Ta ma ra Myt kow ska n

Po ru szy li śmy „Rzecz po spo li tą”
Za ję li śmy dru gie miej sce na Ma zow szu, a 17. w kra ju w jed nym z naj wa żniej szych ran kin gów sa mo -
rzą do wych. Na sze mia sto za ję ło ta kże 6. miej sce w ran kin gu in no wa cyj no ści. Ran kin gi, jak co ro ku,
spo rzą dził we współ pra cy z pa ne lem eks per tów dzien nik „Rzecz po spo li ta”.

p 80 wystawców wzięło udział w I edycji Targów



Go ście z da le kie go Ko so wa spo tka li się z Za stęp -
cą Pre zy den ta, Se kre ta rzem Mia sta oraz Na czel ni -
kiem Wy dzia łu Zdro wia i Spraw Spo łecz nych.
Pod czas spo tka nia do wie dzie li się na czym po le ga
współ pra ca sa mo rzą du le gio now skie go z or ga ni za -
cja mi po za rzą do wy mi oraz otrzymali ma te ria ły
na te mat pro mo cji zdro wia. Dzia ła cze spo łecz ni Ca -
ri tas z Sankt Pe ters bur ga od wie dzi li le gio now skie
schro ni sko dla bez dom nych mę żczyzn, Da nu ta
Szcze pa nik wy ja śni ła im za sa dy współ pra cy gmi ny
z or ga ni za cja mi po za rzą do wy mi na rzecz po mo cy
w wy cho dze niu z bez dom no ści.

Fun da cja Roz wo ju De mo kra cji Lo kal nej wraz
z Lwow skim Cen trum In for ma cji Na uko wej, Tech -
nicz nej i Eko no micz nej re ali zu je pro jekt zwięk sza -
nia kom pe ten cji za rząd czych w za kre sie go spo dar ki

ko mu nal nej ukra iń skich jst. W ra mach pro jek tu
zor ga ni zo wa na zo sta ła wi zy ta stu dyj na, pod czas
któ rej wła dze Le gio no wa za pre zen to wa ły przed sta -
wi cie lom Przed się biorstw Wo do cią go wo-Ka na li za -
cyj nych i sa mo rzą dów miast Bo ro dian ka, Bi la ivka,
Ko ło my ja i Dub no swo je do świad cze nia we wdra -
ża niu Sys te mu Go spo dar ki Od pa da mi.

Na to miast przed sta wi cie le Ka ta ru, go spo da rza
Mi strzostw Świa ta w Pił ce No żnej 2022 i Rio de
Ja ne iro (Mi strzo stwa w 2014 r.) od wie dzi li le gio -
now ski MO SiR, aby do wie dzieć się jak przy go to -
wa li śmy się do po by tu re pre zen ta cji Gre cji
pod czas EU RO 2012.

We wrze śniu na sze mia sto od wie dzą przed sta wi cie -
le Kry mu.

Ta ma ra Myt kow skan
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Legionowo wzorem dla świata
Je ste śmy wzo rem nie tyl ko dla ro da ków, w ostat nich mie sią cach na sze mia sto chęt nie od wie dza ły za gra nicz ne de le ga cje w ce lu
wy mia ny sa mo rzą do wych do świad czeń. Przed sta wi cie le ad mi ni stra cji rzą do wej Ko so wa, pra cow ni cy spo łecz ni z Sankt Pe ters bur ga
czy też od po wie dzial ni za go spo dar kę od pa da mi na Ukra inie, a na wet de le ga cje z Rio de Ja ne iro i Ka ta ru zło ży li nam wi zy ty.

Za po bór me tra sze ścien ne go wo dy i od pro wa -
dze nie me tra sze ścien ne go ście ków miesz kań cy

za pła cą 10,14 zł brut to. W czerw cu no we ta ry fy
wpro wa dzi ła War sza wa i in ne oko licz ne gmi ny.
Pod wy żki uwa run ko wa ne są m.in. pod nie sie niem
opłat przez oczysz czal nię „Czaj ka” – tyl ko w ubie -
głym ro ku opła ta za od pro wa dza nie ście ków przez
le gio now skie PW -K wzro sła o 32%. Nie ma ły
wpływ na opła ty ma ta kże licz ba osób roz li cza ją -
cych się ry czał to wo, któ rzy pła cą śred nio za po ło -
wę zu ży tej wo dy. We dług ba dań PW -K śred nie
zu ży cie wy no si oko ło 5–6 me trów sze ścien nych
wo dy na oso bę w cią gu mie sią ca, na to miast opła -
ta mie sięcz na za kła da zu ży cie 3 li trów na oso bę.
Za zu ży wa ną fak tycz nie przez nich wo dę pła cą
wszy scy miesz kań cy mia sta. Zgod nie z uchwa lo ny -
mi w lu tym br przez Rad nych zmia na mi w Re gu -
la mi nie do star cza nia wo dy i od pro wa dza nia
ście ków, w cią gu 12 mie się cy miesz kań cy roz li cza -
ją cy się ry czał to wo ma ją obo wią zek za ło że nia wo -
do mie rzy lub prze pły wo mie rzy.

Ta ma ra Myt kow ska n

No we staw ki za wo dę i ście ki
Zgod nie z wcze śniej szy mi za po wie dzia mi, od 1 lip ca obo wią zu ją no we ta ry fy za po bór wo dy i od pro wa dza nie ście ków. Ce na
za po bór me tra sze ścien ne go wo dy wzro sła o 21 gro szy, za od pro wa dze nie me tra sze ścien ne go ście ków – 1,29 zł. W po rów -
na niu z po dob nej wiel ko ści pod war szaw ski mi gmi na mi, ta ki mi jak Mar ki, No wy Dwór Ma zo wiec ki, Wo ło min, Ząb ki, Jó ze fów,
le gio now skie staw ki na dal są naj ni ższe.

Rok Cent kie wi czów
W Le gio no wie rok 2012 jest Ro kiem Ali ny i Cze sła wa Cent -
kie wi czów. Oka zją do przy po mnie nia twór czo ści i dzia łal no -
ści miesz ka ją cych w Le gio no wie pi sa rzy i pod ró żni ków jest 80.
rocz ni ca roz po czę cia I Pol skiej Wy pra wy Po lar nej na Wy spę
Nie dźwie dzią, któ ra wy ru szy ła z Le gio no wa 12 lip ca 1932 r.
od kie row nic twem Cze sła wa Cent kie wi cza. We wrze śniu od -
bę dą się ko lej ne uro czy sto ści zwią za ne z tym wy da rze niem.

26 wrze śnia (śro da) pod czas uro czy stej Se sji Ra -
dy Mia sta nada ne zo sta nie ho no ro we oby wa tel -
stwo mia sta ma łżeń stwu Cent kie wi czów. W tym
sa mym dniu na te re nie Ob ser wa to rium Ae ro lo -
gicz ne go Pań stwo we go In sty tu tu Me te oro lo gicz ne -
go, miej sca pra cy i za miesz ka nia Cent kie wi czów,
zo sta nie od sło nię ta pa miąt ko wa ta bli ca, przy go to -
wy wa ny jest ta kże V tom Rocz ni ka Le gio now skie -
go, w więk szo ści po świę co ne go tej te ma ty ce.

Z ko lei 29 wrze śnia (so bo ta) od bę dzie się kon -
fe ren cja hi sto rycz no-wspo mnie nio wa oraz po pu -
lar no -na uko wa, po świę co na Ali nie i Cze sła wo wi
Cent kie wi czom, po łą czo na z od sło nię ciem ich
zdjęć w ga le rii Ra tu sza.

Oprócz licz nych in sty tu cji, do uczcze nia Cent -
kie wi czów bar dzo ak tyw nie włą czy ły się le gio now -
skie szko ły, w któ rych w tym ro ku od by wa ją się
ró żno rod ne for my edu ka cyj ne po świę co ne pi sa -
rzo wi – kon kur sy wie dzy, pla stycz ne, wspól ne czy -
ta nie je go ksią żek, pre zen ta cje, po ga dan ki.

Ta ma ra Myt kow ska n

W po przed nim wy da niu Biu le ty nu Mo je Le gio -
no wo za mie ści li śmy EU RO qu iz. Pra wi dło we od po -
wie dzi to: 1c, 2b, 3b, 4d, 5b, 6d, 7a, 8d, 9c, 10a, 11d,
12b. Spo śród pra wi dło wych od po wie dzi wy lo so wa li -
śmy pięć osób, któ re otrzy ma ją ze sta wy ga dże tów ki -

bi ca – przy da dzą się pod czas roz gry wek le gio now -
skich dru żyn spor to wych. Na gro dy otrzy mu ją: Mi chał
No wak, Mo ni ka Śred nic ka, Piotr Zwie rzyn ski, To -
masz Mysz ka oraz Ka ta rzy na Ki liń ska. Gra tu lu je my,
za pra sza my po od biór do po ko ju 4.05 (III pię tro). n

Eu ro kon kurs – wy ni ki

p Zagraniczni goście chętnie zapoznają się z działaniami Legionowa
p Zmiana stawek zapowiadana była już w styczniu

p Centkiewiczowie zostaną Honorowymi Obywatelami miasta



Co praw da na kła dy na ksią żki „tra dy cyj ne” z ro -
ku na rok ro sną (w cią gu za le d wie 10 lat o je dy -
ne… 2300%), to obok nich na pół kach po ja wia ją
się au dio bo oki, te atr te le wi zji na DVD, ksią żki -za -
baw ki dla ma lu chów, w sie dzi bie głów nej po wstał
ko lo ro wy i przy tul ny ką cik dla naj młod szych,
a po po łą cze niu od dzia łów dla do ro słych i dla dzie -
ci ca łe ro dzi ny mo gą ko rzy stać z jed nej pla ców ki.

Nie za po mi na jąc o kul tu rze czy tel nic twa, Bi -
blio te ka pro pa gu je ta kże in ne dzie dzi ny sztu ki
– ma lar stwo, fo to gra fię. Oprócz kon kur sów
i warsz ta tów pro wa dzo ne są ta kże szko le nia z ob -
słu gi kom pu te ra, za ję cia dla dzie ci w ję zy ku an -
giel skim, Bi blio te ka wy cho dzi ze swych pro gów
i od wie dza sys te ma tycz nie Żło bek Miej ski.

Pod czas ostat niej przed wa ka cyj nej se sji Rad ni
podjęli uchwa łę o wy ga sze niu w paź dzier ni ku Fi lii
nr 5 przy ul. Ol szan ko wej. Jest to naj mniej sza, naj -
rza dziej uczęsz cza na fi lia, po mi mo wzro stu miesz -
kań ców Osie dla Mło dych, sys te ma tycz nie spa da
czy tel nic two – licz ba od wie dzin, wy po ży czeń i za -
re je stro wa nych czy tel ni ków. Zau wa ża nym w ca łym
kra ju tren dem jest sys te ma tycz ny spa dek licz by wy -
da wa nych i czy ta nych ksią żek (56% Po la ków
w ogó le nie czy ta), spa da licz ba użyt kow ni ków bi -
blio tek, co ob ser wu je my rów nież w Le gio no wie.
Wzra sta za in te re so wa nie au dio bo oka mi i e -bo oka -
mi. Za tem kie run kiem w ja kim na le ży zmie rzać jest
utwo rze nie no wo cze snej me dia te ki – jed ne go miej -
sca dla ca łe go mia sta, gdzie oprócz ksią żek, płyt

i e-bo oków znaj dzie się ta kże miej sce na za ba wę
dla dzie ci, po łą czo ną z na uką, do stęp do in ter ne tu
i baz da nych, miej sce sze rze nia kul tu ry – wy sta wy,
pre lek cje, kon cer ty. Wła dze mia sta po szu ku ją od -
po wied nie go miej sca dla ta kiej wła śnie Me dia te ki
– pro po zy cje są ró żne – od jed nej z kon dy gna cji
Cen trum Ko mu ni ka cyj ne go po dział kę w po bli żu
Urzę du Skar bo we go.

Ja ka jest przy szłość Bi blio te ki – opi nia Prze -
wod ni czą ce go Ko mi sji Oświa ty, Kul tu ry i Spor tu,
Mi ro sła wa Pa chul skie go:

– Mo je sta no wi sko w spra wie Bi blio te ki jest nie -
zmien ne od lat – je den, du ży, mul ti me dial ny bu dy -
nek w do god nym punk cie mia sta. Le gio no wo nie jest
roz le głym mia stem, nie ma po trze by utrzy my wa nia
kil ku fi lii – umiesz cze nie ca łych zbio rów w jed nym
miej scu po zwo li na po sze rze nie ofer ty tak, aby prak -
tycz nie wszyst kie ksią żki po trzeb ne na szym miesz -
kań com się tam zna la zły. Lecz ksią żki to nie
wszyst ko – Bi blio te ka po win na być cen trum kul tu -
ry, tę kul tu rę dla miesz kań ców ani mo wać. Ma rzy mi
się sys tem umo żli wia ją cy wy po ży cza nie ksią żek
przez in ter net, od bie ra nie ich o do god nej po rze lub
na wet mo żli wość do star cze nia ich do do mu. Zde cy -
do wa nie przy szłość Bi blio te ki to no wo cze sna Me dia -
te ka z ksią żka mi, au dio bo oka mi, pły ta mi DVD,
ma lar stwem, fo to gra fią, za ję cia mi dla dzie ci i mło -
dzie ży oraz oczy wi ście sta no wi ska mi in ter ne to wy mi.

Tamara Mytkowska n
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Czytelnik jest najważniejszy
Le gio now ska Miej ska i Po wia to wa Bi blio te ka Pu blicz na sys te ma tycz nie i sta now czo dą ży do zmia ny
wi ze run ku – idąc z du chem cza su po wo li za ni ka miej sce, w któ rym mo żna je dy nie wy po ży czyć ksią -
żkę, ustę pu jąc miej sca cen trum mul ti me dial ne mu dla ca łej ro dzi ny.

Nowe wiaty
Wy cze ki wa ne przez pa sa że rów ko mu ni ka cji miej skiej wia ty
przy stan ko we przy uli cy War szaw skiej zo sta ły za mon to wa -
ne, a ich wy mia ry do sto so wa no do sze ro ko ści chod ni ka oraz
do licz by ko rzy sta ją cych z da ne go przy stan ku miesz kań ców.
Mi mo, że ich es te ty ka nie wy ma ga po pra wek, zo sta ną wkrót -
ce do dat ko wo ozdo bio ne.

Po dwie wia ty po ja wi ły się na skrzy żo wa niach
z uli ca mi So bie skie go oraz Ja giel loń ska. Aby
zwięk szyć kom fort pod ró żnych pla no wa ne jest
okle je nie ich spe cjal ną siat ką, chro nią ca

przed pro mie nia mi sło necz ny mi. Siat ka ta za wie -
rać bę dzie gra fi kę lo go ty pu le gio now skiej mar ki
wraz z ha słem „Le gio no wo. Po ru sza!”.

An na Szwar czew ska n

Dzię ki tej war tej 4,2 mln zł in we sty cji po wsta -
nie 40 miesz kań o po wierzch ni użyt ko wej
od 30,8 m2 (jed no po ko jo we), po przez 42–44 m2

(2-po ko jo we) aż po 53,9 m2 (miesz ka nia 3-po ko -
jo we). Wraz z bu dyn kiem po wsta nie dro ga z kost -
ki bru ko wej, chod ni ki, par kin gi dla sa mo cho dów.
Wy ko na na zo sta nie ta kże ka na li za cja desz czo wa,
zbu do wa ne oświe tle nie, wy ko na ne ekra ny aku -
stycz ne.

Miesz ka nia w no wym bu dow nic twie so cjal nym
przy zna wa ne są je dy nie ro dzi nom już miesz ka ją -

cym w za so bach gmi ny, któ re są wie lo dziet ne, ma -
ją du że za gęsz cze nie w lo ka lu, re gu lar nie opła ca -
ją czynsz i nie de mo lu ją lo ka li. Na ich miej sce
prze no szo ne są ro dzi ny z lo ka li so cjal nych o ni -
ższym stan dar dzie, któ re ta kże dba ją o swój lo kal
i opła ca ją czynsz lub oso by z li sty ocze ku ją cych,
a do zwol nio nych przez nich lo ka li kwa te ro wa ne
są ro dzi ny z wy ro ka mi eks mi syj nym. Wa run ki
przy zna wa nia lo ka li okre śla Uchwa ła Ra dy Mia -
sta Le gio no wo nr LVI/643/2002.

Ta ma ra Myt kow ska n

No we miesz ka nia so cjal ne
Na osie dlu Ko złów ka po wsta je ko lej ny blok so cjal ny. W bu dyn ku za miesz ka ją po trze bu ją ce ro dzi ny, któ re dba -
ją o swo je miesz ka nia, re gu lar nie opła ca ją czynsz i nie spra wia ją kło po tów in nym lo ka to rom. Wy ty pu je je po -
wo ła na do te go ce lu spo łecz na ko mi sja.

No wą na wierzch nię otrzy ma ją uli ce Ja na Paw ła,
Mi rec kie go i Ale ja Le gio nów. Po wsta je rów nież no -
wa ście żka ro we ro wa, któ ra cią gnąć się bę dzie od gra -
ni cy mia sta (na wy so ko ści bocz ni cy PEC) aż do Szko ły
Pod sta wo wej nr 4. W Alei Le gio nów już nie dłu go
do dys po zy cji miesz kań ców zo sta nie od da na ście żka
pie szo -ro we ro wa. Na uli cy Ko ściel nej zo sta nie wpro -
wa dzo na no wa or ga ni za cja ozna ko wa nia po zio me go.

Przy le gio now skim cmen ta rzu au to bus bę dzie za -
trzy my wał się w no wej za to ce. Zmo to ry zo wa ni zy ska -
ją mo żli wość wy god ne go po zo sta wie nia sa mo cho dów
na no wych miej scach par kin go wych przy ne kro po lii.

Wy re mon to wa ne dro gi przy czy nią się do po pra -
wy bez pie czeń stwa ich użyt kow ni ków, w szcze gól -
no ści uczniów po bli skiej Szko ły Pod sta wo wej oraz
osób od wie dza ją cych le gio now ską ne kro po lię.

War ta 2.6 mln zł in we sty cja do fi nan so wa na zo -
sta ła w ra mach „Na ro do we go Pro gra mu Prze bu -
do wy Dróg Lo kal nych – Etap II Bez pie czeń stwo
– Do stęp ność – Roz wój” w kwo cie 748 tys zł oraz
ze środ ków Gmi ny Miej skiej Le gio no wo w kwo -
cie 873 tys zł. Prze wi dy wa ny ter min za koń cze nia
prac to paź dzier nik 2012 r.

Do ro ta Staś kie wicz n

Nowe drogi
W sierp niu ru szy ła naj więk sza te go rocz na in we sty cja dro go wa w Le gio no wie – re ali zo wa na przez Sta ro stwo Po wia to we prze -
bu do wa ulic Ale ja Le gio nów, Mi rec kie go i Ja na Paw ła na od cin ku od le gio now skie go cmen ta rza aż do prze jaz du ko le jo we go
na gra ni cy Le gio no wa i Łajsk.

p 4 nowe wiaty stanęły na ul. Warszawskiej

p Na Kozłówce powstaje 40 mieszkań socjalnych
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W ra mach tej war tej po nad 4,2 mln zł in we sty -
cji po wsta je dru gi ka nał tłocz ny i pod ziem ny zbior -
nik re ten cyj ny w oko li cach ul. Li sto pa do wej,
a prze pom pow nia przy ul. So bie skie go jest grun -
tow nie mo der ni zo wa na. Oprócz prac re mon to -
wych bu dyn ku, wy mie nia ne są ta kże in sta la cje
ru ro cią go we, pom py, bu do wa na pod ziem na ko -
mo ra prze pły wo mie rzy.

In we sty cja skła da się z dwóch eta pów. Jej re ali -
za cja roz po czę ła się od bu do wy pro wi zo rycz nej
prze pom pow ni i ka na łu tłocz ne go, któ ra obec nie
za stę po wa na jest do ce lo wą, pod ziem ną prze pom -
pow nią, bu do wa ny jest ta kże dru gi ka nał, łą czą cy
prze pom pow nię z ist nie ją cy mi ru ro cią ga mi pro wa -
dzą cy mi do Wi sły. Dru gim eta pem jest re mont ist -
nie ją cej prze pom pow ni. Wy ko na ne zo sta ną pra ce
kon ser wa cyj ne i oczysz cze nie ist nie ją ce go w gra -
ni cach mia sta od cin ka ro wu Ja bło now skie go.

Pra ce ma ją za koń czyć się jesz cze w tym ro ku.
Ta ma ra Myt kow ska n

Ak tyw ne wa ka cje
Okres wa ka cyj ny dla le gio now skich szkół i przed szko li nie
był cza sem ani od po czyn ku ani le ni stwa. Więk sze re mon ty
od by wa ły się min. w Ze spo le Szkół nr 3, w Szko le Pod sta wo -
wej nr 7, w Ze spo le Szkół Ogól no kształ cą cych nr 2 i w Ze -
spo le Szkół, a sa le w przed szko lach zo sta ły od świe żo ne.

Ucznio wie ZS 3 od po cząt ku ro ku szkol ne -
go 2012/2013 ko rzy sta ją z od no wio nej sa li gim na -
stycz nej. Po ma lo wa no ścia ny, zmie nio no pod ło gę
na no wą (rów nież drew nia ną), wy mie nio no wy po -
sa że nie. Pod czas lek cji wy cho wa nia fi zycz ne go dzie -

ci i mło dzież bę dą mo gły ćwi czyć z uży ciem no wych
dra bi nek, strze lać go le do no wych bra mek i tre no -
wać wsa dy do no wych ko szy. In we sty cja o war to -
ści 86 tys zł zo sta ła wy ko na na so lid nie i na czas.

W Ze spo le Szkół Ogól no kształ cą cych nr 2 w cza -
sie wa ka cyj nej prze rwy wy mie nio no pod ło gi w sa lach
lek cyj nych, do ko na no re mon tu ko ry ta rza na II pię -
trze oraz po ma lo wa no ścia ny. Do wszyst kich sal
wsta wio no no we drzwi ze szkla nym prze świ tem.

Re mont sa ni ta ria tów w blo ku spor to wym Szko -
ły Pod sta wo wej nr 7 to nie je dy na in we sty cja w mu -
rach tej pla ców ki. Od no wio ne zo sta ły rów nież
szat nie przy sa li gim na stycz nej.

Na to miast Ze spół Szkół pod wy ższył stan dar dy
bez pie czeń stwa uczniów po przez na pra wę ogro -
dze nia oraz grun tow ny re mont scho dów wej ścio -
wych do pla ców ki.

W no wym ro ku szkol nym, w od no wio nych bu dyn -
kach, ucznio wie czu ją się bez piecz niej jak rów nież
przy jem niej. Na uka w lep szych wa run kach, przy no si
lep sze efek ty. Co za tym idzie, nie daw no roz po czę ty
rok szkol ny po wi nien przy nieść re kor do we wy ni ki
w na uce i w spo rcie wśród le gio now skich uczniów.

Do ro ta Staś kie wicz n

Roc ko wo w MOK -u
VII Le gio no wo Rock Fe sti val już za na mi. Po rocz nej
prze rwie oraz wie lu per tur ba cjach zwią za nych z by tem
fe sti wa lu uda ło się w eks pre so wym tem pie zor ga ni zo -
wać i za pro sić na te go rocz ną sce nę 5 ze spo łów, a ka -
żdy z nich był w ja kiś spo sób zwią za ny z Le gio no wem.

Kon cert, od lat od by wa ją cy się w rocz ni cę Bi -
twy War szaw skiej 1920, roz po czął się punk tu al nie
o go dzi nie 1600 wy stę pem ze spo łu Icon. For ma cja
skła da się głów nie z mu zy ków z War sza wy, jed nak
na wo ka lu pre zen tu je się w niej mło da le gio now -
ska gwiaz da, Ada Dęb ska. Ja ko dru gi wy stę po wał
zna ny le gio now skim pun kow com Bang Bang, któ -
ry, z krót ką prze rwą, gra punk roc ka od ro ku 1989.
Wy stęp tej bry ga dy jest obo wiąz ko wym ele men -
tem ka żdej sza nu ją cej się im pre zy roc ko wej w na -
szym mie ście. Trze ci na sce nie po ja wi li się pa no wie
z dość mło de go w po rów na niu z ze spo łem po -
przed nim gdań skie go ze spo łu Breg ma. Ich po wią -
za nie z Le gio no wem to wy gra ny prze gląd Ce gła
z 2011 ro ku.

Te go rocz ną gwiaz dą by ło Far ben Leh re. Pod czas
kon cer tu ze spo łu, któ ry go ścił w na szym mie ście nie
po raz pierw szy, i miej my na dzie ję, nie ostat ni,
pod sce ną zro bi ło się cia śniej. Po nie waż ze spół ist -
nie je od 26 lat, więk szość pu blicz no ści mo gła wspie -
rać wo ka li stę zna ny mi tek sta mi, nie wspo mi na jąc
o naj wier niej szych fa nach, któ rzy po dą ża ją za ze -
spo łem po ca łej Pol sce, oraz na wie dza ją kon cer ty
za gra nicz ne. W re per tu arze kró lo wa ły utwo ry po -
ry wa ją ce do sza leń stwa pod sce ną, nie za bra kło jed -

nak też bar dziej bal la do wych. Je że li tak ma ją wy -
glą dać wy stę py „di no zau rów” na szej sce ny to ma -
my na dzie ję na jak naj więk szą ich licz bę.

Na ko niec le gio now ska for ma cja In ter ci ty za -
pew ni ła wi dzom spo ro hu mo ru, za spra wą dow cip -
nych tek stów trak tu ją cych o ab sur dach pol skiej
rze czy wi sto ści, oraz li de ra – Bła że ja, to czą ce go
z pu blicz no ścią żar to bli we dys ku sje, oraz dziel nie
bro nią ce go się przed ata kiem Ka pi ta na Kieł ba sy
(w tej ro li zna ny chy ba w ca łym Le gio no wie Ma -
riusz Sło bo dzian, czy li po pro stu Sło necz nik).

Ma my na dzie ję że kto od wie dził te go dnia te -
ren Miej skie go Ośrod ka Kul tu ry nie wy szedł roz -
cza ro wa ny. Wszyst kich en tu zja stów, oraz tych
któ rzy nie są prze ko na ni do im pre zy za pra sza my,
przy do brych wia trach, za rok!

Mar cin Ba czak n

Legionowo porusza… konkursami
Trwa ją dwa kon kur sy pod ha słem „Po ru sze nie” – Miej ska
i Po wia to wa Bi blio te ka Pu blicz na za pra sza do za ba wy ama -
to rów fo to gra fii i za pa lo nych fo to re por te rów, na to miast
Urząd Mia sta idzie krok da lej i za chę ca nie tyl ko do prze sła -
nia fo to gra fii, lecz ta kże fil mu. Oczy wi ście dla naj lep szych
cze ka ją atrak cyj ne na gro dy.

„Po każ jak Cie bie po ru sza Le gio no wo” – za chę -
ca miej ski kon kurs. Aby wy grać smart pho ne'a lub
kar tę po da run ko wą o war to ści 300 zł wy star czy
prze słać na po da ny w Re gu la mi nie ad res zdję cie
lub film, bę dą ce in ter pre ta cją ha sła „Le gio no wo.
Po ru sza!”. Li czy się kre atyw ność, a naj lep sze spo -
śród na de sła nych prac co mie siąc oce niać bę dą in -
ter nau ci. Kon kurs, otwar ty dla osób po wy żej 13.
ro ku ży cia, trwa do 30 grud nia, lecz zgło sze nia mo -
żna prze sy łać do koń ca li sto pa da. Au tor zdję cia
lub fil mu ro ku zo sta nie wy ło nio ny do 30 grud -

nia 2012 r., a na gro da zo sta nie wrę czo -
na 31.12.2012 r. pod czas miej skie go Syl we stra.

Bi blio te ka za pra sza do udzia łu X edy cji kon kur -
su fo to gra ficz ne go „Le gio no wo po ru sza”. W tym
ro ku pra ce mo żna zgła szać w dwóch ka te go riach:
por tret przed sta wia ją cy miesz kań ca Po wia tu Le gio -
now skie go (od ręb nie oce nia ne bę dą fo to gra fie wy -
ko na ne w ate lier oraz wy ko na ne w ple ne rze) oraz
re por taż – fo to gra fie wy ko na ne na te re nie Po wia tu
Le gio now skie go. Ce lem kon kur su jest po bu dza nie
i pro mo cja twór czej ak tyw no ści miesz kań ców po -
wia tu, po bu dza nie i roz wi ja nie za in te re so wa nia fo -
to gra fią i li te ra tu rą z za kre su fo to gra fii i przy ro dy.
Pra ce mo żna zgła szać w dwóch ka te go riach wie ko -
wych: do lat 18 i po wy żej. Uro czy ste ogło sze nie wy -
ni ków i wrę cze nie na gród od bę dzie się pod czas
wer ni sa żu wy sta wy do koń ca 2012 r. Ter min skła da -
nia prac upły wa 31 paź dzier ni ka 2012 r.

Ta ma ra Myt kow ska n

Pra ca wre w PW-K
Trwa ją pra ce mo der ni za cji i bu do wy sie ci od pro wa dza nia wód desz czo wych w oko li cach ro wu Ja bło now skie go
oraz ul. So bie skie go. Po ich za koń cze niu wo dy opa do we z te re nu Le gio no wa, po wcze śniej szym oczysz cze niu,
bę dą bez piecz nie od pro wa dza ne pro sto do Wi sły.

p Trwa przebudowa systemu odprowadzania wód deszczowych

p Rock Festiwal powrócił do Legionowa



Punkt Ob słu gi Ro we rzy sty od 1 wrze śnia do 14
paź dzier ni ka czyn ny jest w week en dy w go dzi -
nach 900–2000. Punkt funk cjo nu je w sys te mie on -li -
ne i wy po ży cza nie ro we rów jest mo żli we tyl ko
po wcze śniej szym za lo go wa niu na stro nie www.ak -
tyw ne le gio no wo.pl.

– Jest to jed na z nie licz nych, je śli nie je dy na, cał -
ko wi cie bez płat na wy po ży czal nia ro we rów w Pol -
sce – mó wi Ro man Smo go rzew ski, Pre zy dent
Le gio no wa. – Funk cjo nu je ona już dru gi se zon
i cie szy się co raz więk szym po wo dze niem nie tyl -
ko wśród na szych miesz kań ców, ale ta kże wiel bi -
cie li tu ry sty ki ro we ro wej z ca łe go Ma zow sza.

Wy po ży czal nia ofe ru je 65 spe cjal nie ozna ko wa -
nych, w peł ni spraw nych ro we rów, po nad to ja ko
jed na z nie licz nych wy po ży czal ni ta kże fo te li ki
dzie cię ce, ka ski we wszyst kich roz mia rach oraz
dwie przy czep ki dla dzie ci, któ re mo gą po mie ścić
dwój kę ma lu chów, któ rych wa ga ra zem nie prze -
kro czy 40 kg.

Wa run kiem ko niecz nym jest po sia da nie dwóch
do ku men tów to żsa mo ści (do wód oso bi sty, pra wo
jaz dy, pasz port) i po zo sta wie nie w de po zy cie jed -
ne go z nich na czas wy po ży cze nia ro we ru. Jed na
oso ba mo że wy po ży czyć mak sy mal nie 4 ro we ry.

Ta ma ra Myt kow ska n
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Ro we rem po po wie cie i nad Ze grze
Wa ka cje mi nę ły, lecz wy po ży czal nia ro we rów w Are nie Le gio no wo dzia ła da lej. Ro we ry miej skie, gór skie, mło dzie żo we i dzie -
cię ce oraz fo te li ki, ka ski, a na wet przy czep ki dla naj młod szych cze ka ją na wiel bi cie li tu ry sty ki ro we ro wej. Wszyst ko cał ko wi -
cie bez płat nie, za oka za niem do wo du to żsa mo ści.

Le gio no wo na spor to wo
Wa ka cyj ne przy go dy co praw da już za na mi, lecz przed na -
mi jesz cze wie le spor to wych atrak cji przy go to wa nych przez
Miej ski Ośro dek Spor tu i Re kre acji w Le gio no wie.

15 wrze śnia MO SiR Le gio no wo za pra sza
na Za wo dy De sko rol ko we, któ re od bę dą się
na Sta dio nie Miej skim. 22 wrze śnia na to miast ko -
lej na im pre za bie go wa or ga ni zo wa na przez MO -
SiR czy li XX Bie gi Prze ła jo we o Pu char
Pre zy den ta Mia sta Le gio no wo.

Bie gi od bę dą się jak zwy kle w so bo tę, w le sie le -
gio now skim, oczy wi ście tra dy cyj nie na uczest ni -

ków cze kać bę dzie wie le atrak cyj nych na gród
i wspa nia ła at mos fe ra. Zgło sze nia do bie gu głów -
ne go przyj mo wa ne bę dą przez for mu larz na stro -
nie in ter ne to wej www.mo sir -le gio no wo.pl bądź
fa xem na nr 22 784 85 92.

We wrze śniu i paź dzier ni ku za pra sza my rów -
nież na mar sze nor dic wal king. Spo ty ka my się jak
zwy kle przed Szko łą Pod sta wo wą nr 1 przy ul. Za -
ko piań skiej o go dzi nie 1130. Dla chęt nych ist nie je
mo żli wość bez płat ne go wy po ży cze nia kij ków
do mar szu u in struk to ra.

Na mar sze za pra sza my w ter mi nach: 8 i 22
wrze śnia, 6 i 20 paź dzier ni ka.

Joanna Trusiak, MOSiR n

Po ra da we te ry na rza
lek. wet. Mał go rza ta Cha rzyń ska -Wró bel z le gio now skie go
ga bi ne tu we te ry na ryj ne go

Ak cja bez płat ne go chi po wa nia psów w Le gio no -
wie trwa od ma ja. W związ ku z du żym za in te re so wa -
niem miesz kań ców i po ja wia ją cy mi się py ta nia mi,
pro szę po wie dzieć, kto i w ja ki spo sób mo żna wziąć
udział w ak cji, na czym po le ga ten za bieg?

W ak cji bez płat ne go chi po wa nia mo gą wziąć
udział tyl ko psy, któ rych wła ści cie le po sia da ją mel -
du nek na te re nie Le gio no wa. Ko ty i fret ki są zna -
ko wa ne od płat nie. Aby od ra zu móc za chi po wać
psa, wła ści ciel po wi nien wziąć swój do wód oso bi -
sty, oraz ksią żecz kę zdro wia psa.

Chi po wa nie po le ga na wsz cze pie niu ma lut kie go -
-pa ro mi li me tro we go chi pa pod skó rę psa. Za bieg
wy glą da jak zwy kłe wkłu cie pod skór ne, a pod czas
im plan ta cji trans pon de ra zwie rzak czu je ukłu cie ta -
kie jak pod czas zwy kłej in iek cji. Psy nad wra żli we
mo gą re ago wać za nie po ko je niem, jak na ka żdy in -
ny za strzyk. Mi kro chip jest ma lut kim ukła dem sca -
lo nym, któ ry jest bio obo jęt ny, czy li nie wcho dzi

z or ga ni zmem w żad ną re ak cję, nie da je więc uczu -
leń, ani nie jest od czu wal ny dla zwie rza ka. Chip po -
zo sta je pod skó ra psa do koń ca ży cia. Aby się go
po zbyć trze ba wy ko nać za bieg ope ra cyj ny.

Ozna ko wa ny pies, któ ry się za gu bi ma du że szan se
na po wrót do wła ści cie la. Wy star czy, że zna laz ca do -
pro wa dzi psia ka do lecz ni cy, w któ rej za po mo cą czyt -
ni ka le karz od czy ta nu mer chi pa i spraw dzi w ba zie
da nych ad res wła ści cie la. Stra żni cy
Miej scy w Le gio no wie ta kże
ma ją czyt nik chi pów, te raz
za nim od wio zą wa łę sa ją ce -
go się psa do schro ni ska,
jak to mia ło miej sce do tąd,
spraw dzą czy ma on trans -
pon der pod skó rą.
Dzię ki cze mu
pies, za miast
cze kać ty go -
d n i a  m i
w schro ni sku,
tra fi od ra zu
do wła ści -
ciela. n

Po ra dy far ma ceu ty
mgr Teresa Panek, kierownik legionowskiej apteki

Ogar nia ją cy nas po wa ka cyj ny stres, zwią za ny
z po wro tem do pra cy i szko ły, jest czę stą przy czy -
ną ob ni że nia na szej od por no ści, co pro wa dzi
do wzro stu za gro że nia na sze go or ga ni zmu ró żny -
mi cho ro ba mi zwią za ny mi z prze zię bie niem i gry -
pą. W ja ki spo sób mo że my się przed ni mi
uchro nić?

Oto kil ka pro stych rad, któ re po zwo lą nam
unik nąć wid ma ka ta ru, bó lu gar dła czy go rącz ki
i na dal cie szyć się trwa ją cym wciąż jesz cze la tem:

• zażywajmy, jak najwięcej ruchu
na świeżym powietrzu – ruch
usprawnia pracę układu
odpornościowego
• zwalczajmy stres, napięcie
nerwowe i brak snu, które
osłabiają naszą odporność

• unikajmy alkoholu, kawy
i papierosów, gdyż

niszczą one witaminy
i mikroelementy, czyli
antyoksydanty, które
zwalczają wolne
rodniki,
odpowiedzialne

za destrukcję naszego układu
immunologicznego.

• stosujmy dietę bogatą w owoce i warzywa,
szczególnie te zawierające dużo vit. A, C
i E (naturalne przeciwutleniacze) zawierają
je: marchew, szpinak, brokuły, papryka,
pomidory, cytrusy, porzeczki, aronia

• zapewnijmy organizmowi dostarczenie
pierwiastków niezbędnych dla sprawnego
funkcjonowania układu odpornościowego
tj. cynku, selenu i miedzi, obecnych w rybach
i owocach morza a także w wątróbce, fasoli,
kaszy gryczanej, pestkach dyni i jajach.

• zjadajmy kwasy tłuszczowe omega-6
pochodzenia roślinnego, zawarte w oleju
rzepakowym i oliwie z oliwek oraz w oleju
z wiesiołka, który znajdziemy w aptece
w postaci kapsułek. Dostarczają one
organizmowi budulca do produkcji
substancji przeciwzapalnych.

• koniecznie zjadajmy ryby morskie, lub
zażywajmy tran w kapsułkach lub w płynie,
gdyż zawarte w nich kwasy omega-3 oraz
witaminy A i D wspierają ogólną kondycję
organizmu, wspomagają działanie układu
odpornościowego.

• nie zapominajmy o bakteriobójczym czosnku
tym świeżym lub tym z apteki
w kapsułkach. n

p Bezpłatnie wypożyczyć można rowery, kaski oraz przyczepki dla dzieci

15



16

REKLAMA

Cię żka spra wa – oty łość
We dług da nych Świa to wej Or ga ni za cji Zdro wia oty łość to jed na z naj częst szych cho rób, na któ rą cier -
pią lu dzie nie za le żnie od wie ku i płci. Ba da nia i sta ty sty ki wska zu ją, że w Pol sce jest już po nad 35%
mę żczyzn i po nad 25% ko biet o pod wy ższo nej ma sie cia ła.

Nad wa ga, oty łość i co da lej?

Ist nie je wie le spo so bów od chu dza nia, ale czy są one zdro we? A je że li nie po wo du ją szkód w na szym
or ga ni zmie, to czy za pew nia ją trwa łe efek ty?

Ide al ny spo sób od chu dza nia po wi nien łą czyć kil ka cech: być dla nas zdro wy, ła twy i przy jem ny w sto -
so wa niu i utrzy my wać cia ło w do brej kon dy cji. Ku ra cja mu si nie tyl ko od chu dzać, ale rów nież uczyć pra -
wi dło we go odży wia nia, pod no sić mo ty wa cję, za pew niać wspar cie psy chicz ne oraz za po bie gać
efek to wi jo -jo.

Czy ist nie je ta ka me to da? Oka zu je się, że tak

Cen trum die te tycz ne Na tur ho use
w swo jej me to dzie od chu dza nia łą czy
kil ka ele men tów:
• opieka specjalisty podczas

regularnych
cotygodniowych
wizyt zapewniają
bezpieczeństwo
procesu
odchudzania oraz
utrzymują
motywację.

• dieta:
w Naturhouse jest
nastawiona
na zdrowie,
funkcjonalność,
przyjemność
i edukację. Przepisy są
proste w przygotowaniu,
smaczne, wykorzystują
produkty dostępne
w każdym sklepie i uczą
nas prawidłowych zasad
żywienia.

• suplementacja: suplementy
w Naturhouse to naturalne ekstrakty
roślinne znane od wieków ze swoich dobroczynnych właściwości. Zapewniają zdrowy i efektywny
sposób odchudzania.

• etap stabilizacji: dietetyk nie tylko wprowadza w dietę, ale również z niej wyprowadza, tak aby nie
powstał efekt jojo po zakończeniu kuracji.

Za pra sza my
Le gio no wo, ul. Pił sud skie go 13, I pię tro, tel. 668 11 66 77
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