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Dro dzy Czy tel ni cy,
pierw szy śnieg już spadł, cho in ka sta -
nę ła na prze ciw ko Ra tu sza, w sta cjach
ra dio wych po now nie sły chać Wham
i ich nie śmier tel ne „Last Chri st mas”, aż
chce się czło wie ko wi za nu cić „Co raz
bli żej Świę ta”. Ko niec ro ku skła nia nie
tyl ko do po dej mo wa nia no wo rocz nych
zo bo wią zań, ta kich jak: mniej jeść, wię -
cej spać, czę ściej się ru szać, lecz ta kże
do pod su mo wa nia te go, co się w cią gu
mi nio nych 12 mie się cy wy da rzy ło.

W Le gio no wie jak zwy kle dzia ło się wie le.
Trwa naj więk sza bu do wa w hi sto rii mia sta
– przy sta cji PKP Le gio no wo po wo li pną się
do gó ry ga raż i dwo rzec, w któ rym bę dzie
mie ści ła się Me dia te ka. Po bli sko ro ku dys -
ku sji, ana liz i spo tkań uda ło się zna leźć roz -
wią za nie kom pro mi so we w kwe stii pla ców ki
bi blio tecz nej przy ul. So wiń skie go. Bu dy nek
z księ go zbio rem przej mie Sta ro sta Le gio -
now ski, któ ry stwo rzy w tym miej scu pierw -
szą Po wia to wą In sty tu cję Kul tu ry. Mia sto
za to otwie ra punkt bi blio tecz ny przy ul. Hu -
sar skiej, że by uła twić kon takt z ksią żką
miesz kań com os. So bie skie go i Lu dwi si na.

Ale prze cież nie sa mą kul tu rą czło wiek ży je,
wa żne jest ta kże bez piecz ne prze miesz cza nie
się po mie ście. W mi ja ją cym ro ku po wsta ły dwa
no we ron da, jed no w miej scu no to rycz nych
stłu czek i wy pad ków – na skrzy żo wa niu ulic
Par ko wej z So bie skie go, dru gie – przy cmen ta -

rzu w Al. Le gio nów. Ron da
są jesz cze bez i mien ne, ale
wkrót ce zy ska ją no we na -
zwy, któ re wy bio rą miesz -
kań cy w dro dze kon sul ta cji
spo łecz nych. To nie je dy ny
te mat na ja ki miesz kań cy
bę dą się mo gli wy po wie dzieć. W związ ku ze
zbli ża ją cym się wiel ki mi kro ka mi otwar ciem tu -
ne lu w Al. Róż, przed sta wia my Pań stwu pro po -
zy cje roz wią zań ko mu ni ka cyj nych dla tych,
którzy będą omijali tunel. Je że li ma ją Pań stwo
uwa gi – gdzie zmie nić na le ży pierw szeń stwo
prze jaz du, któ rę dy naj wy god niej i naj bez piecz -
niej prze miesz czać się po mie ście – pro si my
o Pań stwa gło sy.

Mi ja ją cy rok to ta kże pio nier ski czas wpro -
wa dze nia Kar ty Du żej Ro dzi ny. Mi ło nam po -
in for mo wać, że ma my już 50 part ne rów te go
pro gra mu. Na dal po wsta ją no we blo ki – 38 ro -
dzin Świę ta spę dzi w miesz ka niach so cjal nych
na os. Ko złów ka, koń czy się bu do wa blo ku
z miesz ka nia mi na sprze daż na os. Mło dych.

Wra ca jąc do no wo rocz nych po sta no wień
– urzęd ni cy pra cu ją cy w Ra tu szu bę dą się
wię cej ru szać – do pin gu ją nas na kle jo ne
na stop niach licz by, przed sta wia ją ce ka żdą
spa lo ną przy wcho dze niu ka lo rię w ra mach
ak cji „IDĘ, nie ja dę”, któ ra już go ści w m.in.
w Ka to wi cach.

W imie niu ca łej re dak cji ży czę Pań stwu
spo koj nych i ra do snych świąt oraz do trzy ma -
nia no wo rocz nych po sta no wień.

Ta ma ra Myt kow ska
Re dak tor Na czel na n
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Zaproszenia
(styczeń�2014)
l 5 stycznia

Grand Prix w tenisie stołowym – 100
Turniejów dla Jerzego – turniej
w ramach WOŚP

l 6 stycznia 2014, godz. 1900

kościół Najświętszego Ciała i Krwi
Chrystusa – Koncert kolęd Bornus
Consort i Camerata Vistula

l 8, 15, 22, 29 stycznia, godz. 900–1100

konsultacje komputerowe dla
dorosłych – Biblioteka Główna

l 9 stycznia, godz. 1915

spotkanie z Małgorzatą Jastrzębską,
trenerem rozwoju osobistego
– Biblioteka Główna

l 10 stycznia
Wieczór poetycko-muzyczny, w tym
recital duetu Cafe Music – Biblioteka
Główna

l 11 stycznia
Mecz Piłki Siatkowej Siódemka
– PTPS Piła – Arena Legionowo

l 11 stycznia, godz. 1800

otwarcie wystawy malarstwa
Anna i Marcin Dybowscy – Galeria
Sztuki Ratusz

l 11 stycznia, godz. 1130–1230

Rodzinna Sobota
w Bibliotece – Biblioteka Główna

l 12 stycznia, godz. 1430

Prezentacja VI tomu „Rocznika
Legionowskiego” – sala konferencyjna
Muzeum Historycznego
przy ul. Mickiewicza 23

l 13 stycznia, godz. 1000–1100

Klubik Małego
Czytelnika, – Biblioteka Główna

l 17–18 stycznia
Turniej piłki ręcznej – Arena
Legionowo

l 18 stycznia, godz. 1115–1300

Klub Sympatyków Mangi i Komiksu
(dla młodzieży) – Biblioteka Główna

l 19 stycznia, godz. 900–1700

Mistrzostwa tańca – Arena Legionowo
l 20 stycznia, godz. 1915

spotkanie z Maciejem Mazurem,
dziennikarzem TVN, autorem książki
„Anegdoty dziennikarskie”
– Biblioteka Główna

l 25 stycznia, godz. 1500

Niedzielne Spotkania z Bajką – Dyś
i Byś – spektakl Teatru Vaśka – sala
widowiskowa w ratuszu, Legionowo
bilety – 10 zł – dostępne w MOK
Legionowo, ul. Norwida 10

l 25 stycznia, godz. 2000

Koncert karnawałowy – „Księżniczka
Czardasza” – sala widowiskowa
w ratuszu – bilety – 50 zł – dostępne
w MOK Legionowo, ul. Norwida 10

l 25 stycznia
SK Bank Siódemka Legionovia- Pałac
Bydgoszcz – Arena Legionowo

l 27 stycznia, godz. 1000–1100

Klubik Małego
Czytelnika – Biblioteka Główna

l każda niedziela, godz. 1900

– spotkania i projekcje Klubu
Filmowego Powietrza – MOK
Legionowo, ul. Norwida 10
program projekcji na stronie
www.moklegionowo.pl n
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Rowerami
po Kolejowej
Po nad 2,5 km ście żki ro we ro wej w uli cy Ko le jo wej po wsta nie
w ra mach pro jek tu do fi nan so wa ne go ze środ ków RPO Wo -
je wódz twa Ma zo wiec kie go. Le gio no wo otrzy ma 500 tys. zł
do fi nan so wa nia war tej po nad 2 mln zł in we sty cji.

Oprócz dwu kie run ko wej ście żki o sze ro ko ści 2 m i dłu go ści 2690 m
po wsta ną no we miej sca par kin go we w uli cach Ko le jo wa i Pia sko wa,
wy bu do wa ne zo sta ną wjaz dy na ście żkę z uli cy Ko le jo wej oraz chod -
nik dla pie szych. Uzu peł nie niem miej skie go sys te mu „Ak tyw ne Le -
gio no wo” bę dzie punkt ob słu gi ro we rzy stów z bez płat ną
wy po ży czal nią ro we rów w ul. Pia sko wej.

Mia sto pla nu je ta kże zor ga ni zo wać cy klicz ny ma ra ton ro we ro wy
dla ama to rów w ce lu po pu la ry za cji tu ry sty ki ro we ro wej.

Ta ma ra Myt kow ska n W grud niu tra dy cyj nie zmie ni ły się roz kła dy
po cią gów Ko lei Ma zo wiec kich i SKM. Po cią gi
li nii S3 od 15 grud nia br. przez ca ły ty dzień ob -
słu gu ją tra sę War sza wa Lot ni sko Cho pi na
– Wie li szew. Uru cho mio no do dat ko we po cią gi
umo żli wia ją ce do jazd do War sza wy na go dzi -
nę 600 oraz po wrót z War sza wy po go dzi nie 2200.
Roz kład jaz dy li nii S3 po zo stał sko or dy no wa ny
z po łą cze nia mi lot ni sko wy mi KM. Po cią gi li nii

S9 ob słu gu ją tra sę War sza wa Za chod nia (pe -
ron 8) – Le gio no wo, a w go dzi nach szczy tu ko -
mu ni ka cyj ne go ich tra sa zo sta ła wy dłu żo na
do sta cji Le gio no wo Pia ski, po pra wia jąc tym sa -
mym – zgod nie z po stu la ta mi pa sa że rów – ob -
słu gę te go przy stan ku. Po cią gi S9 na dal kur su ją
tyl ko w dni ro bo cze. Roz kła dy są do stęp ne
na stro nie www.ztm.waw.pl.

Tamara Mytkowska n

Zmia ny w SKM – ina czej na Pia ski

Zdjęcie miesiąca
fot. Grzegorz Sawicki
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Kart ka z ka len da rza
1 grud nia 1897 r. w Kra ko wie uro dził się Fran ci szek Hy nek, pi -

lot ba lo no wy.

W la tach 1926–1939 ofi cer 2. Ba ta lio nu Ba lo -
no we go w Le gio no wie. W 1933 r. wraz z por.
Bu rzyń skim z por tu ba lo no we go w Le gio no wie
do ko nał pierw sze go w Pol sce lo tu do stra tos fe ry.
W la tach 1933 i 1934 le cąc ba lo nem „Ko ściusz ko”
dwu krot nie zwy cię żył w mię dzy na ro do wych za wo -
dach o pu char Gor do na Ben net ta. Ak tyw nie
uczest ni czył w ży ciu spo łecz nym Le gio no wa. Ja ko
pre zes Woj sko we go Klu bu Spor to we go „Wzlot” or -
ga ni zo wał im pre zy spor to we na te re nie mia sta.
W okre sie II woj ny świa to wej czło nek ZWZ/AK.
Po aresz to wa niu przez Niem ców w 1944 r. był wię zio -
ny na Pa wia ku i w obo zach kon cen tra cyj nych (m.in.
Gross -Ro sen i Ber gen -Bel sen). Zgi nął 7 IX 1958 r.
w ka ta stro fie ba lo nu w oko li cach Żni na. Po śmiert nie
awan so wa ny do stop nia pod puł kow ni ka.

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

aktualnościbiblioteka

grudnia 1897 r.

1
środa

urodził sięppłk Franciszek HynekAleksandra, Alicji

Õwschód: 713zachód: 1550 àwschód: 514zachód: 1449

Legionowo
w liczbach
l 50 partnerów biznesowych ma legionowska

Karty Dużej Rodziny

l 1500 osób wzięło udział w Festiwalu Gęsiny

zorganizowanym z okazji Narodowego

Święta Niepodległości

l 5000 mieszkańców przybyło na Tegoroczny

Fish and Grill

l 10 000 osób uczestniczyło w Dniach

Legionowa
l 58 000 – tyle środków w różnej formie

miasto uzyskało od sponsorów

na organizację wydarzeń dla mieszkańców

l 265 866 SMS-ów urząd wysłał

do mieszkańców, a liczba numerów

zarejestrowanych w systemie SMS wzrosła

o 409. Obecnie jest ich 3016. n

aktualności z życia miasta

20 mln na in we sty cje
W przy szło rocz nym bu dże cie ponad 11%

(20 mln zł) zo sta nie prze zna czo nych na za -
da nia in we sty cyj ne. Oprócz kon ty nu acji te -
go rocz nych za dań, za pla no wa no
za pro jek to wa nie i bu do wę ulic oraz chod -
ni ków, ście żki ro we ro wej w ul. Ko le jo wej
a także Par ku Zdro wia.

Bu dżet gmi ny na rok 2014 wy no -
si 177 463 200 zł. Na do koń cze nie jed nej
z naj wa żniej szych i naj więk szych in we sty -
cji, ja ką jest Cen trum Ko mu ni ka cyj ne
w Le gio no wie, prze zna czo no 27 896 600 zł,
z cze go więk sza część fun du szy po cho dzi
z do ta cji Szwaj car sko-Pol skie go Pro gra mu
Współ pra cy. W bu dże cie za pla no wa no ta -
kże wy dat ki zwią za ne z pro jek tem i prze -
bu do wą ulic G. Na ru to wi cza (odc. od Aleja
Le gio nów do ul. T. War denc kie go), Gra -
nicz nej, Gru dzie, Ko le jo wej, Pry ma sow -
skiej, Li sto pa do wej (we współ pra cy
z Ja błon ną) oraz ul. Po lan ko wej.

W 2014 ro ku roz pocz ną się pra ce zwią za -
ne z pro jek tem chod ni ka na ul. Stru żań skiej
oraz prze bu do wą skrzy żo wa nia Alei Róż

z Aleją Le gio nów. Część pie nię dzy z bu dże -
tu prze zna czo na zo sta nie na do koń cze -
nie II bu dyn ku wie lo ro dzin ne go na Osie dlu
Mło dych oraz na pro jekt czwar te go bu dyn -
ku so cjal ne go przy ul. POW. Po nad 4 mln zł
prze zna czo no na mo der ni za cję sys te mu od -
pro wa dza nia wód desz czo wych, za pla no wa -
no ta kże bu do wę ka na li za cji sa ni tar nej (w Al.
Róż i czę ści ul. Orze cho wej) oraz ka na li za cji
desz czo wej (w czę ści ul. P. Wy soc kie go).

W pla nach uwzględ nio ny zo stał pro jekt
war te go 2 mln zł Par ku Zdro wia.

Mar ta My śli wiec

Podatki i opłaty
lokalne bez zmian

Staw ki po dat ków i opłat lo kal nych w 2014
ro ku nie ule gną zmia nie. Po dob nie jak
w ro ku po przed nim, zwol nio ne z po dat ku
od nie ru cho mo ści zo sta ną ta kże po wierzch -
nie bu dyn ków za ję tych na pod sta wie de cy -
zji ad mi ni stra cyj nych w opar ciu o prze pi sy
o szcze gól nym try bie naj mu.

Wy so kość po dat ku od środ ków trans por -
to wych rów nież nie ule gła zmia nie. W przy -
pad ku cią gni ków sio dło wych i ba la sto wych
przy sto so wa nych do uży wa nia łącz nie z na -
cze pą lub przy cze pą, o do pusz czal nej ma -
sie cał ko wi tej ze spo łu po jaz dów od 3,5 to ny
i po ni żej 12 ton za pro po no wa no wpro wa -
dze nie jed nej staw ki w wy so ko ści 700 zł.
W ro ku 2013 staw ki by ły na stę pu ją ce – dla
po jaz dów od 3,5 do 5,5 to ny – 520 zł, od 5,5
do 9 ton – 560 zł, po wy żej 9, lecz mniej
niż 12 ton – 730 zł. Ujed no li ce nie opła ty
wy ni ka bez po śred nio z prze pi sów z usta wy
z dnia 12 stycz nia 1991 ro ku o po dat kach
i opła tach lo kal nych.

Na ta kim sa mym po zio mie jak w ro ku
ubie głym utrzy ma no ta kże staw ki opła ty
tar gowej.

Anna Szwarczewska n

Sonda świąteczna
Za py ta li śmy in ter nau tów, co są dzą
o le gio now skich ozdo bach świą tecz -
nych i któ re miej sce naj bar dziej im się
po do ba.

Edyta Garnowska
– Świąteczne oświetlenie
wprowadziło mnie w nastrój
zimowo-świąteczny.

Najbardziej podobają mi się dekoracje
naszego ratusza oraz wokół niego (choinka).
Są stonowane, eleganckie i zarazem bardzo
świąteczne i dekoracyjne. Cieszymy się
z dekoracji ulic – latarni. Naprawdę bardzo
fajnie i klimatycznie to wygląda

Monika Sokół
– Podobnie jak rok temu
oświetlenie jest cudne.
Najbardziej zachwycone są

moje dzieci, które praktycznie codziennie
mogłyby przychodzić pod choinkę i bawić się
w blasku ozdób zawieszonych na ratuszu.

Katarzyna Hajnrych
– Polskie miasta z roku
na rok są coraz ładniejsze.
Legionowo także wygląda

bajkowo. Jest pięknie, choć uważam że ze
względu na pamięć historyczną i lokalizację
choinki gwiazda powinna być czerwona:)

Tomasz Kacprzak
– Cieszę się, że nasi
samorządowcy dbają nie
tylko o inwestycje

i infrastrukturę, ale również o atmosferę
wśród mieszkańców – nie tylko o „świąteczną
atmosferę” tworzoną m.in. przy pomocy
cieszącej oko iluminacji czy spotkania
wigilijnego dla mieszkańców – bardziej mnie
cieszy, że dbają o dobrą atmosferę na co
dzień – m.in. poprzez organizację spotkań,
wydarzeń kulturalnych i wspieranie
działalności lokalnych organizacji. n

Powiatowa Instytucja Kultury w miejsce placówki
przy Sowińskiego, punkt biblioteczny na ul. Husarskiej
– pomimo likwidacji Filii nr 1 książek w Legionowie nie ubędzie,
a co więcej – ich dostępność jeszcze się zwiększy.

Powiatowa In sty tu cja Kul tu ry – Po wia to wa Bi blio te ka Pu blicz na
otrzy ma bez płat nie bu dy nek i księ go zbiór do tych cza so wej Fi lii nr 1.
W udo stęp nio nym przez SMLW lo ka lu na ul. Hu sar skiej po wsta nie
punkt bi blio tecz ny, któ ry przy bli ży ksią żki miesz kań com osie dla So -
bie skie go i Lu dwi si na.

– Po 8 mie sią cach od pod ję cia uchwa ły in ten cyj nej o za mknię ciu pla -
ców ki przy So wiń skie go je ste śmy mą drzej si o sze reg ana liz, roz mów,
spo tkań z miesz kań ca mi, zna my ich ocze ki wa nia i mo że my z czy stym
su mie niem po wie dzieć, że po dą ża my w do brym kie run ku. Prze ka zu -
je my po wia to wi bu dy nek, uży cza my księ go zbio ru, otwie ra my no wy
punkt, bu du je my sie dzi bę dla Me dia te ki – le gio now ska ksią żka ma się
do brze – mó wi Piotr Za dro żny, Za stęp ca Pre zy den ta Le gio no wa.

Do punk tu na os. So bie skie go zo sta ną za ku pio ne no we ksią żki, czy -
tel ni cy bę dą mo gli sko rzy stać z kom pu te ra z do stę pem do in ter ne tu.
Jak za po wia da dy rek tor le gio now skiej ksią żni cy, znaj dzie się tam li -
te ra tu ra dla dzie ci, mło dzie ży i do ro słych, ksią żki po pu lar no – na uko -
we i po rad ni ki. Pla no wa ne jest ta kże gro ma dze nie i udo stęp nia nie
mul ti me diów, głów nie au dio bo oków. Pla ny Sta ro sty wzglę dem Po -
wia to wej In sty tu cji Kul tu ry są po wa żne – Nie chcie li by śmy się ogra -
ni czać do two rze nia w tym miej scu je dy nie Bi blio te ki. Am bi cje ma my
du że, a ta jed nost ka da po wia to wi mo żli wość or ga ni za cji wie lu ini cja -
tyw z za kre su kul tu ry wy so kiej – mó wił przy oka zji pod pi sy wa nia li -
stu in ten cyj ne go sta ro sta Jan Gra biec, do da jąc – Chcie li by śmy, aby
no wa jed nost ka kul tu ry re ali zo wa ła za da nia z za kre su pro mo cji re -
gio nu, a mo że rów nież peł ni ła funk cję in for ma cji tu ry stycz nej.

Le gio now scy urzęd ni cy pra cu ją wraz z miesz kań ca mi w Ze spo le ds.
Roz wo ju Czy tel nic twa i Bi blio te ki, któ ry ma po móc w two rze niu pla -
nu roz wo ju czy tel nic twa i sie ci bi blio tecz nej w mie ście.

Ta ma ra Myt kow ska n

Więcej książki w Legionowie
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Po nad 7 ton
żyw no ści
Pod czas czwar tej le gio now skiej Świą -
tecz nej Zbiór ki Żyw no ści, ze bra no
aż 7691 kg pro duk tów, jest to wy nik
więk szy niż przed ro kiem.

W ak cję za ini cjo wa ną przez Fun da cję Bank
Żyw no ści SOS w War sza wie, za an ga żo wa ły
się or ga ni za cje po za rzą do we, lo kal ne skle py,
a przede wszyst kim wo lon ta riu sze. Ko or dy -
na to ra mi by ły pa nie Da nu ta Szcze pa nik, Ewa
Mil ner -Ko chań ska i Ewa So bie raj ska.

– Chcia ły by śmy ser decz nie po dzię ko wać
wszyst kim wo lon ta riu szom za bez in te re sow -
ną pra cę, a ta kże wła ści cie lom i ob słu dze skle -
pów za zro zu mie nie i przy chyl ność
w zor ga ni zo wa niu zbiór ki oraz wszyst kim dar -

czyń com, któ rzy nie po zo sta li obo jęt ni wo bec
osób po trze bu ją cych po mo cy – mó wi Ewa
Mil ner Ko chań ska, Na czel nik Wy dzia łu
Zdro wia i Spraw Spo łecz nych UM. – Jest to
ta kie ma łe świa dec two so li dar no ści z po trze -
bu ją cy mi. Dzię ku je my wszyst kim lu dziom
z otwar tym ser cem, któ rzy przy łą czy li się
do na szej ak cji i ży czy my wszyst kim zdro wych
i we so łych świąt Bo że go Na ro dze nia w po czu -
ciu do brze speł nio ne go obo wiąz ku – do da je
Se kre tarz Mia sta, Da nu ta Szcze pa nik.

Świą tecz na Zbiór ka Żyw no ści or ga ni zo wa -
na jest przed Świę ta mi Bo że go Na ro dze nia.
Jej ce lem jest ze bra nie dłu go ter mi no wych
pro duk tów spo żyw czych, któ re zo sta ją póź -
niej prze ka za ne naj bar dziej po trze bu ją cym
miesz kań com. For mu ła zbiór ki po zo sta je
nie zmien na od lat. Klien ci za an ga żo wa nych
w ak cję skle pów prze ka zu ją po za koń cze niu
za ku pów część pro duk tów do spe cjal nie
ozna ko wa nych ko szy, przy któ rych dy żu ru ją
wo lon ta riu sze.

Mar ta Goź liń ska n

Po od da niu do użyt ku tu ne lu w Alei Róż, PKP PLK za -
po wia da za mknię cie prze jaz du w uli cach Par ko -
wa/Wy szyń skie go. Wzbu dza to pro te sty za rów no

miesz kań ców, jak i władz mia sta, któ re chcą utrzy mać
w tym miej scu przej ście dla pie szych i ro we rzy stów.

Prze pro wa dzo ne w tym ro ku ba da nie po ka za ło, że ka żde go dnia
po nad 700 pie szych, w tym 69 uczniów, po ko nu je przej ście przez to -
ry łą czą ce uli ce Par ko wą i Wy szyń skie go. Jest to naj krót sza dro ga
do ko ścio ła, na cmen tarz, do Szko ły Pod sta wo wej nr 2 czy do Sta ro -
stwa Po wia to we go. Nie ste ty, ar gu men ty mia sta i za de kla ro wa ne
wspar cie fi nan so we po zo sta ją bez od po wie dzi.

– Po cząw szy od prze ka za nych przez mia sto w 2006 ro ku uwag
do kon cep cji ak cen to wa li śmy ko niecz ność po zo sta wie nia przej ścia
dla pie szych w miej sce li kwi do wa ne go prze jaz du ka te go rii „A”. Pod -
ziem ne przej ście pod to ra mi w cią gu ulic Par ko wa/Wy szyń skie go by -
ło za pi sa ne w pier wot nym, opi nio wa nym przez nas i miesz kań ców
pro jek cie prze bu do wy li nii ko le jo wej E 65 na od cin ku prze bie ga ją -
cym przez Le gio no wo. W umo wie z wy ko naw cą przej ście znik nę ło
i zo sta ło „ta jem ni czo” za pi sa ne ja ko II etap in we sty cji – przy po mi na
pre zy dent Ro man Smo go rzew ski.

Po uzy ska niu in for ma cji o wy ma za niu przej ścia z pla nów roz po czę -
ła się wy mia na ko re spon den cji z PKP PLK. Ar gu men ty, że ciąg ten
sta no wi bar dzo wa żne po łą cze nie ko mu ni ka cyj ne nie zo sta ły uzna ne,
a przed sta wi cie le PKP PLK
twier dzą, że przej ście jest „nie -
uza sad nio ne z punk tu wi dze nia
efek tyw no ści eko no micz nej”.
PKP PLK za pro po no wa ło
współ re ali za cję bu do wy tu ne lu
po przez po moc w przy go to wa -
niu do ku men ta cji pro jek to wej
i udo stęp nie nia te re nu, bez
wkła du fi nan so we go w in we sty -
cję. Mia sto ba da mo żli wość wy -
bu do wa nia kład ki dla pie szych,
któ ra jest tań szą i szyb szą al ter -
na ty wą dla pod ziem ne go tu ne -
lu. Do cza su wy bu do wa nia
bez ko li zyj ne go przej ścia wła dze Le gio no wa chcą po kryć kosz ty utrzy -
ma nia strze żo nej prze pra wy dla pie szych, ste ro wa nej za po ra mi i sy -
gna li za cją świetl ną.

– Ka żdy miesz ka niec na sze go mia sta zda je so bie spra wę jak wa żne
jest przej ście przez to ry w uli cach Par ko wa/Wy szyń skie go. W przy -
pad ku je go li kwi da cji i tak mu si my się li czyć z tym, że pie si i ro we rzy -
ści bę dą chcie li wy bie rać naj krót szą dro gą, na wet je śli nie bę dzie to
bez piecz ne przej ście. A jak nie ste ty sta ty sty ki po ka zu ją – prze cho -
dze nie w nie do zwo lo nym miej scu prę dzej czy póź niej mo że skoń czyć
się wy pad kiem – nie mo że my do te go do pu ścić! – mó wi An na Ła -

niew ska, Rad na Ra dy Mia sta
Le gio no wo. – Dla te go uwa żam,
że mu si my pu kać do wszyst kich
drzwi w PKP, że by utrzy mać
pie sze i ro we ro we przej ście
w tym re jo nie. Bez pie czeń stwo
miesz kań ców jest naj wa żniej -
sze, nie mo że my zmu szać lu dzi
w po ran nym czy po po łu dnio -
wym po śpie chu do spa ce ro wa -
nia okrę żną dro gą. Mia sto chce
po kryć kosz ty utrzy ma nia dró -
żni ka, jest za in te re so wa ne wy -
bu do wa niem kład ki. PKP mu si
nam to umo żli wić. To jest w tej

chwi li prio ry tet dla tej czę ści Le gio no wa – do da je.
Do tych czas wła dze Le gio no wa nie otrzy ma ły od po wie dzi od PKP.

Ta ma ra Myt kow ska n

Niedopuszczalne jest zamknięcie przejazdu
na ul. Parkowej/Wyszyńskiego bez jednoczesnego
uruchomienia przejścia dla pieszych. Będziemy żądać od kolei
zrealizowania tego przedsięwzięcia. Jeśli inwestor przebudowy
linii kolejowej nie dotrzyma tego zobowiązania, będziemy
zwracać się do ministra infrastruktury oraz do Komisji
Europejskiej o szczegółowe zbadanie prawidłowości tej
inwestycji w kontekście tego, że ogranicza ona dostęp
mieszkańcom miasta do infrastruktury społecznej, ogranicza
możliwość poruszania się osobom niepełnosprawnym. Innymi
słowy nie – pozostawimy tej sprawy samej sobie i będziemy
walczyć o przejście dla pieszych w tym miejscu.

Jan Gra biec, Sta ro sta Le gio now ski

Czy PKP po słu cha miesz kań ców?
miastoLegionowo pomaga

Współpraca Legionowa z ukraińskim Kovlem trwa od lat. W tym
roku szereg wspólnych inicjatyw jeszcze bardziej zbliżył
mieszkańców Legionowa i Ukrainy.

Mię dzy na ro do wa współ pra ca szcze gól nie roz kwi tła wśród przed -
sta wi cie li mło de go po ko le nia. W paź dzier ni ku kil ku dzie się ciu gim -
na zja li stów z Ukra iny i Fran cji wraz ze swo imi ró wie śni ka mi
z le gio now skie go Ze spo łu Szkół nr 3 bra ło udział w pro jek cie Mię -
dzy na ro do wych Warsz ta tów. Mło dzi Eu ro pej czy cy po ro zu mie wa li się
po an giel sku, co by ło nie tyl ko cen nym do świad cze niem ję zy ko wym,
ale ta kże zbli ży ło do sie bie na sto let nich przed sta wi cie li obu na cji.

„Współ pra ca się opła ca” to ko lej ny fi lar part ner stwa Le gio no wa
z ukra iń ski mi mia sta mi, tym ra zem na po zio mie sa mo rzą do wym. Pro -
jekt ten, obej mu ją cy cykl spo tkań od by wa ją cych się za rów no na te ry -
to rium Pol ski jak i Ukra iny, ukie run ko wa ny był na po moc wschod nim
są sia dom w za kre sie roz wią zań pro ble mów sa mo rzą do wych, m.in. do -

ty czą cych za rzą dza nia od pa da mi czy też ogra ni cze nia po pu la cji bez -
dom nych zwie rząt. Wła dze Dub na sko rzy sta ły z do świad czeń le gio -
now skich ko le gów i wdra ża ją za pro po no wa ne me to dy.

W ra mach spor to wej in te gra cji w Are nie zo stał zor ga ni zo wa ny Mię -
dzy na ro do wy Ha lo wy Tur niej Pił ki No żnej dla dzie ci uro dzo nych w 2002
ro ku lub wcze śniej. W roz gryw kach udział wzię ło 7 pol skich dru żyn: K.
S. Le gio no via, K. S. Le gio no via II, Lech Po znań, Ra do miak Ra dom, Wi -
sła Płock, Po lo nia War sza wa, Ja giel lo nia Bia ły stok oraz re pre zen ta cja
mia sta par trer skie go FC Ko vel Ukra ina.

Zwień cze niem ko lej ne go ro ku współ pra cy był list wy sto so wa ny
przez wła dze Le gio no wa do me ra Kov la, w któ rym przed sta wi cie le
Le gio no wa wy ra zi li so li dar ność z miesz kań ca mi Ukra iny w ich dą że -
niach do człon kow stwa w Unii Eu ro pej skiej.

Ma ria Ma lic ka,
Ce za ry Bie lak,

Blan ka Jasz czyń ska n

Wspieramy Ukrainę nie tylko od święta
miasto Parkowa/Wyszyńskiego
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temat numeruco zmieni tunel?

ruch ko le jo wy bę dzie mógł być pro wa dzo ny z pręd ko ścią do 160 km/h.
Ale in we sty cja, zwa na ofi cjal nie przez ko le ja rzy „Bu do wą dwu po zio -
mo we go skrzy żo wa nia dro gi z to ra mi ko le jo wy mi w cią gu ulic Alei Róż
i Kra kow skiej”, od po cząt ku mia ła pe cha. Po kło po tach z wy so kim po -
zio mem wód, któ re sku tecz nie opóź ni ły ukoń cze nie prac, wnio sek
o upa dłość zło żył głów ny wy ko naw ca. Na szczę ście ko lej ny – kon sor -
cjum firm In ter cor i In ter ber ger – do koń czył in we sty cję i jak mó wi
Krzysz tof Pie tras, Dy rek tor Pro jek tu „jest to na praw dę do bry tu nel”.

Czy za le je?
Prze pra wa dla sa mo cho dów ma po nad 396 me trów dłu go ści i 8 me trów

sze ro ko ści. Bu dow la po cząt ko wo by ła za le wa na przez wo dy pod ziem ne,
zmie ni ło się to dzię ki zmia nie tech no lo gii w ja kiej by ła bu do wa na, stwo rze -
niu zbior ni ka re ten cyj ne go i za war ciu po ro zu mie nia z mia stem i sta ro stwem
w spra wie pod łą cze nia od wod nie nia te go obiek tu do miej skiej ka na li za cji
desz czo wej. Krzysz tof Pie tras za pew nia, że wo dy opa do we nie bę dą za gra -
żać kie row com za spra wą wy bu do wa nej przez po łą czo ne si ły mia sta i po -
wia tu ka na li za cji gra wi ta cyj no -tłocz nej. Je sie nią wy ko na no pierw sze te sty
i ce lo wo za la no tu nel, nie wia do mo jed nak, jak za cho wa się przy co raz czę -
ściej spo ty ka nych ano ma liach w po sta ci nie zwy kle in ten syw nych ulew.

Jak się zmie ni do jazd
PKP PLK, mi mo próśb ze stro ny władz mia sta, za po wie dzia ła ry -

chłą li kwi da cję prze jaz du Wy szyń skie go – Par ko wa. Mo żna za tem

z ca łą pew no ścią po wie dzieć, że wkrót ce ca ły ruch sa mo cho do wy
zo sta nie skie ro wa ny do tu ne lu. Sta ro stwo po wia to we za dba ło już
o bez pie czeń stwo ru chu lo kal ne go od stro ny mia sta – po wsta ło ron -
do na skrzy żo wa niu Par ko wej i So bie skie go oraz dru gie na uli cy
Cyn ko wej.

– Ubo le wam, że PKP nie po my śla ło o bu do wie ron da przy sa mym
wjeź dzie do tu ne lu od stro ny mia sta. Jest tam le wo skręt w uli cę Pia -
stow ską, prze ci na ją cy ruch wy lo to wy z tu ne lu. Bę dzie my sta ra li się
prze ko nać miesz kań ców, któ rzy nie mu szą prze do stać się na dru gą
stro nę to rów, do wy bra nia tro chę dłu ższej, lecz znacz nie bez piecz -
niej szej dro gi uli ca mi Par ko wa, Ja giel loń ska i ron dem Po nia tow skie -
go – mó wi pre zy dent Ro man Smo go rzew ski. Jest to za le ca na tra sa
dla tych, któ rzy od stro ny mia sta ja dą w kie run ku np. Cho to mo wa.
Po dob nie przez Ron do Po nia tow skie go i da lej uli cą Ja giel loń ską za -
le ca ny jest ruch w prze ciw nym kie run ku – do cen trum Le gio no wa.
Miesz kań cy osie dla Mło dych czy III Par ce li do wy bo ru bę dą mie li tu -
nel bądź wia dukt i prze jazd uli ca mi Pia sko wa i Al. Le gio nów. Sta ro -
sta nie wy klu cza bu do wy ko lej nych rond, ma ją cych po pra wić
bez pie czeń stwo na obu koń cach tu ne lu. Bez pie czeń stwo pie szych
oraz kie row ców spraw dzi ta kże ko mi sja zło żo na z miej skich rad nych.

Zwra ca my się z proś bą do pie szych i kie row ców o zgła sza nie wszel -
kich uwag od no śnie or ga ni za cji ru chu, ozna ko wa nia, pierw szeń stwa
prze jaz du na ad res rzecz nik@um.le gio no wo.pl.

Ta ma ra Myt kow ska n

Po po nad trzech la tach od roz po czę cia przez PKP
PLK bu do wy tu ne lu w Al. Kra kow skiej/Al. Róż jest on
pra wie go to wy. Już wkrót ce zmie ni się or ga ni za cja

ru chu na Przy stan ku i III Par ce li. Znik nie ta kże sa mo cho -
do wa, a mo że i pie sza, prze pra wa w uli cach Par ko wa/Wy -
szyń skie go.

Bu do wa wia duk tów ko le jo wych i dro go wych to ostat ni etap mo der -
ni za cji li nii ko le jo wej War sza wa – Gdy nia na ob sza rze Lo kal ne go Cen -
trum Ste ro wa nia Na sielsk. Jak in for mu je PKP, li kwi da cja skrzy żo wa nia
z to ra mi ko le jo wy mi po zy tyw nie wpły nie na bez pie czeń stwo użyt kow -
ni ków dróg oraz płyn ność ru chu dro go we go w re jo nie Le gio no wa.
Dzię ki in we sty cji i li kwi da cji prze jaz du w ul. Par ko wej/Wy szyń skie go

Co zmieni tunel?

Komentarze:
Janusz Klejment, Przewodniczący Rady
Miasta Legionowo

– Komisja Rady Miasta skontroluje
oznakowanie ulic wokół nowego
tunelu. Należy jednak pamiętać,
żeby przynajmniej w początkowym

okresie nie jeździć na pamięć. Tunel wprowadzi zmiany w układzie
komunikacyjnym na Przystanku, może zmienić się pierwszeństwo
na niektórych skrzyżowaniach, zatem chciałbym zaapelować
do wszystkich kierowców, aby poznali układ ulic, wiedzieli jak się
poruszać. A ci, którzy nie chcą korzystać z tunelu, żeby wiedzieli
jak ominąć lewoskręt w ulicę Piastowską przy samym wjeździe

do tunelu. Ubolewam także, że PKP nie wybudowało odrobinę
szerszego tunelu, aby można było wygodnie i bezkolizyjnie
poprowadzić ruch rowerowy pod torami.

Jan Grabiec, Starosta Legionowski

Rozwiązania komunikacyjne wokół
tunelu są już zaplanowane
i zatwierdzone, ale będą one
dostosowywane do potrzeb
mieszkańców Legionowa. W tym roku

w związku z otwarciem tunelu wraz z miastem wybudowaliśmy rondo
na skrzyżowaniu Al. Legionów i Cynkowej. Było one niezbędne, aby
mogła tamtędy jeździć komunikacja publiczna, a dokładnie autobusy
przegubowe. Chcemy także wybudować rondo na skrzyżowaniu Al.

Róż i Al. Legionów, które niewątpliwie ułatwiłoby komunikację
na III Parceli, zaproponowaliśmy władzom Legionowa wspólną
realizację tej inwestycji lub przekazanie powiatowi terenu
pod budowę tego skrzyżowania. Przy wlocie do tunelu od strony
miasta także przyglądamy się bezpieczeństwu kierowców, w tunelu
będzie ograniczenie prędkości do 50 km/h w dzień i 60 km/h w nocy.
W przypadku naruszania przepisów i stwarzania zagrożenia dla
innych kierowców będziemy współpracowali z Policją.

Marcin Smogorzewski, legionowski radny

– Przy okazji uruchomienia tunelu
mamy zamiar przyjrzeć się
bezpieczeństwu ruchu pieszych
w tym rejonie.

Każdego dnia ponad setka dzieci chodzi tymi ulicami do szkoły,
a na bezpieczeństwo dzieci i młodzieży jesteśmy szczególnie
wyczuleni.
Planujemy powołanie zespołu, w skład którego wejdą urzędnicy
legionowskiego ratusza i radni, aby wspólnie sprawdzić, jak
zorganizowany jest ruch pieszych wokół tej inwestycji.
Będziemy słuchać naszych mieszkańców, użytkowników dróg,
którzy najlepiej wiedzą, w których miejscach brakuje przejścia dla
pieszych. Jeżeli dotrze do nas wiadomość, że po otwarciu
przeprawy kierowcy mają problemy z przemieszczaniem się w tym
rejonie, postaramy się wprowadzić drobne zmiany
w porozumieniu ze Starostwem.
Najważniejsze jest, aby po otwarciu terenu oznakowanie było
właściwe i jasne dla wszystkich użytkowników dróg tak, aby nikt
nie czuł się zdezorientowany. n
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Mieszkańcy wybiorą
nazwy rond
W 2013 ro ku Le gio no wo zy ska ło dwa
no we ron da. Bez i mien ne do tej po ry
skrzy żo wa nia w przy szłym ro ku otrzy -
ma ją no we na zwy. Ja kie? O tym za de -
cy du ją miesz kań cy.

Dwa skrzy żo wa nia o ru chu okrę żnym po -
wsta ły przy Alei Le gio nów i Cyn ko wej oraz
So bie skie go i Par ko wej. Gru pa miesz kań ców
zło ży ła pe ty cję o na zwa nie ron da przy Are nie
Le gio no wo imie niem „Ma rii i Le cha Ka czyń -
skich”. Część rad nych za pro po no wa ła „Ron -
do Ofiar Ka ta stro fy Smo leń skiej”. Trze cim
po my słem by ło ron do im. Ja na Paw ła II.

Osta tecz nie rad ni za re ko men do wa li dla
ron da na skrzy żo wa niu So bie skie go i Par ko -
wej imię Ja na Paw ła II, a te go przy Alei Le -
gio nów i Cyn ko wej – Ofiar Ka ta stro fy
Smo leń skiej. Te na zwy zo sta ną pod da ne
kon sul ta cjom spo łecz nym, pod czas któ rych
miesz kań cy bę dą mo gli przed sta wić swo je
wła sne pro po zy cje.

O ter mi nie i for mie kon sul ta cji po in for mu -
je my na stro nie Le gio no wa.

Ta ma ra Myt kow ska n

miasto akcja zima

Tegoroczna gwiazdka będzie wyjątkowo udana dla 38
legionowskich rodzin, które 12 grudnia z rąk prezydenta
Romana Smogorzewskiego odebrały klucze do mieszkań
komunalnych w nowym bloku przy ul. POW 2a.
Miasto planuje już budowę kolejnego bloku na Kozłówce.

W dys po zy cji gmi ny Le gio no wo jest 1010 lo ka li ko mu nal nych. Jest to
jed nak zbyt ma ło, po nie waż na przy dział lub za mia nę wła sne go lo kum
cze ka po nad 350 ro dzin. Lo ka le w no wych blo kach otrzy mu ją oso by re -
gu lar nie opła ca ją ce czynsz i dba ją ce o miesz ka nie, a po trze bu ją ce za mia -
ny np. ze wzglę du na du że za gęsz cze nie. Na ich miej sce lo ko wa ne są ta kże
ro dzi ny miesz ka ją ce już w za so bach ko mu nal nych, a do pie ro do zwol nio -
nych przez nich lo ka li kwa te ro wa ne są oso by z li sty ocze ku ją cych.

Bu do wa trze cie go bu dyn ku so cjal ne go na Ko złów ce roz po czę ła się
w mar cu 2012 ro ku, w blo ku po wsta ły w peł ni wy koń czo ne miesz ka -
nia  – ka wa ler ki, 2-po ko jo we i 3-po ko jo we. Przy POW 2a po wsta nie
ta kże świe tli ca OPS. Koszt in we sty cji to 4,5 mln zł. W przy szłym ro -
ku roz pocz nie się bu do wa ko lej ne go blo ku na tym osie dlu.

Oprócz bu dow nic twa so cjal ne go Le gio no wo in we stu je ta kże w ta nie bu -
dow nic two miesz ka nio we, prze zna czo ne do wy ku pu po tzw. „kosz tach”.
Dwa ta kie bu dyn ki wie lo ro dzin ne po wsta ły już na Bu kow cu przy ul. B. Roi,
w ubie głym ro ku lo ka to rzy wpro wa dzi li się do no we go blo ku na os. Mło -
dych. W 2014 ro ku za koń czy się bu do wa 42 lo ka li w dru gim blo ku
przy ul. Su wal nej. Miesz ka nia bę dzie mo żna wy ku pić w dro dze prze tar gu,
je że li lo ka le nie zo sta ną sprze da ne pod czas dwóch prze tar gów – od bę dą
się ro ko wa nia i bę dzie mo żli wość roz ło że nia płat no ści na ra ty.

Ta ma ra Myt kow ska n

Pierw sze świę ta w no wym miesz ka niu

Czy w tym ro ku zi ma zno wu za sko czy dro go wców?
Le gio no wo ma już pod pi sa ne umo wy na od śnie ża -
nie, na ten cel prze zna czo no w tym se zo nie 1,5 mln

zł. Tym ra zem ta kże dwóch wy ko naw ców pod ję ło się zi mo -
we go utrzy ma nia dróg miej skich.

Le gio now skie dro gi ma ją kil ku ró żnych za rząd ców. Od GDD KiA
(War szaw ska/Ze grzyń ska), przez Ma zo wiec ki Za rząd Dróg Wo je wódz -
kich (ul. Stru żań ska), Sta ro stę Le gio now skie go (m.in. Ja giel loń ska, So -
bie skie go), po gmi nę i ma łe ulicz ki osie dlo we za rzą dza ne przez SMLW.
Dro gi gmin ne po dzie lo ne są na dwie ka te go rie. Ja ko pierw sze i w pod -
wy ższo nym stan dar dzie od śnie ża się dro gi w cen trum mia sta oraz te,
po któ rych po ru sza się ko mu ni ka cja pu blicz na. Po zo sta łe dro gi utwar -
dzo ne utrzy my wa ne są w stan dar dzie II zwy kłym. Bli sko 25 km dróg
grun to wych utrzy my wa nych jest po przez jed no ra zo we od śnie że nie.

De cy zja o uru cho mie niu ak cji po dej mo wa na jest na pod sta wie ak -
tu al nych wa run ków at mos fe rycz nych oraz pro gnoz po go dy. – Je że li
opad ma pa dać dłu żej, to płu ży my po 2 cm i po sy pu je my w za le żno -
ści od wa run ków at mos fe rycz nych – mó wi od po wie dzial ny za nad zór

nad wy ko naw ca mi urzęd nik – mo że też być tak, że płu ży my ca łe mia -
sto 3 ra zy i do pie ro na koń cu po sy pu je my, że by do pro wa dzić dro gę
do po żą da ne go stan dar du. Cza sem też płu ży my i po sy pu je my rów no -
cze śnie – wszyst ko za le ży od wa run ków i nie ma tu re gu ły. Na le ży tak -
że pa mię tać, że płu gi mu szą do je chać na miej sce, a zda rza się, że
tkwią w kor ku.

Zi mo we za da nia utrzy ma nia dróg bę dą cych w za rzą dzie mia sta po -
dzie lą mię dzy sie bie dwie fir my. AG -Com plex Sp. z o. o. jest od po -
wie dzial na za ca ło do bo we utrzy ma nie zi mo we dróg gmin nych
utwar dzo nych, osie dlo wych/we wnętrz nych, cią gów pie szych, ście żek
ro we ro wych i przy stan ków ko mu ni ka cji na te re nie Le gio no wa, na to -
miast dro ga mi nie utwar dzo ny mi, oczysz cza niem pa sów dro go wych,
chod ni ków, za tok i par kin gów oraz wy wo zem śnie gu zaj mie się fir ma
Ro bo ty Ziem no-Bu dow la ne Ja nusz Mróz. W po go to wiu sto ją: 3 płu -
go -pia skar ki, 2 płu go -so lar ki, 2 cią gni ki rol ni cze wy po sa żo ne w pług
oraz 2 przy czep ki/roz rzut ni ki do mie szan ki pia sko wo -sol nej i pia sko -
wej. Do utrzy ma nia dróg grun to wych po słu żą rów niar ka i ko par ka
z płu giem. Śnieg wy wio zą dwa sa mo cho dy sa mo wy ła dow cze.

Ta ma ra Myt kow ska n

My się zi my nie bo imy

Komentarz eksperta
Alek san der Ro ga la,
Na czel nik Wy dzia łu Go -
spo dar ki Ko mu nal nej

Aby umo żli wić zi mą
swo bod ny prze pływ lu dzi i to wa rów sto su je
się wie le me tod od śnie że nia i usu wa nia ob -
lo dzeń. Uza le żnio ne są one od ró żnic kli ma -
tycz nych, geo gra ficz nych, to po gra ficz nych,
tech nicz nych czy bu dże to wych. Łą czy je jed -
no – cel, któ rym jest oszczęd ność cza su, pie -
nię dzy oraz za pew nie nie bez pie czeń stwa.

W Pol sce głów ny mi me to da mi wal ki z zi -
mą na dro gach są:
• mechaniczne usuwanie śniegu,
• stosowanie środków do usuwania

śliskości zimowej (np. sól kamienna
(chlorek sodu), sucha sól drogowa,
solanka, sól zwilżona, chlorek wapnia,
chlorek magnezu, mieszaniny soli
z chlorkami wapnia i magnezu).

Po pu lar na sól to zwi lżo ny chlo rek so du.
Sub stan cja ta nie jest obo jęt na dla śro do wi -
ska, o czym mo gą prze ko nać się nie tyl ko kie -
row cy ob ser wu ją cy po stę pu ją cą ko ro zję au ta
w trak cie zi my, ale rów nież prze chod nie, któ -
rym do słow nie „zże ra” bu ty. Sub stan cja ta
przy czy nia się do szyb sze go nisz cze nia dróg
na sku tek tzw. efek tu przej ścia przez ze ro.
Roz pusz czo ny przez sól śnieg za mie nia się
w wo dę, któ ra wni ka w szcze li ny as fal tu,
po czym po now nie za ma rza roz sa dza jąc ma -
te riał. Chlo rek so du jest szko dli wy dla ro ślin
w pa sie dro go wym, bo wiem wy cią ga wo dę
z gle by. Mi mo tych wad sól jest jed nak naj -
po pu lar niej szym w Eu ro pie środ kiem sto so -
wa nym do po zby cia się śnie gu i lo du
z dróg. I cho ciaż ist nie ją in ne sub stan cje, któ -
re – jak wy ka za ły ba da nia – są mniej szko dli -
we dla użyt kow ni ków, dróg i śro do wi ska,
chlo rek so du po zo sta je tym naj tań szym.

Ro dza je i wa run ki sto so wa nia środ ków, ja -
kie mo gą być uży wa ne na dro gach pu blicz -

nych oraz uli cach i pla cach wy mie nio ne są
w roz po rzą dze niu Mi ni stra Śro do wi ska z 27
paź dzier ni ka 2005 r.

W tym ro ku po raz pierw szy w le gio now -
skiej umo wie po ja wi ła się staw ka za po sy pa -
nie pia skiem i wy zna czo no te sto we dro gi
do spraw dze nia sku tecz no ści tej me to dy.
Kru szy wo do po sy py wa nia dróg, umow nie
na zy wa ne pia skiem, jest w rze czy wi sto ści
mie szan ką za wie ra ją cą kil ka pro cent so li.
Z ba dań wy ni ka, że po sy pa nie pia skiem
zwięk sza szorst kość na wierzch ni je dy nie
o kil ka pro cent.

W Le gio no wie ca ły czas dą ży my do te go,
aby płu gi jeź dzi ły z mo żli wie ma łą pręd ko ścią
i nie od rzu ca ły śnie gu z jezd ni na chod ni ki
i pło ty. W tym miej scu kie ru je my po raz ko -
lej ny proś bę do miesz kań ców, aby nie zrzu ca li
śnie gu z chod ni ków na jezd nię, lecz for mo wa li
z nie go pry zmę na skra ju chod ni ka. Bę dzie
ona sta no wi ła na tu ral ną ba rie rę dla śnie gu
prze su wa ne go przez ja dą cy pług. n
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No wa wy sta wa do ty czą ca pro ble mu
kon ser wa cji za byt ków zo sta ła otwar -
ta 8 grud nia w le gio now skim Mu zeum
Hi sto rycz nym. „Sztu ka kon ser wa cji
– kul tu ra prze wor ska w Le gio no wie”
jest ostat nim ele men tem pro jek tu,
na któ ry mu zeum po zy ska ło środ ki
z Mi ni ster stwa Kul tu ry i Dzie dzic twa
Na ro do we go w ra mach pro gra mu
Wspie ra nie dzia łań mu ze al nych.

Pra ce kon ser wa tor skie pro wa dzo ne by ły
w spe cjal nie przy go to wa nych pra cow niach
znaj du ją cych się w pod zie miach no we go
pa wi lo nu mu ze al ne go. Wy ko ny wał je ze -
spół kon ser wa to rów pod opie ką mgr inż.
Wła dy sła wa We ke ra, Głów ne go Kon ser -
wa to ra Pań stwo we go Mu zeum Ar che olo -
gicz ne go w War sza wie. Pod czas ba dań
ar che olo gicz nych, pro wa dzo nych na te re -
nie cmen ta rzy ska kul tu ry prze wor skiej
w Le gio no wie (I w. przed Chr. – I w.
po Chr.), od kry to wie le za byt ków, z cze go
du ża część to oka zy me ta lo we, głów nie że -
la zne. Kon ser wa cja tych przed mio tów sta -
ła się ko niecz no ścią. Nisz czą ce dzia ła nie
cza su do ty ka wszyst kie go, a kon ser wa to rzy
sta ra ją się ogra ni czyć je go ne ga tyw ne skut -
ki i przed łu żyć ży cie dzie łom. Dla miesz -
kań ców Le gio no wa ma to do dat ko we
zna cze nie, gdyż mu zeum ra tu je
przed znisz cze niem dzie dzic two te go re -
gio nu.

Waw rzy niec Or liń ski,
Mu zeum Hi sto rycz ne w Le gio no wie n

Legionowskie zabytki ratowane
przez konserwatorów – nowa wystawa

Tegoroczny, piąty już Miejski Festiwal Młodych Talentów
udowodnił, że uzdolnionej młodzieży stale przybywa.
W eliminacjach wzięło udział ponad 70 wykonawców. Spośród
nich zostali wybrani najlepsi.

Na gro dą był cykl warsz ta tów (emi sja gło su – Ma rek Paw ło wicz, ruch
sce nicz ny – Han na Wil czyń ska) zor ga ni zo wa ny przez le gio now ski
MOK. W dwóch kon cer tach dla szkół wi dzo wie (po nad 500) wspie -
ra li wy ko naw ców okrzy ka mi i kla ska niem w rytm utwo rów. Wie czor -
ny kon cert ga lo wy cie szył się bar dzo du żą po pu lar no ścią,
w wy peł nio nej po brze gi sa li pu blicz ność na gra dza ła uczniow skie
gwiaz dy grom ki mi bra wa mi.

Na sce nie po ja wi ły się nie zwy kle uzdol nio ne oso by zna ne z po -
przed nich edy cji fe sti wa lu: An ge la Ger łow ska (I LO) dziew czy na
o zdu mie wa ją cym gło sie, uro cza Ali cja Maj ste rek (SP nr 8), świet ne
wo ka list ki: Na ta lia Su char ska oraz Jo an na Wro czyń ska (ZS Sa le zjań -
skich), Ga brie la Koł tun i Iza Dą brow ska (ZSO nr 2) i Ma gda Re do
(GIM nr 5) a ta kże peł na wdzię ku tan cer ka Ania Ką piń ska (ZSO
nr 2). Gło sem urzekł wi dzów Bo gusz Ty miń ski, któ re mu to wa rzy szył
na gi ta rze Piotr So biec ki. Ta kże de biu tan ci po ka za li praw dzi wą kla -
sę i za bły snę li na sce nie. Moc braw zdo by ły pięk nie śpie wa ją ce: An -
na Pruch niak (ZS nr 3), An ge li ka Sku rzyń ska i Mi ro sła wa Wa ru lik
(ZS nr 1), Alek san dra Ku za wiń ska (I LO) oraz dwa du ety wo kal no -
-gi ta ro we – Aga ta Ka ca z Bar to szem Ka miń skim (ZS nr 1) i Do mi ni -
ka Lu basz ka z Zu zan ną Ju kie wicz (ZS nr 1). Do sko na le wy pa dli
in stru men ta li ści: Ju sty na Gro chow ska – pia ni no (ZS nr1), pia nist ka
i wo ka list ka Zu zan na Mi siu ra (ZSO nr 2) oraz Ni ko la Ro sa (GIM
nr 5), któ ra olśni ła wi dzów nie sa mo wi tą grą na skrzyp cach. Ze spół
mię dzysz kol ny „Pro sta spra wa” to nie tyl ko ta len ty wo kal ne, ale ta -

kże twór cy swe go re per tu aru. Cie ka we brzmie nie, ory gi nal ne wy ko -
na nie zo sta ły na gro dzo ne dłu gi mi okla ska mi. Nie zwy kle wi do wi sko -
we by ły po ka zy tan ce rzy: Mag dy Wie ciń skiej, ro dzeń stwa Zu zan na
(ZSO nr 2) i Czar ka (I LO) Skó ra, któ rzy za chwy ci li pro fe sjo nal nie
wy ko na nym ji vem i tan giem, a gru pa Born 2 Dan ce peł nym tem pe -
ra men tu tań cem no wo cze snym. Wśród lau re atów nie za bra kło też
przed sta wi cie li moc ne go ude rze nia: dwa ze spo ły Uni wer sy tet Kra -
kow ski (ZS Sa le zjań skich) i Mor ga rath (ZSO nr 2) za gra ły na kon -
cer cie mło dych ta len tów roc ko wych (or ga ni za tor Ma riusz Bor kow ski,
na uczy ciel I LO), któ ry od był się bez po śred nio po kon cer cie ga lo -
wym.

Za rok VI Miej ski Fe sti wal Mło dych Ta len tów, bę dzie co naj mniej
tak do brze, a mo że jesz cze le piej. Już dziś za pra sza my.

Mał go rza ta Lu zak n

Zdro we i bez piecz ne
Świę ta
Gru dzień to szcze gól nie in ten syw ny mie -

siąc, nie na le ży jed nak za po mi nać o bez pie -
czeń stwie. W cza sie przy go to wań do Świąt
Bo że go Na ro dze nia i po wi ta nia No we go Ro -
ku czę sto do cho dzi do po ża rów, kra dzie ży
oraz wy pad ków ko mu ni ka cyj nych. Ich przy -
czy na mi są za zwy czaj nie roz wa ga i po śpiech.

Przy go to wu jąc świą tecz ne da nia nie na le -
ży zo sta wiać ich bez nad zo ru na włą czo nej
ku chen ce ga zo wej czy elek trycz nej. De ko ru -
jąc miesz ka nia świą tecz ny mi lamp ka mi na -
le ży mieć na uwa dze bez pie czeń stwo wła sne,
ro dzi ny i są sia dów. Zew nętrz ne świą tecz ne
oświe tle nie do mu i drze wek mo że oka zać się
nie bez piecz ne w przy pad ku, gdy za sto so wa -
ne lamp ki nie są przy sto so wa ne do uży wa nia
w wa run kach ze wnętrz nych. Je że li nie ma ją
od po wied niej izo la cji mo gą spo wo do wać
zwar cie in sta la cji elek trycz nej, co pro wa dzić
mo że do po ra że nia prą dem. Nie na le ży po -
zwa lać na od pa la nie „zim nych ogni” przez
dzie ci bez nad zo ru osób do ro słych.

Drzew ko cho in ko we w do mu na le ży usta -
wić w bez piecz nej od le gło ści mi ni -
mum 60 cm od ko min ków, pie ców,
grzej ni ków, za słon i fi ra nek. Na cho in kach
nie na le ży za pa lać świe czek pa lą cych się
otwar tym ogniem.

Szcze gól nie w grud niu ogar nia nas sza -
leń stwo za ku pów, czę sto in ter ne to wych.
Nie ste ty jak w re al nym świe cie, tak i w wir -
tu al nym mo że my paść ofia rą oszu sta lub
zło dzie ja. Przede wszyst kim pa mię taj my, by
za wsze kie ro wać się ogra ni czo nym za ufa -
niem do sprze da ją ce go i ko rzy stać tyl ko ze
spraw dzo nych por ta li in ter ne to wych.

Świą tecz ne za ku py to dla zło dziei kie -
szon ko wych naj lep szy czas do dzia ła nia. Po -
wa żną prze szko dą bę dzie scho wa nie
pie nię dzy do we wnętrz nej kie sze ni. Uwa -
żaj my ta kże przy ban ko ma tach. Łu pem zło -
dziei pa da ją też sa mo cho dy. Sa mo chód
na le ży zo sta wiać na par kin gu, w oświe tlo -
nym miej scu, z włą czo nym alar mem, klu -
czy ki na le ży mieć za wsze przy so bie i nie
trzy mać ich w ze wnętrz nej kie sze ni ubra nia.

Wła my wa cze nie świę tu ją. Przed wy jaz -
dem na le ży po za my kać wszyst kie okna,
drzwi od piw ni cy, ga ra żu. Wy je żdża jąc
na dłu ższy czas le piej zo sta wić za ufa nej oso -
bie klu cze i po pro sić o za pa la nie co dzien nie
świa tła w ró żnych po miesz cze niach. Cen ne
przed mio ty le piej zde po no wać w ban ku.

Po la cy pod czas świąt czę sto się prze miesz -
cza ją. Aby bez piecz nie do je chać do ce lu i po -
wró cić, na le ży przy go to wać au to do zi mo wych
wa run ków. Wy mie nić opo ny, uzu peł nić płyn
do spry ski wa czy, spraw dzić oświe tle nie po jaz -
du. Pa mię tać o do sto so wa niu pręd ko ści
do pa nu ją cych na dro dze wa run ków at mos -
fe rycz nych. W pod róż war to wy ru szyć z wy -

prze dze niem, co po zwo li
wy eli mi no wać po śpiech
i ry zy kow ne wy prze dza nie.
Wszy scy pod ró żni po win ni
mieć za pię te pa sy bez pie -
czeń stwa, a dzie ci mu szą być prze wo żo ne
w fo te li kach. W cza sie kie ro wa nia po jaz dem
nie ma miej sca na roz mo wę przez te le fon ko -
mór ko wy trzy ma ny w rę ku. Pod żad nym po -
zo rem nie wol no wsia dać do sa mo cho du
po spo ży ciu al ko ho lu, przed jaz dą na le ży
upew nić się, że jest się trzeź wym. Naj prost sza
me to da to uży cie do stęp ne go w sprze da ży
pro bie rza trzeź wo ści lub zba da nie się w naj -
bli ższej jed no st ce Po li cji.

Trud no so bie wy obra zić noc syl we stro wą
bez ko lo ro wych fa jer wer ków. Nie umie jęt -
ne ob cho dze nie się z pe tar da mi i fa jer wer -
ka mi jest przy czy ną wie lu wy pad ków. Tyl ko
oso by do ro słe mo gą uży wać ma te ria łów pi -
ro tech nicz nych, ści śle sto su jąc się do za łą -
czo nych in struk cji. Nie wol no ich uży wać
w po miesz cze niach za mknię tych, ani wy -
pusz czać z okien i bal ko nów. Nie wol no
wrzu cać ani kie ro wać fa jer wer ków w miej -
sca, gdzie prze by wa ją lu dzie, na sa mo cho -
dy i oko li ce sta cji pa liw.

Zdro wych, spo koj nych, a zwłasz cza bez -
piecz nych Świąt Bo że go Na ro dze nia oraz
szczę śli we go No we go Ro ku ży czą po li cjan ci
z Ko men dy Po wia to wej Po li cji w Le gio no wie.

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

bezpieczne Świętastrefa 997/986

Bra wa dla mło dych ta len tów

Kro ni ka po li cyj na

Wpa dła na kra dzie ży ubrań
Po li cjan ci ze spo łu pa tro lo wo - in ter wen cyj ne go zo sta li we zwa ni

do jed ne go z sie cio wych skle pów odzie żo wych przy ul. Pił sud skie go
w Le gio no wie. 28-let nia Ewe li na T. zo sta ła za uwa żo na przez sys tem
mo ni to rin gu gdy zry wa ła z ubrań za bez pie cze nia alar mo we. Klip sy
te wrzu ca ła za lu ster ko w przy mie rzal ni. Śled czy usta li li, że ko bie ta
już wcze śniej do ko na ła kra dzie ży ubrań z te go sa me go skle -
pu. Ko bie cie za rzu ca się rów nież kra dzież ko -
sme ty ków z dro ge rii w No wym Dwo rze
Ma zo wiec kim. War tość skra dzio -
nych przed mio tów wy no si po -
nad 1600 zł. Ewe li na T.
przy zna ła się do kra dzie ży
ubrań i do bro wol nie pod -
da ła ka rze. Te raz spra wa
tra fi do pro ku ra tu ry, o jej
lo sie za de cy du je sąd. Gro -
zi jej do 5 lat wię zie nia.

Dwa do wo dy oso bi ste
Stra żni cy Miej scy zna leź li

na jed nym z przy stan ków au to -
bu so wych Osie dla Pia ski pi ja ne go, nie -
przy tom ne go mę żczy znę, któ ry miał przy so bie dwa do wo dy
oso bi ste, za wie ra ją ce ró żne da ne. Pod czas in ter wen cji z mę żczy zną
nie by ło kon tak tu. Po prze wie zie niu go na ko men dę i prze szu ka niu
oka za ło się, że za trzy ma ny po sia da oprócz swo ich do ku men tów, do -
wód oso bi sty, kar tę kre dy to wą oraz pra wo jaz dy in nej oso by. Spra -
wę wy ja śnia po li cja.

Nisz czy ły mie nie PKP
Stra żni cy Miej scy zła pa li dwie dziew czy ny, któ re „ozda bia ły” mar -

ke rem przy stan ki ko le jo we i ekra ny przy PKP. Dziew czę ta przy zna -
ły się do wi ny. Do in ter wen cji do szło w wy ni ku zgło sze nia
z mo ni to rin gu miej skie go. Obie dziew czy ny są miesz kan ka mi Cho -
to mo wa i ma ją po 15 lat. Ze wzglę du na ich wiek spra wa zo sta ła
prze ka za na po li cji.

Po szu ki wa ny zna le zio ny na Pia skach
9 li sto pa da oko ło 1100 miesz ka niec osie dla Pia ski zgło sił, że obok

ga ra ży le ży czło wiek. Pa trol Stra ży Miej skiej udał
się na wska za ne miej sce, gdzie zna lazł śpią ce -

go mę żczy znę w wie ku 30–40 lat. Po tym jak
go obu dzo no, był bar dzo agre syw ny. Je -

go za cho wa nie wska zy wa ło na spo -
ży cie al ko ho lu lub in nych

środ ków odu rza ją cych. Po nie -
waż nie miał ze so bą żad nych
do ku men tów, o usta le nie da -
nych zwró co no się do po li cji.
Oka za ło się, że ten miesz ka -
niec Płoc ka jest po szu ki wa ny.

Marihuana w blaszanym
pudełku

Le gio now scy ubra ni po cy wil ne -
mu funk cjo na riu sze za trzy ma li 23-let -

nie go mę żczy znę, któ ry w oko li cy skrzy żo wa nia uli cy Tar go wej
z Wro nią na wi dok po li cjan tów wy raź nie prze stra szył się i chciał od -
da lić z miej sca in ter wen cji. Po li cjan ci zna leź li przy nim bla sza ne pu -
deł ko, a w środ ku ro ślin ny susz. 23-let ni Ma te usz S. z Le gio no wa
tra fił do po li cyj ne go aresz tu. Za po peł nio ne prze stęp stwo gro zi mu
do 3 lat po zba wie nia wol no ści. n
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Bez piecz ny port fel
Co cze ka na sze kie sze nie
w 2014 ro ku?
Przed na mi ko niec 2013 ro ku, w Sej -
mie trwa ją pra cę nad uchwa le niem
bu dże tu na przy szły rok. Ko niec
grud nia to ta kże do bra oka zja, że by
za pla no wać wy dat ki w swo im do mo -
wym bu dże cie. Co cie ka we – ko lej -
nych 12 mie się cy za po wia da się
cał kiem opty mi stycz nie.

W 2014 ro ku po win na się w koń cu po pra -
wić sy tu acja na ryn ku pra cy. W II kwar ta le
mi nio ne go ro ku od no to wa li śmy do łek
PKB, czy li pro duk tu kra jo we go brut to.
Od kil ku mie się cy mo że my ob ser wo wać
oży wie nie w go spo dar ce, pro gno zy eko no -
mi stów na przy szły rok są rów nież opty mi -

stycz ne. PKB jest mier ni kiem wszyst kich
dóbr i usług, ja kie zo sta ły wy two rzo ne w go -
spo dar ce w cią gu mie rzo ne go okre su (np.
kwar ta łu lub ro ku). Je śli wskaź nik ten ro -
śnie, ozna cza to, że go spo dar ka się roz wi ja,
pro du cen ci ma ją wię cej za mó wień, fir my
za ra bia ją wię cej, zmniej sza się więc ry zy ko
zwol nień i re duk cji eta tów. Im więk szy
wzrost PKB, tym więk sza szan sa na ogra ni -
cze nie bez ro bo cia i wzrost wy na gro dzeń.
Sy tu acja na ryn ku pra cy ca ły czas jest nie -
ko rzyst na, jed na kże w tym ro ku bez ro bo cie
zma la ło o 1 pkt. proc. Prze cięt ny pra cow -
nik po wi nien od czu wać po pra wę w swo im
port fe lu w dru giej po ło wie 2014 ro ku.

W chwi li obec nej ca ły czas w Pol sce utrzy -
mu ją się bar dzo ni skie sto py pro cen to we.
We dług za po wie dzi pre ze sa NBP, ta ki stan
rze czy ma się utrzy mać co naj mniej do po -
ło wy przy szłe go ro ku. Co to ozna cza dla
nas? Sto py pro cen to we wpły wa ją bez po -
śred nio m.in. na opro cen to wa nie kre dy tów
hi po tecz nych i de po zy tów ja kie skła da my
w ban kach. Te raz je ste śmy w sta nie do stać

kre dyt po bar dzo ta nim kosz cie. Od kła da -
nie pie nię dzy na ra chun kach ban ko wych
i lo ka tach jest na to miast bar dzo ma ło opła -
cal ne, gdyż zy ski w ska li ro ku oscy lu ją
w oko li cach 2,5%. Je śli więc pa lu je my
w naj bli ższym cza sie wy dat ki, po czą -
tek 2014 ro ku bę dzie do brym mo men tem.
Wszy scy, któ ry są za in te re so wa ni za cią gnię -
ciem kre dy tu, rów nież po win ni się zde cy do -
wać na ten ruch w pierw szym kwar ta le
przy szłe go ro ku. Za rok o tej sa mej po rze
jest bar dzo du że praw do po do bień stwo, że
kre dyt bę dzie dro ższy. Wię cej na to miast za -
ro bi my od kła da jąc oszczęd no ści na lo ka -
tach i de po zy tach.

Na co jesz cze zwra cać uwa gę pla nu jąc swój
do mo wy bu dżet? Naj le piej już te raz za sta -
no wić się ja kie więk sze wy dat ki cze ka ją nas
w przy szłym ro ku. Mo że my za osz czę dzić
spo rą kwo tę, je śli nie któ re pro duk ty ku pi my
z pół rocz nym wy prze dze niem. Sprzęt nar -
ciar ski naj le piej ku pić w ma ju -czerw cu, gril -
le i ar ty ku ły ogro do we są za zwy czaj
naj tań sze w li sto pa dzie i grud niu. Za -
ku py po za se zo nem na praw dę
bar dzo się opła ca ją. W nie któ -
rych przy pad kach je ste śmy
w sta nie za osz czę dzić na wet
do 50%, na le ży o tym pa mię -
tać ta kże na po świą tecz nych
wy prze da żach.

Piotr Ka wa la,
eko no mi sta n

poradyeksperci

Po ra da we te ry na rza

Jak ustrzec zwierzaka
przed sylwestrowym stresem?
Czas oko ło syl we stro wy to dla więk szo ści lu dzi czas przy -
go to wań do za ba wy i wiel kie go ba lu. Tym cza sem dla bar -
dzo wie lu wła ści cie li psów to czas mar twie nia się o swo ich
czwo ro no żnych przy ja ciół. Nie po kój ten jest zwią za ny
z hu kiem pe tard, któ rych bar dzo wie le psów się boi.

Ja też je stem wła ści ciel ką ta kich psia ków, któ re po usły sze niu hu -
ku w ab so lut nym prze ra że niu bie gną na oślep do do mu i ca łe drżą.
Te raz mo je psy uspo ka ja wpusz cze nie do do mu i da nie sma ko ły -
ków, ale kie dyś, gdy miesz ka łam w blo ku, mo ja sucz ka bę dąc
w miesz ka niu drża ła go dzi na mi, gdy za czy na ło się syl we stro we sza -
leń stwo. Naj bar dziej uspo ka ja ła się, gdy ra zem sie dzia ły śmy na łó -
żku pod koł drą i ja dły śmy sma ko ły ki. Nie dzia ła ły na nią le ki
do stęp ne wte dy dla psów. Jed nak naj bar dziej nie bez piecz ne by ły
spa ce ry, po nie waż Adel ka po usły sze niu hu ku bie gła na oślep i na -
wet jak by ła na smy czy, by ło ry zy ko, że ze rwie się i zgi nie.

Nie ste ty co ro ku w tym oko ło świą tecz nym okre sie gi nie w cza sie spa -
ce rów wie le psów. Zroz pa cze ni wła ści cie le zo sta wia ją in for ma cje w mo -

im ga bi ne cie, stąd wiem jak du żo jest ta kich przy pad ków. Za ka żdym ra -
zem po wta rza się ta sa ma hi sto ria. Pie sek usły szał wy strzał pe tar dy
i w prze ra że niu szarp nął się i al bo wy rwał się z rąk wła ści cie la, al bo wy su -
nął gło wę z za luź no za pię tej ob ro ży. Dla te go upo mi nam, aby w tym cza -
sie „pe tar do wym” na spa cer z psa mi nie wy cho dzi ły dzie ci, aby za pi nać
bar dzo ści sło ob ro że i skra cać spa ce ry je dy nie do za ła twie nia po trze by.

War to też wspo ma gać psa le ka mi. Do wy bo ru ma my le ki we te ry -
na ryj ne, któ re dzia ła ją uspo ka ja ją co i na sen nie, al bo le ki z ludz kiej
ap te ki, któ re ma ją dzia ła nie prze ciw lę ko we i wy ci sza ją ce. W mo im
ga bi ne cie sto su ję te dru gie. Wy da ją mi się bez piecz niej sze i sku tecz -
niej sze. Jest tyl ko je den wa ru nek – trze ba za cząć je po da wać co naj -
mniej na ty dzień przed Syl we strem.

Dla te go moi klien ci wie dzą, że mu szą przyjść po re cep tę przed Wi -
gi lią i od ra zu za cząć po da wać ta blet ki. Pies po wo li się wy ci sza i prze -
sta je prze ży wać hu ki do cho dzą ce z ze wnątrz. Do dat ko wo jest czas,
aby do brać od po wied nią daw kę dla da ne go osob ni ka, bo ka żdy psiak
ina czej re agu je na ilość le kar stwa. Lek mo żna po da wać jesz cze ty -
dzień po Syl we stro wej no cy, kie dy wciąż znaj du ją się im -
pre zo wi cze z reszt ka mi pe tard.

War to prze nieść po sła nie psa do ła zien ki, w któ rej
nie ma okien i ła twiej od dzie lić psa od dźwię ków zza
okna.

Mi mo tych nie po ko jów ży czę Pań stwu i mo -
im ko cha nym pa cjen tom spo koj nych i peł -
nych mi ło ści świąt!

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

Porada aptekarza

Święta, święta i … ból brzucha
Przed na mi cu dow ny czas Świąt Bo że go Na ro dze nia,
czar chwil spę dzo nych w gro nie naj bli ższych przy wi gi -
lij nym sto le, na któ rym, zgod nie z tra dy cją, po win no zna -
leźć się 12 po traw, aby za pew nić nam szczę ście przez
ko lej ny rok.

Aby nasz or ga nizm wy szedł bez szwan ku po świą tecz nych ucztach,
ka żdej z wi gi lij nych po traw tyl ko spró buj my, nie ob ja da jąc się za -
nad to. Je dząc ma ło a czę sto, do kład nie gry ząc ka żdy kęs spra wi my,
że żad ne pro ble my tra wien ne nie bę dą psu ły nam świą tecz nej at -
mos fe ry.

Je śli jed nak nie za cho wa my umia ru i za po mni my, że wie le tra dy -
cyj nych świą tecz nych po traw jest cię żko straw nych, mo że my na ra -
zić się na wzdę cia, od bi ja nie, uczu cie peł no ści oraz do le gli wo ści
żo łąd ko wo -je li to we. Za wcza su więc za opa trz my się w le ki, pre pa -
ra ty i zio ła, któ re po mo gą nam je zwal czać.

Przy wzdę ciach war to się gnąć po pre pa ra ty z si me ti ko nem (np. Espu -
mi san, Ulgix wzdę cia, De ga sin), któ ry po ma ga wchła niać na gro ma dzo -
ne w żo łąd ku i je li tach ga zy, zno sząc dys kom fort w na szym
prze peł nio nym brzu chu. Przy zga dze zwią za nej z nad kwa śno ścią so ku
żo łąd ko we go się gnij my po le ki ha mu ją ce je go wy dzie la nie np. ome -
pra zol czy pan to pra zol, któ re mo żna ku pić w ap te ce bez re cep ty. Ulgę
przy nio są rów nież zna ne z dzia ła nia zo bo jęt nia ją ce go za wie si ny i ta -
blet ki do roz gry za nia i ssa nia np. Ma alox, Ren nie, Ga vi scon, któ re
szyb ko neu tra li zu ją nad miar kwa su w żo łąd ku. W przy pad ku nie straw -
no ści za sto suj my pre pa ra ty zło żo ne z wie lu ró żnych su row ców ro ślin -
nych, za rów no w for mie płyn nej, jak i w ta blet kach czy kap suł kach.
Wpły wa ją one kom plek so wo na pra wi dło we funk cjo no wa nie prze wo -
du po kar mo we go, ob ni ża ją po ziom cho le ste ro lu i trój gli ce ry dów w su -
ro wi cy krwi. W ich skład wcho dzą naj czę ściej roz ma ryn, kar czoch,
czar na rze pa, ostro pest pla mi sty, mię ta pie przo wa, kur ku ma, kmi nek,
ko rzeń go rycz ki, cy ko ria i in ne. Znaj dzie my je w pre pa ra tach np. He -
pa til tra wie nie, Ver din Com plex, Ulgix tra wie nie czy w ta blet kach prze -
ciw nie straw no ści La bo farm. Nie za stą pio ne są ró żne go ro dza ju

her bat ki zio ło we po pra wia ją ce pra cę ca łe go prze wo du po kar mo we go
np. Ver din fix, Ga stro san, Bol do fix, Ga stri flos i in ne. Świet nie spraw -
dzą się też zio ła szwedz kie Bit t ne ra, Amol, Aro ma tol, Ar te cho lin, En -
te ro sol, Di ge sto nic. Nie za po mi naj my rów nież o tra dy cyj nych kro plach
żo łąd ko wych czy mię to wych, one rów nież wspo mo gą pra cę prze cią żo -
ne go ukła du tra wien ne go. Pod czas świą tecz ne go bie sia do wa nia naj -
trud niej ma wą tro ba – mu si po ra dzić so bie za rów no z ogro mem
po kar mu, jak rów nież czę sto z więk szą niż zwy kle ilo ścią al ko ho lu.
Chcąc wspo móc ją w naj wa żniej szych funk cjach, ja ki mi są pra wi dło wy
me ta bo lizm tłusz czów oraz de tok sy ka cja or ga ni zmu, mo że my za sto -
so wać pre pa ra ty za wie ra ją ce fos fo li pi dy z na sion soi (np. Es sen tia le
for te, Es se liv for te, Es se tren com plex, Dop pel herz Es sen tia vit for te.
Ta kże pre pa ra ty za wie ra ją ce L -aspa ra gi nian L -or ni ty ny świet nie po -
ra dzą so bie z od tru wa niem wą tro by. Są to np. He pa til, Es se liv Duo,
Pro li ver Wą tro ba, He pa te nal Max. Pre pa ra ty te uspraw nia ją pro ce sy
re ge ne ra cji ko mó rek wą tro by. Jest ona naj bar dziej na ra żo nym na rzą -
dem pod czas me ta bo li zmu al ko ho lu. Zwięk sza się wte dy zu ży cie tle -
nu, po wo du jąc nie do tle nie nie ko mó rek wą tro bo wych. Głów nym
pro duk tem utle nia nia al ko ho lu jest al de hyd octo wy, któ ry jest 10-krot -
nie bar dziej tok sycz ny od eta no lu. To on jest od po wie dzial ny za po -
wsta wa nie ka ca ze wszyst ki mi swo isty mi do le gli wo ścia mi, ta ki mi jak
ból gło wy, za czer wie nie nie twa rzy, nud no ści i wy mio ty. W ap te ce są
do stęp ne pre pa ra ty wspo ma ga ją ce pro ce sy fi zjo lo gicz ne po spo ży ciu
al ko ho lu np. 2KC ta blet ki, Al ko vit Med sa szet ki. Ból gło wy mo że my
zła go dzić dzię ki ta kim pre pa ra tom jak Al ka -Selt zer lub Al ka -Prim.
Jed nak naj le piej bę dzie, je śli za cho wa my umiar. Się ga jąc po ko lej ny
kie li szek al ko ho lu, pa mię taj my o tym, aby nie ze psuć
so bie i naj bli ższym ra do snej at mos fe ry świąt.

Dro dzy Pań stwo – ży czę Wam, aby ten ma -
gicz ny czas Świąt Bo że go Na ro dze nia był na -
praw dę szczę śli wy, spę dzo ny wraz
z naj bli ższy mi nie tyl ko przy sto le. Bez
wzglę du na po go dę, wy bierz my się wspól nie
na spa cer. Pa mię taj my, że ruch na świe żym
po wie trzu to naj lep sze i naj tań sze le kar stwo
dla ka żde go.

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

Na Kopernika n

porady eksperci

Po ra da die te ty ka

Dietetyczne Święta
Bożego Narodzenia…
…czy to jest mo żli we? Oczy wi ście.
Przed sta wię kil ka wska zó wek, jak to
osią gnąć.

Re gu lar ne po sił ki
Pod czas przed świą tecz nych przy go to wań

czę sto za po mi na my o spo ży ciu po sił ku,
a nic bar dziej myl ne go niż my śle nie, że je -
śli nic nie zje my przez ca ły dzień bę dzie my
mo gli po zwo lić so bie na wię cej w trak cie

Wi gi lii i Świąt. Na le -
ży pa mię tać o 5

re gu lar nych
po sił kach,

a pod czas
Wie cze -
rzy Wi -
gi lij nej
za peł  -
n i j  m y
t a  l e r z

od ra zu
tym, co

chce my zjeść
( o c z y  w i  ś c i e
z umia rem), bo

dzię ki te mu wi dzi my ile zja da my, Ła two
stra cić ra chu bę je śli cią gle coś do kła da my
na ta lerz. Wa żne jest ta kże, aby nie spo ży -
wać po sił ków póź nym wie czo rem np. tuż
przed Pa ster ką lub na wet po niej.

Jedz po wo li i de lek tuj się sma kiem
Ka żdy po si łek na le ży jeść po wo li i wy do być

z nie go ka żdy mo żli wy smak. Bio rąc pod uwa -
gę fakt, iż do pie ro po 20–30 mi nu tach od roz -
po czę cia je dze nia mózg wy sy ła sy gnał
do żo łąd ka o sy to ści, na le ży mak sy mal nie wy -
dłu żyć nasz czas spo ży wa nia po sił ku.

Umiar
Nie mo że my za po mnieć, że umiar

w je dze niu jest głów nym sprzy mie -
rzeń cem w wal ce z nad mia rem ki -
lo gra mów. Przyj mij za sa dę, że
pró bu jesz po traw ze świą tecz ne go
sto łu w ma łej ilo ści,
a z tych, któ re masz
na co dzień re -
zy gnu jesz
(pie czy wo,
ziem nia ki,
c z ę  s t o
spo ży wa ne
mię so). Nie pró -
buj wszyst kich po -
traw na raz i nie jedz
na si łę, bo to wła -
śnie prze ja da nie do star czy nam kil ku

ki lo gra mów wię cej. Sta raj my się na to miast
świą tecz ne po tra wy wzbo ga cać du żą ilo ścią
wa rzyw świe żych i go to wa nych.

Ruch
Uni kaj my ca ło dnio we go prze sia dy wa nia

za sto łem. War to zmo ty wo wać ro dzi nę
do świą tecz ne go spa ce ru, któ ry na pew no
po zy tyw nie wpły nie na nasz układ tra wien -
ny i sa mo po czu cie.

Lek kość
W ce lu po pra wy i wzmoc nie nia tra wie nia

po le cam pi cie wo dy nie ga zo wa nej, czer wo -
nej i zie lo nej her ba ty, mię ty, me li sy lub ko -
per ku wło skie go. Dzię ki tym zio ło wym
na pa rom nasz żo łą dek spraw niej upo ra się
z cię żko straw ny mi świą tecz ny mi po tra wa -
mi. War to pa mię tać o kom po cie z su szu,
któ ry spo ży wa ny wraz z owo ca mi (bez do -

dat ku cu kru) jest nie tyl ko ni sko ka -
lo rycz ny, ale ta kże po ma ga

przy wzdę ciach i za par ciach,
któ re nie ste ty czę sto do ku -

cza ją pod czas Świąt.
Ży czę Wszyst -

kim ra do sne go
i smacz ne go świę to wa -
nia w gro nie naj bli -

ższych.
mgr Julita Ksionek
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