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Miesięcznik z życia miasta
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Co zmieni
tunel?
partner medialny

Drodzy Czytelnicy,
pierwszy śnieg już spadł, choinka stanęła naprzeciwko Ratusza, w stacjach
radiowych ponownie słychać Wham
i ich nieśmiertelne „Last Christmas”, aż
chce się człowiekowi zanucić „Coraz
bliżej Święta”. Koniec roku skłania nie
tylko do podejmowania noworocznych
zobowiązań, takich jak: mniej jeść, więcej spać, częściej się ruszać, lecz także
do podsumowania tego, co się w ciągu
minionych 12 miesięcy wydarzyło.
W Legionowie jak zwykle działo się wiele.
Trwa największa budowa w historii miasta
– przy stacji PKP Legionowo powoli pną się
do góry garaż i dworzec, w którym będzie
mieściła się Mediateka. Po blisko roku dyskusji, analiz i spotkań udało się znaleźć rozwiązanie kompromisowe w kwestii placówki
bibliotecznej przy ul. Sowińskiego. Budynek
z księgozbiorem przejmie Starosta Legionowski, który stworzy w tym miejscu pierwszą Powiatową Instytucję Kultury. Miasto
za to otwiera punkt biblioteczny przy ul. Husarskiej, żeby ułatwić kontakt z książką
mieszkańcom os. Sobieskiego i Ludwisina.
Ale przecież nie samą kulturą człowiek żyje,
ważne jest także bezpieczne przemieszczanie
się po mieście. W mijającym roku powstały dwa
nowe ronda, jedno w miejscu notorycznych
stłuczek i wypadków – na skrzyżowaniu ulic
Parkowej z Sobieskiego, drugie – przy cmenta-

Rowerami
po Kolejowej
Ponad 2,5 km ścieżki rowerowej w ulicy Kolejowej powstanie
w ramach projektu dofinansowanego ze środków RPO Województwa Mazowieckiego. Legionowo otrzyma 500 tys. zł
dofinansowania wartej ponad 2 mln zł inwestycji.
Oprócz dwukierunkowej ścieżki o szerokości 2 m i długości 2690 m
powstaną nowe miejsca parkingowe w ulicach Kolejowa i Piaskowa,
wybudowane zostaną wjazdy na ścieżkę z ulicy Kolejowej oraz chodnik dla pieszych. Uzupełnieniem miejskiego systemu „Aktywne Legionowo” będzie punkt obsługi rowerzystów z bezpłatną
wypożyczalnią rowerów w ul. Piaskowej.
Miasto planuje także zorganizować cykliczny maraton rowerowy
dla amatorów w celu popularyzacji turystyki rowerowej.
Tamara Mytkowska n

rzu w Al. Legionów. Ronda
są jeszcze bezimienne, ale
wkrótce zyskają nowe nazwy, które wybiorą mieszkańcy w drodze konsultacji
społecznych. To nie jedyny
temat na jaki mieszkańcy
będą się mogli wypowiedzieć. W związku ze
zbliżającym się wielkimi krokami otwarciem tunelu w Al. Róż, przedstawiamy Państwu propozycje rozwiązań komunikacyjnych dla tych,
którzy będą omijali tunel. Jeżeli mają Państwo
uwagi – gdzie zmienić należy pierwszeństwo
przejazdu, którędy najwygodniej i najbezpieczniej przemieszczać się po mieście – prosimy
o Państwa głosy.
Mijający rok to także pionierski czas wprowadzenia Karty Dużej Rodziny. Miło nam poinformować, że mamy już 50 partnerów tego
programu. Nadal powstają nowe bloki – 38 rodzin Święta spędzi w mieszkaniach socjalnych
na os. Kozłówka, kończy się budowa bloku
z mieszkaniami na sprzedaż na os. Młodych.
Wracając do noworocznych postanowień
– urzędnicy pracujący w Ratuszu będą się
więcej ruszać – dopingują nas naklejone
na stopniach liczby, przedstawiające każdą
spaloną przy wchodzeniu kalorię w ramach
akcji „IDĘ, nie jadę”, która już gości w m.in.
w Katowicach.
W imieniu całej redakcji życzę Państwu
spokojnych i radosnych świąt oraz dotrzymania noworocznych postanowień.
Tamara Mytkowska
Redaktor Naczelna n
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W grudniu tradycyjnie zmieniły się rozkłady
pociągów Kolei Mazowieckich i SKM. Pociągi
linii S3 od 15 grudnia br. przez cały tydzień obsługują trasę Warszawa Lotnisko Chopina
– Wieliszew. Uruchomiono dodatkowe pociągi
umożliwiające dojazd do Warszawy na godzinę 600 oraz powrót z Warszawy po godzinie 2200.
Rozkład jazdy linii S3 pozostał skoordynowany
z połączeniami lotniskowymi KM. Pociągi linii

S9 obsługują trasę Warszawa Zachodnia (peron 8) – Legionowo, a w godzinach szczytu komunikacyjnego ich trasa została wydłużona
do stacji Legionowo Piaski, poprawiając tym samym – zgodnie z postulatami pasażerów – obsługę tego przystanku. Pociągi S9 nadal kursują
tylko w dni robocze. Rozkłady są dostępne
na stronie www.ztm.waw.pl.
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Zaproszenia
(styczeń2014)

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

aktualności

z życia miasta

20 mln na inwestycje
W przyszłorocznym budżecie ponad 11%
(20 mln zł) zostanie przeznaczonych na zadania inwestycyjne. Oprócz kontynuacji tegorocznych
zadań,
zaplanowano
zaprojektowanie i budowę ulic oraz chodników, ścieżki rowerowej w ul. Kolejowej
a także Parku Zdrowia.
Budżet gminy na rok 2014 wynosi 177 463 200 zł. Na dokończenie jednej
z najważniejszych i największych inwestycji, jaką jest Centrum Komunikacyjne
w Legionowie, przeznaczono 27 896 600 zł,
z czego większa część funduszy pochodzi
z dotacji Szwajcarsko-Polskiego Programu
Współpracy. W budżecie zaplanowano także wydatki związane z projektem i przebudową ulic G. Narutowicza (odc. od Aleja
Legionów do ul. T. Wardenckiego), Granicznej, Grudzie, Kolejowej, Prymasowskiej, Listopadowej (we współpracy
z Jabłonną) oraz ul. Polankowej.
W 2014 roku rozpoczną się prace związane z projektem chodnika na ul. Strużańskiej
oraz przebudową skrzyżowania Alei Róż
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biblioteka
z Aleją Legionów. Część pieniędzy z budżetu przeznaczona zostanie na dokończenie II budynku wielorodzinnego na Osiedlu
Młodych oraz na projekt czwartego budynku socjalnego przy ul. POW. Ponad 4 mln zł
przeznaczono na modernizację systemu odprowadzania wód deszczowych, zaplanowano także budowę kanalizacji sanitarnej (w Al.
Róż i części ul. Orzechowej) oraz kanalizacji
deszczowej (w części ul. P. Wysockiego).
W planach uwzględniony został projekt
wartego 2 mln zł Parku Zdrowia.
Marta Myśliwiec

Podatki i opłaty
lokalne bez zmian
Stawki podatków i opłat lokalnych w 2014
roku nie ulegną zmianie. Podobnie jak
w roku poprzednim, zwolnione z podatku
od nieruchomości zostaną także powierzchnie budynków zajętych na podstawie decyzji administracyjnych w oparciu o przepisy
o szczególnym trybie najmu.
Wysokość podatku od środków transportowych również nie uległa zmianie. W przypadku ciągników siodłowych i balastowych
przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony
i poniżej 12 ton zaproponowano wprowadzenie jednej stawki w wysokości 700 zł.
W roku 2013 stawki były następujące – dla
pojazdów od 3,5 do 5,5 tony – 520 zł, od 5,5
do 9 ton – 560 zł, powyżej 9, lecz mniej
niż 12 ton – 730 zł. Ujednolicenie opłaty
wynika bezpośrednio z przepisów z ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach
i opłatach lokalnych.
Na takim samym poziomie jak w roku
ubiegłym utrzymano także stawki opłaty
targowej.
Anna Szwarczewska n

Sonda świąteczna
Zapytaliśmy internautów, co sądzą
o legionowskich ozdobach świątecznych i które miejsce najbardziej im się
podoba.

Więcej książki w Legionowie

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.

Do punktu na os. Sobieskiego zostaną zakupione nowe książki, czytelnicy będą mogli skorzystać z komputera z dostępem do internetu.
Jak zapowiada dyrektor legionowskiej książnicy, znajdzie się tam literatura dla dzieci, młodzieży i dorosłych, książki popularno – naukowe i poradniki. Planowane jest także gromadzenie i udostępnianie
multimediów, głównie audiobooków. Plany Starosty względem Powiatowej Instytucji Kultury są poważne – Nie chcielibyśmy się ograniczać do tworzenia w tym miejscu jedynie Biblioteki. Ambicje mamy
duże, a ta jednostka da powiatowi możliwość organizacji wielu inicjatyw z zakresu kultury wysokiej – mówił przy okazji podpisywania listu intencyjnego starosta Jan Grabiec, dodając – Chcielibyśmy, aby
nowa jednostka kultury realizowała zadania z zakresu promocji regionu, a może również pełniła funkcję informacji turystycznej.
Legionowscy urzędnicy pracują wraz z mieszkańcami w Zespole ds.
Rozwoju Czytelnictwa i Biblioteki, który ma pomóc w tworzeniu planu rozwoju czytelnictwa i sieci bibliotecznej w mieście.
Tamara Mytkowska n

Powiatowa Instytucja Kultury – Powiatowa Biblioteka Publiczna
otrzyma bezpłatnie budynek i księgozbiór dotychczasowej Filii nr 1.
W udostępnionym przez SMLW lokalu na ul. Husarskiej powstanie
punkt biblioteczny, który przybliży książki mieszkańcom osiedla Sobieskiego i Ludwisina.
– Po 8 miesiącach od podjęcia uchwały intencyjnej o zamknięciu placówki przy Sowińskiego jesteśmy mądrzejsi o szereg analiz, rozmów,
spotkań z mieszkańcami, znamy ich oczekiwania i możemy z czystym
sumieniem powiedzieć, że podążamy w dobrym kierunku. Przekazujemy powiatowi budynek, użyczamy księgozbioru, otwieramy nowy
punkt, budujemy siedzibę dla Mediateki – legionowska książka ma się
dobrze – mówi Piotr Zadrożny, Zastępca Prezydenta Legionowa.

Kartka z kalendarza
Õ

1 grudnia 1897 r. w Krakowie urodził się Franciszek Hynek, pilot balonowy.
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W latach 1926–1939 oficer 2. Batalionu Balonowego w Legionowie. W 1933 r. wraz z por.
Burzyńskim z portu balonowego w Legionowie
dokonał pierwszego w Polsce lotu do stratosfery.
W latach 1933 i 1934 lecąc balonem „Kościuszko”
dwukrotnie zwyciężył w międzynarodowych zawodach o puchar Gordona Bennetta. Aktywnie
uczestniczył w życiu społecznym Legionowa. Jako
prezes Wojskowego Klubu Sportowego „Wzlot” organizował imprezy sportowe na terenie miasta.
W okresie II wojny światowej członek ZWZ/AK.
Po aresztowaniu przez Niemców w 1944 r. był więziony na Pawiaku i w obozach koncentracyjnych (m.in.
Gross-Rosen i Bergen-Belsen). Zginął 7 IX 1958 r.
w katastrofie balonu w okolicach Żnina. Pośmiertnie
awansowany do stopnia podpułkownika.
Muzeum Historyczne w Legionowie n
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Parkowa/Wyszyńskiego

Legionowo pomaga

Czy PKP posłucha mieszkańców?

miasto

Wspieramy Ukrainę nie tylko od święta

o oddaniu do użytku tunelu w Alei Róż, PKP PLK zapowiada zamknięcie przejazdu w ulicach Parkowa/Wyszyńskiego. Wzbudza to protesty zarówno
mieszkańców, jak i władz miasta, które chcą utrzymać
w tym miejscu przejście dla pieszych i rowerzystów.

P

Przeprowadzone w tym roku badanie pokazało, że każdego dnia
ponad 700 pieszych, w tym 69 uczniów, pokonuje przejście przez tory łączące ulice Parkową i Wyszyńskiego. Jest to najkrótsza droga
do kościoła, na cmentarz, do Szkoły Podstawowej nr 2 czy do Starostwa Powiatowego. Niestety, argumenty miasta i zadeklarowane
wsparcie finansowe pozostają bez odpowiedzi.
– Począwszy od przekazanych przez miasto w 2006 roku uwag
do koncepcji akcentowaliśmy konieczność pozostawienia przejścia
dla pieszych w miejsce likwidowanego przejazdu kategorii „A”. Podziemne przejście pod torami w ciągu ulic Parkowa/Wyszyńskiego było zapisane w pierwotnym, opiniowanym przez nas i mieszkańców
projekcie przebudowy linii kolejowej E 65 na odcinku przebiegają– Każdy mieszkaniec naszego miasta zdaje sobie sprawę jak ważne
cym przez Legionowo. W umowie z wykonawcą przejście zniknęło
jest przejście przez tory w ulicach Parkowa/Wyszyńskiego. W przyi zostało „tajemniczo” zapisane jako II etap inwestycji – przypomina
padku jego likwidacji i tak musimy się liczyć z tym, że piesi i rowerzyprezydent Roman Smogorzewski.
ści będą chcieli wybierać najkrótszą drogą, nawet jeśli nie będzie to
Po uzyskaniu informacji o wymazaniu przejścia z planów rozpoczębezpieczne przejście. A jak niestety statystyki pokazują – przechoła się wymiana korespondencji z PKP PLK. Argumenty, że ciąg ten
dzenie w niedozwolonym miejscu prędzej czy później może skończyć
stanowi bardzo ważne połączenie komunikacyjne nie zostały uznane,
się wypadkiem – nie możemy do tego dopuścić! – mówi Anna Łaa przedstawiciele PKP PLK
niewska, Radna Rady Miasta
Niedopuszczalne jest zamknięcie przejazdu
twierdzą, że przejście jest „nieLegionowo. – Dlatego uważam,
na ul. Parkowej/Wyszyńskiego bez jednoczesnego
uzasadnione z punktu widzenia
że musimy pukać do wszystkich
uruchomienia przejścia dla pieszych. Będziemy żądać od kolei
efektywności ekonomicznej”.
drzwi w PKP, żeby utrzymać
zrealizowania tego przedsięwzięcia. Jeśli inwestor przebudowy
PKP PLK zaproponowało
piesze i rowerowe przejście
linii kolejowej nie dotrzyma tego zobowiązania, będziemy
współrealizację budowy tunelu
w tym rejonie. Bezpieczeństwo
zwracać się do ministra infrastruktury oraz do Komisji
poprzez pomoc w przygotowamieszkańców jest najważniejEuropejskiej o szczegółowe zbadanie prawidłowości tej
niu dokumentacji projektowej
sze, nie możemy zmuszać ludzi
inwestycji w kontekście tego, że ogranicza ona dostęp
i udostępnienia terenu, bez
w porannym czy popołudniomieszkańcom miasta do infrastruktury społecznej, ogranicza
wkładu finansowego w inwestywym pośpiechu do spacerowamożliwość poruszania się osobom niepełnosprawnym. Innymi
cję. Miasto bada możliwość wynia okrężną drogą. Miasto chce
słowy nie – pozostawimy tej sprawy samej sobie i będziemy
budowania kładki dla pieszych,
pokryć koszty utrzymania drówalczyć o przejście dla pieszych w tym miejscu.
która jest tańszą i szybszą alterżnika, jest zainteresowane wyJan Grabiec, Starosta Legionowski
natywą dla podziemnego tunebudowaniem kładki. PKP musi
lu. Do czasu wybudowania
nam to umożliwić. To jest w tej
bezkolizyjnego przejścia władze Legionowa chcą pokryć koszty utrzychwili priorytet dla tej części Legionowa – dodaje.
mania strzeżonej przeprawy dla pieszych, sterowanej zaporami i syDotychczas władze Legionowa nie otrzymały odpowiedzi od PKP.
gnalizacją świetlną.
Tamara Mytkowska n

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

tyczących zarządzania odpadami czy też ograniczenia populacji bezdomnych zwierząt. Władze Dubna skorzystały z doświadczeń legionowskich kolegów i wdrażają zaproponowane metody.
W ramach sportowej integracji w Arenie został zorganizowany Międzynarodowy Halowy Turniej Piłki Nożnej dla dzieci urodzonych w 2002
roku lub wcześniej. W rozgrywkach udział wzięło 7 polskich drużyn: K.
S. Legionovia, K. S. Legionovia II, Lech Poznań, Radomiak Radom, Wisła Płock, Polonia Warszawa, Jagiellonia Białystok oraz reprezentacja
miasta partrerskiego FC Kovel Ukraina.
Zwieńczeniem kolejnego roku współpracy był list wystosowany
przez władze Legionowa do mera Kovla, w którym przedstawiciele
Legionowa wyrazili solidarność z mieszkańcami Ukrainy w ich dążeniach do członkowstwa w Unii Europejskiej.
Maria Malicka,
Cezary Bielak,
Blanka Jaszczyńska n

Międzynarodowa współpraca szczególnie rozkwitła wśród przedstawicieli młodego pokolenia. W październiku kilkudziesięciu gimnazjalistów z Ukrainy i Francji wraz ze swoimi rówieśnikami
z legionowskiego Zespołu Szkół nr 3 brało udział w projekcie Międzynarodowych Warsztatów. Młodzi Europejczycy porozumiewali się
po angielsku, co było nie tylko cennym doświadczeniem językowym,
ale także zbliżyło do siebie nastoletnich przedstawicieli obu nacji.
„Współpraca się opłaca” to kolejny filar partnerstwa Legionowa
z ukraińskimi miastami, tym razem na poziomie samorządowym. Projekt ten, obejmujący cykl spotkań odbywających się zarówno na terytorium Polski jak i Ukrainy, ukierunkowany był na pomoc wschodnim
sąsiadom w zakresie rozwiązań problemów samorządowych, m.in. do-

Ponad 7 ton
żywności

czyńcom, którzy nie pozostali obojętni wobec
osób potrzebujących pomocy – mówi Ewa
Milner Kochańska, Naczelnik Wydziału
Zdrowia i Spraw Społecznych UM. – Jest to
takie małe świadectwo solidarności z potrzebującymi. Dziękujemy wszystkim ludziom
z otwartym sercem, którzy przyłączyli się
do naszej akcji i życzymy wszystkim zdrowych
i wesołych świąt Bożego Narodzenia w poczuciu dobrze spełnionego obowiązku – dodaje
Sekretarz Miasta, Danuta Szczepanik.
Świąteczna Zbiórka Żywności organizowana jest przed Świętami Bożego Narodzenia.
Jej celem jest zebranie długoterminowych
produktów spożywczych, które zostają później przekazane najbardziej potrzebującym
mieszkańcom. Formuła zbiórki pozostaje
niezmienna od lat. Klienci zaangażowanych
w akcję sklepów przekazują po zakończeniu
zakupów część produktów do specjalnie
oznakowanych koszy, przy których dyżurują
wolontariusze.
Marta Goźlińska n

Podczas czwartej legionowskiej Świątecznej Zbiórki Żywności, zebrano
aż 7691 kg produktów, jest to wynik
większy niż przed rokiem.
W akcję zainicjowaną przez Fundację Bank
Żywności SOS w Warszawie, zaangażowały
się organizacje pozarządowe, lokalne sklepy,
a przede wszystkim wolontariusze. Koordynatorami były panie Danuta Szczepanik, Ewa
Milner-Kochańska i Ewa Sobierajska.
– Chciałybyśmy serdecznie podziękować
wszystkim wolontariuszom za bezinteresowną pracę, a także właścicielom i obsłudze sklepów za zrozumienie i przychylność
w zorganizowaniu zbiórki oraz wszystkim dar-
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Co zmieni tunel?

ruch kolejowy będzie mógł być prowadzony z prędkością do 160 km/h.
Ale inwestycja, zwana oficjalnie przez kolejarzy „Budową dwupoziomowego skrzyżowania drogi z torami kolejowymi w ciągu ulic Alei Róż
i Krakowskiej”, od początku miała pecha. Po kłopotach z wysokim poziomem wód, które skutecznie opóźniły ukończenie prac, wniosek
o upadłość złożył główny wykonawca. Na szczęście kolejny – konsorcjum firm Intercor i Interberger – dokończył inwestycję i jak mówi
Krzysztof Pietras, Dyrektor Projektu „jest to naprawdę dobry tunel”.

z całą pewnością powiedzieć, że wkrótce cały ruch samochodowy
zostanie skierowany do tunelu. Starostwo powiatowe zadbało już
o bezpieczeństwo ruchu lokalnego od strony miasta – powstało rondo na skrzyżowaniu Parkowej i Sobieskiego oraz drugie na ulicy
Cynkowej.
– Ubolewam, że PKP nie pomyślało o budowie ronda przy samym
wjeździe do tunelu od strony miasta. Jest tam lewoskręt w ulicę Piastowską, przecinający ruch wylotowy z tunelu. Będziemy starali się
przekonać mieszkańców, którzy nie muszą przedostać się na drugą
stronę torów, do wybrania trochę dłuższej, lecz znacznie bezpieczniejszej drogi ulicami Parkowa, Jagiellońska i rondem Poniatowskiego – mówi prezydent Roman Smogorzewski. Jest to zalecana trasa
dla tych, którzy od strony miasta jadą w kierunku np. Chotomowa.
Podobnie przez Rondo Poniatowskiego i dalej ulicą Jagiellońską zalecany jest ruch w przeciwnym kierunku – do centrum Legionowa.
Mieszkańcy osiedla Młodych czy III Parceli do wyboru będą mieli tunel bądź wiadukt i przejazd ulicami Piaskowa i Al. Legionów. Starosta nie wyklucza budowy kolejnych rond, mających poprawić
bezpieczeństwo na obu końcach tunelu. Bezpieczeństwo pieszych
oraz kierowców sprawdzi także komisja złożona z miejskich radnych.
Zwracamy się z prośbą do pieszych i kierowców o zgłaszanie wszelkich uwag odnośnie organizacji ruchu, oznakowania, pierwszeństwa
przejazdu na adres rzecznik@um.legionowo.pl.
Tamara Mytkowska n

Czy zaleje?
Przeprawa dla samochodów ma ponad 396 metrów długości i 8 metrów
szerokości. Budowla początkowo była zalewana przez wody podziemne,
zmieniło się to dzięki zmianie technologii w jakiej była budowana, stworzeniu zbiornika retencyjnego i zawarciu porozumienia z miastem i starostwem
w sprawie podłączenia odwodnienia tego obiektu do miejskiej kanalizacji
deszczowej. Krzysztof Pietras zapewnia, że wody opadowe nie będą zagrażać kierowcom za sprawą wybudowanej przez połączone siły miasta i powiatu kanalizacji grawitacyjno-tłocznej. Jesienią wykonano pierwsze testy
i celowo zalano tunel, nie wiadomo jednak, jak zachowa się przy coraz częściej spotykanych anomaliach w postaci niezwykle intensywnych ulew.

Jak się zmieni dojazd
PKP PLK, mimo próśb ze strony władz miasta, zapowiedziała rychłą likwidację przejazdu Wyszyńskiego – Parkowa. Można zatem

o ponad trzech latach od rozpoczęcia przez PKP
PLK budowy tunelu w Al. Krakowskiej/Al. Róż jest on
prawie gotowy. Już wkrótce zmieni się organizacja
ruchu na Przystanku i III Parceli. Zniknie także samochodowa, a może i piesza, przeprawa w ulicach Parkowa/Wyszyńskiego.

P

Budowa wiaduktów kolejowych i drogowych to ostatni etap modernizacji linii kolejowej Warszawa – Gdynia na obszarze Lokalnego Centrum Sterowania Nasielsk. Jak informuje PKP, likwidacja skrzyżowania
z torami kolejowymi pozytywnie wpłynie na bezpieczeństwo użytkowników dróg oraz płynność ruchu drogowego w rejonie Legionowa.
Dzięki inwestycji i likwidacji przejazdu w ul. Parkowej/Wyszyńskiego

Komentarze:

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

Janusz Klejment, Przewodniczący Rady
Miasta Legionowo

Jan Grabiec, Starosta Legionowski
– 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

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.

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

Marcin Smogorzewski, legionowski radny
– Przy okazji uruchomienia tunelu
mamy zamiar przyjrzeć się
bezpieczeństwu ruchu pieszych
w tym rejonie.
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Pierwsze święta w nowym mieszkaniu

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.

Budowa trzeciego budynku socjalnego na Kozłówce rozpoczęła się
w marcu 2012 roku, w bloku powstały w pełni wykończone mieszkania – kawalerki, 2-pokojowe i 3-pokojowe. Przy POW 2a powstanie
także świetlica OPS. Koszt inwestycji to 4,5 mln zł. W przyszłym roku rozpocznie się budowa kolejnego bloku na tym osiedlu.
Oprócz budownictwa socjalnego Legionowo inwestuje także w tanie budownictwo mieszkaniowe, przeznaczone do wykupu po tzw. „kosztach”.
Dwa takie budynki wielorodzinne powstały już na Bukowcu przy ul. B. Roi,
w ubiegłym roku lokatorzy wprowadzili się do nowego bloku na os. Młodych. W 2014 roku zakończy się budowa 42 lokali w drugim bloku
przy ul. Suwalnej. Mieszkania będzie można wykupić w drodze przetargu,
jeżeli lokale nie zostaną sprzedane podczas dwóch przetargów – odbędą
się rokowania i będzie możliwość rozłożenia płatności na raty.
Tamara Mytkowska n

W dyspozycji gminy Legionowo jest 1010 lokali komunalnych. Jest to
jednak zbyt mało, ponieważ na przydział lub zamianę własnego lokum
czeka ponad 350 rodzin. Lokale w nowych blokach otrzymują osoby regularnie opłacające czynsz i dbające o mieszkanie, a potrzebujące zamiany np. ze względu na duże zagęszczenie. Na ich miejsce lokowane są także
rodziny mieszkające już w zasobach komunalnych, a dopiero do zwolnionych przez nich lokali kwaterowane są osoby z listy oczekujących.

Mieszkańcy wybiorą
nazwy rond
W 2013 roku Legionowo zyskało dwa
nowe ronda. Bezimienne do tej pory
skrzyżowania w przyszłym roku otrzymają nowe nazwy. Jakie? O tym zadecydują mieszkańcy.
Dwa skrzyżowania o ruchu okrężnym powstały przy Alei Legionów i Cynkowej oraz
Sobieskiego i Parkowej. Grupa mieszkańców
złożyła petycję o nazwanie ronda przy Arenie
Legionowo imieniem „Marii i Lecha Kaczyńskich”. Część radnych zaproponowała „Rondo Ofiar Katastrofy Smoleńskiej”. Trzecim
pomysłem było rondo im. Jana Pawła II.
Ostatecznie radni zarekomendowali dla
ronda na skrzyżowaniu Sobieskiego i Parkowej imię Jana Pawła II, a tego przy Alei Legionów i Cynkowej – Ofiar Katastrofy
Smoleńskiej. Te nazwy zostaną poddane
konsultacjom społecznym, podczas których
mieszkańcy będą mogli przedstawić swoje
własne propozycje.
O terminie i formie konsultacji poinformujemy na stronie Legionowa.
Tamara Mytkowska n

My się zimy nie boimy

zy w tym roku zima znowu zaskoczy drogowców?
Legionowo ma już podpisane umowy na odśnieżanie, na ten cel przeznaczono w tym sezonie 1,5 mln
zł. Tym razem także dwóch wykonawców podjęło się zimowego utrzymania dróg miejskich.

C

nad wykonawcami urzędnik – może też być tak, że płużymy całe miasto 3 razy i dopiero na końcu posypujemy, żeby doprowadzić drogę
do pożądanego standardu. Czasem też płużymy i posypujemy równocześnie – wszystko zależy od warunków i nie ma tu reguły. Należy także pamiętać, że pługi muszą dojechać na miejsce, a zdarza się, że
tkwią w korku.
Zimowe zadania utrzymania dróg będących w zarządzie miasta podzielą między siebie dwie firmy. AG-Complex Sp. z o. o. jest odpowiedzialna za całodobowe utrzymanie zimowe dróg gminnych
utwardzonych, osiedlowych/wewnętrznych, ciągów pieszych, ścieżek
rowerowych i przystanków komunikacji na terenie Legionowa, natomiast drogami nieutwardzonymi, oczyszczaniem pasów drogowych,
chodników, zatok i parkingów oraz wywozem śniegu zajmie się firma
Roboty Ziemno-Budowlane Janusz Mróz. W pogotowiu stoją: 3 pługo-piaskarki, 2 pługo-solarki, 2 ciągniki rolnicze wyposażone w pług
oraz 2 przyczepki/rozrzutniki do mieszanki piaskowo-solnej i piaskowej. Do utrzymania dróg gruntowych posłużą równiarka i koparka
z pługiem. Śnieg wywiozą dwa samochody samowyładowcze.
Tamara Mytkowska n

Legionowskie drogi mają kilku różnych zarządców. Od GDDKiA
(Warszawska/Zegrzyńska), przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich (ul. Strużańska), Starostę Legionowskiego (m.in. Jagiellońska, Sobieskiego), po gminę i małe uliczki osiedlowe zarządzane przez SMLW.
Drogi gminne podzielone są na dwie kategorie. Jako pierwsze i w podwyższonym standardzie odśnieża się drogi w centrum miasta oraz te,
po których porusza się komunikacja publiczna. Pozostałe drogi utwardzone utrzymywane są w standardzie II zwykłym. Blisko 25 km dróg
gruntowych utrzymywanych jest poprzez jednorazowe odśnieżenie.
Decyzja o uruchomieniu akcji podejmowana jest na podstawie aktualnych warunków atmosferycznych oraz prognoz pogody. – Jeżeli
opad ma padać dłużej, to płużymy po 2 cm i posypujemy w zależności od warunków atmosferycznych – mówi odpowiedzialny za nadzór

Komentarz eksperta
Aleksander Rogala,
Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej
Aby umożliwić zimą
swobodny przepływ ludzi i towarów stosuje
się wiele metod odśnieżenia i usuwania oblodzeń. Uzależnione są one od różnic klimatycznych, geograficznych, topograficznych,
technicznych czy budżetowych. Łączy je jedno – cel, którym jest oszczędność czasu, pieniędzy oraz zapewnienie bezpieczeństwa.
W Polsce głównymi metodami walki z zimą na drogach 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).

Popularna sól to zwilżony chlorek sodu.
Substancja ta nie jest obojętna dla środowiska, o czym mogą przekonać się nie tylko kierowcy obserwujący postępującą korozję auta
w trakcie zimy, ale również przechodnie, którym dosłownie „zżera” buty. Substancja ta
przyczynia się do szybszego niszczenia dróg
na skutek tzw. efektu przejścia przez zero.
Rozpuszczony przez sól śnieg zamienia się
w wodę, która wnika w szczeliny asfaltu,
po czym ponownie zamarza rozsadzając materiał. Chlorek sodu jest szkodliwy dla roślin
w pasie drogowym, bowiem wyciąga wodę
z gleby. Mimo tych wad sól jest jednak najpopularniejszym w Europie środkiem stosowanym do pozbycia się śniegu i lodu
z dróg. I chociaż istnieją inne substancje, które – jak wykazały badania – są mniej szkodliwe dla użytkowników, dróg i środowiska,
chlorek sodu pozostaje tym najtańszym.
Rodzaje i warunki stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach publicz-
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nych oraz ulicach i placach wymienione są
w rozporządzeniu Ministra Środowiska z 27
października 2005 r.
W tym roku po raz pierwszy w legionowskiej umowie pojawiła się stawka za posypanie piaskiem i wyznaczono testowe drogi
do sprawdzenia skuteczności tej metody.
Kruszywo do posypywania dróg, umownie
nazywane piaskiem, jest w rzeczywistości
mieszanką zawierającą kilka procent soli.
Z badań wynika, że posypanie piaskiem
zwiększa szorstkość nawierzchni jedynie
o kilka procent.
W Legionowie cały czas dążymy do tego,
aby pługi jeździły z możliwie małą prędkością
i nie odrzucały śniegu z jezdni na chodniki
i płoty. W tym miejscu kierujemy po raz kolejny prośbę do mieszkańców, aby nie zrzucali
śniegu z chodników na jezdnię, lecz formowali
z niego pryzmę na skraju chodnika. Będzie
ona stanowiła naturalną barierę dla śniegu
przesuwanego przez jadący pług. n

kultura

talenty i muzeum

strefa 997/986

Brawa dla młodych talentów
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.
Nagrodą był cykl warsztatów (emisja głosu – Marek Pawłowicz, ruch
sceniczny – Hanna Wilczyńska) zorganizowany przez legionowski
MOK. W dwóch koncertach dla szkół widzowie (ponad 500) wspierali wykonawców okrzykami i klaskaniem w rytm utworów. Wieczorny koncert galowy cieszył się bardzo dużą popularnością,
w wypełnionej po brzegi sali publiczność nagradzała uczniowskie
gwiazdy gromkimi brawami.
Na scenie pojawiły się niezwykle uzdolnione osoby znane z poprzednich edycji festiwalu: Angela Gerłowska (I LO) dziewczyna
o zdumiewającym głosie, urocza Alicja Majsterek (SP nr 8), świetne
wokalistki: Natalia Sucharska oraz Joanna Wroczyńska (ZS Salezjańskich), Gabriela Kołtun i Iza Dąbrowska (ZSO nr 2) i Magda Redo
(GIM nr 5) a także pełna wdzięku tancerka Ania Kąpińska (ZSO
nr 2). Głosem urzekł widzów Bogusz Tymiński, któremu towarzyszył
na gitarze Piotr Sobiecki. Także debiutanci pokazali prawdziwą klasę i zabłysnęli na scenie. Moc braw zdobyły pięknie śpiewające: Anna Pruchniak (ZS nr 3), Angelika Skurzyńska i Mirosława Warulik
(ZS nr 1), Aleksandra Kuzawińska (I LO) oraz dwa duety wokalno-gitarowe – Agata Kaca z Bartoszem Kamińskim (ZS nr 1) i Dominika Lubaszka z Zuzanną Jukiewicz (ZS nr 1). Doskonale wypadli
instrumentaliści: Justyna Grochowska – pianino (ZS nr1), pianistka
i wokalistka Zuzanna Misiura (ZSO nr 2) oraz Nikola Rosa (GIM
nr 5), która olśniła widzów niesamowitą grą na skrzypcach. Zespół
międzyszkolny „Prosta sprawa” to nie tylko talenty wokalne, ale ta-

kże twórcy swego repertuaru. Ciekawe brzmienie, oryginalne wykonanie zostały nagrodzone długimi oklaskami. Niezwykle widowiskowe były pokazy tancerzy: Magdy Wiecińskiej, rodzeństwa Zuzanna
(ZSO nr 2) i Czarka (I LO) Skóra, którzy zachwycili profesjonalnie
wykonanym jivem i tangiem, a grupa Born 2 Dance pełnym temperamentu tańcem nowoczesnym. Wśród laureatów nie zabrakło też
przedstawicieli mocnego uderzenia: dwa zespoły Uniwersytet Krakowski (ZS Salezjańskich) i Morgarath (ZSO nr 2) zagrały na koncercie młodych talentów rockowych (organizator Mariusz Borkowski,
nauczyciel I LO), który odbył się bezpośrednio po koncercie galowym.
Za rok VI Miejski Festiwal Młodych Talentów, będzie co najmniej
tak dobrze, a może jeszcze lepiej. Już dziś zapraszamy.
Małgorzata Luzak n

Legionowskie zabytki ratowane
przez konserwatorów – nowa wystawa

Nowa wystawa dotycząca problemu
konserwacji zabytków została otwarta 8 grudnia w legionowskim Muzeum
Historycznym. „Sztuka konserwacji
– kultura przeworska w Legionowie”
jest ostatnim elementem projektu,
na który muzeum pozyskało środki
z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego w ramach programu
Wspieranie działań muzealnych.
Prace konserwatorskie prowadzone były
w specjalnie przygotowanych pracowniach
znajdu jących się w podziemiach nowego
pawi lo nu mu zeal nego. Wykonywał je ze spół konserwatorów pod opieką mgr inż.
Władysława Wekera, Głów nego Konser watora Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie. Podczas ba dań
archeologicznych, prowadzonych na terenie cmentarzyska kultu ry przeworskiej
w Legio no wie (I w. przed Chr. – I w.
po Chr.), odkryto wiele zabytków, z czego
duża część to okazy metalowe, głównie żelazne. Konserwacja tych przedmiotów stała się ko niecz no ścią. Nisz czące dzia łanie
czasu dotyka wszystkiego, a konserwatorzy
starają się ograniczyć jego negatywne skutki i przedłużyć życie dziełom. Dla mieszkańców Legio nowa ma to dodat ko we
znaczenie,
gdyż
mu zeum
ra tuje
przed znisz czeniem dziedzictwo tego re gionu.
Wawrzyniec Orliński,
Muzeum Historyczne w Legionowie n

Zdrowe i bezpieczne
Święta
Grudzień to szczególnie intensywny miesiąc, nie należy jednak zapominać o bezpieczeństwie. W czasie przygotowań do Świąt
Bożego Narodzenia i powitania Nowego Roku często dochodzi do pożarów, kradzieży
oraz wypadków komunikacyjnych. Ich przyczynami są zazwyczaj nierozwaga i pośpiech.
Przygotowując świąteczne dania nie należy zostawiać ich bez nadzoru na włączonej
kuchence gazowej czy elektrycznej. Dekorując mieszkania świątecznymi lampkami należy mieć na uwadze bezpieczeństwo własne,
rodziny i sąsiadów. Zewnętrzne świąteczne
oświetlenie domu i drzewek może okazać się
niebezpieczne w przypadku, gdy zastosowane lampki nie są przystosowane do używania
w warunkach zewnętrznych. Jeżeli nie mają
odpowiedniej izolacji mogą spowodować
zwarcie instalacji elektrycznej, co prowadzić
może do porażenia prądem. Nie należy pozwalać na odpalanie „zimnych ogni” przez
dzieci bez nadzoru osób dorosłych.
Drzewko choinkowe w domu należy ustawić w bezpiecznej odległości minimum 60 cm od kominków, pieców,
grzejników, zasłon i firanek. Na choinkach
nie należy zapalać świeczek palących się
otwartym ogniem.

Szczególnie w grudniu ogarnia nas szaleństwo zakupów, często internetowych.
Niestety jak w realnym świecie, tak i w wirtualnym możemy paść ofiarą oszusta lub
złodzieja. Przede wszystkim pamiętajmy, by
zawsze kierować się ograniczonym zaufaniem do sprzedającego i korzystać tylko ze
sprawdzonych portali internetowych.
Świąteczne zakupy to dla złodziei kieszonkowych najlepszy czas do działania. Poważną przeszkodą będzie schowanie
pieniędzy do wewnętrznej kieszeni. Uważajmy także przy bankomatach. Łupem złodziei padają też samochody. Samochód
należy zostawiać na parkingu, w oświetlonym miejscu, z włączonym alarmem, kluczyki należy mieć zawsze przy sobie i nie
trzymać ich w zewnętrznej kieszeni ubrania.
Włamywacze nie świętują. Przed wyjazdem należy pozamykać wszystkie okna,
drzwi od piwnicy, garażu. Wyjeżdżając
na dłuższy czas lepiej zostawić zaufanej osobie klucze i poprosić o zapalanie codziennie
światła w różnych pomieszczeniach. Cenne
przedmioty lepiej zdeponować w banku.
Polacy podczas świąt często się przemieszczają. Aby bezpiecznie dojechać do celu i powrócić, należy przygotować auto do zimowych
warunków. Wymienić opony, uzupełnić płyn
do spryskiwaczy, sprawdzić oświetlenie pojazdu. Pamiętać o dostosowaniu prędkości
do panujących na drodze warunków atmosferycznych. W podróż warto wyruszyć z wy-

Kronika policyjna

Strażnicy Miejscy złapali dwie dziewczyny, które „ozdabiały” markerem przystanki kolejowe i ekrany przy PKP. Dziewczęta przyznały się do winy. Do interwencji doszło w wyniku zgłoszenia
z monitoringu miejskiego. Obie dziewczyny są mieszkankami Chotomowa i mają po 15 lat. Ze względu na ich wiek sprawa została
przekazana policji.

Wpadła na kradzieży ubrań
Policjanci zespołu patrolowo- interwencyjnego zostali wezwani
do jednego z sieciowych sklepów odzieżowych przy ul. Piłsudskiego
w Legionowie. 28-letnia Ewelina T. została zauważona przez system
monitoringu gdy zrywała z ubrań zabezpieczenia alarmowe. Klipsy
te wrzucała za lusterko w przymierzalni. Śledczy ustalili, że kobieta
już wcześniej dokonała kradzieży ubrań z tego samego sklepu. Kobiecie zarzuca się również kradzież kosmetyków z drogerii w Nowym Dworze
Mazowieckim. Wartość skradzionych przedmiotów wynosi ponad 1600 zł. Ewelina T.
przyznała się do kradzieży
ubrań i dobrowolnie poddała karze. Teraz sprawa
trafi do prokuratury, o jej
losie zadecyduje sąd. Grozi jej do 5 lat więzienia.

Poszukiwany znaleziony na Piaskach
9 listopada około 1100 mieszkaniec osiedla Piaski zgłosił, że obok
garaży leży człowiek. Patrol Straży Miejskiej udał
się na wskazane miejsce, gdzie znalazł śpiącego mężczyznę w wieku 30–40 lat. Po tym jak
go obudzono, był bardzo agresywny. Jego zachowanie wskazywało na spożycie alkoholu lub innych
środków odurzających. Ponieważ nie miał ze sobą żadnych
dokumentów, o ustalenie danych zwrócono się do policji.
Okazało się, że ten mieszkaniec Płocka jest poszukiwany.

Dwa dowody osobiste

Marihuana w blaszanym
pudełku

Strażnicy Miejscy znaleźli
na jednym z przystanków autobusowych Osiedla Piaski pijanego, nieprzytomnego mężczyznę, który miał przy sobie dwa dowody
osobiste, zawierające różne dane. Podczas interwencji z mężczyzną
nie było kontaktu. Po przewiezieniu go na komendę i przeszukaniu
okazało się, że zatrzymany posiada oprócz swoich dokumentów, dowód osobisty, kartę kredytową oraz prawo jazdy innej osoby. Sprawę wyjaśnia policja.

Legionowscy ubrani po cywilnemu funkcjonariusze zatrzymali 23-letniego mężczyznę, który w okolicy skrzyżowania ulicy Targowej
z Wronią na widok policjantów wyraźnie przestraszył się i chciał oddalić z miejsca interwencji. Policjanci znaleźli przy nim blaszane pudełko, a w środku roślinny susz. 23-letni Mateusz S. z Legionowa
trafił do policyjnego aresztu. Za popełnione przestępstwo grozi mu
do 3 lat pozbawienia wolności. n
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przedzeniem, co pozwoli
wyeliminować pośpiech
i ryzykowne wyprzedzanie.
Wszyscy podróżni powinni
mieć zapięte pasy bezpieczeństwa, a dzieci muszą być przewożone
w fotelikach. W czasie kierowania pojazdem
nie ma miejsca na rozmowę przez telefon komórkowy trzymany w ręku. Pod żadnym pozorem nie wolno wsiadać do samochodu
po spożyciu alkoholu, przed jazdą należy
upewnić się, że jest się trzeźwym. Najprostsza
metoda to użycie dostępnego w sprzedaży
probierza trzeźwości lub zbadanie się w najbliższej jednostce Policji.
Trudno sobie wyobrazić noc sylwestrową
bez kolorowych fajerwerków. Nieumiejętne obchodzenie się z petardami i fajerwerkami jest przyczyną wielu wypadków. Tylko
osoby dorosłe mogą używać materiałów pirotechnicznych, ściśle stosując się do załączonych instrukcji. Nie wolno ich używać
w pomieszczeniach zamkniętych, ani wypuszczać z okien i balkonów. Nie wolno
wrzucać ani kierować fajerwerków w miejsca, gdzie przebywają ludzie, na samochody i okolice stacji paliw.
Zdrowych, spokojnych, a zwłaszcza bezpiecznych Świąt Bożego Narodzenia oraz
szczęśliwego Nowego Roku życzą policjanci
z Komendy Powiatowej Policji w Legionowie.
asp. Emilia Kuligowska
oficer prasowy KPP Legionowo n

Niszczyły mienie PKP
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porady

eksperci

eksperci
im gabinecie, stąd wiem jak dużo jest takich przypadków. Za każdym razem powtarza się ta sama historia. Piesek usłyszał wystrzał petardy
i w przerażeniu szarpnął się i albo wyrwał się z rąk właściciela, albo wysunął głowę z za luźno zapiętej obroży. Dlatego upominam, aby w tym czasie „petardowym” na spacer z psami nie wychodziły dzieci, aby zapinać
bardzo ścisło obroże i skracać spacery jedynie do załatwienia potrzeby.
Warto też wspomagać psa lekami. Do wyboru mamy leki weterynaryjne, które działają uspokajająco i nasennie, albo leki z ludzkiej
apteki, które mają działanie przeciwlękowe i wyciszające. W moim
gabinecie stosuję te drugie. Wydają mi się bezpieczniejsze i skuteczniejsze. Jest tylko jeden warunek – trzeba zacząć je podawać co najmniej na tydzień przed Sylwestrem.
Dlatego moi klienci wiedzą, że muszą przyjść po receptę przed Wigilią i od razu zacząć podawać tabletki. Pies powoli się wycisza i przestaje przeżywać huki dochodzące z zewnątrz. Dodatkowo jest czas,
aby dobrać odpowiednią dawkę dla danego osobnika, bo każdy psiak
inaczej reaguje na ilość lekarstwa. Lek można podawać jeszcze tydzień po Sylwestrowej nocy, kiedy wciąż znajdują się imprezowicze z resztkami petard.
Warto przenieść posłanie psa do łazienki, w której
nie ma okien i łatwiej oddzielić psa od dźwięków zza
okna.
Mimo tych niepokojów życzę Państwu i moim kochanym pacjentom spokojnych i pełnych miłości świąt!
lek. wet. Małgorzata Charzyńska-Wróbel
z legionowskiego gabinetu weterynaryjnego n

Porada weterynarza

Jak ustrzec zwierzaka
przed sylwestrowym stresem?
Czas około sylwestrowy to dla większości ludzi czas przygotowań do zabawy i wielkiego balu. Tymczasem dla bardzo wielu właścicieli psów to czas martwienia się o swoich
czworonożnych przyjaciół. Niepokój ten jest związany
z hukiem petard, których bardzo wiele psów się boi.
Ja też jestem właścicielką takich psiaków, które po usłyszeniu huku w absolutnym przerażeniu biegną na oślep do domu i całe drżą.
Teraz moje psy uspokaja wpuszczenie do domu i danie smakołyków, ale kiedyś, gdy mieszkałam w bloku, moja suczka będąc
w mieszkaniu drżała godzinami, gdy zaczynało się sylwestrowe szaleństwo. Najbardziej uspokajała się, gdy razem siedziałyśmy na łóżku pod kołdrą i jadłyśmy smakołyki. Nie działały na nią leki
dostępne wtedy dla psów. Jednak najbardziej niebezpieczne były
spacery, ponieważ Adelka po usłyszeniu huku biegła na oślep i nawet jak była na smyczy, było ryzyko, że zerwie się i zginie.
Niestety co roku w tym okołoświątecznym okresie ginie w czasie spacerów wiele psów. Zrozpaczeni właściciele zostawiają informacje w mo-

Porada aptekarza

herbatki ziołowe poprawiające pracę całego przewodu pokarmowego
np. Verdinfix, Gastrosan, Boldofix, Gastriflos i inne. Świetnie sprawdzą się też zioła szwedzkie Bittnera, Amol, Aromatol, Artecholin, Enterosol, Digestonic. Nie zapominajmy również o tradycyjnych kroplach
żołądkowych czy miętowych, one również wspomogą pracę przeciążonego układu trawiennego. Podczas świątecznego biesiadowania najtrudniej ma wątroba – musi poradzić sobie zarówno z ogromem
pokarmu, jak również często z większą niż zwykle ilością alkoholu.
Chcąc wspomóc ją w najważniejszych funkcjach, jakimi są prawidłowy
metabolizm tłuszczów oraz detoksykacja organizmu, możemy zastosować preparaty zawierające fosfolipidy z nasion soi (np. Essentiale
forte, Esseliv forte, Essetren complex, Doppelherz Essentiavit forte.
Także preparaty zawierające L -asparaginian L -ornityny świetnie poradzą sobie z odtruwaniem wątroby. Są to np. Hepatil, Esseliv Duo,
Proliver Wątroba, Hepatenal Max. Preparaty te usprawniają procesy
regeneracji komórek wątroby. Jest ona najbardziej narażonym narządem podczas metabolizmu alkoholu. Zwiększa się wtedy zużycie tlenu, powodując niedotlenienie komórek wątrobowych. Głównym
produktem utleniania alkoholu jest aldehyd octowy, który jest 10-krotnie bardziej toksyczny od etanolu. To on jest odpowiedzialny za powstawanie kaca ze wszystkimi swoistymi dolegliwościami, takimi jak
ból głowy, zaczerwienienie twarzy, nudności i wymioty. W aptece są
dostępne preparaty wspomagające procesy fizjologiczne po spożyciu
alkoholu np. 2KC tabletki, Alkovit Med saszetki. Ból głowy możemy
złagodzić dzięki takim preparatom jak Alka-Seltzer lub Alka-Prim.
Jednak najlepiej będzie, jeśli zachowamy umiar. Sięgając po kolejny
kieliszek alkoholu, pamiętajmy o tym, aby nie zepsuć
sobie i najbliższym radosnej atmosfery świąt.
Drodzy Państwo – życzę Wam, aby ten magiczny czas Świąt Bożego Narodzenia był naprawdę
szczęśliwy,
spędzony
wraz
z najbliższymi nie tylko przy stole. Bez
względu na pogodę, wybierzmy się wspólnie
na spacer. Pamiętajmy, że ruch na świeżym
powietrzu to najlepsze i najtańsze lekarstwo
dla każdego.
Teresa Panek
Kierownik legionowskiej apteki
Na Kopernika n

Święta, święta i … ból brzucha
Przed nami cudowny czas Świąt Bożego Narodzenia,
czar chwil spędzonych w gronie najbliższych przy wigilijnym stole, na którym, zgodnie z tradycją, powinno znaleźć się 12 potraw, aby zapewnić nam szczęście przez
kolejny rok.
Aby nasz organizm wyszedł bez szwanku po świątecznych ucztach,
każdej z wigilijnych potraw tylko spróbujmy, nie objadając się zanadto. Jedząc mało a często, dokładnie gryząc każdy kęs sprawimy,
że żadne problemy trawienne nie będą psuły nam świątecznej atmosfery.
Jeśli jednak nie zachowamy umiaru i zapomnimy, że wiele tradycyjnych świątecznych potraw jest ciężkostrawnych, możemy narazić się na wzdęcia, odbijanie, uczucie pełności oraz dolegliwości
żołądkowo-jelitowe. Zawczasu więc zaopatrzmy się w leki, preparaty i zioła, które pomogą nam je zwalczać.
Przy wzdęciach warto sięgnąć po preparaty z simetikonem (np. Espumisan, Ulgix wzdęcia, Degasin), który pomaga wchłaniać nagromadzone w żołądku i jelitach gazy, znosząc dyskomfort w naszym
przepełnionym brzuchu. Przy zgadze związanej z nadkwaśnością soku
żołądkowego sięgnijmy po leki hamujące jego wydzielanie np. omeprazol czy pantoprazol, które można kupić w aptece bez recepty. Ulgę
przyniosą również znane z działania zobojętniającego zawiesiny i tabletki do rozgryzania i ssania np. Maalox, Rennie, Gaviscon, które
szybko neutralizują nadmiar kwasu w żołądku. W przypadku niestrawności zastosujmy preparaty złożone z wielu różnych surowców roślinnych, zarówno w formie płynnej, jak i w tabletkach czy kapsułkach.
Wpływają one kompleksowo na prawidłowe funkcjonowanie przewodu pokarmowego, obniżają poziom cholesterolu i trójglicerydów w surowicy krwi. W ich skład wchodzą najczęściej rozmaryn, karczoch,
czarna rzepa, ostropest plamisty, mięta pieprzowa, kurkuma, kminek,
korzeń goryczki, cykoria i inne. Znajdziemy je w preparatach np. Hepatil trawienie, Verdin Complex, Ulgix trawienie czy w tabletkach przeciw niestrawności Labofarm. Niezastąpione są różnego rodzaju

Bezpieczny portfel
Co czeka nasze kieszenie
w 2014 roku?
Przed nami koniec 2013 roku, w Sejmie trwają pracę nad uchwaleniem
budżetu na przyszły rok. Koniec
grudnia to także dobra okazja, żeby
zaplanować wydatki w swoim domowym budżecie. Co ciekawe – kolejnych 12 miesięcy zapowiada się
całkiem optymistycznie.
W 2014 roku powinna się w końcu poprawić sytuacja na rynku pracy. W II kwartale
minionego roku odnotowaliśmy dołek
PKB, czyli produktu krajowego brutto.
Od kilku miesięcy możemy obserwować
ożywienie w gospodarce, prognozy ekonomistów na przyszły rok są również optymi-

Porada dietetyka

Dietetyczne Święta
Bożego Narodzenia…
…czy to jest możliwe? Oczywiście.
Przedstawię kilka wskazówek, jak to
osiągnąć.
Regularne posiłki
Podczas przedświątecznych przygotowań
często zapominamy o spożyciu posiłku,
a nic bardziej mylnego niż myślenie, że jeśli nic nie zjemy przez cały dzień będziemy
mogli pozwolić sobie na więcej w trakcie
Wigilii i Świąt. Należy pamiętać o 5
re gu lar nych
po sił kach,
a podczas
Wie cze rzy Wigi lij nej
zapełnijmy
talerz
od razu
tym,
co
chcemy zjeść
(oczywiście
z umiarem), bo

styczne. PKB jest miernikiem wszystkich
dóbr i usług, jakie zostały wytworzone w gospodarce w ciągu mierzonego okresu (np.
kwartału lub roku). Jeśli wskaźnik ten rośnie, oznacza to, że gospodarka się rozwija,
producenci mają więcej zamówień, firmy
zarabiają więcej, zmniejsza się więc ryzyko
zwolnień i redukcji etatów. Im większy
wzrost PKB, tym większa szansa na ograniczenie bezrobocia i wzrost wynagrodzeń.
Sytuacja na rynku pracy cały czas jest niekorzystna, jednakże w tym roku bezrobocie
zmalało o 1 pkt. proc. Przeciętny pracownik powinien odczuwać poprawę w swoim
portfelu w drugiej połowie 2014 roku.
W chwili obecnej cały czas w Polsce utrzymują się bardzo niskie stopy procentowe.
Według zapowiedzi prezesa NBP, taki stan
rzeczy ma się utrzymać co najmniej do połowy przyszłego roku. Co to oznacza dla
nas? Stopy procentowe wpływają bezpośrednio m.in. na oprocentowanie kredytów
hipotecznych i depozytów jakie składamy
w bankach. Teraz jesteśmy w stanie dostać

kredyt po bardzo tanim koszcie. Odkładanie pieniędzy na rachunkach bankowych
i lokatach jest natomiast bardzo mało opłacalne, gdyż zyski w skali roku oscylują
w okolicach 2,5%. Jeśli więc palujemy
w najbliższym czasie wydatki, początek 2014 roku będzie dobrym momentem.
Wszyscy, który są zainteresowani zaciągnięciem kredytu, również powinni się zdecydować na ten ruch w pierwszym kwartale
przyszłego roku. Za rok o tej samej porze
jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że
kredyt będzie droższy. Więcej natomiast zarobimy odkładając oszczędności na lokatach i depozytach.
Na co jeszcze zwracać uwagę planując swój
domowy budżet? Najlepiej już teraz zastanowić się jakie większe wydatki czekają nas
w przyszłym roku. Możemy zaoszczędzić
sporą kwotę, jeśli niektóre produkty kupimy
z półrocznym wyprzedzeniem. Sprzęt narciarski najlepiej kupić w maju-czerwcu, grille i artykuły ogrodowe są zazwyczaj
najtańsze w listopadzie i grudniu. Zakupy poza sezonem naprawdę
bardzo się opłacają. W niektórych przypadkach jesteśmy
w stanie zaoszczędzić nawet
do 50%, należy o tym pamiętać także na poświątecznych
wyprzedażach.
Piotr Kawala,
ekonomista n

dzięki temu widzimy ile zjadamy, Łatwo
stracić rachubę jeśli ciągle coś dokładamy
na talerz. Ważne jest także, aby nie spożywać posiłków późnym wieczorem np. tuż
przed Pasterką lub nawet po niej.

kilogramów więcej. Starajmy się natomiast
świąteczne potrawy wzbogacać dużą ilością
warzyw świeżych i gotowanych.

Jedz powoli i delektuj się smakiem
Każdy posiłek należy jeść powoli i wydobyć
z niego każdy możliwy smak. Biorąc pod uwagę fakt, iż dopiero po 20–30 minutach od rozpoczęcia jedzenia mózg wysyła sygnał
do żołądka o sytości, należy maksymalnie wydłużyć nasz czas spożywania posiłku.

Umiar
Nie możemy zapomnieć, że umiar
w jedzeniu jest głównym sprzymierzeńcem w walce z nadmiarem kilogramów. Przyjmij zasadę, że
próbujesz potraw ze świątecznego
stołu w małej ilości,
a z tych, które masz
na co dzień rezy gnu jesz
(pieczywo,
ziemniaki,
często
spo ży wa ne
mięso). Nie próbuj wszystkich potraw naraz i nie jedz
na siłę, bo to właśnie przejadanie dostarczy nam kilku
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Ruch
Unikajmy całodniowego przesiadywania
za stołem. Warto zmotywować rodzinę
do świątecznego spaceru, który na pewno
pozytywnie wpłynie na nasz układ trawienny i samopoczucie.

Lekkość
W celu poprawy i wzmocnienia trawienia
polecam picie wody niegazowanej, czerwonej i zielonej herbaty, mięty, melisy lub koperku włoskiego. Dzięki tym ziołowym
naparom nasz żołądek sprawniej upora się
z ciężkostrawnymi świątecznymi potrawami. Warto pamiętać o kompocie z suszu,
który spożywany wraz z owocami (bez dodatku cukru) jest nie tylko niskokaloryczny, ale także pomaga
przy wzdęciach i zaparciach,
które niestety często dokuczają podczas Świąt.
Życzę Wszystkim
radosnego
i smacznego świętowania w gronie najbliższych.
mgr Julita Ksionek
dietetyk, spec. ds.
Zdrowia Publicznego n

