
Smog jest w Legionowie pro-
blemem od lat. Nigdy nie mówiło
się o nim i nie pisało tak często
jak dziś. Normy zawartości pyłów
przekraczane są wielokrotnie, wy-
niki pomiarów alarmujące, świad-
czące o tym, że jakość powietrza
w naszym mieście jest dramatycz-
na. Co roku temat smogu powra-
ca w sezonie grzewczym jak bu-
merang, ale sytuacja zamiast się
poprawiać, jest coraz gorsza. Wo-
bec tego mieszkańcy spróbowali
wziąć sprawy w swoje ręce i dwa
lata temu utworzyli mapę truci-
cieli, na której oznaczają te pose-
sje, które ich zdaniem są podej-
rzane i których właścicieli należa-
łoby napiętnować. Mapa funkcjo-
nuje pod adresem http://alarm.
legionowo.info.pl/. Można na niej
oznaczać domy, które trują, opi-
sać je, jako dowód dołączyć zdję-
cia, ale też np. poprosić o pomiar
jakości powietrza w konkretnym
miejscu. Początkowo wpisów po-
jawiało się stosunkowo niewiele,
prawdopodobnie z racji oporów
ludzi przed „kablowaniem” na są-
siadów, dziś jednak liczba wpisów
rośnie lawinowo.

Gryzący dym z komina
Ludzie informują się o tym,

gdzie jest najgorzej, podają adre-
sy, opisują swoje podejrzenia wo-
bec konkretnych posesji, np.
„(…) z komina wieczorami wydo-
bywa się żółty lub czarny gryzący

dym, który snuje się między do-
mami” albo „mieszkańcy domu
z zielonym dachem palą wszyst-
kim, co się nawinie”. I podobnie.
Część przypadków dokumentują
dodatkowo zdjęcia. Mapa działa
w oparciu o Google Maps i każdy
może dodać na niej truciciela,
którego zaobserwował.

– Mapa to reakcja mieszkań-
ców na problem gigantycznego
zanieczyszczenia powietrza
w Smogogrodzie (dawniej: Legio-
nowo). Problem jest gigantyczny,
a raporty roczne WIOŚ jasno
wskazują, że spalanie śmieci oraz
węgla to zimą podstawowe źródła
zapylenia powietrza. Dlatego
podjęliśmy decyzję, że utworzymy
taką mapę i pomysł chwycił – mó-
wi jeden z inicjatorów powstania
mapy Marcin Mizgalski.

Ma wywołać poczucie wstydu
Niektórzy mają wątpliwości, czy

podawanie na mapie konkretnych
adresów i piętnowanie tym samym
trucicieli jest zgodne z ustawą
o ochronie danych osobowych. Mi-
zgalski twierdzi, że mapa prawa nie
narusza, bo wszystkie nieruchomo-
ści muszą być wyposażone w ta-
bliczki z adresami i numerami, więc
mapa podaje tylko dane publicznie
dostępne. Mizgalski jest zdania, że
wobec nieskuteczności działań po-
dejmowanych przez władze miasta
piętnowanie trucicieli to najlepszy
sposób na ich zwalczanie. – Mapa

powstała, by truciciele przemyśleli
swoje postępowanie i w poczuciu
wstydu zmienili je – mówi. Proble-
mem wydaje się jednak nie tyle
ustawa o danych osobowych, co
weryfikacja zgłoszeń, z których
część może być zwykłym oszczer-
stwem. Twórcy mapy zapewniają,
że takie wpisy, które nie zostaną
potwierdzone, usuwają.

Zniżki dla opalających gazem?
Mapa w tropieniu trucicieli

może oczywiście pomóc, ale le-
kiem na legionowski smog z pew-
nością nie jest. Coś z nim trzeba
zrobić. Tylko co? Sytuacja jest pa-
towa. Straż miejska kontroluje,
wlepi kilka mandatów, pouczy,
urząd miasta promuje i częściowo
refinansuje wymianę pieców
z tych opalanych węglem na gazo-
we i olejowe. Ale znacząco sytu-

acji to nie poprawia i nie poprawi.
Bo ludzie, których nie stać na wy-
mianę starych pieców i tak ich nie
wymienią. A problem nie tylko
w paleniu śmieciami, gumą, ale
też w niskiej jakości, za to tań-
szym węglu. Na to ani straż, ani
akcje refundacji nie pomogą. –
Potrzebna byłaby zmiana polityki

państwa, system nie tylko refun-
dacji, ale regularnych dopłat
do dobrej jakości opału, być może
ryczałtowych zniżek dla ogrzewa-
jących domy gazem – mówi wice-
prezydent miasta Piotr Zadrożny.

Strażnicy: najskuteczniej
działają zgłoszenia telefoniczne

Póki co trzeba jednak robić co
się da. Strażnicy miejscy często, co
potwierdza ich szef Ryszard Gaw-
kowski, z mapy korzystają. I karzą
tych, którzy naprawdę trują. Pro-

blem w tym, że napiętnowani
na mapie, spodziewając się kon-
troli, często po prostu zacierają
dowody. Dlatego mimo wszystko
najskuteczniejsze pozostają zgło-
szenia telefoniczne, kiedy działa-
nie można podjąć natychmiasto-
wo. Choć i wtedy kontrole nie tak
znów często kończą się manda-
tem, bo nawet przypadki wygląda-
jące na oczywiste, czyli np. czarny,
gryzący i śmierdzący dym, okazują
się wynikiem nie palenia śmiecia-
mi, ale stanem instalacji albo sto-
sowaniem paliw niskiej jakości.
Problem wyglądający na kwadra-
turę koła trzeba jednak jakoś roz-
wiązać, a mapa trucicieli, choć
może budzić rozmaite wątpliwo-
ści, może się do ograniczenia
skutków smogu przynajmniej
przyczynić.

(wk)

Mapa trucicieli Legionowa
� O smogu w Legionowie mówi się ostatnio bardzo dużo. Powstała mapa Alarm Legionowo zawierająca przekazane
przez samych mieszkańców dane tych, którzy trują okolicę.
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– Obec nie na te re nie cią gu pól
PAN w Ja błon nie Aka de mia nie
prze wi du je lo ka li za cji ko lej nych
obiek tów do ba dań na uko wych –

po in for mo wał Ta de usz La ta ła,
kanc lerz PAN. A po nad to środ ki
po zy ska ne ze sprze da ży nie ru cho -
mo ści prze zna czo ne zo sta ną w ca -
ło ści na spła tę zo bo wią zań za są -
dzo nych pra wo moc ny mi wy ro ka mi
są do wy mi do ty czą cy mi grun tów
po ło żo nych w War sza wie
przy ul. Bar tyc kiej 18 i 18A użyt ko -
wa nych przez Cen trum Astro no -
micz ne im. Mi ko ła ja Ko per ni ka
PAN oraz Cen trum Ba dań Ko -
smicz nych PAN. Wła śnie z tych po -
wo dów Aka de mia chce sprze dać
dział ki w Ja błon nie, łącz nie 19,5 ha

grun tu. Ce na wy wo ław cza pię ciu
dzia łek wy no si 39 mln 220 tys. zł.

SML-W może być
zainteresowane

Za naj mniej szą po wierzch nię
grun tu tj. 1,2 ha po ło żo ne go bli -
żej os. Przy le sie trze ba bę dzie za -
pła cić mi ni mum 2,7 mln zł. Ko lej -

na pod wzglę dem wiel ko ści dział -
ka znaj du je się na sty ku spół dziel -
czej in we sty cji i ma pow. 2,3 ha,
a jej ce na wy wo ław cza to 5,3 mln
zł. Za trze cią zaś dział kę
o pow. 4,3 ha, któ ra gra ni czy
z po wy ższy mi dział ka mi two rząc
jed ną zna ko mi tą do spój nej za bu -
do wy ca łość, przy szły na byw ca bę -
dzie mu siał za pła cić co naj -
mniej 8,7 mln zł. Z przy czyn na tu -
ral nych, dla dal sze go roz wo ju bu -
dow nic twa miesz ka nio we go, ty mi
te re na mi mo że być za in te re so wa -
na le gio now ska SML -W. Od kil ku
lat bo wiem spół dziel nia re ali zu je
na są sied nich grun tach swo ją
sztan da ro wą in we sty cję – os.
Przy le sie. Po nad to, przed ro kiem
spół dziel nia „upłyn ni ła” te ren
wraz z bu dyn kiem le gio now skie -
go są du oraz grunt, na któ rym
stoi sta cja Shell w Le gio no wie
za bli sko 21 mln zł. Za tem środ ki

na no we in we sty cje za pew ne się
znaj dą, i na pew no w sa mej spół -
dziel ni zda ją so bie spra wę, iż
PAN -owskie grun ty są jed ny mi
z ostat nich nie za bu do wa nych
dzia łek w tej oko li cy.

Galeria handlowa
przy obwodnicy?

Ko lej ne dwie, a za ra zem naj -
więk sze nie ru cho mo ści znaj du ją
się bli żej na ro żni ka łą czą ce go ob -
wod ni cę Ja błon ny z ul. Ze grzyń -
ską. Są to wręcz wy ma rzo ne grun ty
dla in we sto ra my ślą ce go o bu do -
wie du żej ga le rii han dlo wej. Za tę
naj więk szą – sty ka ją ca się z ob -
wod ni cą – o pow. 9,2 ha przy szły
na byw ca bę dzie mu siał wy ło żyć
przy naj mniej 18 mln zł. Są sied ni,
du żo mniej szy te ren o pow. 2,5 ha
zo stał wy ce nio ny na min. 4,5 mln
zł. War to nad mie nić, iż miej sco wy
plan za go spo da ro wa nia prze -

strzen ne go prze wi du je w tym miej -
scu bu do wę obiek tów han dlo wych
o pow. sprze da ży po wy żej 2000 m2.
Bę dą więc nim za in te re so wa ni
ope ra to rzy ga le rii han dlo wych
i skle pów wiel ko po wierzch nio -
wych. Tym bar dziej, że jest to miej -
sce usy tu owa ne przy jed nej z naj -
ru chliw szych dróg w wo je wódz twie
ma zo wiec kim, a do te go w bli skiej
oko li cy War sza wy, Le gio no wa
i No we go Dwo ru Ma zo wiec kie go.
Prze targ na PAN -owskie po la od -
bę dzie się 27 kwiet nia w sie dzi bie
PAN, tj. w Pa ła cu Kul tu ry i Na uki
w War sza wie.

Za strzyk fi nan so wy dla gmi ny
Gmi nie Ja błon na przy słu gu je

pra wo pier wo ku pu tych nie ru cho -
mo ści, choć wy da je się nie praw do -
po dob ne, aby wójt z te go pra wa
sko rzy stał. – Na ro żny frag ment
dział ki prze zna czo ny jest pod sklep

wiel ko po wierzch nio wy. Oczy wi ście
bę dzie my chcie li, by no wy in we stor
do sto so wał in fra struk tu rę do pla no -
wa nej dzia łal no ści. To za pew ni
miesz kań com osie dla Przy le sie i po -
zo sta łych osie dli lep sze po łą cze nie
z Le gio no wem – mó wi wójt Ja ro -
sław Cho dor ski. Jak wy ja śnia wójt
wraz z no wy mi in we sty cja mi gmi na
po win na zy skać rów nież po wa żny
za strzyk fi nan so wy w po sta ci no -
wych po dat ków. Po nad to z koń cem
mi nio ne go ro ku na mo cy trój stron -
ne go po ro zu mie nia po mię dzy wój -
tem Ja błon ny, sta ro stą le gio now -
skim i kanc le rzem PAN na stą pi ło
prze ka za nie grun tu na rzecz Skar bu
Pań stwa pod dro gę pu blicz ną, któ ra
ma po łą czyć os. Przy le sie z ul. Ze -
grzyń ską. – Li czy my, że sta ro sta
prze ka że grunt gmi nie Ja błon na
w pierw szym kwar ta le 2017 r. –
pod su mo wał Ja ro sław Cho dor ski.

Da riusz Bur czyń ski

reklama w „Echu” tel. 502-280-7202

Ubez pie czy cie le naj chęt niej
wi dzie li by swo ich klien tów je dy -
nie ja ko płat ni ków skła dek. Kie -
dy ubez pie czo ne mu lub po szko -
do wa ne mu w wy pad ku na le ży
za pła cić od szko do wa nie, za czy na
się pro blem. Ubez pie czy cie le
zna ją ró żne sztucz ki, by nie wy -
pła cić ani gro sza…

Oso bom, któ rym ubez pie czy -
cie le za ni ża ją wy so ko ści kwot od -
szko do wań, po ma ga wła śnie Fun -
da cja Lex Spe cia lis. Je śli je steś
oso bą po szko do wa ną w wy pad ku
dro go wym, w pra cy, pa dłeś ofia rą
błę du me dycz ne go lub do zna łeś
szko dy w wy ni ku upad ku – zgłoś
się po BEZ PŁAT NĄ PO MOC.
Ze sta ty styk są do wych wy ni ka, że
kwo ty od szko do wań wy pła ca nych
do bro wol nie przez ubez pie czy cie -
li są na wet czte ro krot nie ni ższe
niż uzy ski wa ne wy ro kiem są do -
wym. Nie po zwól ode brać so bie
na le żnych Ci pie nię dzy!

Zła ma nie czy trwa ła szko da?
Fun da cja po ma ga w spra wach

od mo wy wy pła ty od szko do wa nia
w przy pad ku nie wiel kich szkód
jak drob ne zła ma nia, zwich nię -
cia, ura zy, ale rów nież w przy -
pad ku za ni ża nia przez le ka rzy
ubez pie czy cie li pro cen to we go
uszczerb ku na zdro wiu. Ró żni ce
w mo żli wym od szko do wa niu mo -
gą być ko lo sal ne!

Nie pod pi suj cie ugo dy!
W jed nej ze spraw ubez pie -

czy ciel wy pła cił kwo tę ty siąc zł
oraz za pro po no wał ugo dę
przy do pła cie mar nych 500 zł.
W wy ni ku dzia łań fun da cji do -
pła cił kwo tę pię ciu ty się cy zł
a po skie ro wa niu spra wy do są -
du po szko do wa ny mo że li czyć
na kwo tę dwu dzie stu ty się cy zł
do pła ty. Pod pi su jąc ugo dę bez
po mo cy praw nej stra cił by mnó -
stwo pie nię dzy!

Krew ny umarł w wy pad ku?
Wie lu ubez pie czy cie li od ma -

wia wy pła ty za dość uczy nie nia
za śmierć krew ne go z wy pad ku
dro go we go przed 2008 ro kiem,
po mi mo że Sąd Naj wy ższy na ka -
zał w wie lu orze cze niach wy pła tę
pie nię dzy na rzecz człon ków ro -
dzin ofiar wy pad ków.

Masz do nich pra wo! Je że li
spo tkał Cię po dob ny pro blem
lub od nio słeś ob ra że nia i nie za -
wia do mi łeś ubez pie czy cie la
– zgłoś się do nas. Na si praw ni cy
i kon sul tan ci udzie lą Ci po trzeb -
nej bez płat nej po ra dy lub bez -
płat nie spo rzą dzą pi smo do
ubez pie czy cie la.

„Fun da cja Lex Spe cia lis”
ul. Górczewska 200 m.17,

01-460 War sza wa
tel. 667-292-145

of fi ce@fun dlex.pl,
www.fun dlex.pl

Porady prawne

Ubezpieczyciel cię oszukał?
� Masz polisę od niebezpiecznych wypadków lub na życie,
a ubezpieczyciel robi wszystko, by wypłata odszkodowania była jak
najniższa? Zgłoś się do nas. Bezpłatnie pomożemy odzyskać Ci
należne pieniądze!

Druga Arkadia przy obwodnicy Jabłonny?
� Blisko 20-hektarowe pola przy obwodnicy Jabłonny właśnie zostały wystawione do sprzedaży. Polska Akademia Nauk (PAN) chciałaby za nie
uzyskać co najmniej 39 mln zł, a przyszły właściciel będzie mógł w tym miejscu postawić wielką galerię handlową. Czy tak się stanie?
Przekonamy się już wkrótce.

Grunty
przy obwodnicy Jabłonny
są wręcz wymarzone dla
inwestora myślącego
o budowie dużej galerii
handlowej. Przyszły
nabywca będzie musiał
na nie wyłożyć
przynajmniej 18 mln zł.
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Pro blem okra da nia skle pów
przy głów nej le gio now skiej uli cy,
tj. Pił sud skie go, ist nie je od co naj -
mniej trzech lat. Prze stęp cy
do skle pów, a naj czę ściej dro ge -
rii, wpa da ją na chwi lę. Ścią ga ją
z pół ki upa trzo ny pro dukt i wy -
bie ga ją z nim bez uisz cze nia za -
pła ty. Czu ją się na ty le bez kar ni,
że na wet spe cjal nie się z tym nie
kry ją. Nie za kła da ją bluz z kap tu -
rem, czy cho cia żby cza pecz ki
z dasz kiem. Nie zwa ża ją na pra -
cow ni ków skle pu, nie bo ją się
bra mek przy wyj ściach, a ta kże
skle po we go mo ni to rin gu. Po tra fią
wy czuć mo ment, kie dy ochro na
jest czymś za ję ta i wła śnie wte dy
przy stę pu ją do ak cji.

Czu ją się bez kar ni
Nie ma ty go dnia, kie dy coś by

się tu nie dzia ło. – Kra dzie że kil -
ka krot nie by ły zgła sza ne po li cji.
Nie ste ty, na dal okra da ją nas te
sa me oso by – mó wi ochro niarz
z Su per -Pharm. Po dob nie jest
w in nych skle pach. – Czę sto się tu
krę cą, sta ra my się ich pil no wać.
Prze wa żnie krad ną gry kom pu te -

ro we. Nie daw no zła pa li śmy jed -
ne go i prze ka za li śmy po li cji. Miał
sie dzieć kil ka ty go dni, a wy pu ści li
go po czte rech dniach i od ra zu
do nas przy szedł – mó wił ja kiś
czas te mu pra cow nik Em pi ku.
W koń cu za wie lo krot ne po peł -
nie nie kra dzie ży po li cjan ci za trzy -
ma li 30-let nie go An drze ja C.
i kie dy wy da wa ło się, że fa la kra -
dzie ży przy głów nej le gio now skiej
uli cy wy ci szy się, do „ak cji” wkro -
czy li na stęp ni. Pro ble mu z na -
gmin nym zło dziej stwem nie uda -
wa ło się roz wią zać przez ko lej ne
kil ka mie się cy.

Ko lej ne aresz to wa nia
W po ło wie grud nia mi nio ne go

ro ku zło dziej za ata ko wał eks pe -
dient kę skle pu Pep co. 44-let ni
Da riusz R., miesz ka niec gmi ny
Na sielsk, był sta łym „klien tem”
m.in. dro ge rii Su per -Pharm Ap -
te ka. Wie lo krot nie, wręcz w bez -
czel nie jaw ny spo sób okra dał ap -
te kę, a jej stra ty czę sto wy no si ły
po kil ka set zło tych. Raz kie dy
ochro niarz miał go „na oku”, to
wy pro wa dzo ny z rów no wa gi Da -

riusz R. pod szedł do nie go i za -
czął mu gro zić, że „je śli nie od pu -
ści, do pad nie go” po za mknię ciu
ap te ki. Gro ził też po zo sta łe mu
per so ne lo wi ap te ki. In nym ra zem
osten ta cyj nie szedł po za mknię ciu
dro ge rii za jed nym z kie row ni ków
do sa me go przy stan ku au to bu so -
we go za pew ne po to, by ten czuł
się za gro żo ny. 15 grud nia mę żczy -
zna prze kro czył gra ni cę swo jej
bez kar no ści. Tuż przed go dzi -
ną 19 w skle pie Pep co ban dy ta
ude rzył eks pe dient kę, kie dy usi ło -
wa ła uda rem nić kra dzież ozdób
cho in ko wych. Na szczę ście ko bie -
ta nie od nio sła żad nych ob ra żeń.
By ło to już jed nak na ru sze nie nie -
ty kal no ści cie le snej i po li cjan ci
pod ję li dzia ła nia w spo sób bar -
dziej zde cy do wa ny.

– Na stęp ne go dnia mę żczy znę
za trzy ma no – mó wi pod kom.
Emi lia Ku li gow ska, ofi cer pra so -
wy KPP w Le gio no wie.

To jesz cze nie ko niec?
Na po cząt ku ro ku po li cja po in -

for mo wa ła o ko lej nych za trzy ma -
niach, tym ra zem dwóch mę -
żczyzn na co dzień no to rycz nie
okra da ją cych dro ge rie nie opo dal
miej skie go ra tu sza. Tym ra zem,
dzię ki skle po we mu mo ni to rin go -
wi Ma te usza C. oraz Ka mi la G.
uda ło się szyb ko wy jąt ko wo ująć.
Od po wie dzą za kra dzie że skle po -
we. Łu pem mę żczyzn pa dły m.in.
szczo tecz ki elek trycz ne do zę bów,
a ta kże mar ko we fla ko ni ki per -
fum. Czy to już ko niec kosz ma ru
na gmin nych kra dzie ży w cen trum
Le gio no wa? Za pew ne nie. Tuż
po za trzy ma niu „szczo tecz ko wych
zło dziei” w dro ge rii do szło do ko -
lej nej kra dzie ży per fum.

DB

Sklepy w centrum na celowniku złodziei

Kradną na potęgę
� Policja zatrzymała niedawno mężczyznę, który notorycznie okradał sklepy
w centrum Legionowa. Kilka dni później zostali zatrzymali kolejni dwaj mężczyźni,
którzy odpowiedzą za kradzieże sklepowe, a ich łupem padły m.in. … szczoteczki
elektryczne do zębów. Czy jest to początek końca już co najmniej trzyletnich,
notorycznych i często bezczelnych kradzieży w centrum Legionowa?

Ak cja „Zi ma w Mie ście” ad re -
so wa na jest do dzie ci w wie ku
od 6 do 12 lat i po trwa przez ca ły
okres fe rii, czy li od 13 do 24 lu te -
go. Atrak cje or ga ni zu ją jak co ro -
ku zresz tą Bi blio te ka Miej ska,
Mu zeum Hi sto rycz ne, Are na Le -
gio no wo, a ta kże MOK. Prócz te -
go za ję cia dla uczniów or ga ni zu ją
sa me szko ły.

Atrak cji bę dzie wie le: warsz ta ty
ce ra micz ne, li te rac kie, ma lar skie,
mu zycz ne, pla stycz ne, te atral ne,
czy tech nicz ne. Je śli po go da do pi -
sze bę dą wyj ścia na lo do wi sko,
a ta kże pro jek cji fil mo wych. Bę dą
też wy ciecz ki.

MOK w pla ców ce przy ul. Tar -
go wej or ga ni zu je fe rie dzie ci
w wie ku od 6 do 8 lat, zaś w pla -
ców ce przy ul. Nor wi da – dla dzie ci
w wie ku od 9 do 12 lat. Pod czas
ak cji od bę dą się za ję cia ar ty stycz ne
i re kre acyj ne oraz jed na wy ciecz ka
w ty go dniu. Za ję cia bę dą od by wa ły
się od po nie dział ku do piąt ku
w go dzi nach 10.00–16.00. Koszt
udzia łu w ak cji – 150 zł za je den ty -
dzień. W koszt ak cji wli czo na jest
wy ciecz ka. Za pi sy przyj mo wa ne są
w obu pla ców kach MOK od 16
stycz nia. Pierw szeń stwo ma ją dzie -
ci miesz ka ją ce w Le gio no wie.

(wk)

Zima w mieście
� Ferie w Legionowie dzieci, które nie wyjeżdżają
na zorganizowany wypoczynek spędzić będą mogły
na wiele sposobów. Podobnie jak w ubiegłych latach
zimową akcję w Legionowie organizować będą różne
miejskie placówki oświatowe, kulturalne i sportowe.

źródło: F
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Ten po cho dzą cy z dłu go wiecz -
nej ro dzi ny o bo ga tych tra dy -
cjach i zdol no ściach uzdro wi ciel -
skich ab sol went in sty tu tów pa ra -
me dycz nych na Fi li pi nach jest
uzna wa ny za jed ne go z naj lep -
szych spe cja li stów w swo jej dzie -
dzi nie. Po tra fi nie tyl ko pre cy zyj -
nie wska zać za bu rze nia ener ge -
tycz ne ró żnych or ga nów, ale też
sku tecz nie je wy eli mi no wać
przez na tu ral ne wzmoc nie nia sił
obron nych i oczysz cza nie ka na -

łów ener ge tycz nych or ga ni zmu.
Pod czas pół go dzin ne go za bie gu
ope ru je swą ener gią du cho wą
wpły wa jąc na ca łe spek trum cho -
rób. Spraw dza się przy cho ro -
bach we wnętrz nych, w tym no -
wo two rach, kło po tach ze sta wa -
mi i zmia nach reu ma tycz nych,
le czy mi gre ny, bó le krę go słu pa,
cho ro by ko bie ce i mę skie.

Przyj mu je na Za ci szu, ale mo -
żli we są też wi zy ty do mo we czy
w in nych wy bra nych przez pa -
cjen ta miej scach.

Zapisy i informacje
w godz. od 9 do 19
pod numerami tel.:

22 679–22–47,
605 324 865,
605 177 007.

Więcej informacji:
www.filipinskieuzdrowienia.pl

Na Zaciszu przyjmuje
uzdrowiciel
� O zdolnościach filipińskich uzdrowicieli krąży wiele
mitów i legend. Ile w nich prawdy? Można się przekonać
samemu, poddając się zabiegom Jamesa A. Cabelasa.
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Bu dżet za pro po no wa ny przez
pre zy den ta zo stał przy ję ty głów -
nie przez rad nych obo zu zwią za -
ne go z ak tu al ną wła dzą. Za przy -
ję ciem uchwa ły bu dże to wej gło so -
wa li wszy scy rad ni z klu bów „Po -
ro zu mie nie Pre zy denc kie” i „Na -
sze Le gio no wo”. Prze ciw gło so -
wał rad ny PiS An drzej Ka li now ski
oraz nie za le żny Le szek Smu niew -
ski, zaś ta kże nie za le żny Jó zef
Dzie dzic wstrzy mał się od gło su.

Do cho dy mia sta ma ją w tym
ro ku we dług pla nu wy nieść 204,5
mln zł, zaś wy dat ki osza co wa ne
zo sta ły na po nad 203,2 mln. Nad -
wy żka w kwo cie po nad 1,3 mln zł
ma zo stać wy da na na spła tę wcze -
śniej za cią gnię tych kre dy tów i in -
nych zo bo wią zań.

Te go rocz ny plan in we sty cyj ny
Le gio no wa jest po zor nie ubo ższy
niż w ze szłych la tach. Naj więk szy -
mi wy dat ka mi ma ją być in sta la cja
wind przy kład ce dla pie szych
w cią gu Par ko wej i Wy szyń skie go,
co po chło nie 1,1 mln zł oraz bu -
do wa ron da u zbie gu ulic al. Róż
i al. Le gio nów – 750 tys. zł.

Co jesz cze?
300 tys. zł ma kosz to wać prze bu -

do wa ul. Si kor skie go, od War denc -

kie go do Ol szan ko wej. Ra tusz za -
pla no wał też wy da nie: 50 tys. zł
na pro jekt pią te go bu dyn ku so cjal -
ne go przy ul. POW, za kup dwóch
sa mo cho dów słu żbo wych dla Stra ży
Miej skiej za 90 tys. zł, bu do wę bo -
iska przy PZSP w Le gio no wie
za 265 tys. zł, bu do wę bo iska ze
sztucz ną na wierzch nią na os. So bie -
skie go za 360 tys. zł, re wi ta li za cję
pe ro nu ko le jo we go PKP Le gio no -
wo Pia ski za 200 tys. zł, roz bu do wę
przej ścia pod ziem ne go przy PKP
Le gio no wo Przy sta nek za 577 tys.
zł, bu do wę chod ni ka przy ul. Stru -
żań skiej – 225 tys. zł, wresz cie za -
kup sa mo cho du po żar ni cze go dla
OSP Le gio no wo za 196 200 zł.

I ba sen na Pia skach
Po zor nie ów plan in we sty cyj ny

nie wy glą da zbyt im po nu ją co, co
zresz tą za rzu ca li bu dże to wi opo -
zy cyj ni rad ni. Z dru giej jed nak
stro ny wia do mo prze cież, co przy -
po mi nał pre zy dent Ro man Smo -
go rzew ski, że wie le miej skich in -
we sty cji ze wzglę du nie mo żność
od li cza nia po dat ku VAT przez sa -
mo rzą dy, ce lo wo prze nie sio nych
zo sta ło do miej skich spół ek – jak
choć by bu do wa ba se nu na Pia -
skach fi nan so wa na for mal nie

przez KZB, a fak tycz nie przez
mia sto. In we sty cja ma kosz to -
wać 18 mln zł. Mo że więc na le ża -
ło by przy znać, że bu dżet jest mo -
że ma ło efek tow ny, za to re al ny.
Na obie cy wa nie gru szek na wierz -
bach przyj dzie za pew ne po ra
w przy szłym ro ku.

Podwyżki dla urzędników
i nauczycieli

Co w tym bu dże cie jest spor ne?
Za pew ne pod wy żki dla pra cow ni -
ków ra tu sza, któ re za pla no wa ne
zo sta ły na po zio mie aż 3%, czy li
ta kim sa mym jak pod wy żki dla
licz niej szej gru py pra cow ni ków
oświa ty. Na pew no wzrost wy dat -
ków na ad mi ni stra cję mo że nie -
po ko ić i bu dzić kon tro wer sje. Bo -
li też sta gna cja je śli cho dzi o wy -
dat ki na sport, zwłasz cza ma so wy
i mło dzie żo wy oraz na kul tu rę.

Szko da, że nie zo sta ły wy dzie -
lo ne pie nią dze na bu dżet oby wa -
tel ski. To znacz nie lep sza for ma
par ty cy pa cji oby wa te li w miej -
skich wy dat kach niż re ali zo wa -
na dzi siaj tzw. ini cja ty wa lo kal na,
w ra mach któ rej re ali zo wa ne są
przede wszyst kim po my sły rad -
nych, na któ re w bu dże cie za bra -
kło pie nię dzy. Dzi siaj mia sto wy -
da je na te pro jek ty 500 tys. zł.
Pre zy dent za pew nia jed nak, że je -
śli ak tyw ność oby wa te li bę dzie
więk sza, to znaj dzie na wet i 2 mi -
lio ny. To do brze, ale mam wra że -
nie, że bu dżet oby wa tel ski z ja sno
okre ślo ny mi re gu ła mi i in ter ne to -
wym sys te mem wy ła nia nia naj lep -
szych wnio sków był by jed nak lep -
szy, a po za tym bar dziej mo bi li zu -
ją cy do ak tyw no ści. Po za tym
wszyst kim bu dżet te go rocz ny jest
po dob ny do po przed nie go. Pew -
nie nie do sko na ły, rze czy wi ście za -
cho waw czy, ale i wca le nie ta ki
tra gicz ny.

(wk)

O tym, że w te go rocz nym bu -
dże cie mia sta Le gio no wo zo sta ły
za bez pie czo ne środ ki w wy so ko -
ści 310 tys. zł na bu do wę lo kal ne -
go jed no kie run ko we go po łą cze nia
ul. Hu ba la z ul. Kró lo wej Ja dwi gi,
po in for mo wał na swo im fa ce bo -
oko wym pro fi lu po my sło daw ca te -
go roz wią za nia, le gio now ski rad ny
Prze my sław Ci choc ki.

Dziś w Hu ba la mo żna wje chać
i wy je chać je dy nie od So wiń skie -
go. W do dat ku uli ca jest cia sno
za sta wio na sa mo cho da mi. Zmian
w oko li cy miesz kań cy do ma ga ją
się od daw na. Na rze ka ją, że w go -
dzi nach szczy tu trud no stąd wy je -

chać, a jesz cze trud niej swo bod -
nie po ru szać. To, że uli ca bę dzie
jed no kie run ko wa, ma swo je wa -
dy, ale z dru giej stro ny po zwo li
unik nąć zwięk sze nia ru chu i ry zy -
ka, że Hu ba la sta nie się dro gą
prze lo to wą.

Przy oka zji przy oko licz nych
blo kach po wsta nie kil ka na ście
miejsc par kin go wych, wy mie nio -
na zo sta nie sta ra na wierzch ni
dro gi na ca łej dłu go ści uli cy Hu -
ba la, a ta kże od no wio ne zo sta ną
chod ni ki. Wy glą da więc na to, że
wresz cie bę dzie mo żna swo bod -
nie wy je chać z tej czę ści osie dla.

(wk)

Połączenie Hubala
z Królowej Jadwigi już pewne
� Planowane połączenie ulicy Hubala z ulicą Królowej
Jadwigi, o którym pisaliśmy w kwietniu, ma zostać
zrealizowane w 2017 roku.

Niezły rok dla Legionowa

Basen, rondo i nowy peron
� Legionowski budżet uchwalony na ostatniej ubiegłorocznej sesji rady miasta
przeciwnicy określają jako zachowawczy, zwolennicy jako realny. Jakich inwestycji
możemy spodziewać się w tym roku?
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W Ga le rii Ze grzyń ska znaj dzie
się oko ło 20 lo ka li han dlo wych
oraz punk tów usłu go wych. Po nad
po ło wa jest już wy na ję ta. Do dys -
po zy cji zmo to ry zo wa nych klien -
tów zo sta nie od da ny par king ze -
wnętrz ny na ok. 50 miejsc po sto -
jo wych. Do gro na na jem ców do łą -
czy ła wła śnie zna na już miesz kań -
com Le gio no wa sieć fit ness Zdro -
fit. Po nad to na par te rze znaj dą
się punk ty z pra są, pie kar nio -cu -
kier nia, ap te ka oraz skle py
z odzie żą i obu wiem.

In we sto rem mi ni -cen trum han -
dlo we go jest pol ska spół ka WRI
In ve st ment.

– Pla no wa ny ter min ukoń cze -
nia prac bu dow la nych i od da nia
obiek tu do użyt ko wa nia to
III kwar tał te go ro ku. Wie rzę, że

na sza in we sty cja przy cią gnie rze -
sze klien tów nie zwy kłą at mos fe rą,
wy go dą za ku pów i bo ga tą ofer tą –
mó wi Da niel Bal la, czło nek za -

rzą du WRI In ve st ment.
– To miej sce przez wie le lat cze -

ka ło na za go spo da ro wa nie. Nie ru -
cho mość po ło żo na jest w bar dzo
atrak cyj nej lo ka li za cji. Te raz sta nie
się cen trum han dlu i usług dla
wschod niej czę ści Le gio no wa.
Do geo me trycz nej bry ły obiek tu za -
im ple men to wa no mo ty wy ma ry ni -
stycz ne, ko ja rzą ce się z ulu bio nym
miej scem week en do we go wy po -
czyn ku miesz kań ców War sza wy
oraz Le gio no wa – Za le wem Ze -
grzyń skim – do da je Ja kub Szat kow -
ski z pra cow ni JP Ar chi tek ci, od po -
wie dzial nej za pro jekt bu dyn ku.

(red)

Nowa galeria handlowa
� Na Piaskach rośnie kolejna legionowska minigaleria
handlowa. Położona bezpośrednio przy wiadukcie
dwupiętrowa Zegrzyńska podpisuje kolejne umowy
z najemcami, do których dołączyła ostatnio znana sieć
klubów fitness i siłowni.

Już na eta pie prze tar gu wia do mo
by ło, że kon sor cjum dwóch miej -
skich spół ek bę dzie mia ło obo wią -
zek pro wa dze nia punk tu ka so we go
lub za pew nie nia ob słu gi ta kie go
punk tu przez fir mę ze wnętrz ną.
Kie dy ka sa po wsta nie i kto ją bę -
dzie pro wa dził – na ra zie nie wia -
do mo, choć KZB i PEC za pew nia -
ją, że na pew no ka sa ru szy
przed wa ka cja mi. Nie zo sta ło też
na ra zie do koń ca usta lo ne, kto zaj -
mie lo ka le dwor ca prze zna czo ne
na ko mer cyj ny wy na jem. Miesz -
kań cy, jak mo żna się prze ko nać
śle dząc wy po wie dzi na fo rach,
chcie li by tra dy cyj nych „dwor co -
wych” obiek tów – ka wia ren ki, sa lo -
ni ku pra so we go, ewen tu al nie do -
bre go fast -fo odu. Wia do mo, że lo -
ka le nie zo sta ną pod na ję te na dzia -
łal ność ha zar do wą, sex -shop lub
sprze daż tzw. „do pa la czy”, bo te go
za bra nia ją wa run ki dzie rża wy.

Bez płat ny par king, do cza su
Jed ną z pierw szych de cy zji za -

rzą dza ją ce go le gio now skim cen -
trum ko mu ni ka cyj nym kon sor -
cjum by ło utrzy ma nie bez płat ne -
go par ko wa nia sa mo cho dów
na par kin gu wie lo po zio mo wym,
znaj du ją cym się po stro nie os.

Pia ski. Za dar mo bę dzie mo żna
par ko wać do cza su, gdy od da ny
do użyt ku zo sta nie dru gi, bu do -
wa ny wła śnie par king przy ul. Ko -
ściusz ki. Wte dy przy dwor cu przy -
bę dzie po nad 300 miejsc par kin -
go wych, a opła ty nie bę dą wy ższe
niż 1 zł. Dzien ne – jak za pew nia
Ka ro li na Ja siń ska, dy rek tor ds.
za rzą dza nia w PEC.

Ta bli ce wciąż nie czyn ne
Naj póź niej la tem ma ru szyć

w koń cu sys tem in for ma cji pa sa -
żer skiej, czy li za czną dzia łać za -
mon to wa ne na dwor cu i w przej -
ściu przy pe ro nach ta bli ce, któ re
pó ki co wy świe tla ją je dy nie pu stą
ta pe tę le ci we go Win dow sa XP.
Do te go cza su pod ró żni mo gą ko -
rzy stać z in for ma cji o roz kła dzie
jaz dy i ewen tu al nych opóź nie -
niach na spe cjal nym mo ni to rze
za mon to wa nym nie daw no w głów -
nej ha li cen trum. Da ne po cho dzą
od spół ki PKP In ter ci ty, któ ra we
współ pra cy z PKP Pol skie Li nie
Ko le jo we i in ny mi prze woź ni ka mi
ko le jo wy mi wdro ży ła apli ka cję
„In fo pa sa żer”, umo żli wia ją cą śle -
dze nie ru chu wszyst kich po cią gów
pa sa żer skich w Pol sce. Dla cze go
ta ka tym cza so wa pro te za jest

w ogó le po trzeb na, sko ro cen trum
ma go to wą in fra struk tu rę? Dla te -
go, że za sys tem in for ma cji pa sa -
żer skiej od po wia da ko lej, któ ra
za po wia da, że naj wcze śniej
w mar cu, a naj póź niej w czerw cu
sys tem wresz cie uru cho mi.

No we win dy
Ra tusz na wła sny koszt chce

do koń ca ro ku za da szyć łącz nik
mię dzy przej ściem pod ziem nym
a dwor cem. Jest też szan sa, że

w tym ro ku uda się wy mie nić ma -
ło funk cjo nal ne win dy w przej -
ściach pod ziem nych, do któ rych
wpro wa dze nie wóz ka dzie cię ce go
jest pro ble mem, ro wer w ogó le
nie wcho dzi w grę, a w do dat ku
win dy czę ściej nie dzia ła ją niż są
czyn ne. Mia sto de kla ru je, że zro bi
wszyst ko, by win dy wy mie nić, co
jest o ty le skom pli ko wa ne, że ca ły
te ren na le ży do ko lei. Urzęd ni cy
ra tu sza chcie li by do je sie ni uzy -
skać zgo dy na tę in we sty cje, spo -
rzą dzić kom plet ną do ku men ta cję
i za cząć bu do wę jesz cze w tym ro -
ku. Chcą po sze rzyć obec ne szy by
wind i za in sta lo wać ma ło awa ryj -
ne win dy oso bo we. Koszt ca łej in -
we sty cji mo że oscy lo wać w gra ni -
cach na wet 1 mln zł. Ale je śli
wszyst ko się uda, to już na ko niec
te go ro ku Le gio no wo bę dzie się
mo gło chwa lić nie tyl ko dwor cem
ład nym, ale i ta kim, któ ry ma nie
tyl ko bi blio te kę, ale i wszyst ko to,
co po wi nien mieć dwo rzec.

(wk)

To nie koniec zmian

Kasy i sklepy ożywią dworzec
� W tym roku mają wreszcie powstać kasy, ma też zacząć w końcu działać system
informacji, jest szansa na wymianę obskurnych i psujących się wind. No
i najważniejsze – za parkowanie na wielopoziomowym parkingu wciąż nie trzeba
będzie na razie płacić.

źródło: 

Najpóźniej
latem ma ruszyć w końcu
system informacji
pasażerskiej, czyli zaczną
działać zamontowane
na dworcu i w przejściu
przy peronach tablice.



11 paź dzier ni ka ubie głe go ro ku
na po sie dze niu Ko mi sji In fra struk -
tu ry i In we sty cji Ra dy m.st. War -
sza wy ZTM po in for mo wał o pla -
no wa nych zmia nach tras li nii,
m.in. 705 i 735, któ re ob słu gu ją
gmi nę Nie po ręt. Mia ły by zo stać
one skró co ne i za miast do Me tra

Ma ry mont, jak jest w tej chwi li, do -
je żdża ły by wy łącz nie do Że ra nia.

Trwa ły kon sul ta cje
Na pla ny ZTM na tych miast za -

re ago wał wójt Ma ciej Ma zur, któ -
ry wy dał oświad cze nie na gmin nej
stro nie in ter ne to wej. „Sprze ci -

wiam się sta now czo tym zmia nom,
po nie waż bę dą się one wią za ły
z utrud nie nia mi dla miesz kań ców
po wia tu le gio now skie go oraz
miesz kań ców War sza wy” – czy ta -
my w oświad cze niu wój ta. Od 24
li sto pa da trwa ły kon sul ta cje
z miesz kań ca mi w tej spra wie,

pod czas któ rych po zna li śmy przy -
czy ny pla no wa nych zmian. Otóż
tra sa li nii 518, któ ra pro wa dzi ła
z Tar cho mi na aż do Dwor ca Cen -
tral ne go, te raz mia ła by się koń -
czyć na Me trze Ma ry mont. A to
z ko lei po wo du je brak miej sca
na pę tli Ma ry mont dla dwóch
„nie po ręc kich” li nii 705 i 735. –
Je śli by śmy skró ci li tra sę li nii 518,

to nie ma my na Ma ry mon cie miej -
sca na pę tli. Ta ka jest przy czy na –
mó wi wprost An drzej Fran ków,

Dy rek tor Pio nu Prze wo zów ZTM.

Sa mo rzą dow cy swo je, ZTM
swo je

Z ko lei z koń cem ro ku w gim na -
zjum w Sta ni sła wo wie Pierw szym
od by ły się kon sul ta cje przed sta wi -
cie li ZTM z licz nie przy by ły mi
miesz kań ca mi gmi ny. Wie lo krot nie
po wta rza no sło wa, że jest to tyl ko
kon cep cja i nie ma cha rak te ru wią -
żą cej de cy zji. Wójt, wi ce wójt, rad ni
i soł ty si wzię li udział w go dzin nej
roz mo wie z Paw łem Mu dan tem,
kie row ni kiem Dzia łu Or ga ni za cji
Prze wo zów i rzecz ni kiem ZTM –
Igo rem Kraj no wem. Wójt Ma ciej

Ma zur w bar dzo ostrych sło wach
skry ty ko wał brak in for ma cji
od ZTM o pla no wa nych zmia nach.
Jak za zna czył, nie trak tu je się tak
dłu go let nich part ne rów, a trze ba

pod kre ślić, że do tych cza so wa
współ pra ca z ZTM prze bie ga ła bez
za strze żeń. Prze pro szo no sa mo rzą -
dow ców za brak wcze śniej szej in -
for ma cji, jed nak ar gu men ta cja
ZTM po zo sta je bez zmian – po ca -
ło ścio wych zmia nach na Bia ło łę ce
nie ma dla dwóch „nie po ręc kich li -
nii” miej sca na pę tli Ma ry mont.

Pra wie 3 tys. pod pi sów!
Do 11 stycz nia w skle pach, szko -

łach i urzę dzie gmi ny trwa ła ak cja
zbie ra nia pod pi sów za za cho wa -
niem tras au to bu sów. Łącz nie ze -
bra no aż 2841 pod pi sów! – Po -
nad 1/4 do ro słych miesz kań ców
gmi ny Nie po ręt pod pi sa ła się
pod po zo sta wie niem tras w do tych -
cza so wym kształ cie. Do te go ty siąc
pod pi sów ze bra nych przez ak ty wi -
stę z Że ra nia, an kie ty z kon sul ta cji,
ma ile, któ re mo żna by ło wy sy łać
wprost do ZTM -u oraz pe ty cje po -
słów, rad nych, wój tów i bur mi -
strzów z po wia tu le gio now skie go.
To po ka zu je, jak wa żne dla wszyst -
kich jest bez po śred nie po łą cze nie
gmi ny z me trem. Oby ten głos nie
prze szedł bez echa – sko men to wa ła
za an ga żo wa na w ca łą ak cję, rad na
Mar ta Damm -Świer koc ka. Czy to
osta tecz nie prze ko na za rząd ZTM
do zmia ny de cy zji?
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GIEŁDA SĄSIADÓW – ODDAM ZA DARMO

·Sprzedam labradory biszkoptowe 691-471-393

USŁUGI TRANSPORTOWE

·Przeprowadzki 24h wywóz starych mebli

z mieszkań piwnic 663-833-288

USŁUGI MOTORYZACYJNE

Holowanie 513-606-666

USŁUGI INNE

·Antena montaż naprawy solidnie gwarancja tel.

601-867-980 lub 22 665-04-89

·Pranie tapicerki meblowej TANIO FIRMA

533-533-141

·ZJAZD-projekt, 660-678-810

OGŁOSZENIA DROBNE
NADASZ 

BEZ WYCHODZENIA 
Z DOMU NA

WWW.DODAJ-OGLOSZENIE.PL

FINANSE

KONSOLIDACJA CHWILÓWEK KREDYTEM
BANKOWYM! Nowość: spłata zwykłym

kredytem bankowym na znacznie
korzystniejszych warunkach niż

chwilówki. Warunek: udokumentowany
dochód. Zainteresowany?

zapytania@kancelarie-doradcze.pl

·Kredyty Trudne. Upadłość 515-048-468

·Zainwestuj swój kapitał w bezpieczny produkt ze
stałym oprocentowaniem 8%. Nie oferujemy
produktów połączonych z giełdą, funduszami itp.
Zadzwoń !! Tel. 511-666-725

ZŁA HISTORIA KREDYTOWA? Zbyt duża
liczba zapytań do BIK? Zgłoś się do nas

– nasza Kancelaria świadczy usługi
w zakresie przeglądu historii kredytowej

oraz liczby zapytań. Pomagamy
w niwelowaniu skutków negatywnych
wpisów w bazach, z których banki

korzystają podczas weryfikacji. Wysoka
skuteczność! Zadzwoń: 22 490-91-39,

napisz: zapytania@kancelarie-
doradcze.pl

DAM PRACĘ
·Energiczną Panią zatrudnię w pralni
w Kauflandzie Warszawa ul. Mehoffera,
informacje tel. 602-127-620

NNyy  lloonn  ww pprroo  ttee  ttyy  ccee  zznnaa  llaazzłł  zzaa  ssttoo  ssoo  wwaa  nniiee  ww llaa  --
ttaacchh 5500..  uubbiiee  ggłłee  ggoo  wwiiee  kkuu..

WW mmoo  iimm  ggaa  bbii  nnee  cciiee  jjeesstt  ccoo  nnaajj  mmnniieejj  oodd 88  llaatt,,  aallee
ww PPooll  ssccee  wwcciiąążż  uucchhoo  ddzzii  zzaa tteecchh  nnoo  lloo  ggiięę  nnoo  wwąą..

Fak tem jest, że dla pew nych pa cjen tów pro te za ny lo no wa jest
świet nym roz wią za niem. Po pierw sze ma wie czy stą gwa ran cję
je śli cho dzi o zła ma nie lub pęk nię cie – bo pod wpły wem nad -
mier ne go ob cią że nia pro te za wy gi na się. Pa cjen ci, któ rzy wy -
ma ga ją przy go to wa nia chi rur gicz ne go przed za ło że niem in ne go
ro dza ju pro tez, w tym wy pad ku ta kie go przy go to wa nia nie wy -
ma ga ją. Ny lon dzię ki swo jej ela stycz no ści mo że omi nąć wy pu -
kło ści kost ne czy in ne szcze gó ły ana to micz ne, któ re prze szka -
dza ją w no sze niu pro te zy tra dy cyj nej. Jed nak tym co naj bar -
dziej pa cjen ci so bie ce nią w pro te zach ny lo no wych, jest brak
ja kich kol wiek ele men tów me ta lo wych. Pro te zy te nie ma ją kla -
mer. Są cień sze, lżej sze, nie po wo du ją uczu leń.

Ar tur Pie trzyk

Rejestracja telefoniczna
tel. 22 676-59-56,

608-519-073

War sza wa,
ul. My śli bor ska 104, piętro I

po n.-czw.: 10–12 i 15–18
www.su per den ty sta.com.pl

Ela stycz ne pro te zy ny lo no we

reklama w „Echu” tel. 502-280-7206

Przedszkole na Białołęce poszukuje
nauczyciela zajęć rytmicznych

w wymiarze 3 zajęć półgodzinnych raz
w tygodniu, godziny i dzień do ustalenia

505-992-952

·Zatrudnię eksedientki i sprzedawców do
sklepu spożywczego z możliwością
zakwaterowania w Łomiankach, tel.
608-455-492

·Zatrudnię opiekunów medycznych, pielęgniarki,
siostry PCK. Kontakt: 669-980-003

RÓŻNE
·Skup książek – dojazd 606-900-333

ANTYKI
·Antykwariat kupi książki i inne rzeczy w domu
klienta, 666-900-333

·Antykwariat kupi książki i inne rzeczy w domu
klienta, 666-923-218

KUPIĘ SAMOCHÓD
·AA Auto każde kupię osobowe i dostawcze
w każdym stanie, również bez dokumentów
i rozbite. T. 519-353-990

·Każdy 513-606-666

KUPIĘ CZĘŚCI
·Kupię stare motocykle – części 505-529-328

·Nowe Fiat125 + PRL 513-606-666

Nieporęt odcięty od metra?
� Z końcem minionego roku mieszkańców gminy Nieporęt, na co dzień
korzystających z autobusów 705 i 735, zelektryzowała informacja o planach ZTM,
który chce skrócenia tras linii dojeżdżających obecnie do metra. Przeciwko
planowanym zmianom podpisało się blisko 3 tys. mieszkańców.
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Spra wa cią gnie się od sierp -
nia 2015 ro ku. Pod czas wi zji lo -
kal nej, w któ rej wzię li udział
przed sta wi cie le le gio now skie go
sta ro stwa oraz Li dla, miesz kań cy
ul. Kró lew skiej ska rży li się
na nad mier ny ha łas spo wo do wa -
ny dzia łal no ścią skle pu, po mi mo
za in sta lo wa ne go przez mar ket
ekra nu dźwię ko chłon ne go. Ich
oba wy po twier dza ło spra woz da -
nie z po mia rów prze pro wa dzo -
nych kil ka mie się cy wcze śniej
przez Wo je wódz ki In spek to rat
Ochro ny Śro do wi ska w War sza -
wie. Prze kro czo nych norm nie
wska za ły na to miast ba da nia zle -
co ne przez Li dla. Kil ka mie się cy
póź niej z dro gi prze ciw po ża ro wej
Lidl usu nął słup ki, któ re unie mo -
żli wia ły swo bod ny wy jazd z par -
kin gu mar ke tu w uli cę Kró lew ską,
czym jesz cze bar dziej roz wście -
czył miesz kań ców. Ich spór z mar -
ke tem trwa do dziś.

Wy szli pro te sto wać
W pią tek 13 stycz nia miesz kań -

cy znów po sta no wi li za de mon -
stro wać swo je nie za do wo le nie.
Ich spra wę na gło śni li dzien ni ka -
rze „Ku rie ra Ma zo wiec kie go”
z TVP3 War sza wa.

– Na szym pro ble mem jest
ogrom ny ha łas. Do sta wa do Li dla
od by wa się w ten spo sób, że
na tym ma łym par kin gu sa mo cho -

dy cię ża ro we nie mo gą zmie ścić
się przy wjeź dzie pod ram pę, więc
ma new ru ją wje żdża jąc na na szą
uli cę i na chod nik. Wjazd był
wcze śniej za mknię ty. Otwo rzy li
go wła śnie dla te go, że by sa mo -
cho dy do staw cze mia ły mo żli wość
swo bod ne go do jaz du pod ram pę
– po wie dzia ła przed ka me ra mi
TVP3 War sza wa Kry sty na Pel -
czar ska, któ ra od sa me go po cząt -
ku stoi na cze le pro te stu.

Od cza su spo ru z mar ke tem pa -
ni Kry sty na in ter we nio wa ła już
u wszyst kich in sty tu cji. Pro ble -
mem sta ra ła się za in te re so wać nie
tyl ko lo kal nych po li ty ków, ale też
me dia, czy na wet Rzecz ni ka Praw
Oby wa tel skich.

Prze ży wa ją kosz mar
Do tych cza so we pró by me dia cji,

cho cia żby te ostat nie prze pro wa -
dzo ne w li sto pa dzie ubie głe go ro -
ku po mię dzy gmi ną, sta ro stwem,
miesz kań ca mi a przed sta wi cie la -
mi Li dla, nie przy nio sły w za sa -
dzie nic. Je dy nie pro gi zwal nia ją -
ce, któ re Lidl po ło żył przy wy jeź -
dzie z par kin gu. Tym cza sem
miesz kań cy po stu lo wa li o wy ższy
i le piej usta wio ny ekran dźwię ko -
chłon ny, a ta kże po now ne za -
mknię cie wy jaz du w ul. Kró lew -
ską. – Prze ży wa my kosz mar – mó -
wią jed no gło śnie. – Po nie waż
otrzy mu je my licz ne uwa gi, że

prze szko dy te i tak są ob je żdża ne
w spo sób za ka za ny i sa mi nie jed -
no krot nie mu sie li śmy do ko ny wać
na praw uszko dzo nych słup ków,
to w tro sce o bez pie czeń stwo
klien tów po sta no wi li śmy, aby
zgod nie z obo wią zu ją cy mi prze pi -
sa mi, umo żli wić prze jazd ul. Kró -
lew ską – tłu ma czy ła tę de cy zję
An na Bi skup, PR Ma na ger
w Lidl Pol ska.

Toi toi? „Nie este tycz ny”
Wła dze Li dla spra wę kon flik tu

wi dzą zu peł nie ina czej. (…) Za -
pro po no wa li śmy prze cież sze reg
udo god nień, któ re ma ją za za da -
nie zmniej sze nie emi sji dźwię ków.
Za mon to wa ny zo stał no wo cze sny
ekran dźwię ko chłon ny – tłu ma czą
w od po wie dzi ma ilo wej dzien ni -
ka rzom TVP3 przed sta wi cie le Li -

dla. Dość ku rio zal na jest od po -
wiedź fir my na ko lej ny zgła sza ny
pro blem – po trze by fi zjo lo gicz ne,
za ła twia ne przez klien tów w oko -
li cach skle pu. – Klient idzie za ła -
twiać się nam tu taj pro sto w okna.
W mar ke cie nie ma to a let! Wy stą -
pi li śmy o po sta wie nie cho ciaż toi
to ia - mó wi pa ni Ma rian na.
– Usta wie nie to a let spo wo do wa -
ło by nie za do wo le nie miesz kań ców
zwią za ne z nie este tycz nym wy glą -
dem te re nu pod skle pem – od po -
wia da jej Lidl.

Spra wa ta z ca łą pew no ścią bę -
dzie mia ła swój ciąg dal szy.
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Mieszkańcy walczą z Lidlem
� Sprawa konfliktu mieszkańców ulicy Królewskiej w Jabłonnie z pobliskim Lidlem
ciągnie się już od trzech lat, jednak w ostatnim czasie znów nabrała rumieńców.
Mieszkańcy skarżą się na nadmierny hałas przy rozładunku TIR-ów, mają też pretensje
o ponowne otwarcie drogi przeciwpożarowej, która teraz umożliwia kupującym
i dostawcom marketu bezpośredni wyjazd na lokalną ulicę. Skarżą się też na klientów
sklepu, którzy pod ich oknami załatwiają potrzeby fizjologiczne. Tym razem akcję
protestacyjną postanowiła nagłośnić telewizja.

Bu do wa no wych tras bę dzie re -
ali zo wa na w ra mach pro gra mu
Zin te gro wa nych In we sty cji Te ry -
to rial nych i obej mie, po za Le gio -
no wem, ta kże Czo snów, Ja błon -
nę, Ło mian ki, Nie po ręt, No wy
Dwór Ma zo wiec ki, Ra dzy min
i Wie li szew. 3 stycz nia w le gio -
now skim ra tu szu spo tka li się w tej
spra wie przed sta wi cie le wszyst -
kich tych gmin uczest ni czą cych
w pro jek cie. Wszy scy de kla ro wa li
współ pra cę.

– To wy jąt ko wo du ży pro jekt.
Jesz cze nie funk cjo no wa li śmy
w tak du żym part ner stwie – mó wi
pre zy dent Ro man Smo go rzew ski.
Pod ję cie ta kiej po nad lo kal nej ini -
cja ty wy mu si cie szyć, bo da je na -
dzie ję, że wy ty czo ne szla ki ro we -
ro we bę dą się sen sow nie z so bą
łą czyć w sieć, któ ra za pew ni ró -

żno rod ne mo żli wo ści prze jaz du.
Koszt ca łej in we sty cji zo stał osza -
co wa ny na pra wie 60 mln zł. Gmi -
ny wy ło żyć bę dą mu sia ły tyl ko 12
mln zł, resz ta zo sta nie sfi nan so -
wa na ze źró deł ze wnętrz nych.

W sa mym Le gio no wie no we
dro gi dla ro we rów po wstać ma ją
wzdłuż ulic: Han dlo wej, Ja giel loń -
skiej, Ko le jo wej, Kwia to wej, Par -
ko wej, Pia sko wej, Po lnej, Stru żań -
skiej, Su wal nej. Wszyst kie ma ją
łą czyć się al bo z so bą na wza jem
al bo z ist nie ją cy mi już tra sa mi.
Pre zy dent Smo go rzew ski obie cu -
je, że Le gio no wo za koń czy bu do -
wę swo ich ście żek do koń ca 2017
ro ku. Na to miast re ali za cja pro jek -
tu w po zo sta łych ob ję tych pro gra -
mem gmi nach ma zo stać ukoń -
czo na do czerw ca 2018 ro ku.

(wk)
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Rekordowy projekt dla miasta
� Do połowy 2018 roku w Legionowie i jego
najbliższych okolicach powstać ma 80 kilometrów
nowych ścieżek rowerowych.

Dotychczasowe
próby mediacji nie
przyniosły w zasadzie nic.
Jedynie progi
zwalniające, które Lidl
położył przy wyjeździe
z parkingu.
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Pod czas pierw szej wi zy ty po zna -
je cie Pa nie le ka rza po ło żni ka – gi -
ne ko lo ga, któ ry po pro wa dzi cią żę,
czy li bę dzie czu wał nad jej pra wi -
dło wym prze bie giem, in ter we nio -
wał w ra zie nie pra wi dło wo ści, roz -
pla no wy wał ba da nia, któ re na le ży
prze pro wa dzić, in ter pre to wał ich
wy ni ki, przy go to wu jąc do naj wa -
żniej sze go, dłu go wy cze ki wa ne go

mo men tu, ja kim jest po ród. Bar -
dzo do brze, gdy wy bra ny le karz
po ło żnik pra cu je w szpi ta lu, w któ -
rym ra zem z nim/pod je go opie ką
mo gły by Pa nie ro dzić i od być
pierw sze dni po ło gu.

Za nim le karz po ło żnik gi ne ko -
log ksią żecz kę pro wa dze nia cią ży,
mu si naj pierw tę cią żę po twier -
dzić. Czę sto przy cho dzi cie Pa nie
do nas z wy ni kiem te stu cią żo we -
go, al bo na wet dwo ma. Cią żę mo -
żna ta kże po twier dzić ba da niem
tak zwa ne go be ta -hCG, jed nak
naj pew niej szą me to dą jest wy ko -
na nie trans wa gi nal ne go ba da nia

USG. Pod czas te go ba da nia le karz
po ło żnik gi ne ko log stwier dzi, czy
w ja mie ma ci cy znaj du je się pę che -
rzyk za rod ko wy, czy jest ona „pu -
sta”. W siód mym, ósmym ty go dniu
cią ży w ja mie ma ci cy wi docz ny już
jest za ro dek, któ ry je ste śmy w sta -
nie zmie rzyć, po da jąc je go dłu gość
cie mie nio wo -sie dze nio wą, czy li
CRL. Po nad to, je że li da ta za trzy -
ma nia mie siącz ki jest wia ry god na,

w 7. ty go dniu cią ży mo żna zo ba -
czyć już bi ją ce ser ce za rod ka.

Co dzieje się podczas pierwszej
wizyty?

Jest ona chy ba naj dłu ższą
w prze bie gu pro wa dze nia cią ży.
Za czy na się od wy wia du, pod czas
któ re go le karz po ło żnik -gi ne ko -
log po wi nien po znać pa cjent ki
od stro ny me dycz nej i usta lić:

na co prze wle kle cho ru ją, do ja -
kich po rad ni spe cja li stycz nych
uczęsz cza ją, ja kie le ki sto su ją, ja -
kie za bie gi ope ra cyj ne ma ją
za so bą. W opar ciu o tę in for ma -
cje le karz po wie, ja kie le ki mo -
żna brać w trak cie cią ży i do ko na
we ry fi ka cji le cze nia, czę sto za się -
ga jąc po ra dy in nych spe cja li stów.
Wa żną kwe stią są aler gie, w tym
uczu le nia na le ki oraz prze by te
cho ro by wie ku dzie cię ce go, ta kie
jak ospa wietrz na, ró życz ka, czy
świn ka.

Mnó stwo po trzeb nych ba dań
Pod czas pierw szej wi zy ty le karz

zle ca ca łą ma sę ba dań. Naj wa -
żniej szym z nich jest gru pa krwi.
Do dat ko wo ozna cza my tak zwa ne
prze ciw cia ła od por no ścio we, któ re
mo gą być przy czy ną kon flik tu se -
ro lo gicz ne go. Do dat ko wo le karz
spraw dza po ziom gli ke mii
na czczo i je śli jest nie pra wi dło wy,
lub ist nie ją prze słan ki wy stę po wa -
nia cu krzy cy cię żar nych, zle ca test
ob cią że nia do ust ne go 75 g glu ko -
zy, tak zwa ny OGTT. Do dat ko wo
spraw dza ne jest, czy nie ma nie do -
czyn no ści tar czy cy, bo wiem jej
hor mo ny od gry wa ją klu czo wą ro lę
w roz wo ju ukła du ner wo we go ma -
lu cha. Pod czas wi zy ty po ło żni czej
wy ko ny wa ny jest pa nel ba dań
w kie run ku cho rób za kaź nych, ta -
kich jak tok so pla zmo za, ki ła, wi ru -
so we za pa le nie wą tro by ty pu C (B

wy ko nu je my w III try me strze cią -
ży), HIV. Są to cho ro by, któ re mo -
gą „prze cho dzić z mat ki na dziec -
ko” i po wo do wać uszko dze nie roz -
wi ja ją ce go się za rod ka lub wro -
dzo ne cho ro by pło du/no wo rod ka.
Wszyst kie te cho ro by są w peł ni
wy le czal ne na ka żdym eta pie ich
roz wo ju, z wy jąt kiem za ka że nia
HIV. Wcze sne wy kry cie za ka że nia
u mat ki po zwo li na włą cze nie le -
cze nia an ty re tro wi ru so we go
u mat ki i po zwo li zmniej szyć praw -
do po do bień stwo za ka że nia dziec -
ka z 30% do oko ło 2%.

Po wy ko na niu tych wszyst kich
ba dań le karz po ło żnik gi ne ko log
za pla nu je z Pa nia mi wy ko na nie
ba da nia UGG I try me stru, po pu -
lar nie na zy wa ne go „USG ge ne -
tycz nym”. Wszyst kie ba da nia,
o któ rych mo wa, mo żna wy ko nać
w Cen trum Zdro wia Ko bie ty Ul -
tra Me di ca. Do dys po zy cji pa cjen -
tek są bar dzo no wo cze śnie wy po -
sa żo ne ga bi ne ty, oraz do świad cze -
ni le ka rze.

Za pra szamy ser decz nie.
Zespół lekarzy 

Centrum Zdrowia Kobiety

Centrum Zdrowia Kobiety
Ul tra Me di ca

ul. Sien kie wi cza 10,
Le gio no wo

Tel.: 22 732 24 86
Tel.: 518 447 748
www.ume di ca.pl

Zdrowa ciąża

Czego oczekiwać od lekarza położnika?
� Pierwsza wizyta położnicza jest jednym z najważniejszych wydarzeń w przebiegu ciąży. Zazwyczaj ma miejsce w siódmym lub ósmym
tygodniu po zatrzymaniu miesiączki, kiedy pacjentki orientują się, że coś „przebiega inaczej” i pojawiają się niespecyficzne objawy ciąży, jak
bolesność, powiększenie piersi, pogorszenie tolerancji wysiłku, mdłości, wymioty.

Co dzieje się
podczas pierwszej wizyty?
Jest ona chyba
najdłuższąi njaważniejszą
w przebiegu
prowadzenia ciąży.
Lekarz  powinin zlecić
nam całą masę badań.


