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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.
Smog jest w Legionowie problemem od lat. Nigdy nie mówiło
się o nim i nie pisało tak często
jak dziś. Normy zawartości pyłów
przekraczane są wielokrotnie, wyniki pomiarów alarmujące, świadczące o tym, że jakość powietrza
w naszym mieście jest dramatyczna. Co roku temat smogu powraca w sezonie grzewczym jak bumerang, ale sytuacja zamiast się
poprawiać, jest coraz gorsza. Wobec tego mieszkańcy spróbowali
wziąć sprawy w swoje ręce i dwa
lata temu utworzyli mapę trucicieli, na której oznaczają te posesje, które ich zdaniem są podejrzane i których właścicieli należałoby napiętnować. Mapa funkcjonuje pod adresem http://alarm.
legionowo.info.pl/. Można na niej
oznaczać domy, które trują, opisać je, jako dowód dołączyć zdjęcia, ale też np. poprosić o pomiar
jakości powietrza w konkretnym
miejscu. Początkowo wpisów pojawiało się stosunkowo niewiele,
prawdopodobnie z racji oporów
ludzi przed „kablowaniem” na sąsiadów, dziś jednak liczba wpisów
rośnie lawinowo.

Gryzący dym z komina
Ludzie informują się o tym,
gdzie jest najgorzej, podają adresy, opisują swoje podejrzenia wobec konkretnych posesji, np.
„(…) z komina wieczorami wydobywa się żółty lub czarny gryzący

dym, który snuje się między domami” albo „mieszkańcy domu
z zielonym dachem palą wszystkim, 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 mieszkańców na problem gigantycznego
zanieczyszczenia
powietrza
w Smogogrodzie (dawniej: Legionowo). 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 – mówi 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. Mizgalski twierdzi, że mapa prawa nie
narusza, bo wszystkie nieruchomości muszą być wyposażone w tabliczki z adresami i numerami, więc
mapa podaje tylko dane publicznie
dostępne. Mizgalski jest zdania, że
wobec nieskuteczności działań podejmowanych 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. Problemem wydaje się jednak nie tyle
ustawa o danych osobowych, co
weryfikacja zgłoszeń, z których
część może być zwykłym oszczerstwem. Twórcy mapy zapewniają,
że takie wpisy, które nie zostaną
potwierdzone, usuwają.

Zniżki dla opalających gazem?
Mapa w tropieniu trucicieli
może oczywiście pomóc, ale lekiem na legionowski smog z pewnością nie jest. Coś z nim trzeba
zrobić. Tylko co? Sytuacja jest patowa. Straż miejska kontroluje,
wlepi kilka mandatów, pouczy,
urząd miasta promuje i częściowo
refinansuje wymianę pieców
z tych opalanych węglem na gazowe i olejowe. Ale znacząco sytu-

acji to nie poprawia i nie poprawi.
Bo ludzie, których nie stać na wymianę starych pieców i tak ich nie
wymienią. A problem nie tylko
w paleniu śmieciami, gumą, ale
też w niskiej jakości, za to tańszym węglu. Na to ani straż, ani
akcje refundacji nie pomogą. –
Potrzebna byłaby zmiana polityki
państwa, system nie tylko refundacji, ale regularnych dopłat
do dobrej jakości opału, być może
ryczałtowych zniżek dla ogrzewających domy gazem – mówi wiceprezydent miasta Piotr Zadrożny.

Strażnicy: najskuteczniej
działają zgłoszenia telefoniczne
Póki co trzeba jednak robić co
się da. Strażnicy miejscy często, co
potwierdza ich szef Ryszard Gawkowski, z mapy korzystają. I karzą
tych, którzy naprawdę trują. Pro-

blem w tym, że napiętnowani
na mapie, spodziewając się kontroli, często po prostu zacierają
dowody. Dlatego mimo wszystko
najskuteczniejsze pozostają zgłoszenia telefoniczne, kiedy działanie można podjąć natychmiastowo. Choć i wtedy kontrole nie tak
znów często kończą się mandatem, bo nawet przypadki wyglądające na oczywiste, czyli np. czarny,
gryzący i śmierdzący dym, okazują
się wynikiem nie palenia śmieciami, ale stanem instalacji albo stosowaniem paliw niskiej jakości.
Problem wyglądający na kwadraturę koła trzeba jednak jakoś rozwiązać, a mapa trucicieli, choć
może budzić rozmaite wątpliwości, może się do ograniczenia
skutków smogu przynajmniej
przyczynić.
(wk)

Zapraszamy do współpracy mieszkańców. Nie zwracamy materiałów niezamawianych.
Zastrzegamy sobie prawo do skracania i adiustowania nadesłanych materiałów oraz
opatrywania ich własnym tytułem. Nie odpowiadamy za treść reklam i ogłoszeń.

Wydawca: Wydawnictwo Prasowe Ostoja 2012 sp. z o.o.
adres redakcji: 03-026 Warszawa, ul. Ołówkowa 7a
Druk: ZPR Warszawa

 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.
– Obecnie na terenie ciągu pól
PAN w Jabłonnie Akademia nie
przewiduje lokalizacji kolejnych
obiektów do badań naukowych –
poinformował Tadeusz Latała,
kanclerz PAN. A ponadto środki
pozyskane ze sprzedaży nieruchomości przeznaczone zostaną w całości na spłatę zobowiązań zasądzonych prawomocnymi wyrokami
sądowymi dotyczącymi gruntów
położonych
w
Warszawie
przy ul. Bartyckiej 18 i 18A użytkowanych przez Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika
PAN oraz Centrum Badań Kosmicznych PAN. Właśnie z tych powodów Akademia chce sprzedać
działki w Jabłonnie, łącznie 19,5 ha

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.
gruntu. Cena wywoławcza pięciu
działek wynosi 39 mln 220 tys. zł.

SML-W może być
zainteresowane
Za najmniejszą powierzchnię
gruntu tj. 1,2 ha położonego bliżej os. Przylesie trzeba będzie zapłacić minimum 2,7 mln zł. Kolej-
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na pod względem wielkości działka znajduje się na styku spółdzielczej inwestycji i ma pow. 2,3 ha,
a jej cena wywoławcza to 5,3 mln
zł. Za trzecią zaś działkę
o pow. 4,3 ha, która graniczy
z powyższymi działkami tworząc
jedną znakomitą do spójnej zabudowy całość, przyszły nabywca będzie musiał zapłacić co najmniej 8,7 mln zł. Z przyczyn naturalnych, dla dalszego rozwoju budownictwa mieszkaniowego, tymi
terenami może być zainteresowana legionowska SML -W. Od kilku
lat bowiem spółdzielnia realizuje
na sąsiednich gruntach swoją
sztandarową inwestycję – os.
Przylesie. Ponadto, przed rokiem
spółdzielnia „upłynniła” teren
wraz z budynkiem legionowskiego sądu oraz grunt, na którym
stoi stacja Shell w Legionowie
za blisko 21 mln zł. Zatem środki

na nowe inwestycje zapewne się
znajdą, i na pewno w samej spółdzielni zdają sobie sprawę, iż
PAN-owskie grunty są jednymi
z ostatnich niezabudowanych
działek w tej okolicy.

Galeria handlowa
przy obwodnicy?
Kolejne dwie, a zarazem największe nieruchomości znajdują
się bliżej narożnika łączącego obwodnicę Jabłonny z ul. Zegrzyńską. Są to wręcz wymarzone grunty
dla inwestora myślącego o budowie dużej galerii handlowej. Za tę
największą – stykająca się z obwodnicą – o pow. 9,2 ha przyszły
nabywca będzie musiał wyłożyć
przynajmniej 18 mln zł. Sąsiedni,
dużo mniejszy teren o pow. 2,5 ha
został wyceniony na min. 4,5 mln
zł. Warto nadmienić, iż miejscowy
plan zagospodarowania prze-

strzennego przewiduje w tym miejscu budowę obiektów handlowych
o pow. sprzedaży powyżej 2000 m2.
Będą więc nim zainteresowani
operatorzy galerii handlowych
i sklepów wielkopowierzchniowych. Tym bardziej, że jest to miejsce usytuowane przy jednej z najruchliwszych dróg w województwie
mazowieckim, a do tego w bliskiej
okolicy Warszawy, Legionowa
i Nowego Dworu Mazowieckiego.
Przetarg na PAN-owskie pola odbędzie się 27 kwietnia w siedzibie
PAN, tj. w Pałacu Kultury i Nauki
w Warszawie.

Zastrzyk finansowy dla gminy
Gminie Jabłonna przysługuje
prawo pierwokupu tych nieruchomości, choć wydaje się nieprawdopodobne, aby wójt z tego prawa
skorzystał. – Narożny fragment
działki przeznaczony jest pod sklep

wielkopowierzchniowy. Oczywiście
będziemy chcieli, by nowy inwestor
dostosował infrastrukturę do planowanej działalności. To zapewni
mieszkańcom osiedla Przylesie i pozostałych osiedli lepsze połączenie
z Legionowem – mówi wójt Jarosław Chodorski. Jak wyjaśnia wójt
wraz z nowymi inwestycjami gmina
powinna zyskać również poważny
zastrzyk finansowy w postaci nowych podatków. Ponadto z końcem
minionego roku na mocy trójstronnego porozumienia pomiędzy wójtem Jabłonny, starostą legionowskim i kanclerzem PAN nastąpiło
przekazanie gruntu na rzecz Skarbu
Państwa pod drogę publiczną, która
ma połączyć os. Przylesie z ul. Zegrzyńską. – Liczymy, że starosta
przekaże grunt gminie Jabłonna
w pierwszym kwartale 2017 r. –
podsumował Jarosław Chodorski.
Dariusz Burczyński

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!
Ubezpieczyciele najchętniej
widzieliby swoich klientów jedynie jako płatników składek. Kiedy ubezpieczonemu lub poszkodowanemu w wypadku należy
zapłacić odszkodowanie, zaczyna
się problem. Ubezpieczyciele
znają różne sztuczki, by nie wypłacić ani grosza…
Osobom, którym ubezpieczyciele zaniżają wysokości kwot odszkodowań, pomaga właśnie Fundacja Lex Specialis. Jeśli jesteś
osobą poszkodowaną w wypadku
drogowym, w pracy, padłeś ofiarą
błędu medycznego lub doznałeś
szkody w wyniku upadku – zgłoś
się po BEZPŁATNĄ POMOC.
Ze statystyk sądowych wynika, że
kwoty odszkodowań wypłacanych
dobrowolnie przez ubezpieczycieli są nawet czterokrotnie niższe
niż uzyskiwane wyrokiem sądowym. Nie pozwól odebrać sobie
należnych Ci pieniędzy!

redaktor naczelny: Krzysztof Katner
zastępca: Katarzyna Chodkowska

telefon dla czytelników: 519 610 435
telefon dla reklamodawców: 508 125 419
e-mail: echo@gazetaecho.pl

Druga Arkadia przy obwodnicy Jabłonny?

2

reklama w „Echu” tel. 502-280-720

Złamanie czy trwała szkoda?

Krewny umarł w wypadku?

Fundacja pomaga w sprawach
odmowy wypłaty odszkodowania
w przypadku niewielkich szkód
jak drobne złamania, zwichnięcia, urazy, ale również w przypadku zaniżania przez lekarzy
ubezpieczycieli procentowego
uszczerbku na zdrowiu. Różnice
w możliwym odszkodowaniu mogą być kolosalne!

Wielu ubezpieczycieli odmawia wypłaty zadośćuczynienia
za śmierć krewnego z wypadku
drogowego przed 2008 rokiem,
pomimo że Sąd Najwyższy nakazał w wielu orzeczeniach wypłatę
pieniędzy na rzecz członków rodzin ofiar wypadków.
Masz do nich prawo! Jeżeli
spotkał Cię podobny problem
lub odniosłeś obrażenia i nie zawiadomiłeś
ubezpieczyciela
– zgłoś się do nas. Nasi prawnicy
i konsultanci udzielą Ci potrzebnej bezpłatnej porady lub bezpłatnie sporządzą pismo do
ubezpieczyciela.

Nie podpisujcie ugody!
W jednej ze spraw ubezpieczyciel wypłacił kwotę tysiąc zł
oraz
zaproponował
ugodę
przy dopłacie marnych 500 zł.
W wyniku działań fundacji dopłacił kwotę pięciu tysięcy zł
a po skierowaniu sprawy do sądu poszkodowany może liczyć
na kwotę dwudziestu tysięcy zł
dopłaty. Podpisując ugodę bez
pomocy prawnej straciłby mnóstwo pieniędzy!

„Fundacja Lex Specialis”
ul. Górczewska 200 m.17,
01-460 Warszawa
tel. 667-292-145
office@fundlex.pl,
www.fundlex.pl

źródło: FB Miasto Legionowo

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?

Problem okradania sklepów
przy głównej legionowskiej ulicy,
tj. Piłsudskiego, istnieje od co najmniej trzech lat. Przestępcy
do sklepów, a najczęściej drogerii, wpadają na chwilę. Ściągają
z półki upatrzony produkt i wybiegają z nim bez uiszczenia zapłaty. Czują się na tyle bezkarni,
że nawet specjalnie się z tym nie
kryją. Nie zakładają bluz z kapturem, czy chociażby czapeczki
z daszkiem. Nie zważają na pracowników sklepu, nie boją się
bramek przy wyjściach, a także
sklepowego monitoringu. Potrafią
wyczuć moment, kiedy ochrona
jest czymś zajęta i właśnie wtedy
przystępują do akcji.

Czują się bezkarni
Nie ma tygodnia, kiedy coś by
się tu nie działo. – Kradzieże kilkakrotnie były zgłaszane policji.
Niestety, nadal okradają nas te
same osoby – mówi ochroniarz
z Super-Pharm. Podobnie jest
w innych sklepach. – Często się tu
kręcą, staramy się ich pilnować.
Przeważnie kradną gry kompute-

rowe. Niedawno złapaliśmy jednego i przekazaliśmy policji. Miał
siedzieć kilka tygodni, a wypuścili
go po czterech dniach i od razu
do nas przyszedł – mówił jakiś
czas temu pracownik Empiku.
W końcu za wielokrotne popełnienie kradzieży policjanci zatrzymali 30-letniego Andrzeja C.
i kiedy wydawało się, że fala kradzieży przy głównej legionowskiej
ulicy wyciszy się, do „akcji” wkroczyli następni. Problemu z nagminnym złodziejstwem nie udawało się rozwiązać przez kolejne
kilka miesięcy.

Kolejne aresztowania
W połowie grudnia minionego
roku złodziej zaatakował ekspedientkę sklepu Pepco. 44-letni
Dariusz R., mieszkaniec gminy
Nasielsk, był stałym „klientem”
m.in. drogerii Super-Pharm Apteka. Wielokrotnie, wręcz w bezczelnie jawny sposób okradał aptekę, a jej straty często wynosiły
po kilkaset złotych. Raz kiedy
ochroniarz miał go „na oku”, to
wyprowadzony z równowagi Da-

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.

Ten pochodzący z długowiecznej rodziny o bogatych tradycjach i zdolnościach uzdrowicielskich absolwent instytutów paramedycznych na Filipinach jest
uznawany za jednego z najlepszych specjalistów w swojej dziedzinie. Potrafi nie tylko precyzyjnie wskazać zaburzenia energetyczne różnych organów, ale też
skutecznie je wyeliminować
przez naturalne wzmocnienia sił
obronnych i oczyszczanie kana-

Zima w mieście

riusz R. podszedł do niego i zaczął mu grozić, że „jeśli nie odpuści, dopadnie go” po zamknięciu
apteki. Groził też pozostałemu
personelowi apteki. Innym razem
ostentacyjnie szedł po zamknięciu
drogerii za jednym z kierowników
do samego przystanku autobusowego zapewne po to, by ten czuł
się zagrożony. 15 grudnia mężczyzna przekroczył granicę swojej
bezkarności. Tuż przed godziną 19 w sklepie Pepco bandyta
uderzył ekspedientkę, kiedy usiłowała udaremnić kradzież ozdób
choinkowych. Na szczęście kobieta nie odniosła żadnych obrażeń.
Było to już jednak naruszenie nietykalności cielesnej i policjanci
podjęli działania w sposób bardziej zdecydowany.
– Następnego dnia mężczyznę
zatrzymano – mówi podkom.
Emilia Kuligowska, oficer prasowy KPP w Legionowie.

 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.
Akcja „Zima w Mieście” adresowana jest do dzieci w wieku
od 6 do 12 lat i potrwa przez cały
okres ferii, czyli od 13 do 24 lutego. Atrakcje organizują jak co roku zresztą Biblioteka Miejska,
Muzeum Historyczne, Arena Legionowo, a także MOK. Prócz tego zajęcia dla uczniów organizują
same szkoły.
Atrakcji będzie wiele: warsztaty
ceramiczne, literackie, malarskie,
muzyczne, plastyczne, teatralne,
czy techniczne. Jeśli pogoda dopisze będą wyjścia na lodowisko,
a także projekcji filmowych. Będą
też wycieczki.

MOK w placówce przy ul. Targowej organizuje ferie dzieci
w wieku od 6 do 8 lat, zaś w placówce przy ul. Norwida – dla dzieci
w wieku od 9 do 12 lat. Podczas
akcji odbędą się zajęcia artystyczne
i rekreacyjne oraz jedna wycieczka
w tygodniu. Zajęcia będą odbywały
się od poniedziałku do piątku
w godzinach 10.00–16.00. Koszt
udziału w akcji – 150 zł za jeden tydzień. W koszt akcji wliczona jest
wycieczka. Zapisy przyjmowane są
w obu placówkach MOK od 16
stycznia. Pierwszeństwo mają dzieci mieszkające w Legionowie.
(wk)

To jeszcze nie koniec?
Na początku roku policja poinformowała o kolejnych zatrzymaniach, tym razem dwóch mężczyzn na co dzień notorycznie
okradających drogerie nieopodal
miejskiego ratusza. Tym razem,
dzięki sklepowemu monitoringowi Mateusza C. oraz Kamila G.
udało się szybko wyjątkowo ująć.
Odpowiedzą za kradzieże sklepowe. Łupem mężczyzn padły m.in.
szczoteczki elektryczne do zębów,
a także markowe flakoniki perfum. Czy to już koniec koszmaru
nagminnych kradzieży w centrum
Legionowa? Zapewne nie. Tuż
po zatrzymaniu „szczoteczkowych
złodziei” w drogerii doszło do kolejnej kradzieży perfum.
DB

łów energetycznych organizmu.
Podczas półgodzinnego zabiegu
operuje swą energią duchową
wpływając na całe spektrum chorób. Sprawdza się przy chorobach wewnętrznych, w tym nowotworach, kłopotach ze stawami i zmianach reumatycznych,
leczy migreny, bóle kręgosłupa,
choroby kobiece i męskie.
Przyjmuje na Zaciszu, ale możliwe są też wizyty domowe czy
w innych wybranych przez pacjenta miejscach.

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
reklama w „Echu” tel. 502-280-720
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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?
przez KZB, a faktycznie przez
miasto. Inwestycja ma kosztować 18 mln zł. Może więc należałoby przyznać, że budżet jest może mało efektowny, za to realny.
Na obiecywanie gruszek na wierzbach przyjdzie zapewne pora
w przyszłym roku.

Podwyżki dla urzędników
i nauczycieli

Budżet zaproponowany przez
prezydenta został przyjęty głównie przez radnych obozu związanego z aktualną władzą. Za przyjęciem uchwały budżetowej głosowali wszyscy radni z klubów „Porozumienie Prezydenckie” i „Nasze Legionowo”. Przeciw głosował radny PiS Andrzej Kalinowski
oraz niezależny Leszek Smuniewski, zaś także niezależny Józef
Dziedzic wstrzymał się od głosu.
Dochody miasta mają w tym
roku według planu wynieść 204,5
mln zł, zaś wydatki oszacowane
zostały na ponad 203,2 mln. Nadwyżka w kwocie ponad 1,3 mln zł
ma zostać wydana na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i innych zobowiązań.
Tegoroczny plan inwestycyjny
Legionowa jest pozornie uboższy
niż w zeszłych latach. Największymi wydatkami mają być instalacja
wind przy kładce dla pieszych
w ciągu Parkowej i Wyszyńskiego,
co pochłonie 1,1 mln zł oraz budowa ronda u zbiegu ulic al. Róż
i al. Legionów – 750 tys. zł.

Co jeszcze?
300 tys. zł ma kosztować przebudowa ul. Sikorskiego, od Wardenc-
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kiego do Olszankowej. Ratusz zaplanował też wydanie: 50 tys. zł
na projekt piątego budynku socjalnego przy ul. POW, zakup dwóch
samochodów służbowych dla Straży
Miejskiej za 90 tys. zł, budowę boiska przy PZSP w Legionowie
za 265 tys. zł, budowę boiska ze
sztuczną nawierzchnią na os. Sobieskiego za 360 tys. zł, rewitalizację
peronu kolejowego PKP Legionowo Piaski za 200 tys. zł, rozbudowę
przejścia podziemnego przy PKP
Legionowo Przystanek za 577 tys.
zł, budowę chodnika przy ul. Strużańskiej – 225 tys. zł, wreszcie zakup samochodu pożarniczego dla
OSP Legionowo za 196 200 zł.

I basen na Piaskach
Pozornie ów plan inwestycyjny
nie wygląda zbyt imponująco, co
zresztą zarzucali budżetowi opozycyjni radni. Z drugiej jednak
strony wiadomo przecież, co przypominał prezydent Roman Smogorzewski, że wiele miejskich inwestycji ze względu niemożność
odliczania podatku VAT przez samorządy, celowo przeniesionych
zostało do miejskich spółek – jak
choćby budowa basenu na Piaskach finansowana formalnie

Co w tym budżecie jest sporne?
Zapewne podwyżki dla pracowników ratusza, które zaplanowane
zostały na poziomie aż 3%, czyli
takim samym jak podwyżki dla
liczniejszej grupy pracowników
oświaty. Na pewno wzrost wydatków na administrację może niepokoić i budzić kontrowersje. Boli też stagnacja jeśli chodzi o wydatki na sport, zwłaszcza masowy
i młodzieżowy oraz na kulturę.
Szkoda, że nie zostały wydzielone pieniądze na budżet obywatelski. To znacznie lepsza forma
partycypacji obywateli w miejskich wydatkach niż realizowana dzisiaj tzw. inicjatywa lokalna,
w ramach której realizowane są
przede wszystkim pomysły radnych, na które w budżecie zabrakło pieniędzy. Dzisiaj miasto wydaje na te projekty 500 tys. zł.
Prezydent zapewnia jednak, że jeśli aktywność obywateli będzie
większa, to znajdzie nawet i 2 miliony. To dobrze, ale mam wrażenie, że budżet obywatelski z jasno
określonymi regułami i internetowym systemem wyłaniania najlepszych wniosków byłby jednak lepszy, a poza tym bardziej mobilizujący do aktywności. Poza tym
wszystkim budżet tegoroczny jest
podobny do poprzedniego. Pewnie niedoskonały, rzeczywiście zachowawczy, ale i wcale nie taki
tragiczny.
(wk)

reklama w „Echu” tel. 502-280-720

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.
O tym, że w tegorocznym budżecie miasta Legionowo zostały
zabezpieczone środki w wysokości 310 tys. zł na budowę lokalnego jednokierunkowego połączenia
ul. Hubala z ul. Królowej Jadwigi,
poinformował na swoim facebookowym profilu pomysłodawca tego rozwiązania, legionowski radny
Przemysław Cichocki.
Dziś w Hubala można wjechać
i wyjechać jedynie od Sowińskiego. W dodatku ulica jest ciasno
zastawiona samochodami. Zmian
w okolicy mieszkańcy domagają
się od dawna. Narzekają, że w godzinach szczytu trudno stąd wyje-

chać, a jeszcze trudniej swobodnie poruszać. To, że ulica będzie
jednokierunkowa, ma swoje wady, ale z drugiej strony pozwoli
uniknąć zwiększenia ruchu i ryzyka, że Hubala stanie się drogą
przelotową.
Przy okazji przy okolicznych
blokach powstanie kilkanaście
miejsc parkingowych, wymieniona zostanie stara nawierzchni
drogi na całej długości ulicy Hubala, a także odnowione zostaną
chodniki. Wygląda więc na to, że
wreszcie będzie można swobodnie wyjechać z tej części osiedla.
(wk)

źródło:

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.
w ogóle potrzebna, skoro centrum
ma gotową infrastrukturę? Dlatego, że za system informacji pasażerskiej odpowiada kolej, która
zapowiada,
że
najwcześniej
w marcu, a najpóźniej w czerwcu
system wreszcie uruchomi.

Nowe windy
Ratusz na własny koszt chce
do końca roku zadaszyć łącznik
między przejściem podziemnym
a dworcem. Jest też szansa, że

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

Już na etapie przetargu wiadomo
było, że konsorcjum dwóch miejskich spółek będzie miało obowiązek prowadzenia punktu kasowego
lub zapewnienia obsługi takiego
punktu przez firmę zewnętrzną.
Kiedy kasa powstanie i kto ją będzie prowadził – na razie nie wiadomo, choć KZB i PEC zapewniają, że na pewno kasa ruszy
przed wakacjami. Nie zostało też
na razie do końca ustalone, kto zajmie lokale dworca przeznaczone
na komercyjny wynajem. Mieszkańcy, jak można się przekonać
śledząc wypowiedzi na forach,
chcieliby tradycyjnych „dworcowych” obiektów – kawiarenki, saloniku prasowego, ewentualnie dobrego fast-foodu. Wiadomo, że lokale nie zostaną podnajęte na działalność hazardową, sex-shop lub
sprzedaż tzw. „dopalaczy”, bo tego
zabraniają warunki dzierżawy.

Bezpłatny parking, do czasu
Jedną z pierwszych decyzji zarządzającego legionowskim centrum komunikacyjnym konsorcjum było utrzymanie bezpłatnego parkowania samochodów
na parkingu wielopoziomowym,
znajdującym się po stronie os.

Piaski. Za darmo będzie można
parkować do czasu, gdy oddany
do użytku zostanie drugi, budowany właśnie parking przy ul. Kościuszki. Wtedy przy dworcu przybędzie ponad 300 miejsc parkingowych, a opłaty nie będą wyższe
niż 1 zł. Dzienne – jak zapewnia
Karolina Jasińska, dyrektor ds.
zarządzania w PEC.

Tablice wciąż nieczynne
Najpóźniej latem ma ruszyć
w końcu system informacji pasażerskiej, czyli zaczną działać zamontowane na dworcu i w przejściu przy peronach tablice, które
póki co wyświetlają jedynie pustą
tapetę leciwego Windowsa XP.
Do tego czasu podróżni mogą korzystać z informacji o rozkładzie
jazdy i ewentualnych opóźnieniach na specjalnym monitorze
zamontowanym niedawno w głównej hali centrum. Dane pochodzą
od spółki PKP Intercity, która we
współpracy z PKP Polskie Linie
Kolejowe i innymi przewoźnikami
kolejowymi wdrożyła aplikację
„Infopasażer”, umożliwiającą śledzenie ruchu wszystkich pociągów
pasażerskich w Polsce. Dlaczego
taka tymczasowa proteza jest

w tym roku uda się wymienić mało funkcjonalne windy w przejściach podziemnych, do których
wprowadzenie wózka dziecięcego
jest problemem, rower w ogóle
nie wchodzi w grę, a w dodatku
windy częściej nie działają niż są
czynne. Miasto deklaruje, że zrobi
wszystko, by windy wymienić, co
jest o tyle skomplikowane, że cały
teren należy do kolei. Urzędnicy
ratusza chcieliby do jesieni uzyskać zgody na tę inwestycje, sporządzić kompletną dokumentację
i zacząć budowę jeszcze w tym roku. Chcą poszerzyć obecne szyby
wind i zainstalować mało awaryjne windy osobowe. Koszt całej inwestycji może oscylować w granicach nawet 1 mln zł. Ale jeśli
wszystko się uda, to już na koniec
tego roku Legionowo będzie się
mogło chwalić nie tylko dworcem
ładnym, ale i takim, który ma nie
tylko bibliotekę, ale i wszystko to,
co powinien mieć dworzec.

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.
W Galerii Zegrzyńska znajdzie
się około 20 lokali handlowych
oraz punktów usługowych. Ponad
połowa jest już wynajęta. Do dyspozycji zmotoryzowanych klientów zostanie oddany parking zewnętrzny na ok. 50 miejsc postojowych. Do grona najemców dołączyła właśnie znana już mieszkańcom Legionowa sieć fitness Zdrofit. Ponadto na parterze znajdą
się punkty z prasą, piekarnio-cukiernia, apteka oraz sklepy
z odzieżą i obuwiem.
Inwestorem mini-centrum handlowego jest polska spółka WRI
Investment.
– Planowany termin ukończenia prac budowlanych i oddania
obiektu do użytkowania to
III kwartał tego roku. Wierzę, że

nasza inwestycja przyciągnie rzesze klientów niezwykłą atmosferą,
wygodą zakupów i bogatą ofertą –
mówi Daniel Balla, członek zarządu WRI Investment.
– To miejsce przez wiele lat czekało na zagospodarowanie. Nieruchomość położona jest w bardzo
atrakcyjnej lokalizacji. Teraz stanie
się centrum handlu i usług dla
wschodniej części Legionowa.
Do geometrycznej bryły obiektu zaimplementowano motywy marynistyczne, kojarzące się z ulubionym
miejscem weekendowego wypoczynku mieszkańców Warszawy
oraz Legionowa – Zalewem Zegrzyńskim – dodaje Jakub Szatkowski z pracowni JP Architekci, odpowiedzialnej za projekt budynku.
(red)

(wk)
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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.
źródło: UG Nieporęt

podczas których poznaliśmy przyczyny planowanych zmian. Otóż
trasa linii 518, która prowadziła
z Tarchomina aż do Dworca Centralnego, teraz miałaby się kończyć na Metrze Marymont. A to
z kolei powoduje brak miejsca
na pętli Marymont dla dwóch
„nieporęckich” linii 705 i 735. –
Jeśli byśmy skrócili trasę linii 518,
to nie mamy na Marymoncie miejsca na pętli. Taka jest przyczyna –
mówi wprost Andrzej Franków,
Dyrektor Pionu Przewozów ZTM.

Samorządowcy swoje, ZTM
swoje

11 października ubiegłego roku
na posiedzeniu Komisji Infrastruktury i Inwestycji Rady m.st. Warszawy ZTM poinformował o planowanych zmianach tras linii,
m.in. 705 i 735, które obsługują
gminę Nieporęt. Miałyby zostać
one skrócone i zamiast do Metra

OGŁOSZENIA DROBNE
NADASZ
BEZ WYCHODZENIA
Z DOMU NA
WWW.DODAJ-OGLOSZENIE.PL
GIEŁDA SĄSIADÓW – ODDAM ZA DARMO
·Sprzedam labradory biszkoptowe 691-471-393
USŁUGI TRANSPORTOWE

Marymont, jak jest w tej chwili, dojeżdżałyby wyłącznie do Żerania.

Trwały konsultacje
Na plany ZTM natychmiast zareagował wójt Maciej Mazur, który wydał oświadczenie na gminnej
stronie internetowej. „Sprzeci-

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

·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

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@kancelariedoradcze.pl

wiam się stanowczo tym zmianom,
ponieważ będą się one wiązały
z utrudnieniami dla mieszkańców
powiatu legionowskiego oraz
mieszkańców Warszawy” – czytamy w oświadczeniu wójta. Od 24
listopada trwały konsultacje
z mieszkańcami w tej sprawie,

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

·Pranie tapicerki meblowej TANIO FIRMA
533-533-141
·ZJAZD-projekt, 660-678-810

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

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

Z kolei z końcem roku w gimnazjum w Stanisławowie Pierwszym
odbyły się konsultacje przedstawicieli ZTM z licznie przybyłymi
mieszkańcami gminy. Wielokrotnie
powtarzano słowa, że jest to tylko
koncepcja i nie ma charakteru wiążącej decyzji. Wójt, wicewójt, radni
i sołtysi wzięli udział w godzinnej
rozmowie z Pawłem Mudantem,
kierownikiem Działu Organizacji
Przewozów i rzecznikiem ZTM –
Igorem Krajnowem. Wójt Maciej
Mazur w bardzo ostrych słowach
skrytykował
brak
informacji
od ZTM o planowanych zmianach.
Jak zaznaczył, nie traktuje się tak
długoletnich partnerów, a trzeba

podkreślić, że dotychczasowa
współpraca z ZTM przebiegała bez
zastrzeżeń. Przeproszono samorządowców za brak wcześniejszej informacji, jednak argumentacja
ZTM pozostaje bez zmian – po całościowych zmianach na Białołęce
nie ma dla dwóch „nieporęckich linii” miejsca na pętli Marymont.

Prawie 3 tys. podpisów!
Do 11 stycznia w sklepach, szkołach i urzędzie gminy trwała akcja
zbierania podpisów za zachowaniem tras autobusów. Łącznie zebrano aż 2841 podpisów! – Ponad 1/4 dorosłych mieszkańców
gminy Nieporęt podpisała się
pod pozostawieniem tras w dotychczasowym kształcie. Do tego tysiąc
podpisów zebranych przez aktywistę z Żerania, ankiety z konsultacji,
maile, które można było wysyłać
wprost do ZTM-u oraz petycje posłów, radnych, wójtów i burmistrzów z powiatu legionowskiego.
To pokazuje, jak ważne dla wszystkich jest bezpośrednie połączenie
gminy z metrem. Oby ten głos nie
przeszedł bez echa – skomentowała
zaangażowana w całą akcję, radna
Marta Damm-Świerkocka. Czy to
ostatecznie przekona zarząd ZTM
do zmiany decyzji?
DB

Elastyczne protezy nylonowe
N ylo n w p ro tet yce zn al azł zasto so w an ie w latach 50. ubiegłego wieku.
W moim gabinecie jest co najmniej od 8 lat, ale
w Polsce wciąż uchodzi za technologię nową.
Faktem jest, że dla pewnych pacjentów proteza nylonowa jest
świetnym rozwiązaniem. Po pierwsze ma wieczystą gwarancję
jeśli chodzi o złamanie lub pęknięcie – bo pod wpływem nadmiernego obciążenia proteza wygina się. Pacjenci, którzy wymagają przygotowania chirurgicznego przed założeniem innego
rodzaju protez, w tym wypadku takiego przygotowania nie wymagają. Nylon dzięki swojej elastyczności może ominąć wypukłości kostne czy inne szczegóły anatomiczne, które przeszkadzają w noszeniu protezy tradycyjnej. Jednak tym co najbardziej pacjenci sobie cenią w protezach nylonowych, jest brak
jakichkolwiek elementów metalowych. Protezy te nie mają klamer. Są cieńsze, lżejsze, nie powodują uczuleń.
Artur Pietrzyk

·Nowe Fiat125 + PRL 513-606-666

Rejestracja telefoniczna
tel. 22 676-59-56,
608-519-073
Warszawa,
ul. Myśliborska 104, piętro I
pon.-czw.: 10–12 i 15–18
www.superdentysta.com.pl
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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.
przeszkody te i tak są objeżdżane
w sposób zakazany i sami niejednokrotnie musieliśmy dokonywać
napraw uszkodzonych słupków,
to w trosce o bezpieczeństwo
klientów postanowiliśmy, aby
zgodnie z obowiązującymi przepisami, umożliwić przejazd ul. Królewską – tłumaczyła tę decyzję
Anna Biskup, PR Manager
w Lidl Polska.
Sprawa ciągnie się od sierpnia 2015 roku. Podczas wizji lokalnej, w której wzięli udział
przedstawiciele legionowskiego
starostwa oraz Lidla, mieszkańcy
ul. Królewskiej skarżyli się
na nadmierny hałas spowodowany działalnością sklepu, pomimo
zainstalowanego przez market
ekranu dźwiękochłonnego. Ich
obawy potwierdzało sprawozdanie z pomiarów przeprowadzonych kilka miesięcy wcześniej
przez Wojewódzki Inspektorat
Ochrony Środowiska w Warszawie. Przekroczonych norm nie
wskazały natomiast badania zlecone przez Lidla. Kilka miesięcy
później z drogi przeciwpożarowej
Lidl usunął słupki, które uniemożliwiały swobodny wyjazd z parkingu marketu w ulicę Królewską,
czym jeszcze bardziej rozwścieczył mieszkańców. Ich spór z marketem trwa do dziś.

Wyszli protestować
W piątek 13 stycznia mieszkańcy znów postanowili zademonstrować swoje niezadowolenie.
Ich sprawę nagłośnili dziennikarze „Kuriera Mazowieckiego”
z TVP3 Warszawa.
– Naszym problemem jest
ogromny hałas. Dostawa do Lidla
odbywa się w ten sposób, że
na tym małym parkingu samocho-

dy ciężarowe nie mogą zmieścić
się przy wjeździe pod rampę, więc
manewrują wjeżdżając na naszą
ulicę i na chodnik. Wjazd był
wcześniej zamknięty. Otworzyli
go właśnie dlatego, żeby samochody dostawcze miały możliwość
swobodnego dojazdu pod rampę
– powiedziała przed kamerami
TVP3 Warszawa Krystyna Pelczarska, która od samego początku stoi na czele protestu.
Od czasu sporu z marketem pani Krystyna interweniowała już
u wszystkich instytucji. Problemem starała się zainteresować nie
tylko lokalnych polityków, ale też
media, czy nawet Rzecznika Praw
Obywatelskich.

Przeżywają koszmar
Dotychczasowe próby mediacji,
chociażby te ostatnie przeprowadzone w listopadzie ubiegłego roku pomiędzy gminą, starostwem,
mieszkańcami a przedstawicielami Lidla, nie przyniosły w zasadzie nic. Jedynie progi zwalniające, które Lidl położył przy wyjeździe z parkingu. Tymczasem
mieszkańcy postulowali o wyższy
i lepiej ustawiony ekran dźwiękochłonny, a także ponowne zamknięcie wyjazdu w ul. Królewską. – Przeżywamy koszmar – mówią jednogłośnie. – Ponieważ
otrzymujemy liczne uwagi, że

Toi toi? „Nieestetyczny”
Władze Lidla sprawę konfliktu
widzą zupełnie inaczej. (…) Zaproponowaliśmy przecież szereg
udogodnień, które mają za zadanie zmniejszenie emisji dźwięków.
Zamontowany został nowoczesny
ekran dźwiękochłonny – tłumaczą
w odpowiedzi mailowej dziennikarzom TVP3 przedstawiciele Li-

Dotychczasowe
próby mediacji nie
przyniosły w zasadzie nic.
Jedynie progi
zwalniające, które Lidl
położył przy wyjeździe
z parkingu.
dla. Dość kuriozalna jest odpowiedź firmy na kolejny zgłaszany
problem – potrzeby fizjologiczne,
załatwiane przez klientów w okolicach sklepu. – Klient idzie załatwiać się nam tutaj prosto w okna.
W markecie nie ma toalet! Wystąpiliśmy o postawienie chociaż toi
toia- mówi pani Marianna.
– Ustawienie toalet spowodowałoby niezadowolenie mieszkańców
związane z nieestetycznym wyglądem terenu pod sklepem – odpowiada jej Lidl.
Sprawa ta z całą pewnością będzie miała swój ciąg dalszy.

Rekordowy projekt dla miasta

 Do połowy 2018 roku w Legionowie i jego
najbliższych okolicach powstać ma 80 kilometrów
nowych ścieżek rowerowych.
Budowa nowych tras będzie realizowana w ramach programu
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych i obejmie, poza Legionowem, także Czosnów, Jabłonnę, Łomianki, Nieporęt, Nowy
Dwór Mazowiecki, Radzymin
i Wieliszew. 3 stycznia w legionowskim ratuszu spotkali się w tej
sprawie przedstawiciele wszystkich tych gmin uczestniczących
w projekcie. Wszyscy deklarowali
współpracę.
– To wyjątkowo duży projekt.
Jeszcze nie funkcjonowaliśmy
w tak dużym partnerstwie – mówi
prezydent Roman Smogorzewski.
Podjęcie takiej ponadlokalnej inicjatywy musi cieszyć, bo daje nadzieję, że wytyczone szlaki rowerowe będą się sensownie z sobą
łączyć w sieć, która zapewni ró-

żnorodne możliwości przejazdu.
Koszt całej inwestycji został oszacowany na prawie 60 mln zł. Gminy wyłożyć będą musiały tylko 12
mln zł, reszta zostanie sfinansowana ze źródeł zewnętrznych.
W samym Legionowie nowe
drogi dla rowerów powstać mają
wzdłuż ulic: Handlowej, Jagiellońskiej, Kolejowej, Kwiatowej, Parkowej, Piaskowej, Polnej, Strużańskiej, Suwalnej. Wszystkie mają
łączyć się albo z sobą nawzajem
albo z istniejącymi już trasami.
Prezydent Smogorzewski obiecuje, że Legionowo zakończy budowę swoich ścieżek do końca 2017
roku. Natomiast realizacja projektu w pozostałych objętych programem gminach ma zostać ukończona do czerwca 2018 roku.
(wk)
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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.
Podczas pierwszej wizyty poznajecie Panie lekarza położnika – ginekologa, który poprowadzi ciążę,
czyli będzie czuwał nad jej prawidłowym przebiegiem, interweniował w razie nieprawidłowości, rozplanowywał badania, które należy
przeprowadzić, interpretował ich
wyniki, przygotowując do najważniejszego, długo wyczekiwanego

na co przewlekle chorują, do jakich poradni specjalistycznych
uczęszczają, jakie leki stosują, jakie zabiegi operacyjne mają
za sobą. W oparciu o tę informacje lekarz powie, jakie leki można brać w trakcie ciąży i dokona
weryfikacji leczenia, często zasięgając porady innych specjalistów.
Ważną kwestią są alergie, w tym
uczulenia na leki oraz przebyte
choroby wieku dziecięcego, takie
jak ospa wietrzna, różyczka, czy
świnka.

Co dzieje się
podczas pierwszej wizyty?
Jest ona chyba
najdłuższąi njaważniejszą
w przebiegu
prowadzenia ciąży.
Lekarz powinin zlecić
nam całą masę badań.
momentu, jakim jest poród. Bardzo dobrze, gdy wybrany lekarz
położnik pracuje w szpitalu, w którym razem z nim/pod jego opieką
mogłyby Panie rodzić i odbyć
pierwsze dni połogu.
Zanim lekarz położnik ginekolog książeczkę prowadzenia ciąży,
musi najpierw tę ciążę potwierdzić. Często przychodzicie Panie
do nas z wynikiem testu ciążowego, albo nawet dwoma. Ciążę można także potwierdzić badaniem
tak zwanego beta-hCG, jednak
najpewniejszą metodą jest wykonanie transwaginalnego badania
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Mnóstwo potrzebnych badań

USG. Podczas tego badania lekarz
położnik ginekolog stwierdzi, czy
w jamie macicy znajduje się pęcherzyk zarodkowy, czy jest ona „pusta”. W siódmym, ósmym tygodniu
ciąży w jamie macicy widoczny już
jest zarodek, który jesteśmy w stanie zmierzyć, podając jego długość
ciemieniowo-siedzeniową, czyli
CRL. Ponadto, jeżeli data zatrzymania miesiączki jest wiarygodna,

w 7. tygodniu ciąży można zobaczyć już bijące serce zarodka.

Co dzieje się podczas pierwszej
wizyty?
Jest ona chyba najdłuższą
w przebiegu prowadzenia ciąży.
Zaczyna się od wywiadu, podczas
którego lekarz położnik-ginekolog powinien poznać pacjentki
od strony medycznej i ustalić:
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Podczas pierwszej wizyty lekarz
zleca całą masę badań. Najważniejszym z nich jest grupa krwi.
Dodatkowo oznaczamy tak zwane
przeciwciała odpornościowe, które
mogą być przyczyną konfliktu serologicznego. Dodatkowo lekarz
sprawdza
poziom
glikemii
na czczo i jeśli jest nieprawidłowy,
lub istnieją przesłanki występowania cukrzycy ciężarnych, zleca test
obciążenia doustnego 75 g glukozy, tak zwany OGTT. Dodatkowo
sprawdzane jest, czy nie ma niedoczynności tarczycy, bowiem jej
hormony odgrywają kluczową rolę
w rozwoju układu nerwowego malucha. Podczas wizyty położniczej
wykonywany jest panel badań
w kierunku chorób zakaźnych, takich jak toksoplazmoza, kiła, wirusowe zapalenie wątroby typu C (B

wykonujemy w III trymestrze ciąży), HIV. Są to choroby, które mogą „przechodzić z matki na dziecko” i powodować uszkodzenie rozwijającego się zarodka lub wrodzone choroby płodu/noworodka.
Wszystkie te choroby są w pełni
wyleczalne na każdym etapie ich
rozwoju, z wyjątkiem zakażenia
HIV. Wczesne wykrycie zakażenia
u matki pozwoli na włączenie leczenia
antyretrowirusowego
u matki i pozwoli zmniejszyć prawdopodobieństwo zakażenia dziecka z 30% do około 2%.
Po wykonaniu tych wszystkich
badań lekarz położnik ginekolog
zaplanuje z Paniami wykonanie
badania UGG I trymestru, popularnie nazywanego „USG genetycznym”. Wszystkie badania,
o których mowa, można wykonać
w Centrum Zdrowia Kobiety UltraMedica. Do dyspozycji pacjentek są bardzo nowocześnie wyposażone gabinety, oraz doświadczeni lekarze.
Zapraszamy serdecznie.
Zespół lekarzy
Centrum Zdrowia Kobiety

Centrum Zdrowia Kobiety
UltraMedica
ul. Sienkiewicza 10,
Legionowo
Tel.: 22 732 24 86
Tel.: 518 447 748
www.umedica.pl

