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Równać szanse 2011
Do 7 tysięcy złotych dotacji można pozyskać w Regionalnym Konkursie
Grantowym w ramach programu „Równać Szanse 2011” Polsko−Amerykań−
skiej Fundacji Wolności. Wnioski można składać do 11 października 2011.
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Konkurs został ogłoszony przez
Polską Fundację Dzieci i Młodzieży. O dotację na projekty trwające
minimum 6 miesięcy (pomiędzy 1
stycznia a 31 lipca 2012 r.) mogą
ubiegać się organizacje pozarządowe, gminne domy kultury i biblioteki oraz nieformalne grupy
dorosłych, planujące założyć stowarzyszenie, ze wsi i miast do 20
tysięcy mieszkańców. Działania
realizowane w ramach projektu
powinny służyć wyrównywaniu
szans na dobry start w dorosłe życie młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej (13–19 lat) z małych miejscowości.
Regionalny Konkurs Grantowy
jest jedną z propozycji istniejącego
do 2001 roku Programu „Równać
Szanse”. W ciągu kolejnych dziewięciu lat istnienia Programu ponad 1600 projektów uzyskało dofinansowanie na łączną kwotę niemal 20 milionów złotych. W programie wzięło udział około 500 tysięcy osób, w tym bezpośrednio
ponad 120 tysięcy młodych ludzi.
Zachęcamy wszystkie uprawnione podmioty i osoby do przystąpienia do konkursu, i skorzystania z możliwości, które oferuje Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży. Wnioski można składać
do 11 października 2011 roku.
Zasady konkursu, kryteria oceny
merytorycznej projektów oraz
link do elektronicznego formularza są dostępne na stronie internetowej www.rownacszanse.pl. n

Więcej biletów
przez telefon
7-dniowe), będą mogli z nich korzystać, aż do końca terminu ich
ważności. Umożliwienie zakupu
przez telefon biletów krótkookresowych pozwala na korzystanie nie tylko z autobusów i tramwajów, ale również z pociągów
Kolei Mazowieckich i Warszawskiej Kolei Dojazdowej – w ramach Wspólnego Biletu.
Kupowanie biletów komunikacji miejskiej przez telefon ko-

Bilet przez komórkę w Europie
W stolicy Finlandii – Helsinkach bilety za pomocą telefonu komórkowego można kupować już od dziesięciu lat i pasażerowie
bardzo chętnie korzystają z tej możliwości. 25 proc. sprzedawanych biletów jednorazowych to e-bilety. Prekursorem „komórkowej” sprzedaży biletów komunikacji miejskiej wśród krajów
wschodnioeuropejskich są nasi południowi sąsiedzi – Czesi.
W Pradze taka usługa jest dostępna od 2007 roku. E-bilety są bardzo popularne i stanowią aż 32 proc. sprzedawanych biletów jednorazowych.
„Mobilnych biletów” nie można jeszcze kupować m.in. w Amsterdamie, Barcelonie, Madrycie, Turynie, Paryżu, Sheffield, Berlinie, Stuttgarcie i Budapeszcie. n

Nie bądź jeleń,
weź paragon
Wystartowała już akcja Ministerstwa Finansów, któremu partneruje
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, zachęcająca do wydawa−
nia i przechowywania paragonów.
Konsumentów z dużym i małym portfelem, usługobiorców,
turystów, pasażerów, kibiców łączy jedno – wszyscy mają prawo
do otrzymania dowodu zakupu.
Najprostszym jest paragon.
Biorąc paragon fiskalny:
• ułatwiasz sobie złożenie
reklamacji

• masz możliwość
porównywania cen
• wspierasz uczciwą
konkurencję
• masz pewność, że nie
zostałeś oszukany
• zmniejszasz szarą strefę.
Więcej informacji uzyskasz
odwiedzając stronę internetową
www.uokik.gov.pl. n

Prawnik za darmo
Potrzebujesz porady prawnej, a brak ci pieniędzy na adwokata? Dla
mieszkańców gminy Jabłonna to już nie problem. Od sierpnia udostęp−
niono im bezpłatne porady prawne.
Konsultacje z prawnikami
z kancelarii Wojciński&Korzybski Doradztwo prawne odbywają
się w siedzibie Gminnego Centrum Kultury i Sportu przy ul.
Modlińskiej 102 w Jabłonnie

Usługa „Bilet przez telefon komórkowy” ze SkyCash jest dostępna
w Warszawie od lutego 2011 roku. Dotychczas za pomocą komórek
można było kupować jedynie bilety czasowe: 20−, 40−, 60− i 90−minuto−
we. Od 16 sierpnia oferta została poszerzona.
Wraz z wejściem w życie w połowie sierpnia nowego cennika,
pasażerowie zyskali możliwość
zakupu w ten sposób również biletów krótkookresowych – dobowych i 3-dniowych. Natomiast
z oferty „zniknęły” bilety 90-minutowe. Pasażerowie, którzy
przed zmianą taryfy kupili oraz
aktywowali bilety czasowe i krótkookresowe (w tym także wycofane bilety 90-minutowe oraz
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mórkowy to usługa dostępna
w naszej stolicy już od grudnia 2008 roku, kiedy wprowadzono pierwszą tego typu usługę
„Płać komórką za bilet” z mPay.
Od tego czasu oferta jest systematycznie poszerzana. Największym powodzeniem cieszą się bilety czasowe. Miesięcznie za pomocą tego mobilnego kanału
sprzedaje się prawie 30 tys. biletów. Instrukcję, jak skorzystać
z tego sposobu zakupu biletów
można znaleźć na stronie
www.ztm.waw.pl w zakładce „zakup
biletu”.
Warszawa znajduje się w ścisłej
europejskiej czołówce, jeśli chodzi o wykorzystanie mobilnych
technologii w komunikacji miejskiej i sprzedaż biletów przez komórkę, wyprzedzając takie metropolie, jak Barcelona, Madryt,
Amsterdam, Paryż czy Berlin.
Na podst.: serwis prasowy
ZTM Warszawa n

w poniedziałki. W godzinach
900–1200 może skorzystać z nich
każdy mieszkaniec gminy. Trzeba jedynie wcześniej umówić się
na spotkanie dzwoniąc pod numer tel. 660 42 68 68. n
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Książki dla Polaków
na Białorusi zebrane!
Cztery tysiące polskich książek dla rodaków z byłych Kresów Wschod−
nich zebrały Starostwo Powiatowe w Legionowie, Miejska i Powiatowa
Biblioteka Publiczna w Legionowie i Krajowe Stowarzyszenie Brasła−
wian. Akcja trwała od maja do połowy lipca tego roku.
Zebrane w czasie akcji książki
trafiły do Polaków, zamieszkujących rejon brasławski na Białorusi.
Według oficjalnych statystyk 20%

ludności tego terenu to nasi rodacy, dla których ważny jest nie tylko
dostęp do literatury polskiej, ale
w ogóle do języka polskiego. Dla-

tego też zwróciliśmy się z prośbą
o przekazywanie w darze zarówno
beletrystyki, szczególnie polskiej,
jak i podręczników szkolnych,
słowników, encyklopedii, albumów i innych wydawnictw. I takie,
różnorodne książki otrzymaliśmy.
Wśród darów znalazło się wiele
książek dla dzieci i młodzieży,

Podręczniki zebrane podczas akcji
Fot. Karolina Sidowska-Ptasiewicz, Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Legionowie
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podręczników szkolnych oraz encyklopedii i innych wydawnictw
z różnych dziedzin wiedzy, adresowanych do młodych czytelników. Ponieważ większość dzieci
i młodzieży z tego regionu nie
zna lub słabo zna język polski,
pozycje te będą cenne również
dla ich rodziców oraz nauczycieli,
którzy urodzili się na Brasławszczyźnie, a znajomość naszego języka wynieśli z domu rodzinnego.
Do akcji włączyli się przede
wszystkim mieszkańcy Legionowa, ale były też dary z pozostałych gmin naszego powiatu,
a także od sąsiadów z całego
Mazowsza, m.in. z Nowego
Dworu Mazowieckiego, Warszawy, Radomia. Za każdą książkę
serdecznie dziękujemy.
Szczególne podziękowania należą się redakcji Kuriera Mazowieckiego, dzięki której mogliśmy dotrzeć z informacją o akcji
do tak wielu osób. Dziękujemy
też legionowskim księgarzom:
Lechowi Kmiecikowi i Jarosławowi Gąsce za podręczniki
i książki dla dzieci. Dziękujemy
również Zespołowi Szkół im.
Michała Konarskiego z Warszawy za natychmiastową reakcję
na nasz apel i przekazany dar.
Zebrane książki trafiły do
szkół w rejonie brasławskim na
Białorusi. O wizycie polskich samorządowców, którzy je przekazali naszym rodakom, można
przeczytać w tekście poniżej.n

Legionowianie
w Brasławiu
„Bardzo dziękuję, że tutaj jesteście. (...) Bohaterstwem jest już sam Pań−
stwa przyjazd i pomoc, a nie bezczynne siedzenie i czekanie” – usłyszeli
od biskupa diecezji witebskiej Władysława Blina członkowie delegacji
Powiatu Legionowskiego, którzy przywieźli do Brasławia na Białoru−
si 4000 książek zebranych przez mieszkańców powiatu legionowskiego.

Dla polskiej delegacji wystąpił chór z parafii w Słobódce

Andrzej Szczodrowski, Janusz Kubicki, Władysław Krawczuk
i Biskup Diecezji Witebskiej Władysław Blin
Władysław Krawczuk Prezes
Krajowego Stowarzyszenia Brasławian zaproponował w ramach
programu Stowarzyszenia „Witaj Polsko” pomoc nauczycielom
uczącym języka polskiego na
Białorusi poprzez zebranie podręczników i książek dla dzieci.
W imieniu mieszkańców ich dostarczenia na Białoruś podjęli się

członkowie zarządu powiatu Janusz Kubicki i Andrzej Szczodrowski, dyrektor zespołu szkół
w Serocku Lesław Kozań i Marcin Dembowski – pracownik wydziału promocji legionowskiego
starostwa.
Poza przekazaniem książek
w programie wizyty znalazło się
również spotkanie z przedstawi-

cielami władz Brasławia. Poza
tym polska delegacja wzięła
udział w katolickiej mszy świętej,
poświęconej Matce Bożej Brasławskiej Królowej Jezior, apelu
nad grobami żołnierzy legionowych poległych w 1920 roku na
miejskim cmentarzu, spotkaniu
z Biskupem Diecezji Witebskiej
Władysławem Blinem, spotkaniu
z Polakami w Domu Polaka oraz
spotkaniu z władzami Polskiej
Macierzy Szkolnej.
Budująca jest zachęta Biskupa
Władysława Blina, który przekonywał gości z powiatu legionowskiego: „Bardzo dziękuję Państwu, że tutaj jesteście. Pomiędzy Białorusią, a Polską potrzeba współpracy. Myślę, że tutaj
jest wiele możliwości, dlatego in-

westujcie na tej ziemi. Bohaterstwem jest już sam Państwa przyjazd i pomoc, a nie bezczynne
siedzenie i czekanie”.
To nie jedyne serdeczne słowa,
jakie usłyszeli członkowie polskiej delegacji. Brasławianie zgotowali im naprawdę ciepłe przyjęcie. Teraz trwają rozmowy i przygotowania do rewizyty. Gośćmi
Powiatu Legionowskiego mieliby
być nauczyciele języka polskiego
z rejonu brasławskiego, którzy
mogliby wymienić doświadczenia
z naszą kadrą pedagogiczną. Po
udanym początku Stowarzyszenie Brasławian w Polsce i Powiat
Legionowski planują dalszą
współpracę w zakresie pomocy
Polakom zamieszkującym rejon
Brasławia. n
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Władysław Krawczuk
Brasławszczyzna jest rejonem
szczególnie wyróżnionym przez
naturę piękną dziewiczą przyrodą, wieloma jeziorami i rzekami. To Białoruś z licznymi,
osiadłymi tu przez pokolenia
Polakami, w okresie II Rzeczpospolitej północna Wileńszczyzna, przyległa do łotewskiego rejonu Dyneburga, zwanego
historycznie Polskimi Inflantami. To jak Mazury, tylko przed
ich turystycznym odkryciem.
Mocą Jałtańskiego Układu Polska stąd odeszła, zostawiając
wielu własnych obywateli. Jeszcze dzisiaj co najmniej co drugi
tutejszy mieszkaniec ma polskie
korzenie, choć coraz to mniej
ważne w świadomości młodych
generacji. Jeszcze nie tak dawno żywy nośnik kultury – obecny w potocznej komunikacji
polski język, zanika w obiegu,
coraz mniej jest też dzieci chętnych do jego szkolnej nauki.
W 2005 r. było ich ponad 700,
dziś już tylko 177. Rozpadła się
pięknie tu rozkwitła po powstaniu państwa Białoruś działalność polonijna, opustoszał
Dom Polaka w Brasławiu, ustały żywe polskie przekazy i zanika ich słowo.
W beznadziei tej nieoczekiwanie zaistniała jednak rzecz
niezwykła i piękna. Oto podniesiony ze Starostwa Powiatu
Legionowskiego apel do własnej społeczności – przekażmy
Polakom z Brasławszczyzny
polskie książki, zaskoczył
spontanicznością i bogactwem
swej odpowiedzi. W zaledwie
parę tygodni lipca Legionowianie w darze serca zebrali
ponad 4 tysiące książek! Na
ogół nowych, atrakcyjnych, dla
dzieci i młodzieży, ciekawych
także dla ludzi dorosłych. Jakże wielka jest wrażliwość społeczności legionowskiej na
kresowe losy Polaków, jeżeli
kilka tysięcy jej obywateli zadało sobie trud przynosząc na
ten cel swój szlachetny dar…
Dar książek staje się tymczasem zaczynem dalszej polskiej
działalności kulturalnej, inspiracją w budzeniu świadomości
narodowej tamtejszych Polaków, o co bardzo zabiegamy
w pracy naszego środowiska.
Władysław Krawczuk,
Prezes Krajowego
Stowarzyszenia Brasławian n

10

Kurier

i n f o r m a t o r

p o w i a t u

l e g i o n o w s k i e g o

Wojskowa piosenka
nad Zegrzem
Repertuar patriotyczny dominował na VIII Prze−
glądzie Piosenki Wojska Polskiego Ze−
grze 2011, który odbył się 12 sierpnia w Ośrod−
ku Kultury w Serocku i 13 sierpnia w Klubie
Wojskowego Centrum Szkolenia Łączności i In−
formatyki w Zegrzu.

O laur zwycięzcy konkurowało 14 solistów i 6
zespołów wokalnych i wokalno-instrumentalnych. Poziom przeglądu był tak wysoki, że niemal
każdy z uczestników otrzymał wyróżnienie. Laureatami pierwszych miejsc zostali: w kategorii
wokalista: Magdalena Pamuła z Klubu 5. Batalionu Strzelców Podhalańskich w Przemyślu,
w kategorii zespołów wokalnych oraz wokalno-instrumentalnych: zespół „Inwencja” z Klubu
Wojskowego 1. Brygady Saperów w Brzegu,
w kategorii recital: ex aequo zespół „Jedna Chwila” z Klubu Wojskowego 21. Brygady Strzelców
Podhalańskich w Rzeszowie oraz zespół „Akwarium” z Klubu 5. Batalionu Strzelców Podhalańskich w Przemyślu.
Po uroczystym finale i koncercie laureatów artyści wystąpili na festynie z okazji Święta Wojska
Polskiego, dostarczając niesamowitych wrażeń
muzyczno – wokalnych licznie zgromadzonym
mieszkańcom Zegrza i okolic. Znad Jeziora Zegrzyńskiego uczestnicy przenieśli się do Konstancina, gdzie 14 sierpnia zaprezentowali się na deskach tamtejszego Amfiteatru. Uwieńczeniem
konkursowych zmagań i występów był koncert
galowy na Placu Teatralnym w Warszawie.
Organizatorem części finałowej VIII Przeglądu Piosenki Wojska Polskiego był Departament
Wychowania i Promocji Obronności Ministerstwa Obrony Narodowej oraz Dowództwo
Wojsk Lądowych. Rola współorganizatora oraz
współgospodarza imprezy przypadła Centrum
Szkolenia Łączności i Informatyki (CSŁiI) w Zegrzu oraz Urzędowi Miasta i Gminy Serock.
Źródło: serwis prasowy CSŁiI n

i n f o r m a t o r

p o w i a t u

Starostwo Powiatowe
w Legionowie
05–119 Legionowo,
ul. gen. Wł. Sikorskiego 11
centrala (kancelaria ogólna):
22 774 20 17 (18), 22 7640 100 (400)
www. powiat-legionowski.pl
starosta@powiat-legionowski.pl
wicestarosta@powiat-legionowski.pl
sekretarz@powiat-legionowski.pl
Godziny pracy:
pon.: 800–1800 wt.–pt: 800–1600
Uwaga: Trzy ostatnie cyfry numeru
bezpośredniego, zaczynającego się od
„7640”, stanowią jednocześnie numer wew.
Sekretariat Starosty: w. 419, 469
tel. bezp. 22 7640 419, 22 7640 469,
Rada Powiatu, Obsługa Zarządu Powiatu:
22 7640 426
Sekretarz Powiatu: 22 7640 419
Skarbnik Powiatu: 22 7640 419
Radca Prawny: 22 7640 404
Powiatowy Rzecznik Konsumentów:
22 7640 124
rzecznik@powiat-legionowski.pl
Porady konsumenckie, wnioski o interwencje.
Wydział Architektury
Kancelaria: 22 7640 502
Naczelnik: 22 7640 503
Wieliszew: 22 7640 504
Jabłonna: 22 7640 505
Legionowo: 22 7640 506
Serock: 22 7640 526
Nieporęt: 22 7640 525
Pozwolenia na budowę, zgłoszenia robót nie
wymagających pozwolenia, pozwolenia na rozbiórkę
Wydział Geodezji
Ewidencja gruntów gm. Jabłonna:
22 7640 109
Ewidencja gruntów gm. Nieporęt:
22 7640 108
Ewidencja gruntów gm. Legionowo:
22 7640 110
Ewidencja gruntów gm. Serock:
22 7640 106
Ewidencja gruntów gm. Wieliszew:
22 7640 112
Gospodarka nieruchomościami:
22 7640 118, 22 7640 119, 22 7640 121

Naczelnik: 22 7640 116
Wydział Inwestycji i Drogownictwa:
22 7640 512, 22 7640 513
Naczelnik: 22 7640 514
drogi@powiat-legionowski.pl,
inwestycje@powiat-legionowski.pl
Zajęcia pasa drogowego, budowa zjazdu z drogi,
wydawanie pozwoleń na przejazd pojazdów
przekraczających wielkości określone w odrębnych
przepisach.
Wydział Komunikacji
tel. bezp. 22 764 01 57, fax: 22 764 01 50
Rejestracja pojazdów: 22 7640 151,
22 7640 152
Rejestracja pojazdów dla podmiotów gosp.:
22 7640 114
Licencje, zezwolenia i zaświadczenia
na wykonywanie krajowego transportu
drogowego, karty parkingowe, stacje kontroli,
ośrodki szkolenia kierowców itd.:
22 7640 115
Prawa jazdy: 22 7640 113
Naczelnik: 22 7640 153, fax: 22 7640 150
komunikacja@powiat-legionowski.pl

Wydawanie krajowych i międzynarodowych praw
jazdy, rejestracja i wyrejestrowywanie pojazdów,
wymiana dowodów rejestracyjnych.
Godziny pracy:
poniedziałek 800–1730
wtorek–piątek 800–1530
Referat Edukacji
22 7640 206
edukacja@powiat-legionowski.pl
Kierowanie do kształcenia w placówkach specjalnych,
wpisy szkół i placówek
do ewidencji prowadzonej przez Starostę
Legionowskiego
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Dane teleadresowe
Starostwo Powiatowe w Legionowie
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Kierowanie do DPS:
22 7640 201
Legitymacje dla os. niepełnosprawnych:
05–120 Legionowo, ul. Sowińskiego 4
22 767 07 69
Udzielanie pomocy w zakresie poradnictwa
rodzinnego, terapii rodzinnej, pracy socjalnej,
organizowanie opieki w rodzinach zastępczych,
organizowanie i prowadzenie lub zlecanie
prowadzenia placówek opiekuńczo-wychowawczych
oraz sprawowanie nadzoru nad ich funkcjonowaniem.
Dom Pomocy Społecznej
„Kombatant”
05–120 Legionowo,
ul.Jagiellońska 71
tel. 22 766 45 00, tel. /fax 22 766 45 02
poniedziałek–piątek – 800–1600
(dyż. pielęgniarka wew. 108)
kombatantleg@poczta.onet.pl
Przeznaczony dla osób starszych, w szczególności dla
kombatantów. Skierowanie na pobyt stały wydają
dyrektorzy ośrodków pomocy społecznej, właściwi
dla miejsca zamieszkania osób zainteresowanych.

W czym mogê pomóc?
Referat Zarządzania
Środowiskiem
22 7640 123, 22 7640 125, 22 7640 126
Kierownik: 22 7640 123
zs@powiat-legionowski.pl
Gospodarka odpadami, pozwolenia na emisję
zanieczyszczeń do środowiska, usuwanie drzew
na gminnych nieruchomościach, pozwolenia
wodnoprawne, wydawanie kart wędkarskich
i rejestracja łodzi, rejestr zwierząt chronionych,
geologia.
Wydział Promocji
i Rozwoju Społecznego
Promocja powiatu:
22 7640 423, 22 7640 473
Zdrowie, stowarzyszenia i fundacje, zbiórki
publiczne: 22 7640 475
Fundusze zewnętrzne: 22 7640 403
Paszporty i zaproszenia: 22 774 33 90
(budynek ratusza miejskiego w Legionowie)
promocja@powiat-legionowski.pl,
turystyka@powiat-legionowski.pl,
zdrowie@powiat-legionowski.pl,
fundusze@powiat-legionowski.pl
Naczelnik: 22 7640 424
promocja@powiat-legionowski.pl
Promocja, kultura, sport, stowarzyszenia i fundacje,
sprowadzanie zwłok, zbiórki publiczne, fundusze
zewnętrzne i sprawy społeczne.
Zespół ds. Zamówień Publicznych
22 7640 408,
przetargi@powiat-legionowski.pl
Referat Finansów i Budżetu
22 7640 508
Kierownik: 22 7640 507
rfb@powiat-legionowski.pl
Wydział Księgowości:
22 7640 510, 22 7640 511
Główny Księgowy i Płace: 22 7640 509
Wydział Obsługi Starostwa
Obsługa starostwa: 22 7640 422
Naczelnik: 22 7640 421
Wydział Administracyjno-Kadrowy
Biuro Rady i Zarządu Powiatu:
22 7640 426
rada@powiat-legionowski.pl,
zarzadpowiatu@powiat-legionowski.pl
Kadry: 22 7640 427
kadry@powiat-legionowski.pl
Naczelnik: 22 7640 429
wak@powiat-legionowski.pl
Referat Zarządzania
Kryzysowego
22 7640 417
PFRON: 22 7640 201

Powiatowy Ośrodek
Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej wLegionowie
05–119 Legionowo,
ul. gen. Wł. Sikorskiego 11
22 7640 156, 22 7640 160
tel. /fax 22 784 38 29
Zespół Uzgadniania Dokumentacji:
22 7640 162
podgik@powiat-legionowski.pl
Przechowywanie map zasadniczych,
wydawanie map do celów opiniodawczych,
udostępnianie zasobów dla geodetów.

Jednostki organizacyjne
Powiatu
Powiatowy Inspektorat
Nadzoru Budowlanego
05–119 Legionowo,
ul. gen. Wł. Sikorskiego 11
tel. /fax 22 774 51 53, 22 7640 325
pinb_leg@wp.pl
Pozwolenia na użytkowanie, zgłoszenia rozpoczęcia
i zakończenia budowy, samowole budowlane,
utrzymanie obiektów budowlanych, kontrole budów.
Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna
05–119 Legionowo,
ul. gen. Wł. Sikorskiego 11
tel. 22 774 15 76, fax 22 774 02 52
www.legionowo.psse.waw.pl
legionowo@psse.waw.pl
Sprawowanie nadzoru nad warunkami higieny
środowiska, higieny pracy w zakładach pracy,
szkołach i innych placówkach
oświatowo-wychowawczych, ośrodkach
wypoczynkowych i rekreacji, zdrowotnymi żywności
i żywienia i produktami użytku.
Powiatowy Urząd Pracy
05–119 Legionowo,
ul. gen. Wł. Sikorskiego 11
tel: 22 774 27 73; 22 7640 305
fax: 22 774 22 88
www.pup-legionowo.neostrada.pl
wale@praca.gov.pl
Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie
05–119 Legionowo,
ul. gen. Wł. Sikorskiego 11
fax 22 784 83 33 wew. 299
pcpr.legionowo@wp.pl
Dyrektor Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie:
22 7640 202
Zespół ds. osób niepełnosprawnych:
22 7640 201
Rodziny Zastępcze: 22 7640 203
Poradnictwo: fax. 22 784 83 33, 22 7640 299
pcpr.legionowo@wp.pl
Uchodźcy, repatrianci:
22 7640 204

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Legionowie:
05–120 Legionowo,
ul. Jagiellońska 2
tel. /fax 22 774 38 14
www.ppplegionowo.pl; poradnia@ppplegionowo.pl
Placówka oświatowa świadcząca pomoc
psychologiczno-pedagogiczną dla dzieci młodzieży i
ich rodziców i wychowawców. Działalność
diagnostyczna, terapeutyczna i doradcza
z zakresu problematyki psychologicznej,
pedagogicznej i logopedycznej. Wydawanie orzeczeń
i opinii.
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
„Legionowo” Sp z o.o.:
05–120 Legionowo,
ul.Sowińskiego 4
tel. centrala 22 774 51 51; 22 774 22 94,
22 774 52 72
tel. /fax. 22 774 26 34 (sekretariat)
spzlo1@unet.pl
Pogotowie ratunkowe:
22 774 21 22, 774 29 09 lub 999
Poradnia Leczenia Uzależnień:
tel. 22 774 51 51 w. 21 lub 38
Powiatowy Zespół Szkół
Specjalnych w Legionowie
05–120 Legionowo,
ul.Jagiellońska 69
tel. /fax 22 774 27 63
www. pzszsl.republika.pl
zssleg@interia.pl
Powiatowy Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych w Dębem
05–140 Serock,
ul. Nasielska 6
tel. 22 774 20 21,
tel. /fax 22 782 30 25
http: //zswd.webpark.pl
pz.debe@wp.pl
Powiatowy Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych
im.Włodzimierza Wolskiego
w Serocku
05–140 Serock,
ul. Wł. Wolskiego 8
tel. 22 782 71 01,
fax 22 782 74 98
http: //free.polbox.pl
/z/zsserock zsserock@op.com
Liceum Ogólnokształcące
im. Marii Konopnickiej
w Legionowie
05–120 Legionowo,
ul. Piłsudskiego 26
22 774 27 24, 22 784 40 42,
fax 22 774 27 24
http: //konopnicka.eu.org
lo_konopnicka@wp.pl
Powiatowy Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych
im. Jerzego Siwińskiego
w Legionowie
05–120 Legionowo,
ul. Targowa 73 A
22 774 28 72, tel. /fax 22 774 40 96
www.pzsplegionowo.waw.pl
wiolett_wuszt@wp.pl
Komenda Powiatowa
Państwowej Straży Pożarnej
05–120 Legionowo,
ul. Mickiewicza 11
tel. 22 774 28 28,
774 35 31,
fax 22 774 28 88
legionowo@mazowsze.straz.pl
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Żeglarska Olimpiada
Zakończyła się XVII Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w żeglarstwie.
Od początku sierpnia Jezioro Zegrzyńskie gościło ponad 300 najlep−
szych załóg. Finał został rozegrany 16 sierpnia w Porcie Jachtowym
Nieporęt.

Michał Jagielski
Wśród zawodników klasy Optimist (65 chłopców i 35 dziewcząt) z roczników 1999–1996 najliczniejszą była grupa reprezentująca Mazowsze: 18 zawodników i zawodniczek, w tym aż 9
z KS Spójnia-Warszawa, regular-

nie odbywających swoje treningi
w Porcie Nieporęt. Zawodnikiem tego klubu jest Michał Jagielski, uczeń Niepublicznej
Szkoły Podstawowej im. Jana
Pawła II w Legionowie, mieszkaniec Chotomowa.

Michał w 2011 r. rozpoczął
starty wśród juniorów (12–15
lat) i już dużym sukcesem było
zakwalifikowanie się do regat finałowych Olimpiady. Jak się
okazało, chłopiec nie stremował
się występując ze starszymi kolegami, skutecznie walcząc o wysoką pozycję w rankingu: 23. w klasyfikacji chłopców (4. w roczniku 1999 i 4. spośród zawodników
z Mazowsza).
Regaty nie miały szczęścia do
wiatru, w pierwsze dwa dni nie
odbyły się żadne wyścigi, a w kolejne dwa wiatr wiał jak chciał
i skąd chciał. Trzeba było wykazać się wielkim wyczuciem żeglarskim i mieć dużo szczęścia,
by zająć w tych warunkach dobre
miejsce. Wygrali zawodnicy z zasłużonych klubów z Pomorza
i Mazur. Najlepsi z Mazowsza to
Karolina Gawlik z UKS Fir Warszawa (3. miejsce wśród dziewcząt) oraz faworyt imprezy Maksymilian Jabłecki (UKS Fir Warszawa – reprezentant Polski na
Mistrzostwa Świata w Nowej Zelandii), który zajął „tylko” 5.
miejsce. Oboje ze względu na limit wieku, kończą już karierę
w klasie Optimist.
Miejmy nadzieję, że również
w przyszłym roku nad Zalew Zegrzyński, na jedną z eliminacji
OOM zjadą młodzi żeglarze
z całej Polski, bo impreza takiej
rangi (patronat Ministerstwa
Sportu) przyczynia się do popularyzacji naszego regionu w całej
Polsce. n

Do trzech razy sztuka

Dawid Szulich (z lewej) z trenerem

l e g i o n o w s k i e g o

Rozmowa
z Michałem
Jagielskim
– Skąd u Ciebie zainteresowanie żeglarstwem, a nie np:
piłką nożną?
– O żeglarstwie dowiedziałem się od kolegi z przedszkola, gdy miałem 6 lat. Rodzice
zawieźli mnie na zajęcia i tak
mi się to spodobało, że nie
myślałem już o żadnym innym
sporcie.
– Czy pasja zabiera Ci dużo
czasu? Nie koliduje z zajęciami w szkole?
– Tak, żeglarstwo zabiera mi
bardzo dużo czasu – raz w tygodniu sala gimnastyczna
i teoria oraz cały weekend.
Szczególnie w tym sezonie. Na
wiosnę miałem kilka zgrupowań i regat tak, że często
opuszczałem zajęcia. Tydzień
w szkole, tydzień na wyjeździe. Musiałem wszystko później nadrabiać, nawet opuszczony egzamin zdawałem
w dodatkowym termine. Na
wyjazdy brałem książki i zeszyty, a koledzy z klasy wysyłali mi mailem informacje o lekcjach i pracach domowych.
Bez ich pomocy byłoby ciężko
i na pewno nie uzyskałbym
świadectwa z czerwonym paskiem.
– Co jest Twoim największym żeglarskim marzeniem?
– Moim marzeniem jest zostać reprezentantem Polski na
mistrzostwach Europy lub
świata, a może nawet pojechać na igrzyska olimpijskie.

Wspieramy LTS
Patronat nad działalnością LTS Le−
gionovia i KS Legionovia to kolej−
ne z przedsięwzięć Powiatu Legio−
nowskiego, mające na celu wspar−
cie wychowania młodzieży poprzez
sport i propagowania wśród mło−
dych ludzi zdrowego stylu życia.

Legionowskie Towarzystwo Siatkówki „Legionovia” już od kilku lat
odnosi sukcesy, w kraju i za granicą.
Ostatnio kolekcję jego triumfów
powiększyło powołanie jednej z zawodniczek klubu – Katarzyny Jóźwickiej do kadry narodowej na
Igrzyska Młodzieży Studenckiej
w Chinach. Sukcesów nie brakuje
też piłkarzom z KS Legionovia.
Legionowskie starostwo konsekwentnie wspiera działania, dzięki
którym dzieci z powiatu legionowskiego mogą odnaleźć w swoim rodzimym środowisku motywację do
aktywnego życia. Od lat pomaga
w organizacji Mazowieckich
Igrzysk Młodzieży Szkolnej i wielu
lokalnych imprez sportowych. Kolejnym z przedsięwzięć jest objęcie
patronatem drużyn legionowskich
siatkarek i piłkarzy. Współpraca
z klubami to kolejny krok, dający
szansę na wychowanie dzieci i młodzieży poprzez sport, jak również
pozwalający na wsparcie najbardziej uzdolnionych młodych sportowców. n

Mistrzostwa Świata w pływaniu odbyły się 23–24 lipca
w Oriental Sports Center w Szanghaju. Wśród reprezentan−
tów Polski był legionowski zawodnik Dawid Szulich.
W zawodach brała udział rekordowa liczba 2207 zawodniczek i zawodników z całego świata, a na trybunach dopingowało
uczestników 18 tysięcy widzów.
W dwunastoosobowej reprezentacji Polski znalazł się legionowski zawodnik Dawid Szulich.
Pierwszy start Dawida w konkurencjach indywidualnych nie
należał do udanych, ponieważ
wynik 1:02,24 na 100 m stylem
klasycznym dał mu zaledwie 43
miejsce w eliminacjach. To prawdopodobnie efekt stresu debiutanta, wszak to dla niego pierwsze Mistrzostwa Świata. Trochę
lepiej było na 50 m stylem klasycznym: 28 miejsce z wynikiem 0:28,34.
„Do trzech razy sztuka” i najlepszy start Dawida to wyścig
w sztafecie 4 × 100 m stylem

zmiennym, w którym uzyskał na
swojej zmianie czas 1:00,82.
Sztafeta z wynikiem 3:36,13 (rekord Polski) w eliminacjach uzyskała 7 miejsce i kwalifikację do
finału MŚ (Kawęcki, Szulich,
Korzeniowski, Czerniak). Sztafeta była uskrzydlona srebrnym
medalem na 100 m stylem motylkowym Konrada Czerniaka,
zdobytym dzień wcześniej.
Zmiany zawodników były perfekcyjne. Pokonali m.in. Francję,
Rosję, Włochy, RPA, Chiny, Węgry i Szwecję. W finale polska
sztafeta wywalczyła 8. miejsce
i kwalifikację na Igrzyska Olimpijskie w Londynie.
Dawid Szulich i Konrad Czerniak zostali wyróżnieni przez
sztab szkoleniowy Polskiego
Związku Pływackiego za swoje
występy w sztafecie. n
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