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każda modernizacja linii kolejowych
oznacza również skrócenie czasu podróży. – dodaje.
Obie strony – PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. i Zarząd Województwa Mazowieckiego – deklarują podjęcie
wspólnych działań, dzięki którym nie
tylko poprawi się infrastruktura kolejowa na Mazowszu, ale także zwiększy
się wykorzystanie transportu kolejo-

wego w województwie mazowieckim.
W działania na rzecz przywrócenia połączeń kolejowych dla mieszkańców
naszego powiatu na odcinku pomiędzy Wieliszewem a Zegrzem zaangażowane są również lokalne samorządy.
Podczas ostatniego Konwentu Samorządowego Powiatu Legionowskiego
włodarze powiatu i gmin ustalili, że
w najbliższym czasie spotkają się z za-
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Kolej do Zegrza – są pieniądze!

ewitalizacja odcinka linii kolejowej do Zegrza Południowego nabiera coraz bardziej realnych
kształtów. Zapewnienie finansowania
zadaniom, wskazanym w podpisanym
przez Zarząd Województwa Mazowieckiego i PKP PLK S.A. dokumencie, ze
środków Unii Europejskiej, oznacza pokonanie największej przeszkody, jaką
zawsze jest finansowanie przedsięwzięć
inwestycyjnych.
– Rozpoczynamy nową perspektywę finansową UE. W regionalnym
programie operacyjnym zawartych
jest 135 mln euro na rozwój szeroko
rozumianych projektów kolejowych
– na rozwój linii kolejowych, modernizację, nowoczesnego taboru kolejowego i budowę zapleczy technicznych – mówi marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
– Podpisaliśmy z PKP PLK list intencyjny, który ma służyć temu, aby
w odpowiedniej kolejności, w odpowiedni sposób realizować kolejne inwestycje modernizacyjne. To określa
jasny plan działań. Wskazane linie
kolejowe będą służyły głównie aktywizacji rozwoju gospodarczego
i oczywiście poprawie warunków
przejazdu naszych podróżnych, bo

Wygodniedotunelu

rządem inwestora (PKP PLK S.A.), by
omówić zasady i formy współpracy
w ramach tego przedsięwzięcia.
Teren pod inwestycję jest gotowy.
Przypomnijmy, że w połowie grudnia
ubiegłego roku starosta legionowski
wypowiedział dzierżawcy, który na tym
terenie prowadził skład celny, umowę.
Obecnie po składzie nie ma tam już śladu, przestała więc istnieć fizyczna przeszkoda do przeprowadzenia tam prac
remontowych linii kolejowej.
– Przywrócenie połączenia kolejowego do Zegrza nabiera wreszcie realnych kształtów – mówi starosta legionowski Jan Grabiec – Udało się przygotować teren, zapewnić finasowanie,
teraz czas na konkretne decyzje PKP
w sprawie realizacji inwestycji.
Oprócz prac na linii do Zegrza w liście intencyjnym ujęte zostały budowa
odcinka linii kolejowej od stacji Modlin
do Mazowieckiego Portu Lotniczego
(MPL) Warszawa/Modlin oraz budowa
stacji kolejowej Mazowiecki Port Lotniczy (MPL) Warszawa/Modlin – inwestycje, które także mogą ułatwić podróżowanie mieszkańcom naszego powiatu i rozwój całego regionu. Ponadto
wymienione tam zostały rewitalizacja
linii kolejowej nr 33 na odcinku Kutno
– Płock, modernizacja linii kolejowej
nr 35 na odcinku Ostrołęka – Chorzele oraz prace na liniach kolejowych
nr 29 na odcinku Mostówka – Ostrołęka i nr 36 na odcinku Ostrołęka – Śniadowo.
JoannaKaJdanowicz

Krótko
Bezpłatne porady prawne
W sobotę 21 marca będzie można
uzyskać bezpłatne porady prawne
w zakresie prawa rodzinnego i praw
dziecka. Adwokaci z Kancelarii Adwokackiej Aleksandry Tarasek-Zatyka będą czekać na mieszkańców powiatu legionowskiego w godzinach 9.00 – 15.00 w siedzibie kancelarii przy ul. Sienkiewicza 10 lok. 301
w Legionowie.
Osoby, które chcą skorzystać z porad
proszone są o uprzednie umówienie
się na spotkanie pod numerem telefonu 22 774 08 47 lub za pośrednictwem formularza na stronie legionowoadwokat. pl/kontakt.

Zajęcia nieobowiązkowe
Od 1 stycznia 2015 r. weszły w życie przepisy, w myśl których kandydat
na kierowcę nie ma obowiązku uczestniczenia w zajęciach teoretycznych
w Ośrodku Szkolenia Kierowców.
Przepisy nie likwidują zajęć teoretycznych w OSK, lecz umożliwiają
podjęcie decyzji przez kandydata
na kierowcę, czy chce uczestniczyć
w takich zajęciach i uczyć się teorii
wyjaśnianej przez wykładowców, czy
woli sam przestudiować materiały
w tym zakresie. W przypadku podjęcia decyzji o samodzielnym przygotowaniu teoretycznym kandydat na kierowcę może przystąpić do egzaminu
państwowego w zakresie teorii w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego (WORD).
Początek przygody z uzyskaniem prawa jazdy rozpoczyna się od wizyty
u lekarza uprawnionego do badania
kierowców, gdzie kandydat powinien
uzyskać orzeczenie o braku przeciwwskazań do prowadzenia pojazdów
określonej kategorii prawa jazdy.
Z takim orzeczeniem, dokumentem
tożsamości oraz jednym zdjęciem (lewy profil z widocznym lewym
uchem) kandydat powinien udać się
do Wydziału Komunikacji w Starostwie Powiatowym w Legionowie
w celu uzyskania Profilu Kandydata
na Kierowców (PKK). Po złożeniu
wniosku wraz z kompletem dokumentów kandydat uzyskuje nr PKK
i z nim zgłasza się do wybranego
WORD-u.
Po zdaniu egzaminu państwowego
z wynikiem pozytywnym należy udać
się do wybranego Ośrodka Szkolenia
Kierowców, w którym osoba uprawniona, na podstawie numeru PKK, dokona weryfikacji wyniku egzaminu
w WORD. Po pomyślnym zweryfikowaniu egzaminu, kandydat na kierowcę zapisuje się na szkolenie praktyczne, a po jego zaliczeniu, tj. po zdaniu
egzamin wewnętrznego z praktyki
z wynikiem pozytywnym, kieruje ponownie swoje kroki do WORD w celu
zapisania się na egzamin praktyczny.
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Dzieci mówią...

Słowniczek
PISANKA – ogólna, zwyczajowa
nazwa jaja (zwykle kurzego, ale
także gęsiego czy kaczego)
zdobionego różnymi
technikami. Najstarsze
pisanki pochodzą z terenów
sumeryjskiej Mezopotamii.
Zwyczaj malowania jajek
znany był w czasach
cesarstwa rzymskiego,
wspominają o nim Owidiusz,
Pliniusz Młodszy i Juwenalis.
Na ziemiach polskich najstarsze
pisanki, pochodzące
z końca X wieku, odnaleziono
podczas wykopalisk
archeologicznych w pozostałościach
grodu na opolskiej wyspie Ostrówek.
Wzór rysowano na nich roztopionym
woskiem, a następnie wkładano je
do barwnika – łupin cebuli lub
ochry, które nadawały im
brunatnoczerwoną barwę.
W procesie chrystianizacji pisankę
włączono do elementów symboliki
wielkanocnej. Obecnie pisanki
wykonuje się przed Wielkanocą.
Mają symbolizować rodzącą się
do życia przyrodę,
a w chrześcijaństwie dodatkowo
nadzieję wynikającą z wiary
w zmartwychwstanie
Chrystusa.

Co to jest pisanka? Co to jest święconka? – te pytania zadaliśmy przedszkolakom

z przedszkola miejskiego Nr 1, im. Marii Kownackiej w Legionowie, grupa mieszana: „Misie” i „Słoneczka”,
wychowawczynie: Anna Dobrowolska i Joanna Szewczuk

alicjaJakubiak
Co to jest pisanka?
– można na jajka dodać jeszcze brokatu i takie
zygzaczki. Ja maluję pisanki sama. Jak je
pomaluję to koszyk kompletuje moja ciocia
i wtedy razem idziemy do kościoła je poświęcić.
Co to jest święconka?
– święconka to może być taki koszyk. Jest on
mały. Ozdabia się go naklejkami. To może się
odkleić jak niesiemy do kościoła. Ja naklejam
na koszyk zajączki, kurczaczki i jakieś kwiatki.
Ja sama robię taką palmę wielkanocną.

MajaPisarek
Co to jest pisanka?
– na pisanki można nakleić to co się chce,
np.: zygzaki, fale, chmurę, słońce,
kwiatuszki. Ja maluję i lubię robić pisanki.
Robi to się krótko – godzinę. Takich pisanek
wkłada się do koszyka pięć, sześć. To zależy
od wielkości koszyczka. Chodzę do kościoła
poświęcić pisanki.

MateuszSzymanowski
Co to jest pisanka?
– ja maluję pisanki. To jest pracochłonne bo
trzeba i dokładnie i ładnie. Maluje się
pisanki pastelami albo pędzelkiem.

Co to jest święconka?
– święconka może być też czarna. My sami
wybieramy ten kolor.

wiktoriaJankowska

oliwiazielińska
Co to jest pisanka?
– można w sklepie kupić takie naklejki co
najpierw się nakleja na jajka, potem trzeba je
włożyć do gorącej wody, potem trzeba wyjąć
i już będą naklejone. Tak kiedyś zrobiłam, bo
dziadek mi przyniósł takie naklejki. Takie jajka
gotuje się krótko. Można przykleić zygzaki,
kropeczki, kwiatuszki.
Co to jest święconka?
– kiedyś moja babcia postawiła taką świecę, bo
ksiądz miał przyjść i to była święconka. Ksiądz
dał mi i siostrze taki obrazek. Święconka może
być w każdym kolorze – białym, czerwonym.

Z dziećmi rozmawiał
Marcin Dembowski

wiktorPłachecki
Co to jest pisanka?
– pisanka to takie jajko, które się maluje
na dzień wielkanocny i stawia się je w kościele w koszyczku. W takim koszyku może się
zmieścić dziesięć albo mniej jajek. Oprócz pomalowanych jajek w koszyczku jest baranek
cukrowy, pisklątko, kiełbaska, pieprz i sól.
Do pisanek można dodać jeszcze jakieś kropki
i można pokolorować na jaki kolor się chce.
Co to jest święconka?
– święconka to chyba jak się zapala świecę. Trzeba rozkrobać patyczkiem i podpala się taką niteczkę i się stawia na stole. Święconka jest taka
średnia i płonie, może być nawet żółta. Mama,
babcia albo dziadek nam taką święconkę kupują.
Jak przyklejamy naklejki na święconkę to trzeba
szybko umyć ręce zanim klej wyschnie.

Co to jest święconka?
– święconka to może być nawet taka lampeczka, którą się zapala. Ja takiej nie mam
w domu. Święconka służy do postawienia
na stole. Może być mała, średnia lub duża.
Razem z koszykiem niesie się też palmę, którą się pali i posypuje się później tym głowę.

PawełGawron
Co to jest pisanka?
– ja nigdy nie malowałem pisanek.
Co to jest święconka?
– na święconkę możemy przykleić jakiegoś
króliczka wielkanocnego albo inne rzeczy
związane ze świętami. Ja mam ze cztery takie
palmy wielkanocne w domu.

Bezrobocie w dół
Są już pierwsze „jaskółki”, które pozwalają stwierdzić, że sytuacja na rynku pracy idzie ku lepszemu. Podobnie
jak w całym kraju stopa bezrobocia w powiecie legionowskim maleje.

N

a koniec stycznia wskaźnik ten w naszym powiecie wyniósł 15%. To ciągle
dużo, ale w stosunku do stycznia 2014
r. oznacza to spadek o 1,5%. Tendencja spadkowa zgodna jest z tym, co Główny Urząd Statystyczny odnotowuje w stosunku do całego
kraju (stopa bezrobocia na koniec stycznia 2015 r. wyniosła 12%, a rok wcześniej 13,9%) i województwa mazowieckiego
(spadek z 11,5% w styczniu 2014 do 10,2%
w styczniu 2015 r.). Nie ma jednak co ukrywać, że na tle całej Polski i naszego województwa nie wypadamy jeszcze najlepiej, więc
przed służbami zatrudnienia wiele pracy.

Jaki jest więc plan Powiatowego Urzędu
Pracy w Legionowie (PUP) na bieżący rok?
Trzeba przyznać, że wygląda on całkiem
obiecująco. Obecnie w dyspozycji PUP na aktywizację osób bezrobotnych pozostaje kwota 9 305 100 zł. W przypadku uzyskania
przez Urząd dodatkowych środków finansowych rezerwy Ministra, o które będzie wnioskował w ramach konkursów ogłoszonych
przez MPiPS, kwota środków na aktywizację
zawodową w 2015 roku powinna przekroczyć 10 milionów złotych. W ramach tej kwoty znajdą się środki na szkolenia, staże, subsydiowane zatrudnienie i otwarcie własnej

działalności gospodarczej. W tej kwocie
mieszczą się też pieniądze na aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych.
Ponadto, z myślą o pracodawcach lokalnego rynku pracy Urząd pozyskał kwotę 800 000,00 zł w ramach środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego przeznaczonego
m.in. na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców w wieku powyżej 45 roku życia, konsultacje i poradnictwo dla pracodawców w zakresie korzystania z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.
adK

ŚWIĘCONKA – nazwa
pokarmów (głównie
mięsa, jaj, chrzanu,
chleba etc.)
święconych w Wielką
Sobotę w Kościołach katolickich
Polski, oraz graniczących ze
Słowenią austriackich regionach
Styrii, Karyntii, południowego Tyrolu
oraz Bawarii. Święcone oznacza
również uroczyste śniadanie
wielkanocne. Zwyczaj ten ma
wczesnośredniowieczną tradycję,
korzeniami sięgającą
prawdopodobnie czasów pogańskich.
Błogosławieństwo żywności zgodnie
z tradycją sięga VII wieku,
z chlebem i jajkami odnotowane
od XII wieku. Obrzęd ten znany był
w rycie mediolańskim, rzymskim
i starohiszpańskim. O przyjęciu
w Polsce tego obrzędu potwierdziły
źródła z przełomu XIII i XIV wieku.
Świadczą one o wpływach
rzymsko-germańskich i czeskich
na terenie Polski.
Pokarmy wchodzące w skład
święconki zawierają jaja (symbol
nowego życia) w postaci kolorowych
pisanek, kraszanek; baranka
(dawniej formowanego z masła lub
ciasta) w specjalnych formach,
później cukrowego i z chorągiewką
z napisem Alleluja lub z czekolady,
a symbolizującego
zmartwychwstanie
Jezusa Chrystusa; sól
kuchenną (która miała
chronić przed zepsuciem);
chleb, wędlinę, chrzan,
pieprz, ciasta świąteczne.
Koszyczek, najczęściej
z wikliny, przystraja się listkami
bukszpanu.
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Wygodnie do tunelu
wkrótceruszyprzebudowaostatniego,niezmodernizowanegojeszcze,odcinkaciąguulicJanaiiiSobieskiegoiKrakowskiej
wLegionowie.Robotyzacznąsięprawdopodobniewpołowiekwietnia.

Fot. Paweł Zając

W tym miejscu powstanie bezpieczne przejście dla pieszych.

T

o jedna z ważniejszych arterii
miasta. Łączy drogę krajową (ul.
Warszawską) z uruchomionym
w ubiegłym roku tunelem pod torami
kolejowymi, zbierając ruch z szeregu
legionowskich osiedli i sąsiadując
z miejskim targowiskiem. To obecnie
najszybsza i najlepsza droga dla tych,
którzy chcą przemieścić się z jednej
części miasta do drugiej, nie stojąc
w korkach na wiadukcie czy zamkniętym przejeździe kolejowym.
Wkrótce też natężenie ruchu może tu
wzrosnąć, jako że kolej planuje zamknięcie wkrótce przejazdu kolejowego na ul. Parkowej.

Powiat zainwestował w ciąg ulic Sobieskiego-Krakowska w ostatnich latach. W 2010 roku przebudowany został odcinek od Warszawskiej do ul.
Krasińskiego. W ubiegłym roku zyskaliśmy rondo na skrzyżowaniu z Parkową, zmodernizowany odcinek ul. Krakowskiej do przejazdu i sygnalizację
ostrzegawczą przy przejściu dla pieszych w okolicy ul. Gnieźnieńskiej.
W tym roku przyszła pora na zmianę
oblicza ostatnich odcinków drogi o długości blisko kilometra.
Prace budowlane obejmą odcinek
od ul. Z. Krasińskiego do ul. Parkowej
oraz od ul. Zygmuntowskiej do ronda

im. J. Poniatowskiego. Zakres robót
przewiduje:
• przebudowę skrzyżowania ul.
J. III Sobieskiego z ul. Z. Krasińskiego
na rondo z azylami na przejściach dla
pieszych,
• korektę układu geometrycznego
istniejącej jezdni,
• wykonanie nowej konstrukcji jezdni o szerokości 7 metrów, zjazdów
na drogi podrzędne oraz do zjazdów
do posesji o szerokości dostosowanej
do szerokości bram,
• budowę zatok autobusowych z betonu,
• przebudowę ciągów pieszych, które
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będą miały szerokość od 2,5 do 3 m
i nawierzchnię z kostki betonowej,
• przebudowę ciągów rowerowych
w miejscach, gdzie będzie to konieczne,
• przebudowę powiązań z układem
komunikacyjnym, mającą na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu poprzez
wykonanie tzw. trójkątów widoczności
na skrzyżowaniach z innymi drogami
oraz budowę sygnalizacji świetlnej-ostrzegawczej przy ul. B. Chrobrego,
• przebudowę istniejącej infrastruktury technicznej kolidującej z inwestycją (sieci energetycznej, gazowej,
teletechnicznej i wodociągowej),
• poprawę odwodnienia pasa drogowego poprzez budowę i przebudowę
kanalizacji deszczowej i budowę studni chłonnych.
Przetarg na wykonanie prac został
już rozstrzygnięty. Wykonawcą robót
będzie konsorcjum firm Granar Sp.
z o.o. i Incest AG Sp. Z o.o. z Warszawy. Koszt prac to 3.562.977,75 zł. Połowę z tej kwoty pokryje dotacja z tzw.
„schetynówki”, czyli Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.
Inwestycję dofinansowuje też Miasto
Legionowo. Formalne wprowadzenie
wykonawcy na budowę jest planowane po świętach wielkanocnych około
połowy kwietnia. Prace potrwają 14
tygodni.
Joanna KaJdanowicz

Robert Wróbel

wicestarosta legionowski
Prace będziemy prowadzić pod ruchem, co oznacza, że nie zamkniemy tej drogi całkowicie na czas robót. Niemniej jednak taka inwestycja nie obędzie się
bez utrudnień dla mieszkańców. Przewidujemy czasowe wyłączenia z ruchu
jednego pasa drogi i ruch wahadłowy, zmienią się również trasy autobusów,
które obecnie przejeżdżają ulicami Sobieskiego i Krakowską. Dołożymy jednak
starań, by te niedogodności minimalizować. Przez cały czas trwania robót
mieszkańcy okolicznych posesji będą mieli do nich zapewniony dojazd. Jak zawsze zachęcam mieszkańców do kontaktu z nami za pośrednictwem kierownika robót, inspektora nadzoru i naszego wydziału inwestycji. Jesteśmy otwarci na wszelkie uwagi i opinie, i gotowi szukać rozwiązań wszelkich problemów,
jeśli się takie pojawią.

Będzie kładka
Kładka pieszo-rowerowa nad torami kolejowymi w Legionowie
to jedno z najpilniejszych zadań dla stolicy powiatu. Dzięki
pomocy władz powiatu legionowskiego, mieszkańcy nie odczują
bolesnych skutków zamknięcia przez kolej przejazdu na ul.
Parkowej, a Legionowo oszczędzi środki z budżetu miasta.

P

rzypomnijmy, że zadanie miało
samodzielnie realizować Legionowo, po tym, jak kolej nie wykazała chęci uczestnictwa w inwestycji. Starosta legionowski Jan Grabiec

zaoferował jednak pomoc władzom Legionowa. Powiat złożył wniosek o dofinansowanie kładki w wysokości 4,5
mln z rezerwy subwencji ogólnej skarbu państwa.

Budowakładkipieszorowerowej– zakresrobót:
1. przebudowa napowietrznej sieci średniego napięcia,
2. obniżenie liny uszynienia grupowego bramek trakcyjnych,
3. budowa kładki dla pieszych o wysokości ok. 7–8 m i szerokości użytkowej 4 m
wraz z dojściami o szerokości 2–2,7 m,
4. budowa systemu odprowadzania wód opadowych,
5. budowa systemu oświetlenia kładki,
6. przebudowa sieci i urządzeń energetycznych i teletechnicznych.

Legionowo i powiat podpisało umowę intencyjną w sprawie budowy
kładki. Zadanie prowadzi wydział inwestycji starostwa, w budżecie jest
wstępnie zarezerwowana cała kwota
przewidziana na przeprawę, czyli
wspomniane 4,5 miliona. Gmina Legionowo ma dołożyć do budowy

do 1,2 miliona złotych. Ile to będzie
ostatecznie – zależy od tego, jaką
kwotę uda się uzyskać z rezerwy.
Dotychczasowe
doświadczenia
wskazują, że będzie to co najmniej połowa kwoty, która „wyniknie” z przetargu. Czyli w sytuacji, gdy przetarg
wygra firma, która zaoferuje cenę

np. 4 milionów złotych za wykonanie
kładki, a skarb państwa przyzna
nam 2 miliony, powiat i Legionowo dołożą do inwestycji tylko po milionie.
Jest jednak szansa, że z rezerwy
uda się uzyskać całą kwotę, którą zaproponuje zwycięska firma. Otwarcie
MP
ofert – 24 marca.

Kurier
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Coraz bezpieczniej w powiecie
wiodącymtematemlutowejsesjiRadyPowiatubyłobezpieczeństwomieszkańców.KomendantPowiatowyPolicjiiKomendantPowiatowyPaństwowejStraży
PożarnejwLegionowieprzedstawilisprawozdaniazaubiegłyrok.coznichwynika?

B

Komendant powiatowy policji inspektor Waldemar Perdion
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ezpieczeństwo publiczne w Powiecie Legionowskim to cel
o najwyższym znaczeniu, zarówno dla władz samorządowych, jak
i dla służb, które je mają zapewniać.
Z raportu policji wynika, że powiat legionowski z roku na rok jest coraz
bezpieczniejszym, bardziej przyjaznym miejscem do życia.
Ze sprawozdania efektów pracy legionowskich policjantów w 2014 roku, przedstawionego przez Komendanta Powiatowego Policji inspektora
Waldemara Perdiona możemy się dowiedzieć, że w ostatnich latach na terenie powiatu legionowskiego zaobserwowano utrzymującą się tendencję spadku przestępczości. W 2014 roku stwierdzono o 461 przestępstw
mniej niż w roku ubiegłym. W 2013 r.
było ich 2898, a w roku 2014 r – 2437.
W siedmiu najbardziej uciążliwych
dla mieszkańców kategoriach odnotowano spadki przestępstw. Porównanie ich liczby w latach 2013 – 2014
pokazuje wykres. Zaobserwowano
ograniczenie dynamiki przestępstw
kradzieży i kradzieży z włamaniem
do samochodów przy jednoczesnym
poprawieniu wykrywalności tej kategorii przestępstw. Policjanci kryminalni rozbili i zatrzymali kilka grup
przestępczych, trudniących się włamaniami i kradzieżami.
Na terenie powiatu wzrosło bezpieczeństwo w ruchu drogowym
– zmniejszyła się liczba wypadków
z 69 w 2013 roku do 50 oraz liczba
osób rannych z 89 do 51. Zwiększyła
się liczba kontroli kierowców na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu. W roku ubiegłym takich badań – dzięki zakupowi alkotestu
– przeprowadzono blisko 29 tys. i było to o 12 tys. więcej niż w roku 2013.
Bardzo ważnym elementem jest
współpraca ze starostwem oraz samorządami miast i gmin powiatu legionowskiego. W ubiegłym roku wsparcie finansowe od samorządów dla Policji wyniosło ponad 412 tys. zł. Otrzy-

Szkoła pracy
Szkolenia,kursytobaza.najważniejszajestpraktyka.Rzetelneprzygotowaniedowykonywaniazawodu
– właśnietozapewniaPowiatowecentrumintegracjiSpołecznej(ciS)swoimpodopiecznym.

W

projekcie dofinansowanym
przez UE biorą udział mieszkańcy wszystkich gmin powiatu. 40 osób uczestniczy w warsztatach organizowanych przez CIS
i zdobywa doświadczenie, które pozwoli im wrócić na rynek pracy,
zmienić lub podwyższyć kwalifikacje zawodowe.
Grupa gospodarczo-porządkowa
wykonała prace porządkowe i ogrodnicze na terenie powiatowego zespołu
szkół w Serocku, wzdłuż dróg powiatowych, serockiego bulwaru, na tere-

nie kościoła i na cmentarzu. Uczestnicy warsztatu remontowo–budowlanego zdobywali doświadczenie prowadząc prace adaptacyjne w siedzibie CIS, a także przy remoncie w pomieszczeniach SPP „Nadzieja”. Największe pole do popisu mieli podczas
remontu własnej siedziby w Wieliszewie, gdzie praktycznie wszystko trzeba było zrobić od podstaw. Uczestniczki warsztatu gastronomicznego
szlifują swoje umiejętności żywiąc
uczestników projektu. W czasie ferii
zimowych przygotowywały obiady

podczas Zimowej Akcji Szkoleniowej
Młodzieżowej Grupy Ratownictwa
Wodnego. Członkowie warsztatu
opiekuńczego pomagają dzieciom ze
szkoły specjalnej i podopiecznym
w DPS Kombatant w Legionowie. Będą organizowały też spotkania dla seniorów w siedzibie CIS-u.
Projekt trwa do 30 czerwca 2015.
Po tym terminie na rynku pracy
znajdzie się 40 osób, które w sposób
kompleksowy zostały przygotowane
do pracy w swoim zawodzie.
ELizaKLiMEK

mane środki przeznaczone zostały
na służby ponadnormatywne oraz zakup nowych radiowozów. Pomoc ze
strony samorządów ma wyjątkowe
znaczenie, ponieważ przekłada się
na skuteczność policyjnej służby.
Dzięki temu w naszym powiecie z roku na rok żyje się bezpieczniej.
W 2015 roku priorytetem legionowskiej policji będzie m. in.:
• zwiększanie ilości policjantów kierowanych do służby patrolowo-interwencyjnej i efektywniejsze ich
wykorzystywanie w służbie,
• zwiększenie poczucia bezpieczeństwa na drogach powiatu legionowskiego,
• utrzymanie obecnego wskaźnika
czasu reakcji na zgłaszane zdarzenia,
• stałe podnoszenie jakości postępowań przygotowawczych prowadzonych przez policjantów pionu dochodzeniowo-śledczego i referatu
do walki z przestępczością gospodarczą i korupcją oraz zmniejszenie liczby spraw prowadzonych powyżej trzech i sześciu miesięcy,
• zwiększenie wolumenu zabezpieczenia mienia od sprawców przestępstw służące maksymalnemu
ograniczeniu korzyści płynących
z popełniania tego typu czynów,
• dalszy wzrost skuteczności w ściganiu sprawców przestępstw ze
zwróceniem szczególnej uwagi
na przestępstwa narkotykowe,
działania na rzecz spadku dynamiki w siedmiu kategoriach przestępstw oraz przestępstw o charakterze gospodarczym,
• podnoszenie skuteczności w zakresie poszukiwań osób w tym także
osób zaginionych,
• kontynuacja współpracy z przedstawicielami lokalnych władz, samorządów, prokuratury, sądu oraz innych służb i instytucji państwowych, oświatowych, organizacji rządowych i pozarządowych na rzecz
bezpieczeństwa w powiecie legionowskim.

W imieniu Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie sprawozdanie przedstawił
zastępca komendanta brygadier Arkadiusz Pich. W porównaniu do roku 2013 wystąpił wzrost liczby zdarzeń – interwencji o 5,7%. W 2014 roku jednostki ochrony przeciwpożarowej powiatu legionowskiego uczestniczyły w 1513 akcjach ratowniczych.
Łącznie 10 571 ratowników wyjechało
do 485 pożarów, 925 miejscowych zagrożeń i 103 alarmów fałszywych.
W stosunku do roku 2013 – zwiększyła się liczba pożarów (z 401 do 485).
Najwięcej pożarów wystąpiło w marcu
(100) i kwietniu oraz w lipcu. Liczba
pozostałych akcji ratowniczych jest porównywalna do roku 2013. Na terenie
powiatu legionowskiego w 2014 roku
miał miejsce 1 pożar duży, 31 określonych jako średnie i ponad 450 to pożary małe. KP PSP przeprowadziła na terenie powiatu łącznie w 140 obiektach
kontroli (w budynkach użyteczności
publicznej, budynkach zbiorowego zamieszkania, budynkach wielorodzinnych, produkcyjno-magazynowych).
W 66 przypadkach stwierdzono występowanie nieprawidłowości.
W ubiegłym roku wsparcie finansowe starostwa i samorządów gminnych dla Straży wyniosło ponad 144
tys. zł. Otrzymane środki przeznaczone zostały na zakup m.in. sprzętu, naprawy pojazdów pożarniczych
i sprzętu medycznego.
W 2015 roku priorytetem legionowskiej straży będzie m.in. kontynuowanie działań zmierzających do:
• skrócenia czasu dojazdu jednostek
Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego do akcji,
• poprawy stanu bezpieczeństwa pożarowego na terenie powiatu,
• intensyfikacja szkolenia zawodowego i współzawodnictwa jednostek KSRG,
• pozyskania terenu pod budowę nowoczesnej strażniczy Komendy Powiatowej w Legionowie.
ER
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Przyjaciele niepełnosprawnych
uhonorowani

cotojestskokochron?JakiesąstopnieoficerskiewPaństwowejStrażyPożarnej?Jakiesą
zadaniakierującegoakcjąratowniczo-gaśniczą?Totylkoniektórezpytań,najakie
odpowiadaliuczestnicypowiatowycheliminacjiogólnopolskiegoTurniejuwiedzyPożarniczej
„MłodzieżzapobiegaPożarom”.

Początek marca tradycyjnie już wiąże się z inauguracją święta
niepełnosprawnych w powiecie legionowskim, podczas którego
wręczane są ordery „Przyjaciel Niepełnosprawnych”.

5

marca w legionowskim ratuszu
odbyła się pierwsza w tym roku
impreza z cyklu Dni Osób Niepełnosprawnych objęta patronatem Starosty Legionowskiego i Prezydenta Miasta
Legionowo. Była ona okazją do wręczenia orderów „Przyjaciel Niepełnosprawnych”, honorujących osoby wybitnie zasłużone dla ich środowiska. Wyróżnienie otrzymali:
• Liliana Sadowska, za ogromne zaangażowanie w działalność harcerską na rzecz osób niepełnosprawnych w powiecie legionowskim,
• Zespół Szkolno-Przedszkolny „Milenium” w Legionowie reprezentowany przez Helenę Olkucką, Paulinę Petrykat-Żmijewską i Roberta

Laureaci pierwszych miejsc z organizatorami
i partonami konkursu. W środku od lewej:
Cezary Krasucki, Mateusz Godleś i Klaudia Major.

R

ywalizacja na wiedzę odbyła
się 13 marca 2015 r. w sali konferencyjnej legionowskiego ratusza. W powiatowym etapie turnieju, którego organizatorem był Zarząd Oddziału Powiatowego Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Legionowie oraz
Komenda Powiatowa Państwowej
Straży Pożarnej w Legionowie,
udział wzięło 36 osób. Stanęli
w szranki w trzech kategoriach wiekowych: szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne. Patronat nad imprezą objęli Starosta
Legionowski, Prezydent Miasta Legionowo oraz Wójtowie Gmin Jabłonna i Wieliszew.
Uczestnicy przeszli przez dwa testy sprawdzające ich wiedzę. Pierw-

szy, pisemny, trwał 25 minut
i na podstawie jego wyników w każdej kategorii wyłonionych zostało
pięcioro najlepszych zawodników. Te
osoby wzięły udział w finale, odpowiadając w obecności publiczności
na wylosowane pytania. Punktacja
przyznana przez jury konkursowe
w części ustnej decyduje o ostatecznej klasyfikacji uczestników finału.
Stopień trudności zadawanych pytań był naprawdę wysoki, co podkreślali sami strażacy – praktycy, zaś
wiedza uczestników imponująca, pomimo młodego wieku, szczególnie
uczniów szkół podstawowych. Gratulujemy więc wszystkim uczestnikom
doskonałej znajomości tematu, a laureatom dodatkowo zwycięstwa.

Laureacipowiatowycheliminacji
TurniejuwiedzyPożarniczej
„MłodzieżzapobiegaPożarom”:
SzkołaPodstawowa
I miejsce Klaudia Major
II miejsce Maciej Turczyński
III miejsce Milena Kucharska
Gimnazjum
I miejsce Cezary Krasucki
II miejsce Natalia Lisiecka
III miejsce Damian Stolarski
SzkołaPonadgimnazjalna
I miejsce Mateusz Godleś
II miejsce Natalia Jarzębowska
III miejsce Kamil Matyasik

JoannaKaJdanowicz

Starosta w Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu
StarostalegionowskiJanGrabieczostałpowołanynareprezentantazwiązkuPowiatówPolskichwzespole
ds.administracjiPublicznejiBezpieczeństwaobywateliKomisjiwspólnejRząduiSamorząduTerytorialnego.

10

marca odbyło się pierwsze
posiedzenie Zespołu ds.
Administracji Publicznej
i Bezpieczeństwa Obywateli. Wśród
poruszanych podczas spotkania tematów znalazły się m.in. informacje Ministerstwa Spraw Wewnętrznych na temat funkcjonowania od 1
marca br. Projektu pl. ID, bezpieczeństwa na obszarach wodnych,
kwestie dotyczące koncepcji wprowadzenia prostej rejestracji miejsca
zamieszkania, jak również projekt
założeń do ustawy o ochronie ludności. Członkowie Zespołu dyskutowali także na temat interpretacji zapisów ustawy o samorządzie gminnym, odnoszących się do wykonywania przez gminy usług pogrzebowych oraz o przygotowanym przez
Ministerstwo Gospodarki projekcie

ustawy o zmianie ustawy o materiałach wybuchowych przeznaczonych
do użytku cywilnego. Poruszono też
kwestię odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.
Zgodnie z § 5 uchwały Komisji
Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego z dnia 9 maja 2006 r.
w sprawie regulaminu Komisji
Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego (M. P. 2007 Nr 32, poz. 375)
do zakresu działania Zespołu ds. Administracji Publicznej i Bezpieczeństwa Obywateli należą działy: administracja publiczna, obrona narodowa, sprawiedliwość i sprawy wewnętrzne.
JK

Olkuckiego za bezinteresowną pomoc przy organizacji wydarzeń
związanych ze środowiskiem osób
niepełnosprawnych,
• Rada Pedagogiczna Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych
Jagiellońska 69 za aktywną i innowacyjną działalność na rzecz osób
z niepełnosprawnością intelektualną w powiecie legionowskim.
Przed zapełnioną po brzegi aulą
wystąpiła grupa muzyczna TRIO+,
a na koniec odbyły się eliminacje
do konkursu form scenicznych, których wyniki poznamy 21 marca podczas kolejnej imprezy z cyklu Dni
Osób Niepełnosprawnych.
MoniKaKoSEwSKa
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Najlepsza pielęgniarka i położna
Ruszapowiatowyplebiscytnanajlepsząpielęgniarkęipołożną.Jegocelemjestwyłonienie,
drogąpublicznegogłosowania,najlepszejpielęgniarkiipołożnejpracującejnaterenie
PowiatuLegionowskiego.
Głosowanie trwa do 22 kwietnia br.
i odbywać się będzie trzema metodami:
a. poprzez wysłanie kuponu wyciętego z aktualnego numeru Kuriera.
Informatora Powiatu Legionowskiego na adres Starostwo Powiatowe
w Legionowie, ul. Sikorskiego 11, 05-119 Legionowo.
b. poprzez wrzucenie wyżej wymienionego kuponu do jednej z rozstawionych na terenie powiatu legionowskiego urn (urny rozstawione
zostaną w siedzibach urzędów
gmin z terenu powiatu legionow-

Położna
Dorota Misterkiewicz – Pani Dorota została zgłoszona przez dwie
osoby: pacjentkę oraz pracodawcę.
Jest położną z 30-letnim stażem pracy. Przez pierwsze 10 lat w zawodzie
położnej pracowała w Szpitalu Klinicznym AM przy ul. Karowej w Warszawie na oddziale ginekologii operacyjnej, sali porodowej oraz na izbie
przyjęć. Zdobyte w ten sposób doświadczenie wykorzystuje obecnie
pracując jako położna środowiskowo-rodzinna. Do jej obowiązków należy
opieka nad noworodkami oraz ich
świeżo upieczonymi mamami na terenie Powiatu Legionowskiego. Ze
względu na jej wielką dobroć osobistą, w zasadzie nieograniczony czasowo kontakt z pacjentkami (jest dostępna pod prywatnym numerem telefonu o każdej porze), jest osobą rozpoznawalną, bardzo lubianą przez
mamy i całe rodziny. Zawsze można
od niej uzyskać rzetelne informacje
dotyczące pielęgnacji niemowląt,
opieki przed- czy poporodowej i informacji profilaktycznych oraz trak-

skiego oraz w budynku Starostwa
Powiatowego w Legionowie).
c. poprzez Internet – serwis społecznościowy www.facebook.com/
PowiatLegionowski (głosowanie
rozpocznie się 1 kwietnia br.
o godz. 12.00 i zakończy się 22
kwietnia br. o godz. 15.00).
Najwyżej ocenione panie zostaną
nagrodzone podczas obchodów
Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Położnej w dniu 11 maja
br. w warszawskim Teatrze Roma.
Uroczystość tę organizuje War-

cie choroby. Pracę swą wykonuje
z ogromna dozą empatii. Oprócz pracy zawodowej, Pani Dorota angażuje
się w różnego rodzaju akcje polegające na pomocy osobom potrzebującym. Organizuje, nierzadko własnym
kosztem, zbiórkę odzieży i jedzenia
dla osób biednych, sama rozwozi ją
potrzebującym.

Pielęgniarka
Teresa Śledziewska – pielęgniarka z 37-letnim stażem pracy m.in. jako pielęgniarka środowiskowo-rodzinna na terenie Powiatu Legionowskiego. Obecnie jako pielęgniarka
zabiegowa w przychodni NZOZ
„Zdrowie” Sp. z o.o. Doświadczenie
w pracy zawodowej to ciągły kontakt
z pacjentem poparty poprzez ciągłe
podnoszenie kwalifikacji zawodowych. Swoją pracę zawodową wykonuje z pełnym profesjonalizmem.
Wszystkie czynności pielęgniarskie,
nawet te wykraczające poza obowiązki pielęgniarki POZ, wykonuje
zawsze z wielkim zaangażowaniem.
Jest osobą bardzo ciepłą i ma dosko-

szawska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych.
Zapraszamy do czynnego udziału
w plebiscycie i oddanie swojego głosu na nasze kandydatki. Ich sylwetki przedstawiamy poniżej. Wśród
wszystkich glosujących zostaną
rozlosowane trzy nagrody rzeczowe
w postaci zestawów gadżetów Powiatu Legionowskiego. Szczegółowy regulamin plebiscytu dostępny
jest na www.powiat-legionowski.pl
w zakładce ZDROWIE.
JG

nały kontakt z pacjentami, którzy
darzą ją bardzo dużym zaufaniem
i szacunkiem.
Iwona
Dzięcioł
– od początku kariery
zawodowej tj. od 18 lat
zainteresowania Pani
Iwony są ukierunkowane na opiekę
nad pacjentem po zabiegu operacyjnym, wymagającym
szczególnej i bardzo specjalistycznej
opieki. Od 4 lat pracuje w Mazowieckim Szpitalu Onkologicznym w Wieliszewie. Aby jak najlepiej służyć pacjentom stale podnosi swoje kwalifikacje zawodowe uczestnicząc w kursach i szkoleniach. Uzyskała tytuł licencjata, oraz ukończyła kurs kwalifikujący z pielęgniarstwa chirurgicznego. W tym roku kończy specjalizację
z pielęgniarstwa chirurgicznego.
Od 15 lat jest honorowym dawcą krwi.

się 14. Od dziecka bardzo chciała zostać pielęgniarką. Bardzo lubi swój
zawód, zawsze myśli o innych i lubi
pomagać ludziom. Każdego swojego
pacjenta traktuje jednakowo z szacunkiem i zawsze jest gotowa aby mu
pomóc w trudnych chwilach choroby.
Wielokrotnie udzielała pomocy medycznej ludziom na ulicy jak również
sąsiadom i znajomym. Jest osobą, która nigdy nie odmawia pomocy.

gionowskiej Klinice Mediq. Pani Iza
została zgłoszona przez pacjentkę,
która opisała ją o jako osobę o anielskim sercu, która z cierpliwością wysłuchuje swoich pacjentów oraz pomaga im z pełnym zaangażowaniem.
Ze względu na swoje serdeczne i wyrozumiałe podejście do pacjentów,
szczególnie tych schorowanych i bardzo uciążliwych, pani Iza zasługuje
na ogromne wyróżnienie.

Agnieszka Witkowska – jest pielęgniarką
z 22 letnim stażem pracy w zawodzie. Swoją
karierę
zaczynała
w warszawskim Szpitalu Grochowskim na oddziale wewnętrzno – kardiologicznym.
Od kwietnia 2014 r. jest pracownikiem
Centrum Medycznego DP MED w Jabłonnie. Pod swoją opieką ma pacjentów odbywających wizyty pediatryczne oraz wszystkie inne osoby, korzystające z opieki medycznej w Centrum. Sama o sobie mówi, że jest „pielęgniarką od urodzenia”. Swoim zachowaniem, empatią i indywidualnym podejściem do każdej osoby zyskuje dużą
sympatię wśród małych i dużych pacjentów. Niezależnie od dnia, uśmiech
towarzyszy jej w codziennej pracy. Dla
Pani Agnieszki nie ma rzeczy niemożliwych. Pacjenci używają określenia
„Anioł o złotych rękach”.

Grażyna Mędrzejewska – jest szeroko
wyspe cja li zo wa nym
i kompetentnym pracownikiem NZOZ „Legionowo”. Stale poszerza swoja wiedzę i podnosi kwalifikacje zawodowe. Jest sumienna, dokładna i pracowita. Wykazuje się dużym zaangażowaniem, często przejawia inicjatywę w celu zaspokojenia
potrzeb zdrowotnych pacjentów
NZOZ Legionowo, podnoszenia standardów i jakości obsługi oraz w spełnianiu wymagań prawnych i NFZ
przy jednoczesnym optymalnym wykorzystaniu środków przychodni. Pani Grażyna jest koleżeńska, chętnie
pomaga innym pielęgniarkom w wypełnianiu ich obowiązków. Dzieli się
z nimi wiedzą zdobytą na różnego
rodzaju szkoleniach. Cieszy się dużym zaufaniem i dobrą opinią wśród
pacjentów. W swoją codzienna pracę
wkłada nie tylko dużą wiedzę
i umiejętności, ale przede wszystkim
wiele serca.

Izabela Błauciak – współpracuje
z zespołem lekarzy rodzinnych w le-

Juniorki w finale
Mistrzostw Polski
Toniewątpliwieogromnysukceslegionowskiejsiatkówki.
zespółLTSLegionoviagrającyw kategoriiJuniorekw dniach
13-15.03.2015zajął 2miejscew turniejupółfinałowymwe
wrocławiui awansowałdo 8najlepszychdrużynw Polsce.

Joanna Niewiarowicz – od 7lat
mieszka w Legionowie. Przygodę
z zawodem pielęgniarki zaczęła

P

amiętamy, że drużyna, która
stanowi bezpośrednie zaplecze seniorskiej drużyny Orlen Ligi z Legionowa, zaliczyła potknięcie podczas Mistrzostw Mazowsza w Legionowie, gdzie zajęła
dopiero 3 miejsce. Turniej ten odbywał się w Legionowie dzięki pomocy lokalnych władz, KZB oraz
sponsorowi czyli firmie GAZ SYSTEM. Teraz jednak odnosi same
sukcesy, a są one bardzo obiecujące, gdyż drużyna ta składa się zarówno z zawodniczek mających
po 18 lat, jak i takich, które mają
ich dopiero 16.

oraz znakomitej współpracy pomiędzy młodzieżowym klubem
LTS Legionovia oraz SK Bank Legionovia Legionowo. Nie ulega
wątpliwości, że część zawodniczek, które dzisiaj są jeszcze kadetkami lub juniorkami, w niedługim czasie może zasilić szeregi Orlen Ligowej drużyny. Dodatkową
ciekawostką jest, że władze klubu
zadbały, aby kibice w Legionowie
mogli śledzić przebieg spotkania
na żywo. Zapewniono relację
przez radio internetowe, która cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem.

Udział naszych legionowskich
siatkarek w Finale Mistrzostw Polski, który rozpocznie się 15 kwietnia, jest wynikiem wielu lat pracy

Gratulujemy zawodniczkom, trenerowi oraz obu klubom i trzymamy kciuki za medal w finale, który
rozpocznie się 15.04.2015 r.
nc
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Do Serocka po zawód przyszłości
Techniklogistykitechnikeksploatacjiportówiterminalitozawody,dozdobyciaktórychzachęcaliuczniowiePowiatowegozespołuSzkółPonadgimnazjalnych
wSerockupodczasdniaLogistykiiPortówLotniczych.

Pokaz kontroli bagażu.

Występ dziewczęcego zespołu tanecznego.

CIS

POWIATOWE CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W LEGIONOWIE

Oferta PCIS skierowana jest
do osób dorosłych, które
potrzebują pomocy
psychologa/psychoterapeuty
w rozpoznaniu problemu
i ustaleniu najlepszej formy
pomocy psychologicznej, a także
indywidualnej psychoterapii.

Powiatowe Centrum Integracji Społecznej w Legionowie (PCIS) zaprasza
mieszkańców powiatu legionowskiego do skorzystania z bezpłatnej pomocy
psychologa/psychoterapeuty.
Jeśli:
• doświadczasz trudności w nawiązywaniu i utrzymywaniu satysfakcjonujących,
bliskich relacji z innymi
• znajdujesz się w trudnej bądź kryzysowej sytuacji życiowej (rozwód, żałoba, utrata
bliskiej osoby lub pracy),
• cierpisz z powodu poczucia osamotnienia, zagubienia, pustki, niskiej samooceny,
• przeżywasz różnego rodzaju trudności emocjonalne i interpersonalne,
• chcesz lepiej poznać i zrozumieć siebie, przeżywane emocje i swoje zachowania
ta oferta jest dla Ciebie.

wtorkiiśrodyod15.30do17.30,PowiatowecentrumintegracjiSpołecznej
ul.Piłsudskiego3(wejścieodul.Kopernika),Legionowo,tel.227321558

Fot. A. Socha UMG Serock
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marca w hali sportowej
przy PZSP Serock odbyła się
impreza, na której gościli
uczniowie trzecich klas gimnazjów
z terenu powiatów legionowskiego
i pułtuskiego. Uczniowie i kadra nauczycielska placówki zaprosili ich, by
zachęcić do podjęcia nauki w technikum na dwóch, atrakcyjnych ze
względu na perspektywy zdobycia
pracy, kierunkach nauczania,
a w konsekwencji zdobycia zawodu
technika logistyka albo technika eksploatacji portów i terminali. Warto
pamiętać, że zarówno przewozy pasażerskie, lotnicze czy kolejowe, jak
i przygotowanie, transport i dostawa
towarów do klientów to dziedziny,
które wciąż dynamicznie się rozwijają. Warto więc rozważyć, czy nie
związać z nimi swej zawodowej przyszłości.
Nie ma wątpliwości, że uczniowie
serockiej placówki są ze swej szkoły
bardzo zadowoleni. Z zaangażowaniem, a przy tym niezwykle dowcipnie, przedstawili na czym polegają
obydwie profesje, prezentując wybrane aspekty ich wykonywania. Można

Słodka niespodzianka, którą przygotowali uczniowie kierunku gastronomicznego.

więc było poznać tajniki kontroli bagażu na lotnisku, w jakich sytuacjach
i w jaki sposób odbywa się kontrola
osobista pasażera, czy kwestie związane z magazynowaniem i przygotowaniem do wysyłki towaru do klientów. O szczegóły gimnazjaliści mogli
dopytać w stoiskach informacyjnych,
które czekały na nich po zakończeniu
części artystycznej. Przy okazji
uczestnicy Dnia Logistyki i Portów
Lotniczych w serockim zespole szkół
mogli się przekonać, że tutaj będą
mogli rozwijać także swoje pozazawodowe pasje i zainteresowania. Spotkanie ubarwiły bowiem występy zespo-

łu tanecznego oraz piękny śpiew jednej z uczennic Joasi Gorczyńskiej,
a scenki przygotowane przez
uczniów zachwycały nie tylko dowcipem, ale też objawiły wiele aktorskich talentów.
Choć spotkanie poświęcone było
dwóm z kierunków nauczania w PZSP
Serock, to próbkę swoich umiejętności pokazali też uczniowie technikum
gastronomicznego, którzy przygotowali słodką niespodziankę: tort – lokomotywę ciągnącą wagoniki.
Szczegółowe informacje o szkole
można znaleźć na pzspserock.pl.
JoannaKaJdanowicz

Rekrutacja do powiatowych szkół
Nadchodzi wiosna a wraz z nią rozpoczyna się rekrutacja
do gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Poniżej
publikujemy plan rekrutacji na przyszły rok szkolny do
placówek prowadzonych przez Powiat Legionowski.
Plan rekrutacji na rok szkolny 2015/2016
w szkołach prowadzonych przez Powiat Legionowski

Technika – 4 klasy, w tym:
Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. J. Siwińskiego w Legionowie, ul. Targowa 73A – 2 klasy (1/2 oddziału technik hotelarstwa i 1/2
oddziału technik żywienia i usług gastronomicznych oraz 1/2 oddziału
technik informatyk i 1/2 oddziału technik urządzeń i systemów energetyki
odnawialnej).
Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wł. Wolskiego w Serocku, ul. Wł. Wolskiego 8 – 2 klasy (1/2 oddziału technik hotelarstwa i 1/2 oddziału technik żywienia i usług gastronomicznych oraz 1/2 oddziału technik logistyk i 1/2 oddziału technik eksploatacji portów i terminali).
Licea Ogólnokształcące – 6 klas, w tym:
Powiatowy Zespół Szkół Ogólnokształcących w Legionowie – Liceum
Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. M. Konopnickiej, ul. J.
Piłsudskiego 26 – 6 klas
Zasadnicze Szkoły Zawodowe – 2 klasy, w tym:
Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. J. Siwińskiego w Legionowie, ul. Targowa 73A – 1 klasa (klasy wielozawodowe).
Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wł. Wolskiego w Serocku, ul. Wł. Wolskiego 8 – 1 klasa (klasy wielozawodowe).
Szkoła Przysposabiająca do Pracy:
Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie – 1 klasa.
Gimnazja – 3 klasy:
Powiatowy Zespół Szkół Ogólnokształcących w Legionowie – Gimnazjum
z Oddziałami Dwujęzycznymi, ul. Piłsudskiego 26 – 3 klasy (1 oddział ogólnodostępny i 2 oddziały dwujęzyczne).
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Gdzie się leczyć w powiecie
zdrowietoogromnyskarb,którykażdyznaschceipowinienchronić.wartowięcwiedzieć,gdzieudaćsię
pofachową,medycznąpomoc,kiedynascośniepokoi,kiedyzachorujemymylubnasibliscy.

M

ając to na uwadze przygotowaliśmy dla mieszkańców powiatu medyczny poradnik teleadresowy, w którym zebraliśmy informacje
o specjalistach, szpitalach i innych placówkach medycznych. Mamy
nadzieję, że nasze zestawienie ułatwi Państwu poruszanie się po labiryncie
i mnogości przychodni oraz poradni, jakie znajdują się na terenie naszego
powiatu.
Poniżej publikujemy informacje o specjalistach przyjmujących w naszym powiecie i o tym, do której placówki medycznej należy się udać, by
poradzić się alergologa, kardiologa czy okulisty. Nasz poradnik zawiera
również adresy placówek szpitalnych wraz ze wskazaniem, jakich specjalności oddziały się w nich znajdują. Podajemy, gdzie udać się, gdy potrzebna nam całodobowa opieka domowa nad chorym oraz w których placówkach można wykonać specjalistyczne badania diagnostyczne, jak tomografia komputerowa czy rezonans magnetyczny.
W przygotowanym dla czytelników Kuriera kompendium wiedzy znalazły się także adresy i kontakt do gabinetów stomatologicznych, protetyków, ortodontów i poradni chirurgii stomatologicznej. To również niezwykle ważna dziedzina medycyny, gdyż jak wiadomo źródłem wielu problemów zdrowotnych może być nieodpowiednia czy niewystarczająca dbałość o stan naszych zębów.
oPRac.JoLanTaGRzyBowSKa,Joanna KaJdanowicz
Dane przychodni specjalistycznych: www.zip.nfz.gov.pl (stan na dzień 17.02.2015)

Poradnia Alergologiczna
Centrum Medyczne Nieporęt
Spółka z o.o.
ul. Podleśna 4, 05-126 Nieporęt
Telefon: 22 7723205
www.cm.nieporet.pl
Poradnia Chirurgii Ogólnej
Jerzy Petz Mediq Niepubliczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Piłsudskiego 20, 05-120
Legionowo
Telefon: 22 7742090
www.mediq.pl
Niepubliczny Zakład Opieki
Zdrowotnej „Legionowo”
ul. Sowińskiego 4, 05-120 Legionowo
Telefon: 22 7745151
www.nzozlegionowo.pl
Wojskowa Specjalistyczna
Przychodnia Lekarska
Samodzielny Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej w Legionowie
ul. Zegrzyńska 8, 05-119 Legionowo
Telefon: 22 6866924
www.wspl-legionowo.pl
Allogenus Ortopedia
Miniinwazyjna
Jerzy Jasielski, Piotr Krawczyk s.c.
ul. Wilanowska 1, 05-120 Legionowo
Poradnia Chirurgii Onkologicznej
Centrum Medyczne „Zdrowie”
Mazowiecki Szpital Onkologiczny
Przychodnia Mazowieckiego
Szpitala Onkologicznego
ul. Kościelna 61, 05-135 Wieliszew
Telefon: 22 7661500
www.cm-zdrowie.pl
Poradnia Chirurgii
Urazowo-Ortopedycznej
Jerzy Petz Mediq Niepubliczny
Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Piłsudskiego 20, 05-120
Legionowo
Telefon: 22 7742090
www.mediq.pl
Niepubliczny Zakład Opieki
Zdrowotnej „Legionowo”
ul. Sowińskiego 4, 05-120 Legionowo
Telefon: 22 7745151
www.nzozlegionowo.pl
Wojskowa Specjalistyczna
Przychodnia Lekarska
Samodzielny Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej w Legionowie
ul. Zegrzyńska 8,
05-119 Legionowo
Telefon: 22 6866924
www.wspl-legionowo.pl

Fot. fotolia
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Poradnia Dermatologiczna
Jerzy Petz Mediq Niepubliczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Piłsudskiego 20, 05-120
Legionowo
Telefon: 22 7742640
www.mediq.pl

Niepubliczny Zakład Opieki
Zdrowotnej „Bermed”
W Wieliszewie
ul. Niepodległości 85,
05-135 Wieliszew
Telefon: 22 7822385
www.ber-med.pl

Poradnia Endokrynologiczna
Jerzy Petz Mediq Niepubliczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Piłsudskiego 20,
05-120 Legionowo
Telefon: 22 7742640
www.mediq.pl

Pracownia Fizjoterapii
Jerzy Petz Mediq Niepubliczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Piłsudskiego 20,
05-120 Legionowo
Telefon: 022 7742640
www.mediq.pl

Niepubliczny Zakład Opieki
Zdrowotnej „Legionowo”
ul. Sowińskiego 4,
05-120 Legionowo
Telefon: 22 7742634
www.nzozlegionowo.pl

Poradnia Diabetologiczna
Jerzy Petz Mediq Niepubliczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Piłsudskiego 20, 05-120
Legionowo
Telefon: 22 7742640
www.mediq.pl

Niepubliczny Zakład Opieki
Zdrowotnej „Legionowo”
ul. Sowińskiego 4, 05-120 Legionowo
Telefon: 22 7742634
www.nzozlegionowo.pl

Niepubliczny Zakład Opieki
Zdrowotnej „Legionowo”
ul. Sowińskiego 4,
05-120 Legionowo
Telefon: 22 7742634
www.nzozlegionowo.pl

Przychodnia Lekarzy
Specjalistów El-Med
ul. Krasińskiego 70, 05-120
Legionowo
Telefon: 22 7845724
www.elmed.com.pl
Wojskowa Specjalistyczna
Przychodnia Lekarska
Samodzielny Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej w Legionowie
ul. Zegrzyńska 8, 05-119 Legionowo
Telefon: 22 6866924
www.wspl-legionowo.pl

Niepubliczny Zakład Opieki
Zdrowotnej „Bermed”
w Wieliszewie
ul. Niepodległości 85, 05-135
Wieliszew
Telefon: 22 7822385
www.ber-med.pl
Niepubliczny Zakład Opieki
Zdrowotnej „Legionowo”
ul. Sowińskiego 4, 05-120 Legionowo
Telefon: 22 7742634
www.nzozlegionowo.pl

Przychodnia Lekarzy S
pecjalistów El-Med
ul. Krasińskiego 70,
05-120 Legionowo
Telefon: 22 7845724
www.elmed.com.pl
Wojskowa Specjalistyczna
Przychodnia Lekarska
Samodzielny Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej W Legionowie
ul. Zegrzyńska 8,
05-119 Legionowo
Telefon: 22 6866924
www.wspl-legionowo.pl

Przychodnia Lekarzy
Specjalistów El-Med
ul. Krasińskiego 70,
05-120 Legionowo
Telefon: 22 7845724
www.elmed.com.pl
Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
w Serocku
ul. A. A. Kędzierskich 2,
05-140 Serock
Telefon: 22 7827405,
22 7826600, 22 7826601
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Centrum Medyczne Nieporęt
Spółka z o.o.
ul. Podleśna 4, 05-126 Nieporęt
Telefon: 022 7723205
www.cm.nieporet.pl
Poradnia Gastroenterologiczna
Jerzy Petz Mediq Niepubliczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Piłsudskiego 20,
05-120 Legionowo
Telefon: 22 7742640
www.mediq.pl
Poradnia Ginekologiczna,
Poradnia Laryngologiczna,
Poradnia psychiatryczna
Niepubliczny Zakład Opieki
Zdrowotnej „Bermed”
w Wieliszewie
ul. Niepodległości 85,
05-135 Wieliszew
Telefon: 22 7822385
www.ber-med.pl
Poradnia Kardiologiczna
Centrum Medyczne Nieporęt
Spółka z o.o.
ul. Podleśna 4, 05-126 Nieporęt
Telefon: 22 7723205
www.cm.nieporet.pl
Jerzy Petz Mediq Niepubliczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Piłsudskiego 20,
05-120 Legionowo
Telefon: 22 7742640
www.mediq.pl
Niepubliczny Zakład Opieki
Zdrowotnej „Legionowo”
ul. Sowińskiego 4, 05-120 Legionowo
Telefon: 22 7742634
www.nzozlegionowo.pl
Przychodnia Lekarzy
Specjalistów El-Med
ul. Krasińskiego 70,
05-120 Legionowo
Telefon: 22 7845724
www.elmed.com.pl
Wojskowa Specjalistyczna
Przychodnia Lekarska
Samodzielny Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej w Legionowie
ul. Zegrzyńska 8, 05-119 Legionowo
Telefon: 22 6866924
www.wspl-legionowo.pl
Poradnia Neurologiczna
Niepubliczny Zakład Opieki
Zdrowotnej „Bermed” w Wieliszewie
ul. Niepodległości 85,
05-135 Wieliszew
Telefon: 22 7282385
www.ber-med.pl
Niepubliczny Zakład Opieki
Zdrowotnej „Legionowo”
ul. Sowińskiego 4, 05-120 Legionowo
Telefon: 22 7742634
www.nzozlegionowo.pl
Przychodnia Lekarzy Specjalistów
El-Med
ul. Krasińskiego 70,
05-120 Legionowo
Telefon: 22 7845724
www.elmed.com.pl
Wojskowa Specjalistyczna
Przychodnia Lekarska
Samodzielny Publiczny Zakład

Opieki Zdrowotnej w Legionowie
ul. Zegrzyńska 8, 05-119 Legionowo
Telefon: 22 6866924
www.wspl-legionowo.pl
Poradnia Okulistyczna
Jerzy Petz Mediq Niepubliczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Piłsudskiego 20, 05-120
Legionowo
Telefon: 22 7742640
www.mediq.pl
Niepubliczny Zakład Opieki
Zdrowotnej „Legionowo”
ul. Sowińskiego 4, 05-120 Legionowo
Telefon: 22 7742634
www.nzozlegionowo.pl
Przychodnia Lekarzy
Specjalistów El-Med
ul. Krasińskiego 70,
05-120 Legionowo
Telefon: 22 7845724
www.elmed.com.pl
Wojskowa Specjalistyczna
Przychodnia Lekarska
Samodzielny Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej w Legionowie
ul. Zegrzyńska 8, 05-119 Legionowo
Telefon: 22 6866924
www.wspl-legionowo.pl
Poradnia Onkologiczna
Centrum Medyczne „Zdrowie”
Mazowiecki Szpital Onkologiczny
Przychodnia Mazowieckiego
Szpitala Onkologicznego
ul. Kościelna 61, 05-135 Wieliszew
Telefon: 22 7661500
www.cm-zdrowie.pl
Poradnia Okulistyczna Dla Dzieci,
Poradnia Leczenia Zeza
Jerzy Petz Mediq Niepubliczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Piłsudskiego 20, 05-120
Legionowo
Telefon: 22 7742640
www.mediq.pl
Ortopedia
Allogenus Ortopedia
Miniinwazyjna
Jerzy Jasielski, Piotr Krawczyk
ul. Wilanowska 1, 05-120 Legionowo
Poradnia Otolaryngologiczna
Centrum Medyczne Nieporęt
Spółka z o.o.
ul. Podleśna 4, 05-126 Nieporęt
Telefon: 22 7723205
www.cm.nieporet.pl
Jerzy Petz Mediq Niepubliczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Piłsudskiego 20, 05-120
Legionowo
Telefon: 22 7742640
www.mediq.pl
Niepubliczny Zakład Opieki
Zdrowotnej „Legionowo”
ul. Sowińskiego 4, 05-120 Legionowo
Telefon: 22 7742634
www.nzozlegionowo.pl
Przychodnia Lekarzy Specjalistów
El-Med
ul. Krasińskiego 70,
05-120 Legionowo
Telefon: 22 7845724
www.elmed.com.pl

Wojskowa Specjalistyczna
Przychodnia Lekarska
Samodzielny Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej w Legionowie
ul. Zegrzyńska 8, 05-119 Legionowo
Telefon: 22 6866924
www.wspl-legionowo.pl
Poradnia Medycyny Paliatywnej
Centrum Medyczne „Zdrowie”
Mazowiecki Szpital Onkologiczny
Przychodnia Mazowieckiego
Szpitala Onkologicznego
ul. Kościelna 61, 05-135 Wieliszew
Telefon: 22 7661500
www.cm-zdrowie.pl
Poradnia Położniczo-Ginekologiczna
Centrum Medyczne „Zdrowie”
Mazowiecki Szpital Onkologiczny
Przychodnia Mazowieckiego
Szpitala Onkologicznego
ul. Kościelna 61, 05-135 Wieliszew
Telefon: 22 7661 00
www.cm-zdrowie.pl
Centrum Medyczne Nieporęt
Spółka z o.o.
ul. Podleśna 4, 05-126 Nieporęt
Telefon: 22 7723213
www.cm.nieporet.pl
Jerzy Petz Mediq Niepubliczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Piłsudskiego 20, 05-120
Legionowo
Telefon: 22 7742640
www.mediq.pl
Niepubliczny Zakład Opieki
Zdrowotnej „Legio-Med”
T. Budzyńska
ul. Husarska 14, 05-120 Legionowo
Telefon: 22 7845134
Niepubliczny Zakład Opieki
Zdrowotnej „Legionowo”
ul. Sowińskiego 4, 05-120 Legionowo
Telefon: 22 7742634
www.nzozlegionowo.pl
Przychodnia Lekarzy
Specjalistów El-Med
ul. Krasińskiego 70, 05-120 Legionowo
Telefon: 22 7845724
www.elmed.com.pl
Wojskowa Specjalistyczna
Przychodnia Lekarska
Samodzielny Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej w Legionowie
ul. Zegrzyńska 8, 05-119 Legionowo
Telefon: 22 6866924
www.wspl-legionowo.pl
Poradnia Pulmonologiczna
Wojskowa Specjalistyczna
Przychodnia Lekarska
Samodzielny Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej w Legionowie
ul. Zegrzyńska 8, 05-119 Legionowo
Telefon: 22 6866924
www.wspl-legionowo.pl
Medycyna Sportowa, Poradnia
Chorób Płuc i Gruźlicy, Poradnia
Proktologiczna, Poradnia
Reumatologiczna, Gabinet
Neurologii Dziecięcej
Niepubliczny Zakład Opieki
Zdrowotnej „Legionowo”
ul. Sowińskiego 4, 05-120 Legionowo
Telefon: 22 7742634
www.nzozlegionowo.pl

Poradnia Osteoporozy
Wojskowa Specjalistyczna
Przychodnia Lekarska
Samodzielny Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej w Legionowie
ul. Zegrzyńska 8, 05-119 Legionowo
Telefon: 22 6866214
www.wspl-legionowo.pl
Poradnia Preluksacyjna
Allogenus Ortopedia
Miniinwazyjna
Jerzy Jasielski, Piotr Krawczyk s.c.
ul. Wilanowska 1, 05-120 Legionowo
Jerzy Petz Mediq Niepubliczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Piłsudskiego 20, 05-120
Legionowo
Telefon: 22 7742640
www.mediq.pl
Poradnia Zdrowia Psychicznego
Jerzy Petz Mediq Niepubliczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Piłsudskiego 20, 05-120
Legionowo
Telefon: 22 7742640
www.mediq.pl
Niepubliczny Zakład Opieki
Zdrowotnej „Legionowo”
ul. Sowińskiego 4, 05-120 Legionowo
Telefon: 22 7742634
http://www.nzozlegionowo.pl
Przychodnia Lekarzy
Specjalistów El-Med
ul. Krasińskiego 70, 05-120
Legionowo
Telefon: 22 7845724
www.elmed.com.pl
Poradnia Rehabilitacyjna
Centrum Medyczne Nieporęt
Spółka z o.o.
ul. Podleśna 4, 05-126 Nieporęt
Telefon: 22 7723213
www.cm.nieporet.pl
Jerzy Petz Mediq Niepubliczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Piłsudskiego 20,
05-120 Legionowo
Telefon: 22 7742090
www.mediq.pl
Niepubliczny Zakład Opieki
Zdrowotnej „Legionowo”
ul. Sowińskiego 4, 05-120 Legionowo
Telefon: 22 7742634
www.nzozlegionowo.pl
Przychodnia Lekarzy
Specjalistów El-Med
ul. Krasińskiego 70,
05-120 Legionowo
Telefon: 22 7845724
www.elmed.com.pl
Wojskowa Specjalistyczna
Przychodnia Lekarska
Samodzielny Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej w Legionowie
ul. Zegrzyńska 8, 05-119 Legionowo
Telefon: 22 6866214
www.wspl-legionowo.pl
Ośrodek Rehabilitacji Dziennej
Jerzy Petz Mediq Niepubliczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Piłsudskiego 20, 05-120 Legionowo
Telefon: 22 7742640
www.mediq.pl
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Niepubliczny Zakład Opieki
Zdrowotnej „Legionowo”
ul. Sowińskiego 4,
05-120 Legionowo
Telefon: 22 7745151
www.nzozlegionowo.pl
Wojskowa Specjalistyczna
Przychodnia Lekarska
Samodzielny Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej w Legionowie
ul. Zegrzyńska 8,
05-119 Legionowo
Telefon: 22 6866214
www.wspl-legionowo.pl
Poradnia Wad Postawy
Przychodnia Lekarzy
Specjalistów El-Med
ul. Krasińskiego 70,
05-120 Legionowo
Telefon: 22 7845724
www.elmed.com.pl
Poradnia Terapii Uzależnień
Niepubliczny Zakład Opieki
Zdrowotnej „Bermed”
w Wieliszewie
ul. Niepodległości 85,
05-135 Wieliszew
Telefon: 22 7822385
www.ber-med.pl
Jerzy Petz Mediq Niepubliczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Piłsudskiego 20, 05-120
Legionowo
Telefon: 22 7742640
www.mediq.pl
Niepubliczny Zakład Opieki
Zdrowotnej „Legionowo”
ul. Sowińskiego 4, 05-120 Legionowo
Telefon: 22 7742634
www.nzozlegionowo.pl
Przychodnia Lekarzy
Specjalistów El-Med
ul. Krasińskiego 70,
05-120 Legionowo
Telefon: 22 7845724
www.elmed.com.pl
Poradnia Urologiczna
Jerzy Petz Mediq Niepubliczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Piłsudskiego 20,
05-120 Legionowo
Telefon: 22 7742640
www.mediq.pl
Niepubliczny Zakład Opieki
Zdrowotnej „Bermed”
w Wieliszewie
ul. Niepodległości 85,
05-135 Wieliszew
Telefon: 22 7822385
www.ber-med.pl
Niepubliczny Zakład Opieki
Zdrowotnej „Legionowo”
ul. Sowińskiego 4,
05-120 Legionowo
Telefon: 22 7742634
www.nzozlegionowo.pl
Wojskowa Specjalistyczna
Przychodnia Lekarska
Samodzielny Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej W Legionowie
ul. Zegrzyńska 8,
05-119 Legionowo
Telefon: 22 6866214
www.wspl-legionowo.pl
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Prawo konsumenckie
po nowemu

Rękojmia a gwarancja
Rękojmia to podstawa jednej
z dwóch możliwych dróg składania reklamacji przez konsumenta (obok gwarancji). Jest to tryb dochodzenia odpowiedzialności od przedsiębiorcy
w związku z ujawnioną wadą fizyczną
(niezgodnością z umową) lub prawną
kupionego towaru konsumpcyjnego. Jeżeli konsument składa reklamację
na podstawie rękojmi, podmiotem odpowiedzialnym za powstałe wady
jest sprzedawca – i to do niego należy
skierować pismo reklamacyjne. Jego
dane znajdują się m.in. na paragonie fiskalnym, który kupujący powinien – co
do zasady – otrzymać wraz z towarem.
Rękojmia jest ustawowo uregulowanym sposobem dochodzenia roszczeń.
Przedsiębiorca nie może w żaden sposób odmówić przyjęcia reklamacji, jeżeli nie wynika to wprost z przepisów.
Rękojmią są objęte wszystkie towary
konsumpcyjne.
Podstawa prawna: art. 558 § 1
Kodeksu cywilnego
Gwarancja to podstawa złożenia reklamacji. Jest to dobrowolne oświadczenie dotyczące jakości towaru złożone przez przedsiębiorcę, czyli gwaranta, którym zazwyczaj jest producent,
dystrybutor czy też importer.
Treść gwarancji powinna być sformułowana w sposób jasny i zrozumiały, w języku polskim. Gwarancja wskazuje obowiązki gwaranta i uprawnienia konsumenta w przypadku, gdy
sprzedany towar nie ma właściwości
określonych w oświadczeniu gwarancyjnym. W szczególności powinna zawierać takie informacje, jak:
• nazwa i adres gwaranta lub jego
przedstawiciela w Polsce;
• czas trwania i zasięg terytorialny
ochrony gwarancyjnej;
• uprawnienia przysługujące w razie
stwierdzenia wady;
• stwierdzenie „Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza
uprawnień kupującego wynikających
z przepisów o rękojmi za wady rzeczy
sprzedanej”.
Podstawa prawna: art. 577 § 1 i 5771
Kodeksu cywilnego

Wada towaru
Konsument ma prawo do złożenia
reklamacji na podstawie rękojmi,
jeżeli towar jest wadliwy. Rozróżnia się
dwa rodzaje wad: fizyczną i prawną.
Wada fizyczna to niezgodność produktu z umową. Dochodzi do niej
w szczególności wtedy, gdy rzecz:
• ie ma właściwości, które produkt tego rodzaju powinien mieć – np. telefon
przerywa połączenia, naczynie żaroodporne pęka pod wpływem wysokiej
temperatury;

• nie ma właściwości, o których konsument został zapewniony przez
sprzedawcę lub reklamę – np. urządzenie medyczne nie ma właściwości
leczniczych opisywanych przez pracownika sklepu;
• nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę
przy okazji zawierania umowy, jeśli
przedsiębiorca nie zgłosił zastrzeżenia
co do takiego jej przeznaczenia – np.
zegarek nie jest wodoodporny na głębokości większej niż 20 m, a konsument przed zakupem poinformował
sprzedawcę, że ma zamiar nurkować
powyżej takich głębokości;
• została wydana kupującemu w stanie niezupełnym – np. laptop sprzedany bez ładowarki, choć powinna być
w zestawie.
Wada prawna może polegać na tym,
że kupiony przez konsumenta towar:
• jest własnością osoby trzeciej – np.
pochodzi z kradzieży;
• jest obciążony prawem osoby trzeciej – np. osobie trzeciej przysługuje
prawo pierwokupu;
• cechuje się ograniczeniami w korzystaniu lub rozporządzaniu nim w wyniku decyzji lub orzeczenia właściwego organu – np. został zabezpieczony
w postępowaniu karnym jako dowód
w sprawie.
Podstawa prawna: art. 5561 i 5563
Kodeksu cywilnego

Zimowa wędrówka czarnym szlakiem
Turystyczny Szlak Patriotyczny Polski Walczącej niedawno utworzony przez legionowskie starostwo to pomysł nie tylko na pieszą
turystykę, ale także możliwość poznania historii naszych terenów – w swojej relacji napisał koordynator wycieczki – Michał
Machnacki z Fundacji Tu i TERAZ oraz Grupy Biegowej CHTMO.

w pierwsząniedzielęlutegoodbyłasiępieszawycieczkaSzlakiemPolskiwalczącejz Legionowa
do Jabłonny,którejorganizatorembyłaarenaLegionowo.Każdyz uczestnikówmiałzesobą
mapęi przewodnik,w których,opróczprzebiegutras,opisanychjest 78miejschistorycznych
na tereniepowiatulegionowskiego.

P

iękne słoneczko, w miarę ciepło, zbieramy się pod Areną
Legionowo, by ruszyć w ponad 20-kilometrową wyprawę. Kierujemy się w stronę PKP Legionowo-Przystanek, gdzie czarny szlak
ma swój początek. Tempo jest dobre, bo ósemka chętnych, nie narzeka i nie marudzi, ale ma duże
chęci, by wspólnie przemaszerować trasę. Przed nami 12 miejsc historycznych. Początkowo szlak wiedzie wzdłuż torów kolejowych, które od ulicy oddzielają ekrany
dźwiękochłonne. W Chotomowie
musimy przejść schodami na drugą
stronę torów, by znaleźć się
po chwili na chotomowskim cmentarzu (pkt. 2), przy kościele (3) i pomniku (4) w centrum miejscowości. Stąd już tylko kawałek do prze-

pięknych Lasów Chotomowskich.
Mamy ogromne szczęście, bo trafiamy na sarenki i łosia. Duże zwierzę przez chwilę pozuje nam z daleka do zdjęcia. A my ruszamy dalej
do miejsca upamiętnienia pomordowanych w latach 1939-45 (6).
Przechodzimy drogę nr 630, mijamy przepiękny rezerwat leśny
i kierujemy się do Jabłonny. Tam
grupa dzieli się na dwie. Część udaje się do przystanku autobusowego
w Jabłonnie, a część wraca w stronę wału wiślanego ulicą Wałową,
gdzie znajdują się pozostałości
umocnień niemieckich (8). Ostatnie metry i już jesteśmy na terenie
Pałacu w Jabłonnie (9). Stąd pozostało nam już dojść z powrotem
do Areny przez Jabłonnę i Legionowo. Musimy się też przyznać, że

Żądania konsumenta
W sytuacji wystąpienia wady konsument może złożyć do sprzedawcy reklamację z tytułu rękojmi i zażądać
jednego z czterech działań: wymiany
towaru na nowy, naprawy towaru, obniżenia ceny, odstąpienia od umowy
– o ile wada jest istotna. Wybór żądania zależy od konsumenta.
Jeżeli przedsiębiorca nie zgadza się
z tym wyborem, może zaproponować
inne rozwiązanie, ale musi się to odbywać w ramach przesłanek dozwolonych prawem, do których należą:
• łatwość i szybkość wymiany lub naprawy towaru;
• charakter wady – istotna czy nieistotna;
• to, czy towar był wcześniej reklamowany.
Podstawa prawna: art. 560 Kodeksu cywilnego

Termin rozpatrzenia reklamacji
Jeżeli żądanie złożone przez konsumenta przy reklamacji dotyczy naprawy towaru, wymiany towaru na nowy,
obniżenia ceny towaru, to na przedsiębiorcy spoczywa obowiązek rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.
W przypadku niedotrzymania tego terminu uznaje się, że reklamacja jest za-

Fot. Michał Machnacki

Od 25 grudnia ubiegłego roku obowiązuje ustawa o prawach konsumenta,
która na nowo wprowadziła do obrotu konsumenckiego pojęcie rękojmi
(od 2003 r. obowiązywało pojęcie niezgodności towaru z umową)
i zmodyfikowała przepisy Kodeksu cywilnego w zakresie sprzedaży,
ujednolicając w ten sposób prawa kupujących i obowiązki sprzedających
z tymi, które istnieją w całej Unii Europejskiej.

sadna. Sprzedawca nie może po jego
upływie odmówić spełnienia żądania
konsumenta, nawet jeżeli wada powstała z jego winy.
Przez rozpatrzenie reklamacji należy
rozumieć możliwość zapoznania się
konsumenta ze stanowiskiem przedsiębiorcy. Nie wystarczy wysłanie przez
sprzedawcę odpowiedzi przed upływem 14 dni, jeżeli dojdzie ona do konsumenta po upływie tego terminu.
Podstawa prawna – art. 5615 Kodeksu cywilnego

Okres rękojmi
Sprzedawca odpowiada wobec konsumenta za sprzedany towar, jeżeli wada zostanie stwierdzona w okresie 2 lat
od momentu jego wydania (wyjątek dotyczy nieruchomości, w przypadku których okres odpowiedzialności to 5 lat).
Terminu tego nie można skrócić,
z wyjątkiem towarów używanych,
przy których sprzedawca może ograniczyć okres swojej odpowiedzialności
maksymalnie do roku. O skróceniu terminu konsument powinien zostać poinformowany przed zawarciem umowy.
Przez rok istnieje domniemanie,
że stwierdzona wada lub jej przyczyna istniała już w momencie
sprzedaży. To przedsiębiorca musi

udowodnić, że wada powstała z winy konsumenta.
W przypadku zauważenia wady
w późniejszym terminie, czyli między 12. a 24. miesiącem od wydania towaru, to konsument powinien wykazać, że wada towaru istniała w momencie zakupu – np. jest wynikiem
zastosowania materiałów niskiej jakości czy niepoprawnej instrukcji obsługi. Na poparcie swoich twierdzeń może (ale nie musi) skorzystać z pomocy
specjalistów, w tym z opinii i analiz
niezależnych rzeczoznawców.
Jeżeli sprzedawca zataił wady
towaru, konsumentowi przysługuje
prawo złożenia reklamacji z tytułu
rękojmi bez względu na okres, jaki
upłynął od stwierdzenia wady, nawet
po upływie 2 lat od wydania rzeczy.
Uwaga! Sprzedawca jest zwolniony
z odpowiedzialności z tytułu rękojmi,
jeżeli konsument w momencie zawarcia umowy wiedział o wadzie, np. towar
był sprzedawany po obniżonej cenie
z uwagi na określoną usterkę. Towar
można zareklamować jedynie, jeżeli
ujawni się w nim inna usterka – nieznana konsumentowi w momencie zakupu.
Podstawa prawna: art. 5562, 557
§1 i 568 Kodeksu cywilnego

w Jabłonnie nie skręciliśmy w stronę cmentarza (7), gdyż umknął
nam znak szlakowy. Po niespełna 5
godzinach w znakomitych humorach wróciliśmy do Areny.
Kolejna wycieczka z fundacją 22
marca – start o 10.00 spod Domu
Strażaka w Chotomowie. Będziemy
maszerować do Lasów Legionowskich w kierunku Poniatowa, gdzie
przebiega fragment Zielonego Szlaku. Planujemy również wycieczkę
biegową Czerwonym Szlakiem
z Serocka do Komornicy.
MichałMachnacKi

szlak.powiat-legionowski.pl

Zwrot towaru
Jeżeli konsument dokonał zakupu
w stacjonarnym sklepie, to zgodnie
z polskim prawem sprzedawca nie ma
obowiązku przyjmowania zwrotu niewadliwego towaru tylko dlatego, że
klient się rozmyślił albo rzecz przestała
mu się podobać. Ponadto sprzedawca
może (ale nie musi) przewidzieć w regulaminie sklepu stacjonarnego ewentualność zwrotu towaru przez kupującego w określonym terminie (np. 30
dni) i pod określonymi warunkami (np.
tylko z paragonem zakupu i oryginalnymi metkami, w stanie nienaruszonym). Taka praktyka wynika najczęściej z polityki konkretnego przedsiębiorcy, a nie z przepisów prawa.
Wyjątek stanowi sytuacja, w której
towar został kupiony poza lokalem
przedsiębiorstwa (np. podczas pokazu organizowanego w hotelu) lub
na odległość (np. w sklepie internetowym). Konsument ma wtedy prawo
do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni i obowiązek zwrotu towaru w ciągu kolejnych 14 dni.
aGniESzKazałuSKa
PowiaTowyRzEczniKKonSuMEnTów

opracowano na podstawie
www.prawakonsumenta.uokik.gov.pl
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Podaruj swój 1%
Prawie3milionyzłotychmożezostaćwpowiecie,wspomócnaszychbliskich,przyjaciółisąsiadów.
wystarczyprzyłączyćsiędonaszejakcji!
Agnieszka Kozłowska
jest członkiem Stowarzyszenia Koniczynka pod numerem 7646. Od
urodzenia ma stwierdzone upośledzenie umysłowe w stopniu znacznym
z cechami autyzmu. Obecnie uczęszcza do III klasy gimnazjum
Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie.
Zgromadzone środki pomogą w dalszej rehabilitacji Agnieszki.
FundacjazdążyćzPomocą,KRS0000037904,celszczegółowy:7646agnieszkaKozłowska

Agnieszka Sałanowska
zaledwie 2 lata temu była energiczną, pełną życia i uśmiechniętą kobietą. Choroba (do dziś nie ma konkretnej diagnozy) spowodowała utratę
wzroku. Wielokrotne pobyty w szpitalach, liczne konsultacje i badania
nie przyniosły rezultatu. Lekarze w Polsce nie są w stanie jej pomóc.
Szansą dla niej jest leczenie za granicą komórkami macierzystymi. Koszt
terapii i podróży to ok. 80 tys. złotych. To jedyna nadzieja na powrót
do normalnego życia.
FundacjaaVaLon,celszczegółowy:SałanowSKa, 1558

1%

Agnieszka Sołtys Czech
to mama Kacpra – chłopca ze złożoną wadą serca, który przeszedł już
cztery operacje korekty serca. Chcąc wyrazić podziękowanie za pomoc
udzieloną synowi co roku zbiera 1% podatku, aby za zgromadzone w ten
sposób środki wspierać inne dzieci z wadami serca, jak również placówki medyczne, w których są leczone.

Organizacje Pożytku Publicznego z powiatu legionowskiego
KRS
0000027457
0000107658
0000111294
0000163330
0000175391
0000193124
0000226337
0000232144
0000247711
0000268281
0000289744
0000297627
0000350820
0000372116

organizacjaPożytkuPublicznego
Samodzielne koło terenowe nr 132 Społecznego Towarzystwa Oświatowego
Artbale stowarzyszenie rozwoju edukacji kulturalnej i sztuki
Fundacja na rzecz dzieci i młodzieży im. Wandy Tomczyńskiej
Stowarzyszenie „Samorządność, prawo i sprawiedliwość”
Klub sportowy „Legionovia”
Stowarzyszenie pomocy potrzebującym „Nadzieja”
Fundacja „Promień słońca”
Legionowskie wodne ochotnicze pogotowie ratunkowe
Fundacja animacji artystycznej „Szachraj”
Fundacja dla edukacji
Stowarzyszenie „Legionowskie amatorskie ligi piłkarskie”
Legionowskie stowarzyszenie „Amicus”
„Fundacja jeden drugiemu”
„Przyjaciele braci mniejszych”

Miejscowość
Legionowo
Legionowo
Legionowo
Legionowo
Legionowo
Legionowo
Legionowo
Zegrze Pd.
Legionowo
Legionowo
Legionowo
Legionowo
Stanisławów I
Jabłonna

Mieszkańcy powiatu legionowskiego, których można wesprzeć 1% podatku
oraz ogólnopolskie OPP działające na terenie powiatu legionowskiego
Daria Stefaniak
urodziła się jako wcześniak i choruje. Prosi wszystkich ludzi wielkiego
serca o pomoc i przekazanie 1% podatku na jej leczenie i rehabilitację.

FundacjaSercedziecka,KRS: 0000266644,celszczegółowy:Kacperczech.

Fundacjaosóbniepełnosprawnych„Słoneczko”,KRS: 0000186434,celszczegółowy:
dariaStefaniak,symbol 476/S.

Ania Równicka
to 3 letnia dziewczynka z Legionowa. Od urodzenia boryka się z wieloma
chorobami, m. in. padaczką, czterokończynowym niedowładem i mózgowym porażeniem dziecięcym. Szansą dla Ani jest bardzo intensywna rehabilitacja, która niestety jest niesamowicie kosztowna. Dlatego Ania potrzebuje każdej pomocy, dzięki której będzie można lepiej wspomóc jej
rozwój i walkę z chorobami.

Fryderyk Asłanowicz
jest autystykiem z całościowym zaburzeniem rozwoju. Teraz ma niepowtarzalną szansę, by choć w części pokonać chorobę, by w przyszłości
żyć w miarę normalnie. Bardzo potrzebuje pomocy i my możemy mu ją
dać.

Fundacjadzieciom„zdążyćz Pomocą”,KRS 0000037904,celszczegółowy:
20095Równickaanna

Fundacjadzieciom„zdążyćz Pomocą”,KRS 0000037904,celszczegółowy:
22992asłanowiczFryderyk

Wiktoria Figlerowicz
jest radosną i bardzo dzielną dziewczynką, która choruje na dziecięce porażenie mózgowe. Wymaga opieki 24h na dobę, nie mówi i nie chodzi samodzielnie. Potrzebuje intensywnej, systematycznej i długotrwałej terapii, która pomoże jej w miarę możliwości się usamodzielnić. Każdy ofiarowany „grosz” przybliży ją do osiągnięcia sprawności.

Zbyszek Radzio
przyszedł na świat 25 listopada 2013 r. Urodził się bez kości strzałkowej
i z wrodzonym tyłowygięciem piszczeli w prawej nóżce. Każdy dzień to
rehabilitacja, a w dalszej perspektywie protezy lub/i operacja.
Dzięki tym działaniom rodzice mają nadzieję, że Zbysiu będzie mógł jak
jego rówieśnicy biegać, grać w piłkę. Cieszyć się życiem:-)

Fundacjadzieciom„zdążyćz Pomocą”, 0000037904,celszczegółowy:
24845Figlerowiczwiktoria.

Carmen Pogorzelska
jest wesołą i pogodną dziewczynką. Choruje na rzadką chorobę genetyczną o nazwie zespół Angelmana. Jest to choroba wrodzona, która wiąże się
u niej z opóźnieniem rozwoju psychoruchowego, znacznym opóźnieniem
mowy oraz epilepsją. Do tej pory nie jest możliwe leczenie przyczynowe
tego zespołu, lecz wymaga specjalistycznej opieki lekarskiej oraz stymulacji rozwoju.
Fundacjadzieciom„zdążyćz Pomocą”,KRS 0000037904, 19570
Pogorzelskacarmen

Fundacjadzieciom„zdążyćz Pomocą”, 0000037904,celszczegółowy:
24200Radziozbigniew.

1%

Fundacja TRZCIANY
powstała w grudniu 2009 r. Celem Fundacji jest prowadzenie działań
na rzecz kształtowania prawidłowych relacji w rodzinie, działalność mająca na celu zapobieganie kryzysom rodzinnym oraz wspieranie całych
rodzin i poszczególnych ich członków w sytuacjach szczególnie dla nich
trudnych.
Głównym celem Fundacji TRZCIANY jest wybudowanie i prowadzenie
Specjalistycznego Centrum Rehabilitacji (SCR) dla dzieci niepełnosprawnych na terenie powiatu, oraz wspieranie ich rodzin w codziennym zmaganiu się z niepełnosprawnością.

Fabian Maher
ma 8 lat. Chodzi do drugiej klasy Szkoły Podstawowej w Chotomowie. Lubi rysować, pływać w basenie. Ma dużo kolegów, z którymi chętnie się
bawi. Jest miły, towarzyski i lubi się uczyć.
Fabian choruje na dystrofię mięśniową Duchenne'a. Choroba ta prowadzi
do całkowitego zaniku mięśni szkieletowych i serca. Kosztowna rehabilitacja i zabiegi ortopedyczne mogą opóźnić tragiczne skutki choroby.

Lidia Chmielewska
choruje na zespół Treachera Collinsa. Zwraca się do wszystkich ludzi dobrej woli o wsparcie na leczenie i rehabilitację.

Fundacjadzieciom„zdążyćz Pomocą”,KRS 0000037904,celszczegółowy:
16771MaherFabian

Fundacjadzieciom„zdążyćz Pomocą”,KRS: 0000037904,celszczegółowy:
3864chmielewskaLidia.

FundacjaSEdEKa,KRS: 0000338389,celszczegółowy:FundacjaTRzciany
GrupaoPP 10211
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Hufiec ZHP Legionowo
zrzesza ponad 400 członków. Są to dzieci i młodzież z powiatu legionowskiego. Ideą organizacji jest stworzenie możliwości wszechstronnego rozwoju dla wszystkich tych, którzy maja choć odrobinę chęci do działania
i wspólnej zabawy. Praca hufca opiera się przede wszystkim na rozwijaniu młodego człowieka i kształtowaniu jego charakteru poprzez dopasowany program wychowawczy, w którym nie braknie inicjatyw takich jak
akcje charytatywne, w które się chętnie angażujemy.
Instruktorzy i drużynowi to młoda i dobrze wyszkolona kadra, która
z pełną świadomością i odpowiedzialnością stawia swoim podopiecznym
nowe cele do osiągnięcia oraz tworzy indywidualną ścieżkę rozwoju dla
każdego harcerza.

Kajetan Kawczyk
cierpi na Zespół Di George`a (zespół złożonych wad wrodzonych). Złożona wada serca (przerwany łuk aorty typu B, VSD, ASD, PDA, LSVC), rotacja serca, stan po wylewie obustronnym, stan po gastrostomii, przetoka tchawiczo-skórna po tracheostomii, niedobór odporności, niedobór
wzrostu i masy ciała, opóźniony rozwój psychoruchowy. Środki przeznaczone będą na rehabilitację, logopedę, leczenie, leki.
KRS 0000266644,celszczegółowy:KrawczykKajetan.

Kamil Otowski
ma 15 lat. Od urodzenia choruje na wrodzoną ruchowo–czuciową neuropatię aksonalną. Przebieg tej choroby objawia się niedowładem i zanikiem mięśni dystalnych kończyn górnych i dolnych. Jest to choroba postępująca.
Żeby spowolnić postęp choroby i utrzymać organizm w dobrej formie, jedyną opcją jest ciężka systematyczna rehabilitacja oraz zaopatrzenie ortopedyczne, które są bardzo kosztowne.

chorągiewStołecznazhP,KRS: 0000268913,celszczegółowy:hufiecLegionowo
im.SzarychSzeregów„Rój- Tom”

1%

Maurycy (11 l.) i Ignacy (13 l.) Grzybowscy
są to radośni i pogodni bracia. Obydwaj cierpią na niepowtarzalną chorobę mózgu, która utrudnia im normalne życie. Normalne, czyli takie, jakie mają wszystkie zdrowe dzieci. Jak dotąd, medycy nie znaleźli skutecznego leku. Chłopcy niedowidzą, niedosłyszą i mają sprzężoną niepełnosprawność, co oznacza, że nie chodzą, nie siedzą, wymagają całkowitej opieki osób trzecich. Wydatki na dwoje niepełnosprawnych dzieci są
ogromne. Rodzice nie są w stanie sprostać potrzebom swych pociech.

FundacjaaVaLon,KRS 0000270809,celszczegółowy:otowski 2754

Kamila Kosek
ma 7 lat. Od drugiego roku życia zmagała się z postępującą encefalopatią padaczkową z napadami polimorficznymi o nieustalonym pochodzeniu. 30 listopada 2012 roku organizm Kamili zaczął przegrywać nierówną walkę z chorobą wchodząc w stan padaczkowy oporny na leczenie
po autoimmunologicznym zapaleniu mózgu. To wprowadziło ją w śpiączkę, a obecnie w stan wegetatywny. Lekarze nie dawali rodzicom nadziei
na życie Kamili. Ona jednak, wbrew przewidywaniom medyków, reaguje na bodźce: połyka pokarmy w formie papki, uśmiecha się, wodzi wzrokiem, potrafi też głośno zapłakać. Dziś wiadomo, że dzięki odpowiedniej
opiece i rehabilitacji Kamila ma szanse na powrót do społeczeństwa.

Fundacjadzieciom„zdążyćz Pomocą”, 0000037904,celszczegółowy:
2921ignacyGrzybowski, 2922MaurycyGrzybowski

Jacek Koźliński
ma już 25 lat. To chłopiec z dziecięcym porażeniem mózgowym czterokończynowym, padaczką lekoodporną, po operacji żołądka karmiony
sondą bezpośrednio do żołądka. Jest dzieckiem leżącym, nie mówi i nie
zgłasza swoich potrzeb, nawet fizjologicznych. Leczenie i rehabilitacja
przekraczają możliwości finansowe rodziców Jacka.

Fundacjadzieciom„zdążyćz Pomocą”,KRS: 0000037904,celszczegółowy:
22137KosekKamila.

Fundacjadzieciom„zdążyćz Pomocą”,KRS 0000037904,celszczegółowy:
7297JacekKoźliński

Jan Koral
jest mieszkańcem Góry w gminie Wieliszew. Ma 49 lat i od 7 lat choruje
na stwardnienie rozsiane. Choroba ta objawia się przede wszystkim osłabieniem i porażeniem mięśni. Jan ma też zaburzenia równowagi i wzroku. Ważną rolę w podtrzymaniu jego sprawności spełniają systematyczne ćwiczenia ruchowe. Środki zebrane z 1% podatku chce przeznaczyć
na zakup odpowiedniego dla niego sprzętu rehabilitacyjnego.

1%

Koło Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski
przy TPD w Legionowie powstało w 1994 r., skupia ok. 70 osób w wieku 7-52 lata. Są to osoby z porażeniem mózgowym, Zespołem Downa, epilepsją i upośledzeniem umysłowym. Chcemy pokazać naszym dzieciom
otaczający je świat, po to, aby nie były tylko obserwatorami, lecz czynnie
w nim uczestniczyły i nie były zepchnięte na margines życia. Chcemy im
pokazać Polskę wzdłuż i wszerz.
KRS: 0000134684,celszczegółowy:KołoLegionowo

Fundacjana rzeczchorychna SMim.Bł.anieliSalawy,KRS: 0000055578,
celszczegółowy:JanKoral.

Julita Archutowska
ma 16 lat. Przedwczesny poród sprawił, że od urodzenia cierpi na mózgowe porażenie czterokończynowe spastyczne, padaczkę. Liczne uszkodzenia tkanki mózgowej spowodowały opóźnienie psychoruchowe. W codziennym życiu potrzebuje wsparcia najbliższych osób. Nie siedzi, nie
chodzi, ma niesprawne ręce i opóźniony rozwój intelektualny. Julita jest
pogodna, gadatliwa, lubi słuchać muzyki i zna wiele wierszy na pamięć.
To jej małe osiągnięcia w walce o lepsze życie. Na co dzień uczęszcza
do szkoły specjalnej w Legionowie. Śródki z 1% zapewniają jej ciągłą rehabilitację i terapię wielu specjalistów.
Fundacjadzieciom„zdążyćz Pomocą”, 0000037904,celszczegółowy:
95archurtowskaJulita

Karol Gałaszkiewicz
choruje na mukowiscydozę, ciężką, genetyczną chorobę, która wyniszcza organizm. Przekazanie mu 1% podatku to dla niego szansa na dłuższe życie.
MaTioFundacjaPomocyRodzinomi chorymna MuKowiScydozĘ,KRS: 0000097900,
celszczegółowy:KarolGałaszkiewicz.

1%

Kornelia Stefanowicz
ma 8 lat. W zeszłym roku, w maju zdiagnozowano u niej cukrzycę typu I.
Choroba ta jest niestety nieuleczalna. Aby Kornelia mogła żyć i normalnie funkcjonować, musi kilka razy dziennie przyjmować insulinę, która
jest jej niezbędna do życia. Niestety nie wszystkie środki medyczne i leki są refundowane przez NFZ, wszystko jest bardzo kosztowne. Dlatego
Kornelia i jej rodzice będą bardzo wdzięczni za każdą możliwą pomoc.
Fundacjadzieciom„zdążyćz Pomocą”,KRS: 0000037904,celszczegółowy:
24932StefanowiczKornelia

Leszek Gertruda
do tej pory z oddaniem opiekował się i walczył o zdrowie, i rehabilitację
dla swojej, dorosłej już, córki, cierpiącej na niedowład spastyczny wielokończynowy mózgowe porażenie dziecięce. Teraz on sam potrzebuje pomocy. We wrześniu 2014 roku uległ wypadkowi. Spadł z dużej wysokości, doznając rozległych obrażeń wewnętrznych. Złamał kręgosłup w odcinku th-12, ma zmiażdżony rdzeń kręgowy i jest sparaliżowany od pasa
w dół. Potrzebna jest mu długotrwała i kosztowna rehabilitacja, leczenie
innowacyjnymi metodami i sprzęt ortopedyczny. Leszek mieszka w bloku, na 3. piętrze bez windy, co dodatkowo komplikuje jego sytuację życiową.
Fundacjaavalon,KRS: 0000270809,celszczegółowy:Gertruda, 3868.

Barbara Wasita
ma 50 lat, w 2011 r. zdiagnozowano u niej nowotwór złośliwy jajnika
o stopniu IIIc. Dziś mija już czwarty rok jej choroby, a nieustająca chemioterapia w jej przypadku przestaje być skuteczna i powoli kończą się
metody leczenia, dostępne w Polsce.
Basia się nie poddaje, ale ostatnią szansą na zdrowie i życie dla niej to nowoczesne leczenie dostępne w Niemczech.
Niestety wysokie koszty wyjazdu i specjalistycznej terapii przekraczają
możliwości finansowe Basi i jej rodziny.

Michał Meisner
urodził się w 2009 roku. W następstwie zagrożonej ciąży i trudnego porodu zdiagnozowano u niego autyzm, wzmożone napięcie mięśniowe
oraz mięśniowe zaburzenia aparatu mowy.
Potrzebuje intensywnej i systematycznej terapii oraz zaopatrzenia w niezbędne przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, które nie są refundowane przez NFZ.

FundacjaonkologicznaosóbMłodychalivia;KRS: 0000358654;celszczegółowy:
daRowiznanaPRoGRaMSKaRBonKa– BaRBaRawaSiTa 10105

Fundacjadzieciom„zdążyćz Pomocą”,KRS: 0000037904,celszczegółowy:
16217MeisnerMichał.
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Maksymilian Nagat
urodził się w 2006 roku. Choruje na autyzm dziecięcy. Wymaga specjalistycznej terapii, rehabilitacji i edukacji.
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Monika Budek
ma 38 lat i cukrzycę typu I insulinozależną. Choruje od 15 roku życia,
od 10 lat choruje też na RZS (reumatologiczne zapalenie stawów), a także retinopatię (choroba oczu) i nefropatię (nerki) cukrzycową. Jest osobą
niepełnosprawną i chorą, stan jej finansów nie pozwala na sfinansowanie całego leczenia oraz odpowiednią rehabilitację.

Fundacjadzieciom„zdążyćz Pomocą”,KRS: 0000037904,celszczegółowy:
16993nagatMaksymilian.

FundacjaSEdEKa,KRS: 0000338389,celszczegółowy:PoMocdLaMoniKi.

Marcin Przychodzeń
jest najmłodszym z czwórki rodzeństwa, ma 7 lat. Marcin ma nadwrażliwość słuchową i dźwięki pralki, suszarki, automatów do kawy i wiele
innych powodują u niego ból, przez co zatyka uszy dłońmi. Aby móc
uczyć się w szkole i funkcjonować w środowisku, potrzebuje stałych
i ciągłych terapii i rehabilitacji, które przekraczają możliwości finansowe rodziców Dzięki nim zaczął się rozwijać, mówić i zadawać mnóstwo
pytań. Mimo tego ma trudności w komunikowaniu się. Kłopoty sprawiają Marcinowi również kontakty społeczne i rozumienie wielu sytuacji
dnia codziennego.

Orest Bieroń
urodził się z Zespołem Downa, współistniejącym niedosłuchem na oba
uszka wymagającym aparatowania oraz niedoczynnością tarczycy. Przez
następne kilkanaście lat będzie potrzebował opieki lekarzy specjalistów,
logopedów, pedagogów, psychologów i terapeutów, systematycznej rehabilitacji, różnego rodzaju zajęć usprawniających, aparatów słuchowych,
sprzętu rehabilitacyjnego, edukacyjnego i dydaktycznego.
Stowarzyszenie„BardziejKochani”,KRS 0000032355,celszczegółowy:
orestBieroń 182/2013.

FundacjaJaśi Małgosia,KRS: 0000127075,celszczegółowy:#680MarcinPrzychodzeń.

Marek Sas
ma 13 lat. W 2005 roku zdiagnozowany został u niego autyzm dziecięcy.
Wraz z rodzicami przeszedł długą drogę w różnych terapiach i leczeniu,
co pozwoliło mu poprawić codzienne funkcjonowanie. Niestety wciąż
przed nim długa droga.

Ochotnicza Straż Pożarna w Chotomowie
od pokoleń pełni służbę dla ochrony życia, zdrowia, mienia i środowiska,
kierując się szlachetnymi ideałami służenia społeczeństwu i niesienie
pomocy poszkodowanym. Do prawidłowego pełnienia służby OSP potrzebuje specjalistycznego sprzętu ratowniczo-gaśniczego, który jest bardzo
drogi.
Pamiętajmy: pomagając strażakom – pomagamy sami sobie.
Więcej informacji na stronie ospchotomow. ubf. pl lub tel. 664 473 560.

Fundacjadzieciom„zdążyćz Pomocą”,KRS: 0000037904,celszczegółowy: 16720SasMarek.

1%

Marta Koziarska
ma 40 lat. Jest mamą 14-letniej dziewczynki i 5-letniego chłopca. Jest osobą niepełnosprawną z II grupą inwalidzką. W czerwcu 2012 roku, po drugim rezonansie i wielu dodatkowych badania (m. in. mających wykluczyć boreliozę) potwierdzono u niej stwardnienie rozsiane (SM). Leczenie
SM jest bardzo kosztowne i refundowane najwyżej przez 3 lata (jeśli lek
pierwszego rzutu – Interferon – działa). Marta zbiera pieniądze na opłacenie leczenia, gdy skończy się refundacja. Stara się żyć normalnie i jak
najbardziej odroczyć wyrok, jakim jest jej choroba. Dla swoich dzieci i rodziny.

związekochotniczychStrażyPożarnychRzeczypospolitejPolskiej,KRS: 0000116212,
celszczegółowy:oSPchotomów.

Paulinka Brześkiewicz
jest trzyletnią, radosną i zawsze uśmiechniętą dziewczynką. Niestety nie
potrafi samodzielnie chodzić. Od urodzenia choruje na wzmożone napięcie mięśniowe, co powoduje opóźnienie rozwoju ruchu.
Proces terapii i rehabilitacji bardzo dużo kosztuje. Każdy przekazany
grosz umożliwia jej udział w ćwiczeniach i zabiegach, które pomagają jej
samodzielnie stanąć na nóżki i być w pełni sprawną dziewczynką.

PolskieTowarzystwoStwardnieniaRozsianego,KRS: 0000083356,celszczegółowy:
MaMSzanSEMartaKoziarska

Fundacjadzieciom„zdążyćz Pomocą”,KRS: 0000037904,celszczegółowy:
23739BrześkiewiczPaulina.

Michał Drubkowski
niepełnosprawny chłopiec, prosi o wsparcie na leczenie i rehabilitację.

Michał Krakowski
chory chłopiec, który prosi o wsparcie. Zebrane środki zostaną przeznaczone na terapię ręki, logopedię, reedukację, integrację sensoryczną oraz
turnusy rehabilitacyjne.

Staś Orłowski
ma 4 lata. W wyniku skrajnego wcześniactwa doznał dużych uszkodzeń
neurologicznych i okulistycznych. Obecnie oprócz opóźnienia psychoruchowego oraz znacznego niedowidzenia, dochodzi jeszcze dziecięce porażenie mózgowe i padaczka. Mimo ogromnego wysiłku wkładanego
w ćwiczenia Staś jeszcze nie chodzi, nie mówi, widzi bardzo słabo tylko
na jedno oko. Potrzebna jest mu dalsza intensywna wieloaspektowa kosztowna rehabilitacja.

Fundacjadzieciom„zdążyćz Pomocą”,KRS: 0000037904,celszczegółowy:
16001KrakowskiMichał.

Fundacjadzieciom„zdążyćz Pomocą”,KRS: 0000037904,celszczegółowy:
Stanisławorłowski 15493.

Fundacjaosóbniepełnosprawnych„Słoneczko”,KRS: 0000186434,celszczegółowy:
na leczenieMichałkadrubkowskiego,symbol– 60/d.

Michał Mirowski
urodził się w 2004 roku. Prawidłową diagnozę dostał bardzo późno, bo
w wieku ponad 5 lat – zespół Aspergera (jest to dysfunkcja ze spektrum
autyzmu). Ze względu na zakres swoich dysfunkcji Michaś wymaga
wspierania w wielu dziedzinach takich, jak terapia logopedyczna, psychologiczna, integracja sensoryczna i gimnastyka korekcyjna. Niezbędne są również zajęcia grupowe, uczące Michała interakcji w grupie. Konieczne jest cykliczne uczestnictwo w turnusach rehabilitacyjnych.
Strona Michała: http://swiatmiska.pl
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KRS: 0000326128,celszczegółowy: 006– MichałMirowski

Michał Olęcki
ma 8 lat. W 2008 roku zdiagnozowano u niego autyzm dziecięcy.
Przy autyzmie u Michałka pojawiło się również ADHD, zespół niezgrabności ruchowej oraz obustronny niedosłuch. Dzięki pomocy ludzi dobrego serca, Michał od dnia postawienia diagnozy, jest cały czas rehabilitowany. Wymaga to poświecenia ze strony całej rodziny, a także pomocy
znajomych, oraz ludzi dobrego serca. Michałek chodzi obecnie do szkoły
Podstawowej im. Stanisława Moniuszki w Łajskach. Uczęszcza również
na zajęcia Integracji Sensorycznej oraz na zajęcia z psychologiem. Ze
względu na ograniczone środki Michałek ćwiczy w połowie wymiaru godzin, jakie potrzebuje. Koszt obecnej terapii oraz leczenia to około 3000
złotych za miesiąc. Koszty te od trzech lat pokrywa cała rodzina jego mamy. Niestety koszty leczenia autyzmu nie są pokrywane przez Narodowy
Fundusz Zdrowia, dlatego mama Michała zwraca się o wsparcie.
Fundacjadzieciom„zdążyćz Pomocą”,KRS: 0000037904,6946olęckiMichałs.agnieszki

PZN Koło w Legionowie
udziela pomocy ludziom w adaptacji do życia w warunkach utraty widzenia lub znacznego jego pogorszenia, przeciwdziała obniżaniu się poziomu życia osób z dysfunkcją wzroku oraz ich marginalizacji społecznej,
upowszechnia wiedzę na temat nowoczesnych metod i technik usprawniających funkcjonowanie, organizuje poradnictwo oraz rehabilitację
psychiczną, fizyczną, społeczną i zawodową, zgłasza różnym instytucjom
potrzeby osób niewidomych i słabo widzących w zakresie edukacji, rehabilitacji i spraw socjalnych oraz informuje społeczeństwo o specyficznych
potrzebach tego środowiska i reprezentuje jego interesy.
PolskizwiązekniewidomychokręgMazowiecki,KRS 0000163347,celszczegółowy:
KołoLegionowo.

1%

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków
prowadzi działalność na rzecz poprawy sytuacji zdrowotnej, ekonomicznej i prawnej osób chorych na cukrzycę. Jako organizacja pozarządowa
wykonuje zadania publiczne w zakresie ochrony i promocji zdrowia,
działań na rzecz osób niepełnosprawnych, edukacji diabetologicznej oraz
działalności charytatywnej. Członkowie Stowarzyszenia to osoby w podeszłym wieku, często samotne o niskich dochodach. Organizowane są prelekcje lekarzy, dietetyków, warsztaty żywieniowe, wycieczki i spotkania
integracyjne. Kładziony jest nacisk na aktywność fizyczną (basen, ćwiczenia rehabilitacyjne), aby zapobiegać powikłaniom cukrzycowym,
a także pokazać i nauczyć chorych, że z cukrzycą można żyć normalnie.
KRS: 0000183520,celszczegółowy:dlaKoław Legionowie.
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Wiktoria Kiezik
ma 9 lat. Choruje na ostrą białaczkę limfoblastyczną pro-B ALL, stopień
wysokiego ryzyka. Obecnie jest poddawana ciężkiej i intensywnej chemioterapii. Koszty leczenia znacznie przekraczają możliwości finansowe rodziny. Część leków, które niwelują skutki uboczne leczenia, nie jest refundowana przez NFZ.
W styczniu br., z powodu braku odporności, Wiktoria zachorowała na sepsę. Z tego powodu nie chodzi, porusza się jedynie na wózku inwalidzkim.
Konieczna jest pilna rehabilitacja ruchowa. Ze względu na bardzo odległe
terminy rehabilitacji w ramach NFZ niezbędne jest skorzystanie z rehabilitacji prywatnej, bardzo kosztownej.
Fundacjadzieciom„zdążyćz Pomocą”, 0000037904,celszczegółowy:
21374Kiezikwiktoria.

Jurek Mańkowski
urodził się pod koniec sierpnia 2010 roku. Ma zespół Downa. Siadł jak
miał rok, zaczął chodzić w wieku dwóch lat. Jego najnowszym sukcesem
jest układanie dużych puzzli. Jest pogodnym i odważnym chłopczykiem
niosącym uśmiech i pociechę wszystkim potrzebującym (np. płaczącym
siostrom, kotu, który chce wrócić do domu, psu, który nie ma jedzenia
w misce). Jest opóźniony w rozwoju umysłowym i nad wyraz rozwinięty
w rozwoju emocjonalnym.
StowarzyszenieRodziniopiekunówosóbzzespołemdowna„BardziejKochani”;
KRS:0000032355;celszczegółowy:JurekMańkowski,umowa195/2013

Zosia Szczerba
ma 1,5 roku. Jest chora na nieuleczalną chorobę mukowiscydozę, z którą
boryka się każdego dnia. Leczenie jest bardzo drogie, a miesięczny koszt
lekarstw to 1000-3000 zł. Rodzina marzy, by móc pozwolić sobie na zakup
sprzętów rehabilitacyjnych oraz kamizelki, której koszt to ok. 40 tys. zł.
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Wiktoria Frontczak
ma 5 lat. Kiedy miała 2 lata zdiagnozowano u niej autyzm. Postrzega świat
inaczej niż inne dzieci, nie mówi, nie rozumie poleceń. Wymaga systematycznej terapii, która jest bardzo kosztowna.
FundacjaKrokpo Kroku,KRS: 0000287008,celszczegółowy:wiktoriaFrontczak,subkonto 023.

Piotr Orlak
w 2006 roku w wieku 33 lat doznał wylewu. Lekarze nie dawali mu dużych szans na przeżycie. Jednak po tygodniu wybudził się ze śpiączki.
Obecnie, dzięki żmudnej i długotrwałej rehabilitacji, jest w stanie kroczyć przy chodziku po płaskiej powierzchni, słabo mówi i czuje się jak
kameleon, bo widzi podwójnie.
Prosi o wsparcie na leczenie i rehabilitację, które pozwolą mu wrócić
do normalnego życia.
Fundacjaavalon,KRS: 0000270809,celszczegółowy:orlak 1567.

Wojciech Kowalczyk
od urodzenia choruje na rdzeniowy zanik mięśni SMA. Mimo tak ciężkiej
choroby nie poddaje się. Największą jego pasją jest muzyka. Kocha śpiewanie i to jest też metoda rehabilitacji, wspomożenie wydolności płuc.
Jest po pierwszym przeszczepie komórek macierzystych (I faza) w prywatnej Klinice Medical Magnus i ma nadzieję na kolejne przeszczepy.
Nadzieją jest wspomaganie organizmu komórkami macierzystymi, aby
dać siłę i czas na dożycie do Terapii Genowej lekiem ChariSMA, nad którym kończą się badania, szanse na to leczenie pojawią się dopiero za 3
lata. Koszt jednego przeszczepu komórek macierzystych wynosi aż 21 tysięcy złotych, a do tego leki i intensywna rehabilitacja.
Fundacjadzieciom„zdążyćz Pomocą”, 0000037904,celszczegółowy:
13830Kowalczykwojciech.

MaTioFundacjaPomocyRodzinomi chorymna MuKowiScydozĘ,KRS: 0000097900,
celszczegółowy:dlazofiiSzczerba.

Ireneusz Błaszak
Jest osobą niepełnosprawną, poruszającą się na wózku od urodzenia.
Ma 30 lat i mieszka w Legionowie. Tu też kończył szkołę podstawową
i gimnazjum, a w chwili obecnej przebywa w domu. Ma ciężką sytuację,
dlatego też prosi o 1%, aby, korzystać z wyjazdów rehabilitacyjnych oraz
zakupić sprzęty do usprawnień życia codziennego.
dolnośląskaFundacjaRozwojuochronyzdrowia,KRS0000050135,BłaSzaK

Kacper Wlazło
ma 12 lat. Urodził się z Zespołem Downa. Nadal nie potrafi wyraźnie mówić, dlatego potrzebuje zajęć z logopedą oraz z dodatkowych metod komunikacji. Potrzebuje również stałej rehabilitacji, aby wzmocnić mięśnie. Zebrane pieniądze pozwolą mu na sfinansowanie rehabilitacji, logopedii i zajęć z alternatywnych metod komunikacji oraz zakup specjalnego obuwia ortopedycznego.
Stowarzyszenie„BardziejKochani”,KRS 0000032355celszczegółowy:
Kacperwlazło 243/2014.

InformatorPowiatuLegionowskiego

Kurier

15

Uroczystości w Palmirach
wzwiązkuz75.rocznicąrozstrzelania191mieszkańcówLegionowaimiejscowościdzisiajnależącychdopowiatulegionowskiegonacmentarzu-mauzoleum
wPalmirachodbyłysięuroczystościpatriotyczne.

Starosta Jan Grabiec i prezydent Roman Smogorzewski złożyli wiązanki na grobie wójta
Mikołaja Bożyma

P

odczas okupacji, 26 lutego 1940
r. Niemcy w palmirskim lesie
rozstrzelali 191 mieszkańców
Legionowa i okolic. Ofiary hitlerowskiego terroru przed wojną i w jej
trakcie wyróżniały się patriotyzmem

i zaangażowaniem w życie społeczności lokalnej. Wśród nich znalazł się
Mikołaj Bożym – legionowski wójt
czasu wojny.
Pierwsza część uroczystości odbyła
się przed muzeum w Palmirach. Prze-

mówienia wygłosili: poseł Zenon Durka, prezydent Roman Smogorzewski
oraz przedstawicielka środowisk
kombatanckich Bronisława Mazur.
Kolejnym punktem programu było
złożenie kwiatów na grobach poległych. Na każdej mogile spoczęły biało-czerwone róże. Następnie uczestnicy
udali się w miejsce, gdzie hitlerowcy
rozstrzelali naszych rodaków. O modlitwę za zmarłych został poproszony ks.
dziekan Lucjan Szcześniak. Część ofiar
stanowiły osoby wyznania żydowskiego. Dlatego modlitwę odmówił również
naczelny rabin Polski Michael Schudrich. Następnie przedstawiciele senatu i sejmu, samorządów, służb mundurowych, środowisk kombatanckich
i patriotycznych, szkół złożyli kwiaty
pod krzyżem upamiętniającym miejsce mordu. Jako ostatni przemówili senator Anna Aksamit i starosta Jan Grabiec dziękując wszystkim, którzy zdecydowali się uczcić pamięć poległych.

Ostatnim akcentem uroczystości
było zwiedzanie palmirskiego muzeum. W gmachu zgromadzone są

Dziewczęta z 22. Legionowskiej Drużyny
Harcerek "Świt" w palmirskim muzeum

przedmioty wydobyte z masowych
grobów w Palmirach i okolicach. Wiele z tych niemych świadków hitlerowskiej zbrodni pozwoliło zidentyfikować zwłoki, rodzinom odnaleźć ciała
najbliższych pochowanych w palmirskim lesie. Większość grobów pozostaje jednak anonimowa. Starostwo
Powiatowe, Urząd Miasta Legionowo
i Muzeum Historyczne w Legionowie
podejmują starania o świadectwa,
które pozwolą poznać tożsamość dotąd nie rozpoznanych ofiar. Osoby,
które posiadają choć szczątkową wiedzę na temat aresztowań, jakie przeprowadzili w Legionowie i okolicach
Niemcy przed 26 lutego 1940 r., mogą
zgłaszać się do Muzeum w Legionowie, do kierownika filii „Piaski” Mirosława Pakuły mailowo – miroslaw.pakula@muzeum.legionowo.pl lub telefonicznie – nr (22) 378 33 54.
MaRiuSzKRaSzEwSKi

14 kilometrów do Unii
Kontynuujemy wywiad z prezesem Krajowego Stowarzyszenia Brasławian Władysławem Krawczukiem.
Grupa brasławskich dzieci polonijnych
na wycieczce w Wilanowie

Zgodzi się Pan opowiedzieć o swoich
polskich korzeniach?
Są bez tajemnic, przeproszę jednak
najpierw Czytelników prostując
uprzednią nieścisłość. W 9 brasławskich szkołach uczy się fakultatywnie 161 uczniów i dalszych 36 jest aktywnych w polskich kółkach. Urodziłem się w Brasławiu w związku wilnianina i mojej matki, z rodu Romanowskich na Łotwie w dawnych polskich Inflantach. Siedziba ich w zaścianku Smuciany przemianowanym
na Romany, jeszcze z nadania Stefana
Batorego, znajduje się niespełna 35 km od Brasławia. Dziadek Arnold był wśród inflanckich Polaków
uznanym organizatorem niepodległościowym. Zdradzony po spotkaniu
z Marszałkiem J. Piłsudskim znalazł
się w dyneburdzkiej twierdzy, skąd
zbiegł przedostając się w 1920 r.

do polskiego Brasławia. Tu uzyskał
stanowisko wicestarosty i odpowiedzialność za sprawy wojskowe. Później dołączyła babcia Anna z czworgiem potomstwa, w tym najmłodszą
Janiną, moją przyszłą matką. Dziadek
zmarł w 1928 r. i rodzina musiała radzić już sama. Ojciec mój Józef, syn
Kazimierza mechanika flotylli rzecznej, przechodził nie mniej dramatyczne losy. Po usamodzielnieniu się, już
jako kolejarz znalazł się w Brasławiu.
Wyjechaliśmy stamtąd w 1945 r. w 3miesięczną podróż do Kętrzyna. Tu
zaczynają się klarować wspomnienia
w mojej pamięci a wcześniejsze dzieje poznaję z przekazów, również starszej siostry Marysi, od półwiecza legionowianki i seniorki rozległego już
rodu Warzyńskich. Ponowny związek
ze środowiskiem kresowym i podróże
tam rozpocząłem przed ok. 10 laty,

uzyskując z czasem życzliwe zainteresowanie i wsparcie legionowian
z ich Starostwem i Miastem.
Jakie wspólne przedsięwzięcia dotychczas zrealizowali polscy brasławianie
z miastem Legionowo i powiatem?
Z najważniejszych – zaczęło się
od zaproszeń stamtąd na kolonie letnie dzieci o polskich korzeniach
i uczące się j. polskiego. Kolonie zawsze znakomicie prowadzone, atrakcyjne, z gościną w rodzinach i spotkaniami rodaków z naszego środowiska.
Wracały zadowolone i zadziwione
tym, jak wielu przyjaciół ma Brasławszczyzna.
Później doszła wśród legionowian
zbiórka książek do szkolnych bibliotek. Najwartościowsze z zebranych
kilku tysięcy, łącznie z płytami polskiej muzyki od innego darczyńcy, już

tam są. Legionowian honorowano wtedy również poczesnym udziałem delegacji w wielkiej uroczystości brasławskiego Sanktuarium związanej z rocznicą koronacji obrazu Matki Bożej.
Legionowianie włączyli się także
do szkolenia żeglarskiego brasławskiej młodzieży, które od początku
naszych kontaktów prowadzimy. To
rejon całkowicie w tym względzie
dziewiczy przepięknych jezior oraz
szlaków wodnych, zabiegamy więc
również o jego popularyzację.
W dziedzinie kultury tradycyjne
się stały udziały naszych zespołów artystycznych w międzynarodowych festiwalach Brasławskie Zorze. Artyści
z Serocka i Nieporętu odwiedzali
z koncertami Brasław i inne miejscowości rejonu z licznymi środowiskami polskimi, włączając do swoich programów prezentacje dzieci brasławskich szkół. Nie pomijaliśmy również
odwiedzania Miejsc Polskiej Pamięci.
Prezentowaliśmy ponadto wystawę
– Legionowo i współczesna Polska
oraz książki o Brasławszczyźnie polskich autorów łącznie z ich osobami.
Rozpoznawaliśmy także możliwość
działań powstrzymujących techniczną
degradację Domu Polaka w Brasławiu.
Choć jeszcze niezdefiniowane, poznawaliśmy również brasławskie możliwości i zainteresowania do ekonomiczno-gospodarczej z nami współpracy.
Co planujemy w tym roku?
Wszystko co z powyższego wynika.
Starosta już wystąpił do swoich brasławskich partnerów o spotkanie
z naszą delegacją, która odwiedzi
również Dyneburg.

Niepokoi organizacja w tym roku
letniej kolonii dla brasłaskich dzieci.
Już w ubiegłym roku nastąpiła przerwa spowodowana nagłą zmianą kierunku przekazania państwowych
środków na wspieranie tych działań.
Dysponent niespodziewanie przekazał to w gestię Caritas Białoruś. W ten
sposób tylko jedna z naszych północnych diecezji zapełniła się prawie 600
białoruskimi dziećmi z obwodu witebskiego. Widziałem białoruskie
ogłoszenia Caritas w Brasławiu
– zgłaszajcie dzieci, pojedziemy z nimi do Polski. Nic podobnego nie trafiało do szkół, gdzie uczą j. polskiego.
To również degradacja pozycji Związku Polaków na Białorusi. Byłem załamany podobnie jak nasze nauczycielki, które pytały – jak mamy teraz zachęcać do polskiej nauki dzieci, co robić, aby wybierały ten język? Próby
rozmowy o różnych tych sprawach
z nowym szefem polskich konsuli
w Mińsku pozostają bez odbioru. Załatwiane wiz w sprawach polonijnych
nadal jest największą udręką organizatorów, przeciąganą do ostatniej
chwili przed wyjazdem.
W naszej działalności nadal priorytetem pozostaje współpraca szkolna,
kultura i turystyka rozwijana w nowym trójkącie polsko–białorusko-łotewskim. U legionowian natomiast
nadal zabiegamy o każdą pomoc
w rozwijaniu brasławskiego żeglarstwa. Od najdrobniejszych przekazów
osprzętu, poprzez szkolenia a także
rekreacyjne wyjazdy z własną łódką.
Przecież z Brasławia jest tylko 14 km
od granicy Unii.
RozMawiałMaRiuSzKRaSzEwSKi
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Wybierz sportowca roku 2014
PorazdrugiwybierzemySportowcaRokuPowiatuLegionowskiego.dotegorocznejedycji
zgłoszonychzostałoośmiorokandydatówdotegotytułu.Poniżejprezentujemyichsylwetki.
Agata Błażewska
Agata ma 17 lat, jest
uczennicą drugiej klasy
Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego w Warszawie. Jej
hobby to windsurfing, wakeboarding,
pływanie, kolarstwo, snowboard, żeglarstwo, czytanie książek.
Agata jest sportowcem wszechstronnym,
osiągającym sukcesy zarówno w żeglarstwie, jak i snowboardzie. Mimo młodego wieku jej dokonania są imponujące: 3
złote medale Mistrzostw Polski Juniorów
(SBX, PGS, KOM) w 2012 roku, zloty,
srebrny i brązowy medal w Mistrzostwach Polski Juniorów w 2013 roku
(SBX, PSL, PGS), 6. miejsce w Mistrzostwach Polski Kobiet (żeglarstwo, 420)
w 2012 roku. Agata wciąż się rozwija,
o czym świadczą jej osiągnięcia w 2014
roku. Jej pasja może być wzorem dla
młodzieży i wizytówką Powiatu Legionowskiego.

Osiągnięcia Agaty w 2014 roku:
3. miejsce w Mistrzostwach Polski 420
(żeglarstwo)
2. miejsce w Pucharze PZŻ 420 (żeglarstwo)
Złoty medal w Mistrzostwach Polski
Juniorów (snowboardcross)
Emil Dobrowolski
Emil ma 29, od osiemnastu lat trenuje bieganie.
Od 2010 roku odnosi
sukcesy na Mistrzostwach Polski. Interesuje
się muzyką i sportem.

Emil o sobie, swojej pasji, treningach
i planach:
W zeszłym roku zdobyłem trzy medale
Mistrzostw Polski w kategorii senior,
poprawiłem rekordy życiowe na dystansach od 5000 m do maratonu, poza tym
na dystansie maratonu mam Mistrzowską Klasę Sportową.
Osiągnięcia Emila w 2014 r.:
srebrny medal Mistrzostw Polski w Maratonie
brązowy medal Mistrzostw Polski
w biegu na 10km
srebrny medal Mistrzostw Polski w biegach przełajowych
III miejsce na 10km w biegu „Biegnij
Warszawo” (pierwszy Polak)
II miejsce w Maratonie w Poznaniu
(pierwszy Polak)
Joanna Kaczyńska
Joanna ma 30 lat. Jej nieodłączną pasją jest sport.
Dotychczas trenowała
lekkoatletykę, pływanie,

Kurier

karate. Od 10 lat trenuje kulturystykę
i fitness. Od trzech lat jest czynnym zawodnikiem. Poza tym jest także trenerem personalnym, fizjoterapeutą, instruktorem WOPR i instruktorem fitness. vUwielbia podróże, dobre kino,
książki i gotowanie.
Joanna o sobie, swojej pasji, treningach i planach:
Tym Plebiscytem chciałabym pokazać,
że ten sport jest piękny. Startuję
od 2013 roku i od razu zdobyłam Mistrzostwo Polski. Chciałabym także zawalczyć na arenie międzynarodowej.
Osiągnięcia Joanny w 2014 r.:
Mistrzostwo Polski w Fitness Bikini
7 miejsce na Mistrzostwach Europy
w Fitness Bikini.
Paweł Kozarzewski
Paweł ma 28 lat, pochodzi z niewielkiej miejscowości Zalesie Borowe
w gminie Serock.
Wcześniej zapalony motocyklista, obecnie zapalony pilot motoparalotniowy. Od 2013 roku również pilot Motoparalotniowej Kadry Narodowej
PPG. Oprócz motoparalotni i motocykli
interesuje się również fotografią.

Paweł o sobie, swojej pasji, treningach i planach:
Motoparalotniarstwo uprawiam od 2,5
roku. Duża determinacja oraz wiele wyrzeczeń pozwoliło mi dołączyć w tak
krótkim czasie do światowej czołówki.
Jestem dwukrotnym drużynowym mistrzem świata. Od zawsze utożsamiam
się z miejscowością, z której pochodzę,
gminą oraz powiatem. Latanie stało się
dla mnie czymś więcej niż tylko pasją.
Staram się zarażać tym sportem najmłodszych, organizując spotania pro
bono w przedszkolach i szkołach na terenie całego powiatu. Chętnie uczestniczę w imprezach planerowych w swojej
gminie gdzie oprócz prezentacji sprzętu zawodniczego wykonuję krótkie pokazy. Jestem wolontariuszem fundacji
„Mam marzenie”, w której spełniamy
marzenia najmłodszych dotyczące latania.

udział w pokazach „Piknik Szybowcowy” Leszno 2014
Madlena Kratiuk
Madlena trenuje podnoszenie ciężarów. Sport
ukierunkował jej życie,
dlatego jest nauczycielem wychowania fizycznego w dwóch szkołach oraz trenerem
w wiodącej dyscyplinie sportu. Jej drugą pasją są jednoślady, uzupełniają
sport i tworzą pewien styl życia.

Madlena o sobie, swojej pasji, treningach i planach:
Sporty indywidualne nie są tak popularne w Polsce, jak drużynowe. Trudno jest
się przebić przez erę gier zespołowych,
jeżeli chodzi o pozyskanie zainteresowania kibiców i sponsorów, w szczególności, gdy jest się kobietą. „Ciężka praca
jest kluczem do sukcesu, aby go osiągnąć pierwsze, co musisz zrobić, to zakochać się w ciężkiej pracy” – to jednak
mnie nie demotywuje.
Najtrudniej wyglądają przygotowania
do zawodów w „sprzęcie”, ponieważ
wtedy zaangażowanie wzrasta do kilku
osób na treningu do jednego zawodnika. Wówczas zakładany jest ciasny
„sprzęt” wspomagający dany bój. Nie
jest on obojętny dla ciała zawodnika, powoduje rozległe siniaki, obtarcia, czasem nawet rany.

Osiągnięcia Madleny w 2014 r.:
I miejsce w Pucharze Polski w Wyciskaniu Sztangi Leżąc
III miejsce na Mistrzostwach Polski
w Wyciskaniu Sztangi Leżąc
III miejsce na Mistrzostwach Polski
w Trójboju Siłowym Klasycznym.
Kamil Otowski
Kamil ma 15 lat, jest osobą z niepełnosprawnością
ruchową. Jego zainteresowania to sport – w szczególności piłka nożna,
a także historia II Wojny Światowej.
Aktualnie sklasyfikowany jest w klasie
startowej S-3 na trzecim miejscu w rankingu światowym i drugim miejscu
w rankingu europejskim na 100 m stylem grzbietowym. Pomimo niepełnosprawności ruchowej stara się, aby nie
było dla niego rzeczy niemożliwych.

Osiągnięcia Kamila w 2014 r.:
cztery srebrne medale na Mistrzostwach Hiszpanii w klasie startowej S-3
(50 m stylem dowolnym, 50 m stylem
grzbietowym, 100m stylem dowolnym
i 100m stylem grzbietowym)
srebrny medal na Mistrzostwach Polski
w klasie startowej S-3
złoty medal na Mistrzostwach Polski
w sztafecie 4x50m stylem dowolnym
powołanie do kadry narodowej na 2015 r.
Michał Perl
Michał jest uczniem klasy maturalnej Liceum
Salezjańskiego w Legionowie. Interesuje się fizjoterapią, masażem
leczniczym. Lubi rywalizację w różnych dziedzinach np. gry komputerowe i inne sport. Jego najważniejszą pasją od 11 lat jest pływanie.

Michał o sobie, swojej pasji, treningach i planach:
Wiele lat czekałem na tak udany sezon
sportowy, podczas którego odniosłem
spektakularny sukces w klasyfikacji
końcowej Pucharu Polski, a także
pierwszy w karierze medal na Mistrzostwach Polski Juniorów 17-18-letnich.
Osiągnięcia Michała w 2014 r.:
zwycięstwo w Pucharze Polski w pływaniu w sezonie 2013/14 w kategorii
Junior 17-18 lat
brązowy medal Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży – Mistrzostw Polski Juniorów 17-18 lat w konkurencji 50 m
stylem klasycznym
srebrny medal ISM w Berlinie w konkurencji 50 m stylem klasycznym w kategorii Junior.
Dawid Szulich
Dawid (24 l.) to student
prawa na Akademii Leona
Koźmińskiego
w Warszawie. Posiadacz
najlepszego czasu w historii Polski na 100 i 50 metrów stylem
klasycznym w pływaniu. Interesuje się
motoryzacją, nowinkami technicznymi,
sportami samochodowymi. Kocha zdrową rywalizację w różnych dziedzinach
np. gokarty, bilard, gry komputerowe,
sporty. Najważniejszą pasją i jednocześnie pracą od 15 lat jest pływanie.

Osiągnięcia Dawida w 2014 roku:
Mistrz Polski na dystansie 50m stylem
klasycznym na głównych Mistrzostwach Polski Seniorów
Mistrz Polski na dystansie 100 m stylem klasycznym na zimowych Mistrzostwach Polski Seniorów.

Osiągnięcia Pawła w 2014 roku:
Złoty medal – VIII Motoparalotniowe
Mistrzostwa Świata Matkopuszta/Węgry 2014 w drużynie
Srebrny medal – VIII Motoparalotniowe
Mistrzostwa Świata Matkopuszcza/Węgry 2014 – kat. drużyn PF1
Złoty medal – klasa PF1 XV Mikrolotowe Mistrzostwa Podlaskiego Kontakty 2014
II miejsce klasa PF1 Galiny 2014

Kurier. Informator Powiatu Legionowskiego
Adres: 05-119 Legionowo, ul. gen. Wł. Sikorskiego 11, tel. 22 7640 505, e-mail: promocja@powiat-legionowski.pl
Redakcja: Joanna Kajdanowicz, Mirosław Pachulski (redaktor naczelny), Mariusz Kraszewski. Współpraca: Wydział Promocji
i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Legionowie. Redakcja nie odpowiada za treść zamieszczonych reklam.
Zastrzegamy sobie prawo skracania i redagowania tekstów. Nie zwracamy materiałów niezamówionych.
Druk: Polskapresse Sp. z o.o., tel 22 483 99 15
Skład: Adam Dziewicki
Wydawca: Starostwo Powiatowe w Legionowie

