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Wnumerze...

Czy powiat legionowski będzie nadal inwestował w rozwój naszego regionu?
Czy też wciąż będzie karany za swój sukces?

W

ubiegłym roku na dobre rozpoczęła się batalia o zmianę sposobu naliczania subwencji
równoważącej, czyli tzw. janosikowego,
które gminy, powiaty i województwa
płacą na rzecz innych samorządów.
Przypomnijmy, że powiat legionowski
płaci 98% „daniny” od swoich dochodów powyżej 125% średniej krajowej

dochodu powiatu na mieszkańca.
Po zapłaceniu „janosikowego” nasz powiat spada z 11 na 287 miejsce
pod względem dochodów z PIT
na mieszkańca. Starosta Legionowski
Jan Grabiec wraz z Koalicją Powiatów,
Marszałkiem Mazowsza i przedstawicielami inicjatywy Stop Janosikowe postanowił to zmienić.

Spacerkiem
pohistorii
Już w przyszłym roku spacerując szlakami turystycznymi na
terenie naszego powiatu będziemy mogli zatrzymać się
w oznaczonych miejscach związanych z historią walk o wolność.

W

legionowskim starostwie trwają
prace nad projektowaniem szlaków patriotycznych w oparciu
o miejsca pamięci narodowej, znajdujące
się w powiecie. Ideą przedsięwzięcia jest
ich skatalogowanie, wytyczenie oraz
oznakowanie miejsc i szlaków turystyczno-historycznych, opracowanie i publikacja przewodnika oraz mapy, utworzenie platformy internetowej, działania
edukacyjne i promocyjne.
Inicjatorem przedsięwzięcia jest Zespół Ochrony Pamięci AK przy Kole
im. ppłk. E. Dietricha Światowego
Związku Żołnierzy AK w Legionowie.

Patronują mu Starosta Legionowski,
Prezydent Miasta Legionowa, Burmistrz Miasta i Gminy Serock, Wójt
Gminy Jabłonna, Wójt Gminy Nieporęt
oraz Wójt Gminy Wieliszew, Muzeum
Historyczne w Legionowie i Towarzystwo Przyjaciół Legionowa. Organizatorzy zwrócili się o patronat do Rady
Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa.
Do współpracy włączyli się również
przedstawiciele Nadleśnictwa Jabłonna, PTTK Oddziału „Mazowsze” oraz
Hufca ZHP Legionowo. Do konsultacji
historycznej zaproszeni zostali znawcy
i miłośnicy historii regionu.

Jesienią ubiegłego roku z inicjatywy starosty legionowskiego powiaty
położone wokół Warszawy zawiązały
koalicję, która podjęła działania mające zmienić wysokość „janosikowego”,
gdyż w obecnej formule hamuje on
rozwój samorządów.
– Mieszkańcy powiatów podwarszawskich czują się okradani z wła-
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snych dochodów, które powinny być
przeznaczane na realizację ich potrzeb – mówi Grabiec. – Udział „janosikowego” w naszych dochodach
stanowi już tak duży procent, że powiat legionowski w tym roku ma
ujemną nadwyżkę operacyjną, czyli
mamy więcej wydatków bieżących
niż dochodów bieżących – podkreśla
starosta.
Przedstawiciele koalicji powiatów
nie ukrywają, co sądzą o konieczności płacenia subwencji równoważącej.
Starosta Otwocki Bogumiła Więckowska oceniła „janosikowe”, jako „zbójeckie” a Jan Żychliński Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego
porównał powiaty do rannego żołnierza, który bez natychmiastowej pomocy wykrwawi się na śmierć.

CzypowstrzymamyJanosika?

Euro 2012 w powiecie
Dowody i prawka
za darmo

W sprawę „janosikowego” zaangażowali się posłowie. W sejmie odbyły
się konferencje prasowe. Szczególne
zaangażowanie wykazują Ryszard
Kalisz z SLD, Andrzej Halicki z PO,
Piotr Zgorzelski z PSL, Artur Dębski
z RP. Janosikowe łączy więc przedstawicieli różnych ugrupowań. Sprawa, dzięki obywatelskiemu projektowi zmiany janosikowego trafiła już
pod obrady sejmu. Obecnie kwestią
zmian w subwencji równoważącej
zajmuje się Komisja Samorządu Terytorialnego oraz Komisja Finansów.
Starosta Jan Grabiec prezentował
na Komisji Samorządu propozycje
zmian w ustawie, na które liczą powiaty. Chodzi o 30% zmniejszenie
wysokości tej daniny. Powiat Legionowski zapłacił w ubiegłym roku ponad 7 milionów.

Krótko
Facebookoweźródło
informacji
Od kilku lat już wiadomo, że Internet jest nieograniczonym źródłem informacji. Znajdują się tam
również wiadomości na temat powiatu legionowskiego. Po dane
z pierwszej ręki zapraszamy
na stronę powiat-legionowski. pl,
a także na powiatowy profil na facebook’u. Mogą tam Państwo nie tylko znaleźć aktualne informacje, ale
również wziąć udział w licznych
konkursach, w których na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody.

MazoviaCup
po razpiąty
Znamy już termin tegorocznych
Otwartych Mistrzostw Mazowsza
Samorządów w Piłce Nożnej. Tym
razem urzędnicy zmierzą się na polu sportowej rywalizacji wyjątkowo
wcześnie. W ramach rozgrzewki
przed Euro MazoviaCup odbędzie
się już 24 i 25 maja. Już teraz zapraszamy do kibicowania swoim
drużynom – atmosfera z pewnością
będzie gorąca:)

Bysiędzieci
nienudziły
Rodzice załatwiający sprawy
w urzędzie w towarzystwie swoich
pociech często mają nie lada problem, gdy maluch zaczyna się nudzić. Powiatowi urzędnicy postanowili temu zaradzić i, w ramach akcji „Urząd przyjazny mamie i dziecku”, stworzyć w starostwie dwa kąciki zabaw. Ich ostateczna forma zależeć będzie od wyników konkursu,
o którym poinformujemy Państwa
w kolejnych numerach Kuriera oraz
na stronach internetowych powiatu
legionowskiego.

Dotychczasowe działania objęły
m.in. zinwentaryzowanie 81 miejsc
na terenie powiatu legionowskiego.
Wstępnie wskazano kilka szlaków
pieszych, o długości ok. 140 km.
Koordynatorem projektu jest Wydział Promocji i Rozwoju Społecznego
Starostwa Powiatowego w Legionowie.
Organizatorzy przedsięwzięcia będą
ubiegać się o dofinansowanieze środków z projektu „PO RYBY 2007–2013”
w Lokalnej Grupie Rybackiej Zalew Zegrzyński.
Termin oficjalnego otwarcia szlaków planowany jest na drugą połowę 2013 roku.
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Dzieci mówią...

Słowniczek
turystyczny
Bojer, także Ślizg lodowy
– jednostka napędzana siłą wiatru.

Przedszkole „Wyspa Skarbów”
wychowawczyni: pani Katarzyna Pietrzykowska

Jan
Olszewski
Co to jest bojer? – mi bojer kojarzy się
z bojką na wodzie. Blisko plaży, to jak
jest głęboko już, to bojki wyznaczają
to miejsce. Według mnie nie można
jeździć na kałuży, bo może być za mały lód i można utonąć. Jeździ się np.
na jeziorze.
Co to jest wędkarstwo? – według
mnie wędkarstwo to łowienie ryb.
Można łowić różne ryby. Mój kolega
Kuba Kulfan złowił kilka płotek, to taka mała ryba. Według mnie można łowić w lato, na wiosnę. W kałuży to nie
można wędkować, ale np. na Zegrzu.

Bruno
Tomkiewicz
Co to jest bojer? – ja byłem teraz u taty w domu i miałem zabawki, dużo
ich i się nimi bawiłem. Nie lubię się
ślizgać, bo się boję, że się przewrócę.
Według mnie ślizga się na butach. Ja
zjeżdżałem kiedyś na rurze i się uderzyłem w ucho, czoło i w plecki i położyłem się i bach się pochlapałem.
Co to jest wędkarstwo? – ja mam zygzaka Mc Queena, on się ściga.

Jakub
Kulfan
Co to jest bojer? – ja widziałem takie
bojki w Białymstoku. Kąpałem się
tam. Doszedłem do połowy kąpiąc się
ponieważ było strasznie daleko do tej
bojki. Ja raz jeździłem na lodowisku
jak miałem 5 lat. Nigdy nie jeździłem
na jeziorach, bo czasami jak zrobisz 2
kroki, to może się okazać, że jest
mniejszy lód i może pęknąć i można
utonąć.
Co to jest wędkarstwo? – ja kiedyś łowiłem ryby w Augustowie i później je
jadłem. Wędkowałem z dziadkiem Jankiem. Złapaliśmy płotki i uklejki. Ja
złowiłem też ryb 19, a dziadek tylko 4.
Razem 23.

Hubert
Spaniał
Co to jest bojer? – ja ślizgałem się
na lodowisku na łyżwach, ale bardzo
szybko. O tak brrrr....
Co to jest wędkarstwo? – ja wędkowałem z babcią. Złapaliśmy nawet 27
ryb. Było one takie żółte i takie małe.
One były jadalne. Nie pamiętam jak
się nazywały.

Jakub
Kucharczyk
Co to jest bojer? – według mnie taki
ślizg może służyć do ślizgania się
na łyżwach. Ja nie bałem się ślizgając
się. Jak byłem na wakacjach, to ślizgałem się na nartach i się nauczyłem
od razu.

Jakub
Andrukiewicz
Co to jest bojer? – ja zjeżdżam na
sankach i na jabłuszku. Na ślizgu się
jeździ bardzo szybko, tak jak
błyskawica i przeganiam wszystkie
samochody, które jadą. U mojej babci
była skocznia. Zbudowali są jakieś
dzieciaki.

Co to jest wędkarstwo? – ja mam
w domu klony, one wędkują

Leon
Wojtachnia
Dobrusia
Truszkowska
Co to jest bojer? – ja tam nie chodzę
na łyżwy, ale chcę pójść. Nie umiem
jeździć, ale się szybko nauczę. Chciałabym kiedyś pojeździć na takim ślizgu lodowym tam gdzie Leon jeździ.
Według mnie można jeździć na zamarzniętej kałuży.
Co to jest wędkarstwo? – ja raz jak
byłam u babci to jechało się bardzo
długo i wtedy mój dziadek i tata poszli
łowić ryby. Później my kobiety to przyrządzałyśmy.

Co to jest bojer? – ja też jeżdżę na łyżwach od niedawna, przez 2 tygodnie.
Jeżdżę na łyżwach w Legionowie
na piłce. Jeżdżę tam sam, a wcześniej
jeździłem z rodzicami. Dojeżdżam tam
samochodem zawsze wieczorami, np.
jutro tam jadę. Gra tam muzyka.
Co to jest wędkarstwo? – ja wędkowałem z dziadkiem Romkiem. Nie umiem
zaczepiać robaka, ale umiem wyjmować haczyk bezboleśnie jak niechcący
ktoś komuś zahaczy. Raz wyjmowałem
go tacie mojej koleżanki. Tylko troszkę
go bolało. Trzeba być więc uważnym,
bo jak się kogoś zahaczy to można
później wrzucić do wody.

W bojerach pędnikiem jest żagiel (lub rzadziej płat lotniczy
– skrzydło) poruszająca się na płozach po zamarzniętych zbiornikach wodnych. O poruszającym
się bojerze mówimy, że „lata”.
Początki wykorzystania zamarzniętych tafli wody do celów żeglarstwa datują się na początek XVII wieku w Holandii. Pierwsze bojery służyły do transportu towarów oraz ludzi i w prawie niczym nie przypominały dzisiejszych konstrukcji. Pod koniec XVIII wieku ślizgi pojawiły
się w Ameryce Północnej, gdzie
przybyły razem z emigrantami
z Holandii.
Prawdopodobnie tam właśnie
w 1790 r. nad rzeką Huston powstał pierwszy na świecie ślizg rekreacyjny.
W Polsce w latach sześćdziesiątych XX wieku niezwykłą popularność zdobył skonstruowany
w 1937 przez Williama D. Sarnsa
bojer DN, którego nazwa jest
skrótem od nazwy gazety Detroit
News. Redakcja gazety ogłosiła
konkurs na projekt bojera, który
miał być konstrukcją jednoosobową, tanią i łatwą w transporcie.
Obecnie DN jest najpopularniejszym rodzajem bojera używanym
na całym świecie. Od lat polscy
żeglarze sięgają po najwyższe trofea w tej klasie.
Wędkarstwo – rodzaj hobby, zajęcia rekreacyjnego i sportu, polegający na łowieniu ryb na wędkę.

Z dziećmi rozmawiał: Marcin Dembowski

MAMUSIOWO– KLUBDLAMAM
Opiekujeszsiędzieckiemw domu?Niemyśliszo niczympozazupkami,wysypkamii pieluchami?
Chciałabyśporozmawiaćz osobami,któresąna podobnymetapie?A może
potrzebujeszporadysprawdzonegospecjalisty?Klubdlamamw Łajskachto
miejsciedlaCiebie.
„Mamusiowo”– klubdlamam,którywłaśnierozpocząłdziałalnośćw GminnymCentrumKulturyw Łajskach,zapraszaserdeczniemamyrazemz ichpociechamiw wiekuod zerado trzechlatna bezpłatnespotkania.Odbywająsię
onew każdyponiedziałekw godzinach 10.00– 13.00w salinr 3(GCKw Łajskach,ul.Moniuszki 2,rógul.Nowodworskiej).
Wszelkiewątpliwościrozwiejąi na pytaniaodpowiedzą:
Magda: 22 782 21 74, 604 733 510
Sylwia: 508 235 431

Wyróżnia się sześć rodzajów
wędkarstwa – w każdym z nich
używa się innej, odpowiedniej metody wędkowania i przystosowanej
do wybranej techniki łowienia
wędki:
• wędkarstwo morskie
• wędkarstwo muchowe
• wędkarstwo podlodowe
• wędkarstwo spinningowe
• wędkarstwo spławikowo-gruntowe
• trolling
Wędkarz powinien posługiwać
się sprzętem o określonych parametrach oraz posiadać licencję
(kartę wędkarską).
Wędkarstwo mogą uprawiać
osoby w każdym wieku. Od 14
roku życia można zapisać się
do Polskiego Związku Wędkarskiego (PZW), który powstał
w 1950 r. Jest to organizacja nadzorująca działania wszystkich
kół wędkarskich, istniejących
w większości dużych i średnich
miejscowości.
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EURO2012wpowiecielegionowskim

Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej to największa impreza, jaka kiedykolwiek gościła w naszym kraju. W dodatku EURO poniekąd zagości na terenie powiatu
legionowskiego za sprawą reprezentacji Grecji. Nic dziwnego, że samorządy zamierzają wykorzystać tą okazję do promocji naszego regionu.

P

rzypomnijmy, że poszczególne
mecze rozegrane zostaną na 4 stadionach w Polsce (Warszawa, Poznań, Wrocław, Gdańsk) i 4 na Ukrainie
(Kijów, Donieck, Lwów i Charków). Tam
skupią się emocje podczas spotkań, jednak mistrzostwa to także bazy pobytowe
i treningowe poszczególnych reprezentacji. Jedno z takich miejsc tworzą
wspólnie Centrum Kongresowe „Warszawianka” w gminie Serock i Stadion
Miejski w Legionowie. Właśnie tutaj
spać, trenować i odpoczywać będzie
drużyna Grecji, która nota bene rozegra
inauguracyjne spotkanie mistrzostw
z Polską 8 czerwca na Stadionie Narodowym w Warszawie.
Wybór miejsc na terenie powiatu
legionowskiego przez ekipę Grecji to
świetna wiadomość. Z pewnością
do naszego powiatu ściągną kibice

Z Brasławiem za Pan Brat
Po raz pierwszy w historii w powiecie legionowskim gościła oficjalna delegacja z Białorusi,
konkretnie z rejonu Brasławia. W tym położonym pod łotewską granicą mieście i jego okolicach
mieszka spora mniejszość polska.

JanuszKubicki,

CzłonekZarząduPowiatu
w Legionowie

Gdy w latach 90-tych XX wieku
formowało się współczesne państwo Bałoruś, ożywiły się działania polonijne. Załamanie przyszło
nagle, z chwilą delegalizacji
Związku Polaków na Białorusi. Sytuacja ta powoduje straty, szczególnie w odniesieniu do młodych
pokoleń Polaków. Coraz mniej
dzieci uczęszcza na naukę języka
polskiego: w regionie brasławskim
w 2005 r. było ich ponad 700, teraz 177. Wspierając działania Krajowego Stowarzyszenia Brasławian od czterech lat w powiecie legionowskim gościmy dzieci polskie z Białorusi. W Domu Polaka
w Brasławiu umieściliśmy polskie
książki zebrane przez społeczność
powiatu. Wspólnie z KSB zorganizowaliśmy w Polsce seminarium
dla nauczycieli jęz. polskiego. Nasze działania spotkały się z życzliwością bp W. Blina ordynariusza
Diecezji Witebskiej, jak również
administracji rejonu Brasławia.

Grecji, ale nie tylko oni. Warto pamiętać, że także Rosjanie rozgrywają
swoje mecze w Warszawie i kibice
znad Wołgi również zawitają w nasze
rejony, chociażby korzystając z oferty
noclegowej nad Jeziorem Zegrzyńskim.
Nic więc dziwnego, że powiat i poszczególne gminy przygotowują
na najbliższe miesiące skumulowaną
akcję promocyjną, wydawniczą, imprezową. Nie zabraknie imprez zarówno dla mieszkańców, jak i turystów-kibiców. Powiat zaprezentuje się
dzięki mistrzostwom na zewnątrz, to
bowiem rzadka okazja, by o naszym
regionie mówiono w całej Europie.
Na łamach Kuriera będziemy informować o działaniach wokół EURO 2012.

MirosławPachulski,

naczelnikwydziałupromocjii rozwojuspołecznego
StarostwoPowiatowew Legionowie
Moim zdaniem wspólne działania promujące gminy i powiat legionowski
w dużej części trzeba zaadresować do kibiców, którzy będą zakwaterowani
na naszym terenie, kibiców, którzy będą w Warszawie, mieszkańców aglomeracji warszawskiej oraz mediów. Samorządy gminne na pewno skierują
odpowiednią ofertę do swoich mieszkańców. Razem skupimy się, mam nadzieję, na promocji naszego regionu na zewnątrz tak, aby przy okazji EURO nasi goście zapamiętali tereny powiatu jako gościnne, dobrze przygotowane do obsługi turystów, atrakcyjne. Aby chcieli tu wrócić, aby nasz
region kojarzył się wyłącznie pozytywnie. Powiat przygotuje i wyda foldery promocyjne, zaprezentuje nasz region na największych targach turystycznych w Europie, które odbędą się w marcu w Berlinie. Dzięki
zaangażowaniu gmin nie zabraknie punktów informacyjnych, ofert kulturalnych czy sportowych, reklamy w mediach zewnętrznych. Wykorzystamy
współpracę z Mazowiecką Regionalną Organizacją Turystyczną. Mam
nadzieję, że wykorzystamy szansę, jaką daje tak wielka impreza.

Dorota Nidzgorska z hotelu Narvil w Serocku, przewodniczący Brasławskiego Rejonowego
Komitetu Wykonawczego Piotr Giszkieljuk, tłumaczka Svietłana Maculewicz

P

rzypomnijmy, że w ubiegłym roku powiat rozpoczął współpracę
z Brasławiem, inicjując akcję
zbierania książek dla mieszkających
tam Polaków. Dzięki współpracy
z Miejska i Powiatową Biblioteką Publiczną oraz zaangażowaniu mieszkańców kilkaset pozycji trafiło do Brasławia. Współpraca z rejonem brasławskim nie była jednak sformalizowana.
Dlatego w styczniu, na zaproszenie
starosty legionowskiego dwuosobowa
delegacja samorządu brasławskiego
odwiedziła nasz powiat. Dwa dni spędzili u nas Przewodniczący Brasławskiego Rejonowego Komitetu Wykonawczego Piotr Giszkieljuk oraz Naczelnik Wydziału Oświaty Ivan Oborovich, wspomagani przez tłumaczkę,
nauczycielkę języka polskiego w szkole w Brasławiu Svietłanę Maculewicz.

Podczas pobytu urzędnicy mieli okazję
zapoznać się z funkcjonowaniem polskich samorządów, organizacji non-profit, m.in. Powiatowej Izby Gospodarczej, LGD oraz WOPR, odwiedzić
placówki oświatowe oraz kilka obiektów turystycznych.
Wizytę gości z Białorusi uwieńczyło
podpisanie listu intencyjnego o nawiązaniu współpracy. W parafowanym
przez obie strony dokumencie strony
postanowiły rozwijać partnerskie stosunku w obszarach związanych z turystyką i rekreacją, przedsiębiorczością i oświatą. Istotnym aspektem
współpracy będzie też podtrzymywanie narodowych tradycji, które z roku
na rok na brasławszczyznie zanikają.

AnnaSzczepłek,

kierownikreferatumarketingu,UrządMiastaLegionowo
Wybór Legionowa na centrum treningowe EURO 2012 zainspirował
nas do opracowania bogatego programu imprez, konkursów i akcji promocyjnych. A że gościć będziemy drużynę grecką – ten właśnie motyw
będzie towarzyszył wielu wydarzeniom. Program opatrzyliśmy hasłem
przewodnim „Mamy piłkę”. Jej miłośnicy będą mogli spróbować swoich sił już w marcu, w Wielkim Otwartym Turnieju Futbolu Stołowego.
W kwietniu zaprosimy internautów do udziału w przygodowej grze online oraz wszystkich mieszkańców do zabawy w konkursie na hasło
powitalne dla reprezentacji Grecji. Z kulturą grecką i licznymi akcentami piłkarskimi spotkamy się także podczas Dni Legionowa w czerwcu, a kuchnia grecka będzie głównym tematem zawodów w grillowaniu
– Fish&Greek. Pełny program wydarzeń można będzie już wkrótce
znaleźć na naszej stronie www.legionowo.pl w specjalnej strefie „Mamy piłkę”.

Kurier
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Biletyon-line

Takiej możliwości nie mają jeszcze pasażerowie wielu europejskich miast, m.in. Amsterdamu,
Madrytu, Paryża czy Berlina. A my tak: kupowanie biletów komunikacji miejskiej
przez Internet to rzeczywistość.

Z

arząd Transportu Miejskiego już
od kilku lat stawia na nowoczesne,
mobilne technologie sprzedaży biletów. Część biletów z taryfy ZTM można kupić on-line, korzystając z usługi e-WKM, uruchomionej w czerwcu 2010
roku. Bilety kupione za pośrednictwem Internetu można kodować
w kilkudziesięciu specjalnych urządzeniach, zwanych „kodomatami”, za-

instalowanych na stacjach metra
(na bocznej ścianie automatów biletowych) oraz w Punktach Obsługi Pasażerów ZTM. Należy jednak pamiętać
o konieczności aktywacji biletu
w bramce metra lub kasowniku.
– Mieszkańcy Warszawy docenili wygodę tego rozwiązania. W 2010 roku
przez Internet sprzedawaliśmy co
miesiąc ponad czterysta biletów 30-

i 90-dniowych. Rok później sprzedaż
wzrosła średnio o 30 procent – do ponad 530 sztuk miesięcznie. – mówi
Konrad Klimczak z Zespołu Prasowego ZTM w Warszawie. ZTM planuje
ustawienie dodatkowych urządzeń
na lotnisku, w centrach handlowych,
na uczelniach, w akademikach i szpitalach. Do kodowania internetowych
biletów – oprócz specjalnie dedyko-

IgorKrajnow,

RzecznikPrasowyZTM
Mieszkańcy gmin podwarszawskich, w tym powiatu legionowskiego, również mogą korzystać
z tego rozwiązania, kupić bilet w domu i nie
stać w kolejkach do kas biletowych na dworcu. Jedynym problemem
może być jednak późniejsza konieczność zakodowania biletu na karcie.
W tej chwili, do czasu rozbudowy systemu, można to zrobić tylko w stolicy – w specjalnych urządzeniach zwanych kodomatami, zamontowanych wzdłuż linii metra. Jednak dla osób, które codziennie są w pracy
w stolicy i codziennie podróżują tym środkiem lokomocji nie powinno
to stanowić większego problemu. Dla pozostałych bardziej dostępnym
i równie wygodnym rozwiązaniem może być zakup biletu przez telefon
komórkowy.

wanych urządzeń – w przyszłości będzie można wykorzystać również automaty biletowe, parkomaty, a docelowo także kasowniki w pojazdach komunikacji miejskiej.
Zakup biletu w Internecie to nie jedyna mobilna technologia sprzedaży,
udostępniona przez warszawski ZTM.

Bilety można też kupować przez telefon komórkowy, o czym pisaliśmy już
w Kurierze nr 21 z września ubiegłego roku. Szczegółowe informacje
na temat możliwości zakupu biletów
ZTM znajdują się na stronie
www.ztm.waw.pl w zakładce „zakup
biletu”.

Dokończąkrajówkę
Zbliża się koniec korków na zjeździe z legionowskiego wiaduktu?
Jest zezwolenie na przebudowę drogi krajowej nr 61 od wiaduktu
nad torami do ul. Wolskiej w Michałowie-Reginowie!

Ktoijakmożekupićbileton-line
Z usługi mogą korzystać właściciele:
• spersonalizowanych Warszawskich Kart Miejskich
• Elektronicznych Legitymacji Studenckich (ELS)
• Elektronicznych Legitymacji Uczniowskich (ELU)
• Miejskich Kart Płatniczych CitiBank i Extrakart
Sprzedaż jest prowadzona przez witrynę internetową http://www.ztm.waw.pl w zakładce Zakup biletów – kup bilet on-line. Sprzedaż jest zabezpieczona zgodnie z obowiązującymi certyfikatami THAWTE i SSL. Za bilety można zapłacić kartą
płatniczą lub tzw. szybkim przelewem.

Zmiany w kursowaniu „L-ek”
Od 1 lutego wprowadzone zostały zmiany w kursowaniu linii L-9 i L10.

L-9

w wybranych kursach została skierowana na trasę
wariantową:
PKP LEGIONOWO – ….- Wieliszew:
Wodociąg Płn. – Przedpełskiego – Modlińska – Poniatów – Skrzeszew: Koszykowa – Kościelna – Szkolna – Nowodworska – Kałuszyn – Olszewnica
Stara: Nowodworska – Warszawska
– Olszewnica Nowa – Krubin – Janówek Pierwszy – Góra – Okunin – Nowy Dwór Mazowiecki: Bohaterów Modlina – Warszawska – Daszyńskiego
– Zakroczymska – Urząd Miasta
Ponadto zlikwidowano kursy wariantowe L-9 przez Starostwo Powiatowe.
Na trasie L-9 uruchamiono nowe
przystanki:
• Warszawska 03 (Olszewnica Stara)
zlokalizowany przy ul. Warszawskiej,
funkcjonujący jako warunkowy,
• Dworcowa 04 (Góra) zlokalizowany

przy ul. Nowodworskiej, funkcjonujący jako warunkowy,
• Okunin 01 i 02 (Okunin) funkcjonujący jako warunkowy,
• Przemysłowa 01 i 02 (Okunin)
funkcjonujący jako warunkowy,
• Księcia Ziemowita 01 i 02 (Nowy
Dwór Mazowiecki) zlokalizowany
przy ul. Bohaterów Modlina, funkcjonujący jako warunkowy,
• Zdobywców Kosmosu 01 i 02 (Nowy Dwór Mazowiecki) zlokalizowany przy ul. Bohaterów Modlina,
funkcjonujący jako warunkowy,
• Urząd Miasta 01 (Nowy Dwór Mazowiecki), zlokalizowany przy ul. Zakroczymskiej, funkcjonujący jako
stały.
Zlikwidowano przystanki:
• Dworcowa 02 (Góra),
• PKP Janówek 01 i 02 (Janówek),
• Sikorskiego 01 i 02 (Łajski),
• Nowodworska 02 (Łajski).

Również od 1 lutego do czasu uzupełnienia przez Urząd Miasta i Gminy
Nowy Dwór Mazowiecki stosownych
dokumentacji, zawieszone będą przystanki Księcia Ziemowita 01 i Zdobywców Kosmosu 01 i 02, znajdujące
się w Nowym Dworze Mazowieckim.
Linia L10 kursować będzie zmienioną trasą:
Wieliszew: WIELISZEW-PLAŻA
– 600-lecia – Przedpełskiego – Słoneczna – Modlińska – Kościelna – Solidarności – Modlińska – Warszawska
– Michałów-Reginów – Łajski: Kościelna – Fabryczna – Legionowo: Fabryczna – Szarych Szeregów – Suwalna – al. Legionów – Wyszyńskiego
– Parkowa – Jana III Sobieskiego – Piłsudskiego – Kościuszki – PKP LEGIONOWO.
Ponadto zmianie ulega charakter
przystanków w zespole Urząd Miasta
w Legionowie ze stałych na warunkowe.

W

ojewoda Jacek Kozłowski
nadał decyzji rygor natychmiastowej wykonalności.
Droga krajowa nr 61 jest jedną
z najważniejszych na Mazowszu.
Prowadzi ruch lokalny oraz tranzytowy pomiędzy województwami mazowieckim a podlaskim. Rozbudowę
drogi na terenie Legionowa podzielono na trzy etapy: odcinek I – od obwodnicy Jabłonny do wiaduktu
przy ul. Warszawskiej oraz odcinek II – wiadukt zostały już zrobione. Odcinek III – od wiaduktu do ul.
Wolskiej w Michałowie – Reginowie
jeszcze nie. Decyzja wojewody dotyczy właśnie trzeciego odcinka drogi.
Inwestorem przebudowy jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych
i Autostrad. Odcinek III przejścia
przez Legionowo ma długość 1635 m. Wraz z jego modernizacją ma zostać zbudowany zjazd, zlokalizowany na odcinku II drogi (wiadukt). Poza tym przebudowane zostaną drogi niższych kategorii oraz
wykonane będzie uzbrojenie terenu.

Obwodnica Serocka

JanGrabiec,
starostalegionowski

To doskonała wiadomość nie tylko
dla mieszkańców Legionowa, ale
całego powiatu. Skróci się odcinek, stanowiący „wąskie gardło”
drogi i jest nadzieja, że w weekendy od wiosny do jesieni miasto nie
będzie zablokowane.
Zostanie jeszcze odcinek drogi
od granicy Legionowa do ronda
w Zegrzu, o przebudowę którego
będziemy starać się wspólnie
z wójtami Wieliszewa i Nieporętu.
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Koalicjaprzeciwko„janosikowemu”

Pieniądze, które powiaty muszą oddawać na rzecz innych samorządów, mogłyby służyć ich mieszkańcom. Nie służą, a powiaty mają problemy z realizowaniem
własnych zadań. Szefowie jednostek, których „janosik” najbardziej łupi, postanowili się temu przeciwstawić.
Powiat

Wpłaty na subwencję równoważącą
członków Koalicji Powiatów

piaseczyński

Czy czeka nas powtórka z przyduchy?

M

echanizm zwany potocznie „janosikowym” został stworzony
po to, aby wspierać rozwój biednych gmin, powiatów i województw.
W rzeczywistości największymi beneficjentami tzw. „janosikowego” są doskonale prosperujące średnie miasta będące
na prawach powiatu. Takie wnioski przynosi analiza danych, dotyczących subwencji równoważącej dla powiatów, opublikowanych na stronach Ministerstwa
Finansów (patrz ramka).
Część powiatów, w związku z rosnącą wysokością wpłat z tytułu subwencji równoważącej przy równoczesnym spadku dochodów własnych,

Zapytaj
radnego

do ochrony wód jeziora zegrzyńskiego
tak, by nie powtórzyła się sytuacja
sprzed dwóch lat, gdy z powodu tzw.
„przyduchy” jezioro pełne było śniętych ryb.
Siedem podstołecznych powiatów
(legionowski, warszawski zachodni,
piaseczyński, otwocki, pruszkowski,
wołomiński, grodziski) obawiając się
o przyszłość swoich mieszkańców założyło koalicję, której celem jest zmiana przepisów ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Koalicja będzie dążyła do ograniczenia
wysokości wpłat dla miast na prawach
powiatu i wszystkich powiatów tak,

Podczas czteroletniej kadencji
radni wszystkich szczebli
samorządu nie tylko
uczestniczą w sesjach
i komisjach.
Można również zgłosić się
do nich w celu rozwiązania
naszych problemów lub
by poinformować o naszych
potrzebach.

(Igor Krajnow) w pokoju biura Rady
Gminy Wieliszew pok. Nr 110,
Serock
Dyżury odbywają się w pierwszy
poniedziałek miesiąca w godz.
17: 00–18: 30 w budynku Urzędu Miasta i Gminy Serock.
Dyżurują: Olga Wierzbicka, Sławomir Osiwała, Waldemar Jaroń.

R

adni powiatu legionowskiego są
do dyspozycji mieszkańców na comiesięcznych dyżurach. Poniżej publikujemy, kiedy i gdzie czekają na Państwa.
Gmina Wieliszew i Gmina Jabłonna
Mirosław Kado – luty, maj, sierpień,
listopad
Igor Krajnow – marzec, czerwiec,
wrzesień, grudzień

Grażyna Trzaskoma – kwiecień, lipiec, październik, styczeń 2013
Jabłonna – dyżury odbywają się
w pierwszy poniedziałek miesiąca
w godz. 16: 30-18: 00 w sali konferencyjnej przy Biurze Rady Gminy Jabłonna.
Wieliszew – Dyżury odbywają się
w pierwszą środę miesiąca w godz.
12: 00-14: 00 (Grażyna Trzaskoma
i Mirosław Kado) oraz 16: 30-18: 00

Legionowo
Matylda Durka dyżuruje w budynku Urzędu Miasta Legionowo, pok. nr
4.04.
Radni Ewa Płaciszewska, Piotr Płaciszewski, Sławomir Kwiatkowski dyżurują w biurze Prawa i Sprawiedliwości
w Legionowie przy ul. Jagiellońskiej 8.
Dyżury odbywają się w pierwszy
poniedziałek miesiąca w godz.
17: 00- 18: 00.

2011
41 247 163 zł

pruszkowski

24 740 215

26 014 990 zł

warszawski zachodni

17 982 794

17 930 450 zł

grodziski

8 048 903

9 865 745 zł

legionowski

6 617 533

7 434 496 zł

wołomiński

1 578 312

3 799 237 zł

otwocki

2 734 561

3 940 148 zł

Najwięksi płatnicy

Najwięksi beneficjenci

„janosikowego” w 2011 r.

„janosikowego” w 2011 r.

POWIAT
jest zmuszona do likwidacji szkół (Powiat Warszawski Zachodni), jak również odrzucania przyznanych dotacji
unijnych.
– Udział „janosikowego” w naszych
dochodach stanowi już tak duży procent, że powiat legionowski będzie musiał odrzucić dotację z Unii Europejskiej na projekt dotyczący monitorowania wód Zalewu Zegrzyńskiego, ze
względu na brak środków na wkład
własny. To pokazuje, jak niesprawiedliwy i destrukcyjny jest ten podatek
– mówi Jan Grabiec, starosta legionowski. Co istotne, pieniądze, które idą
na subwencję mogłyby być użyte

2010
36 066 673

m.st. Warszawa
m. Poznań

Kwota
509 258 840 zł
67 246 324 zł

POWIAT
m. Radom

14 718 895 zł

m. Białystok

11 356 114 zł
10 251 462 zł

m. Kraków

61 473 311 zł

m. Częstochowa

piaseczyński

36 965 628 zł

kielecki

aby nie były one większe niż 30% dochodów podatkowych sprzed dwóch lat.
Ponadto do sejmu wpłynęły już dwa
projekty proponujące zmianę ustawy
z 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Pierwszy projekt został zgłoszony przez Inicjatywę
Obywatelską (projekt obywatelski), drugi przez Marszałka Województwa Mazo-

Kwota

8 507 540 zł

wieckiego oraz m. st. Warszawę
(projekt mazowiecko-warszawski).
Celem obu projektów nowelizacji
jest zmniejszenie wysokości wpłat
przeznaczonych na subwencję równoważącą do budżetu państwa, dokonywanych przez jednostki samorządowe o wysokich dochodach podatkowych.

Dowodyiprawkazadarmo
Nowe prawo jazdy i dowód rejestracyjny za darmo będą mogli
wyrobić mieszkańcy niektórych ulic w Nieporęcie
i Stanisławowie Pierwszym. Uchwałę w tej sprawie podjęli
podczas styczniowej sesji powiatowi radni.

Z

wolnienie z opłat wiąże się
z nadaniem nazw ulicom i tym
samym zmianą adresów. Mieszkańcy będą więc zmuszeni do wymiany dokumentów. Ponieważ jest to sytuacja od nich niezależna, Wójt Gminy
Nieporęt wystąpił do Rady Powiatu
o umożliwienie załatwienia
koniecznych formalności bezpłatnie.
Kwestię
zwolnienia
z opłat reguluje uchwała Rady Powiatu w Legionowie
nr 112/XIV/2012 z 26 stycznia 2012 r. Bezpłatna wymiana prawa jazdy i dowodu rejestracyjnego będzie możliwa
w okresie sześciu miesięcy
do daty wejścia w życie uchwa-

ły, czyli do 26 lipca br. Każdy
z uprawnionych mieszkańców, który złoży w starostwie wniosek o wydanie nowego dokumentu w tym
okresie, nie będzie musiał uiszczać
opłat.

Wykazulic,którychdotyczyzwolnieniez opłat
Nieporęt: Dzikiej Róży, Irysowa, Niezapominajki, Tulipanowa, Soplicowo, Szlachecka, Zamkowa, Podkomorzego, Gerwazego, Protazego, Telimeny, Jacka Soplicy, Zosi, Inwokacji, Rejtana, Rejenta
Stanisławów Pierwszy: Zajazdowa, Borówkowa, Sokoła, Stolnika, Wojskiego, Lisia, Smyczkowa, Wiolinowa, Pięciolinii, Kalinowa, Brzozy, Jarzębiny, Leśny Zakątek, Paproci, Jagodowa
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Badajsięibądźzdrów!

Ponad 2 tysiące osób skorzystało w ubiegłym roku z Powiatowego Programu Promocji Zdrowia.
– Dzięki tym badaniom można uratować zdrowie, a niekiedy nawet życie – można usłyszeć wśród osób,
które skorzystały z programu. Zachęcamy mieszkańców – zgłaszajcie się na badania w 2012 roku!

U

biegłoroczny Program obejmował
działania zgodnie z hasłem „Zamiast leczyć – zapobiegaj”. W jego ramach mieszkańcy naszego powiatu
mogli wykonać badania profilaktyki raka płuc oraz piersi, chorób kardiologicznych czy cukrzycy. Przeprowadzona została także akcja „Aktywność w każdym
wieku”, która miała na celu zapobieganie otyłości u osób ze schorzeniami
przewlekłymi.

Organizatorzy Programu nie zapomnieli o najmłodszych. Dwukrotnie
w powiecie legionowskim gościł ambulans Fundacji Ronalda McDonalda,
w którym wykonywane były bezpłatne badania USG brzucha, szyi i moszny dzieci do 6 roku życia.
Maluchy miały okazję zdobyć niezbędną wiedzę na temat zdrowego
i higienicznego trybu życia podczas
programu „Dbam o zdrowie”,

a w trakcie finału konkursu „Zdrowie
w bajce” przekazać swój sposób
na długie życie innym uczestnikom
współzawodnictwa.
Nie od dziś wiadomo, że zdrowie to
największy skarb, jaki posiadamy.
Dlatego też wspólnie powinniśmy
o nie dbać, np. poprzez udział w Powiatowym Programie Promocji Zdrowia na rok 2012.

IwonaGórska,

PrzewodniczącaKomisjiRodziny,Zdrowiai SprawSpołecznychRadyPowiatu
w Legionowie
Kontynuacja Powiatowego Programu Promocji Zdrowia oraz udzielania w jego ramach bezpłatnych
świadczeń zdrowotnych jest niezbędna w celu umożliwienia mieszkańcom naszego powiatu lepszego dostępu do służby zdrowia. Pomimo ograniczonych środków podjęte zostały usilne starania, aby
rozszerzyć ubiegłoroczną ofertę Programu o nowe akcje prozdrowotne. Dzięki temu w naszej ofercie
każdy mieszkaniec powiatu legionowskiego, bez względu na wiek, znajdzie coś dla siebie.

Nocna pomoc lekarska „na górce”
Od początku stycznia nocna i świąteczna pomoc lekarska (NPL) wróciła do legionowskiej
przychodni przy ul. Sowińskiego 4. Pacjenci z terenu powiatu legionowskiego uzyskają tam pomoc
medyczną w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia w godzinach nocnych
oraz w weekendy i święta.
W nocy i w święta korzystamy
z przychodni „na górce”

Założenia Powiatowego Programu Promocji
Zdrowiana 2012rok:
„Szkoła Rodzenia”
„Tydzień walki z cukrzycą”
„Profilaktyka raka piersi” – badania USG i mammografia
„Profilaktyka chorób płuc” – współorganizacja programu antynikotynowego prowadzonego przez PSSE w Legionowie w szkołach
podstawowych i gimnazjach
„Tydzień dla serca” – badania ciśnienia, cholesterolu, konsultacje
kardiologa
„Dzień walki z osteoporozą” – badania przeprowadzone w ambulansie medycznym
„NIE nowotworom u dzieci” – badania USG profilaktyki nowotworowej
„Biała sobota” – konsultacje medyczne z onkologami wraz z dalszymi badaniami pogłębionymi
„Aktywność w każdym wieku” – program ćwiczeń dla osób ze
schorzeniami przewlekłymi
„Pierwsza pomoc” – kurs dla pracowników starostwa oraz krótkie
szkolenia dla mieszkańców na stoisku powiatowym w trakcie świąt
gmin
„Dbam o zdrowie” – edukacja dla dzieci w zakresie zdrowego i higienicznego trybu życia
„Zdrowie w bajce” – konkurs dla dzieci z przedszkoli i klas 0 – 1
szkół podstawowych na przedstawienie o tematyce prozdrowotnej
„Szkoła Rodzenia”
„Tydzień walki z cukrzycą”
„Profilaktyka raka piersi” – badania USG i mammografia
„Profilaktyka chorób płuc” – współorganizacja programu antynikotynowego prowadzonego przez PSSE w Legionowie w szkołach podstawowych i gimnazjach
„Tydzień dla serca” – badania ciśnienia, cholesterolu, konsultacje
kardiologa
„Dzień walki z osteoporozą” – badania przeprowadzone w ambulansie medycznym
„NIE nowotworom u dzieci” – badania USG profilaktyki nowotworowej
„Biała sobota” – konsultacje medyczne z onkologami wraz z dalszymi badaniami pogłębionymi
„Aktywność w każdym wieku” – program ćwiczeń dla osób ze
schorzeniami przewlekłymi
„Pierwsza pomoc” – kurs dla pracowników starostwa oraz krótkie
szkolenia dla mieszkańców na stoisku powiatowym w trakcie świąt
gmin
„Dbam o zdrowie” – edukacja dla dzieci w zakresie zdrowego i higienicznego trybu życia
„Zdrowie w bajce” – konkurs dla dzieci z przedszkoli i klas 0 – 1
szkół podstawowych na przedstawienie o tematyce prozdrowotnej

Trzypytaniado DorotyGlinickiej
– prezesaZOZ„Legionowo”Sp.z o.o.

N

owy rok przyniósł nową umowę
z NFZ. Konkurs na udzielanie
świadczeń nocnej pomocy lekarskiej na rok 2012 wygrała tym razem
przychodnia ZOZ „Legionowo”, mieszcząca się przy ul. Sowińskiego 4 w Legionowie, przez wielu mieszkańców
nazywana „jedynką” lub przychodnią
„na górce”.
NPL to świadczenia w zakresie
podstawowej opieki zdrowotnej
udzielane od poniedziałku do piątku
w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia

Gdzie powinien zgłosić się mieszkaniec powiatu legionowskiego, żeby skorzystać z nocnej i świątecznej
opieki zdrowotnej?
Nocna i świąteczna opieka zdrowotna świadczona jest
od 01.01.2012 roku w Zespole Opieki Zdrowotnej „Legionowo” w Legionowie na ul. Sowińskiego 4, tel. 22 767 0 767.
Dyżurujący w przychodni lekarz udziela porad:
w warunkach ambulatoryjnych,
w domu pacjenta (w przypadkach medycznie uzasadnionych)
telefonicznie.
W dni ustawowo wolne od pracy, po godzinie 18.00 pacjentom przysługują także zabiegi pielęgniarskie w ramach porady udzielonej przez lekarza dyżurującego w POZ oraz zabiegi wynikające z ciągłości leczenia. Zabiegi te mogą być wykonywane przez pielęgniarkę w gabinecie zabiegowym lub w domu pacjenta.
następnego oraz w soboty, niedziele
i inne dni ustawowo wolne od pracy
w godzinach od 8.00 do 8.00 dnia
następnego. Pomoc świadczona jest
punktach nocnej opieki i nie jest
związana z lekarzem podstawowej
opieki zdrowotnej, do którego jesteśmy zapisani. Pacjenci w sytuacji
pogorszenia stanu zdrowia mogą korzystać z pomocy dowolnego punktu
nocnej opieki. Informację o tym,
gdzie w danym rejonie sprawowana
jest nocna i świąteczna opieka le-

karska i pielęgniarska pacjent może
uzyskać u swojego lekarza POZ, we
właściwym oddziale wojewódzkim
NFZ lub jego delegaturze.
Szczegółowe informacje na temat
nocnej i świątecznej pomocy lekarskiej są dostępne na tablicy informacyjnej w przychodni przy Sowińskiego 4 w Legionowie, poświęconej tylko tej kwestii. Tablica znajduje się
przy wejściu głównym po prawej
stronie.

Czy pacjent musi mieć przy sobie jakieś dokumenty, np.: dowód ubezpieczenia?
Świadczenia nocnej i świątecznej opieki lekarskiej są bezpłatne dla osób ubezpieczonych i udzielane bez skierowania. Pacjent powinien mieć przy sobie dowód
osobisty oraz dowód ubezpieczenia, aby uzyskać świadczenia w tym zakresie
bezpłatnie.
Jak liczny zespół jest do dyspozycji mieszkańców powiatu w ramach nocnej
i świątecznej opieki zdrowotnej?
Kontrakt z NFZ w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej obejmuje 2 zespoły: 2 lekarzy i 3 pielęgniarki.
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Zamiast leczyć, zapobiegaj

Profilaktykarakaszyjkimacicy– cytologia
Badanie cytologiczne jest najskuteczniejszą metodą profilaktyki raka szyjki macicy.

K

Uchwałę upoważniająca zarząd powiatu legionowskiego do
poszukiwania inwestora dla budowy szpitala dla mieszkańców
powiatu legionowskiego podjęli powiatowi radni.

P

rzypomnijmy, że powiat legionowski od dłuższego czasu prowadzi
konsultacje społeczne w sprawie
budowy szpitala. Z dotychczasowych
ustaleń z mieszkańcami, środowiskiem
medycznym oraz z przeprowadzonej
analizy potrzeb zdrowotnych wynika, że
najlepszym rozwiązaniem jest budowa 4-oddziałowej placówki przy ul. Sowińskiego 4 w Legionowie.
W szpitalu znalazłyby się oddziały:
pediatrii, ginekologii z położnictwem,
zabiegowy (chirurgia ogólna i ortope-

dia) oraz zachowawczy (choroby wewnętrzne, gastroenterologia, kardiologia, nefrologia, endokrynologia).
Powiat dysponuje nieruchomością
pod wspomniany cel – właśnie
przy Sowińskiego 4, gdzie mieści się
przychodnia „Legionowo” (dawna
przychodnia „jedynka na górce”). Teraz, zgodnie z uchwałą rady, ważne
jest znalezienie inwestora, który weźmie udział w budowie szpitala i zapewni dostęp do usług medycznych
dla mieszkańców w ramach NFZ.

ażda Polka pomiędzy 25 a 59
rokiem życia, która w ciągu 3
ostatnich lat nie miała wykonanego wymazu cytologicznego w ramach ubezpieczenia w NFZ, powinna zgłosić się na bezpłatne badanie
cytologiczne do wybranego gabinetu
ginekologicznego (zakładu opieki
zdrowotnej), który podpisał umowę
z NFZ.
Polki błędnie myślą, że rak
to choroba uwarunkowana genetycznie, że dotyczy tylko
starszych kobiet. Kierując się
wstydem i obawami rezygnują
z badań profilaktycznych. Rak
szyjki macicy to nowotwór złośliwy narządów płciowych
u kobiet, który każdego roku
wykrywany jest u około 4 tysięcy Polek, niestety około 2 tysiące z nich umiera, najczęściej z powodu zbyt późnego
wykrycia choroby.
Które kobiety chorują najczęściej?
Każda kobieta może zachorować na raka szyjki macicy,
ale chorobie tej można zapobiegać! Najistotniejszym czynnikiem ryzyka zachorowania
na raka szyjki macicy jest
przewlekłe zakażenie wirusem
brodawczaka ludzkiego, które
przenoszone jest głównie na drodze
płciowej. Ponad 80% kobiet przynajmniej raz w życiu jest zarażona wirusem, często o tym nie wiedząc.

podkreślić fakt, że na wczesnych etapach rozwoju rak
szyjki macicy nie daje żadnych objawów klinicznych,
a jedynym sygnałem choroby
jest nieprawidłowy wynik
badania cytologicznego! Wystąpienie objawów takich,
jak upławy, krwawienia kontaktowe czy ból powinny być
niezwłocznie skonsultowane
ze specjalistą.
Dagmara Mokwa
Wojewódzki Ośrodek Koordynujący Populacyjne Programy Wczesnego Wykrywania Raka Piersi oraz Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy.

Jak długo rozwija się choroba
i jakie są objawy?
Rak szyjki macicy rozwija się
przez przeciętnie 5-12 lat. Należy

www.bezplatnacytologia.pl
tel. 22 546 31 03
fax 22 546 20 36

Przychodnie
w powiecie
legionowskim,
w którychmożna
zrobićbezpłatną
cytologię
1. NZOZ „Ber-Med”
ul. Niepodległości 85
Wieliszew tel. 22 782 23 85
2. SPZOZ w Serocku
ul. Kędzierskich 2
tel. 22 782 74 05
3. SPZOZ u Nieporęcie
ul. Podleśna 4
tel. 22 772 32 12
4. Wojskowa Specjalistyczna
Przychodnia Lekarska SP
ZOZ ul. Zegrzyńska 8
tel. 22 686 62 14
5. NZOZ „Zdrowie” Sp z o.o.
ul. Sowińskiego 15A
tel. 22 774 20 25
6. NZOZ „Mediq”
ul. Pilsudskiego 20
tel. 22 774 26 40
7. NZOZ „El-Med” ul. Krasińskiego 71 tel. 22 784 93 36
8. Mazowiecki Szpital Onkologiczny w Wieliszewie
ul. Kościelna 61
tel. 22 766 15 00

źródło: www.nfz-warszawa.pl

8

Kurier

InformatorPowiatuLegionowskiego

luty nr 23 2012

Satysfakcjaklienta

Szanowni Państwo,
Wasze zadowolenie z jakości
usług świadczonych przez
Pracowników Starostwa jest
dla nas najwyższą wartością
i celem nadrzędnym prowadzonej działalności. Drugą
równie ważną dla nas rzeczą
jest ciągłe doskonalenie jakości naszej pracy.
By jeszcze lepiej spełniać
Państwa oczekiwania w zakresie funkcjonowania Starostwa, zwracamy się
do Państwa z prośbą o wypełnienie niniejszej ankiety.
Dzięki informacjom w niej
zawartym usprawniamy pracę Urzędu, dostosowując ją
do Państwa oczekiwań.
Ankieta jest anonimowa,
a zebrane dzięki niej informacje zostaną przedstawione w formie zbiorczych opracowań. Wyniki ankiety będą
dostępne w Starostwie na tablicach informacyjnych oraz
na stronach internetowych
Starostwa.
Zmieniamy się dla Państwa!
Serdecznie zapraszam
do udziału w badaniu.
Z poważaniem,
Jan Grabiec
Starosta Legionowski

Wypełnione ankiety można
wysłać na adres Starostwa
Powiatowego w Legionowie,
zostawić w starostwie lub
w biurze paszportowym,
mieszczącym się w budynku
UM Legionowo.

I.Prosimyo wskazaniejednostkiorganizacyjnej,w którejbyłazała-

III.JakogólniejestPani/Panzadowolonyzpoziomujakościobsługi

twiana Pani/Pana sprawa:

Pracownika(ów)Starostwa?(proszęzaznaczyćwłaściwąodpowiedź)

 Wydział Komunikacji
 Wydział Inwestycji i Drogownictwa
 Wydział Architektury
 Referat Zarządzania Środowiskiem
 Wydział Obsługi – Kancelaria Ogólna
 Wydział Geodezji i Gosp. Nieruchomościami
 PODGiK
 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
 Powiatowy Urząd Pracy
 Inna (jaka?)

 Bardzo zadowolony
 Zadowolony
 Raczej niezadowolony
 Niezadowolony
IV.Prosimyowskazaniemaksymalnie3elementów,którePani/Pana
zdaniemsąnajważniejszedlasprawnejobsługiKlientaStarostwa

II.Proszęokreślić,w jakimstopniuzgadzasięPani/Panz poniższymi
stwierdzeniami(proszępostawićkrzykwewłaściwejkratce):

Tak Raczej Raczej Nie
tak
nie
1 Otrzymałem wszystkie niezbędne informacje
związane ze sprawnym załatwieniem mojej sprawy za pierwszym razem
2 Osoba, która mnie obsługiwała posiadała niezbędną wiedzę i umiejętności (znała przepisy
i potrafiła się nimi posługiwać)
3 Pracownik, który mnie obsługiwał wykazał się
pełnym zaangażowaniem w zakresie realizacji
mojej sprawy
4 Jestem przekonany co do uczciwości Pracowników Starostwa
5 Wypełniając dokumenty mogłem liczyć / otrzymałem pełną pomoc od obsługującego mnie Pracownika Starostwa
6 Wszystkie osoby, z którymi do tej pory zetknąłem się w Starostwie, były uprzejme, życzliwe,
kulturalne
7 Sposób opisania i oznaczenia w budynku Starostwa poszczególnych pokoi i pomieszczeń pozwala mi na swobodne poruszanie się po Urzędzie
8 Obsługujący mnie Pracownik wyjaśnił mi wszystkie zawiłości mojej sprawy w sposób w pełni dla
mnie zrozumiały, za pierwszym razem
9 Poczekalnie i miejsca, w których mogę wypełnić
dokumenty są dobrze zorganizowane i wystarczające
10 Z łatwością odnajduję poszukiwane informacje
na stronie internetowej Starostwa
11 Informacje, które otrzymałem od Pracownika
Starostwa w czasie wizyty oraz towarzysząca
mojej sprawie korespondencja urzędowa była
poprawna i nie zawierała błędów
12 Otrzymałem wyczerpujące informacje o poszczególnych etapach oraz terminach załatwienia mojej sprawy
13 Sposób, w jaki moja sprawa została załatwiona spełnił wszystkie moje oczekiwania
14 Pracownik, który mnie obsługiwał dotrzymał
wszystkich złożonych obietnic i zobowiązań
w terminie
15 Czas oczekiwania na przyjęcie przez Pracownika Starostwa jest wystarczająco krótki
16 Pracownik Starostwa, który mnie obsługiwał
dołożył wszelkich starań, abym mógł załatwić
swoją sprawę przy „jednym okienku”
17 Informacja wizualna dostępna w budynku Starostwa jest łatwo dostępna, czytelna i aktualna
(broszury, ulotki, tablice informacje)
18 Jestem zadowolony z szybkości załatwienia mojej sprawy
19 Godziny pracy Starostwa są dobrze ułożone

Badanie sfinansowane i przeprowadzone w ramach projektu „Eurojakość w urzędzie – szkolenia kadry samorządowej Powiatu
Legionowskiego gwarancją sprawnej i rzetelnej obsługi klienta”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach
EuropejskiegoFunduszuSpołecznego

(prosimyzaznaczyćwłaściwykwadrat):
 Szybkość z jaką jest rozpatrywana sprawa
 Kompletność uzyskiwanej informacji już w czasie pierwszej wizyty
 Nawiązanie uprzejmej, osobistej relacji z Klientem
 Pomoc w wypełnianiu formularzy, druków
 Czas oczekiwania na przyjęcie przez Pracownika Starostwa
 Czytelna organizacja Starostwa
 Miejsca, gdzie można usiąść, poczekać, wypełnić dokumenty
 Jasna informacja o procedurach realizacji danej sprawy dostępna na tablicach
informacyjnych, w formie broszur, ulotek
 Odpowiednie godziny pracy Starostwa
 Kompetencje, profesjonalizm, wiedza Urzędników
 Możliwość załatwienia sprawy przez telefon / Internet
 Załatwienie sprawy w określonym terminie
 Uczciwość Pracownika Starostwa
 Inne (jakie?)

……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………........……………………........……………………........……………………........…………..
V.ZlistyelementówważnychwprocesieobsługiKlienta,
wymienionychpowyżejwpytaniuIV,prosimyowskazanie3,które
wymagająudoskonalenia,poprawywpierwszejkolejności

A. ……………………………………………………..............….……………………..............….………………
B. ……………………………………………………..............….……………………..............….………………
C. ……………………………………………………..............….……………………..............….………………
VI.ProsimywypisaćPaństwauwagi,komentarze,propozycje.Prosimy
owszystkiepozostałeinformacje,którepomogąnamdoskonalić
pracęStarostwa.

……………………........……………………........……………………........……………………........…………..
……………………........……………………........……………………........……………………........…………..
……………………........……………………........……………………........……………………........…………..
……………………........……………………........……………………........……………………........…………..
VII.Metryczka(prosimyozaznaczeniewłaściwychodpowiedzi)

Jak często odwiedza
Pani / Pan Starostwo

Wiek

Wykształcenie

 Rzadziej niż 1 raz w roku

 Do 30 lat

 Podstawowe

 Zazwyczaj 1 raz w roku

 Między: 31 a 40 lat

 Zawodowe

 Kilka razy w ciągu roku

 Między 41 a 50 lat

 Średnie

 Powyżej 50 lat

 Wyższe

 Jestem przedsiębiorcą

 Jestem osobą fizyczną
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Lekarstwonapodtopienia
Spółki wodne to lekarstwo na problem podtopień – do takiego wniosku doszli uczestnicy listopadowego spotkania, zorganizowanego przez Starostę Legionowskiego
i wójtów Wieliszewa i Nieporętu. Wówczas na terenie powiatu nie działał żaden taki podmiot. Sprawdziliśmy, czy coś się w tej kwestii zmieniło.

Z powodu niedrożnych
rowów gospodarstwa
domowe są podtapiane

P

rzypomnijmy: zadaniem spółek wodnych jest poprawa funkcjonowania gospodarki wodnej
na danym terenie, w tym utrzymanie urządzeń melioracji wodnych
i udzielanie pomocy członkom
w sprawach związanych z melioracjami i gospodarką wodną. Zajmują
się one utrzymaniem i konserwacją
istniejących na danym terenie rowów, przepustów, drenaży – wszel-

kich urządzeń wodnych koniecznych do prawidłowego odprowadzenie nadmiaru wód opadowych. Mogą
także budować nowe urządzenia
wodne.
Do utworzenia spółki wodnej wystarczy porozumienie zaledwie trzech
osób, które postanowią zająć się np.
utrzymaniem jednego rowu. W jej
skład mogą wchodzić także: gminy,
zakłady itp. Nie można powiedzieć, że

od czasu spotkania w legionowskim
starostwie w naszym powiecie odnotowano gwałtowny wzrost zainteresowania tworzeniem tego typu podmiotów. Jednak część mieszkańców, doświadczonych ubiegłorocznymi podtopieniami, wzięło sprawy w swoje ręce. W gminie Wieliszew postanowili
oni reaktywować istniejącą, choć
od kilku lat „uśpioną” spółkę wodną.
W działaniach tych wspiera ich lokal-

ny samorząd. „Gminna Spółka Wodna
Wieliszew”, obejmie swym działaniem
teren całej gminy. Do jej głównych zadań należeć będzie odtwarzanie i wykonywanie urządzeń melioracyjnych,
utrzymanie i eksploatacja melioracji
wodnych oraz prowadzenie gospodarki
na terenach zmeliorowanych, ochrona
przed powodzią, wykorzystanie wody
do celów pożarowych. Należy do niej
blisko 1000 osób, w większości członków jej poprzedniczki – spółki „Krubin
– Kałuszyn”.
Do spółki weszła też Gmina Wieliszew, dzięki czemu będzie mogła
wspomagać jej działanie za pośrednictwem dotacji. Gotowy jest już zaktualizowany statut, który w najbliższym
czasie zostanie złożony do zatwierdzenia przez Starostę Legionowskiego.
– Wspólnie z Wójtem Gminy Wieliszew panem Pawłem Kownackim organizujemy spotkania informacyjne
w poszczególnych miejscowościach
gminy.
Rozmawialiśmy już z mieszkańcami
Skrzeszewa, Janówka, Góry. Zebrania
te są okazją do przedstawienia korzyści, płynących z przynależności
do Spółki Wodnej. Mieszkańcy otrzymują bowiem do ręki narzędzie, które
w perspektywie kilku lat pozwoli obniżyć lustro wód gruntowych i będzie
przeciwdziałać podtopieniom. – mówi

Grażyna Kojro-Michalska, Przewodnicząca Gminnej Spółki Wodnej Wieliszew.
Niedługo wiosna, ziemia zacznie
rozmarzać, śnieg topnieć i problem
może powrócić. Miejmy nadzieję, że
wieliszewska inicjatywa nie okaże się
jedyną w całym powiecie legionowskim.

PawełKownacki,
WójtGminyWieliszew

Gmina Wieliszew wspiera działania mające na celu reaktywację
spółek wodnych na swoim terenie. Główną pomocą udzielaną
na obecnym etapie jest wsparcie
organizacyjne i prawne.
Gmina Wieliszew jest członkiem
spółki, a ja jako wójt gminy
jestem członkiem jej zarządu.
W chwili obecnej przygotowujemy program wspierania spółki
poprzez dotacje na zadania przez
nią wskazane.

Senator w ratuszu
Biuro Anny Aksamit zostało otwarte w Legionowie w pierwszych dniach lutego.
Pani senator będzie urzędować w budynku Urzędu Miasta Legionowo.

N

a uroczystość otwarcia przybyli, obok prezydenta Legionowa
Romana
Smogorzewskiego
i starosty Jana Grabca, m.in. Marszałek Senatu RP Bogdan Borusewicz
wraz z grupą senatorów, Przewodniczący Mazowieckiej Platformy Obywatelskiej poseł Andrzej Halicki, Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego Krzysztof Grzegorz Strzałkowski.
Wśród gości byli także samorządowcy z terenów powiatów: nowodworskiego, wołomińskiego, warszawskiego – zachodniego, przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji,
Komendy Powiatowej Straży Pożarnej, Urzędu Skarbowego, Powiatowego Urzędu Pracy, Powiatowej Izby Gospodarczej, przedstawiciele duchowieństwa i władz Zielonki, miasta
z którego pochodzi Anna Aksamit.
Biuro będzie dostępne dla wszystkich mieszkańców powiatu legionowskiego po wcześniejszym kontakcie
telefonicznym pod numerem telefonu
22 766-25-32 lub mailowym biuro@annaaksamit.pl.
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Wieści z gmin...
Najlepiej oświetleni
U

lica Jana III Sobieskiego oraz
Arena Legionowo wraz ze
sztucznym boiskiem to dwa
najlepiej oświetlone miejsca spośród
miast i gmin do 70 tys. mieszkańców – stwierdziła kapituła konkursu
na Najlepiej Oświetloną Gminę
i Miasto 2011 roku.
Legionowo zwyciężyło w kategorii
„Kompleksowe inwestycje i moder-

nizacje oświetlenia dróg i ulic” (ul.
Sobieskiego) oraz „Oświetlenie
obiektów sportowych” (oświetlenie
Hali Widowiskowo – Sportowej oraz
boiska treningowego ze sztucznej
trawy na Stadionie Miejskim). To nie
pierwsze tego typu wyróżnienie dla
miasta. Wcześniej miejsca „na pudle”
Legionowo
zdobywało
w 2007, 2008 i 2010 roku.

Fot. Mariusz Kraszewski

Park obok Ratusza

CharytatywnazabawazeMKą

Aleja Legionów

Ponad 100 osób bawiło się na dziewiątym Charytatywnym Balu Stowarzyszenia
„Młodzi dla Rozwoju – eMka”.

Z

abawa, jak zgodnie przyznają
uczestnicy imprezy, była bardzo
udana. I nie chodzi tylko o rozrywkę. Głównym punktem programu
była aukcja charytatywna, podczas
której Stowarzyszenie eMkai zebrało 7 tys. złotych na stypendia dla naj-

zdolniejszych uczniów z Gminy Wieliszew. Kwota ta, dzięki dotacji Fundacji Batorego, może być podwojona.
Oprócz aukcji Stowarzyszenie eMka przeprowadziło również zbiórkę
środków czystości, odzieży i obuwia

na rzecz osób potrzebujących z terenu
Gminy Wieliszew.
Uczestnicy balu ofiarowali ponad 40 kg artykułów, które będą przekazane potrzebującym przez wieliszewski ośrodek pomocy społecznej.

Polski folklor w Indiach

W

styczniu Ludowy Zespół Artystyczny „Serock” wziął
udział w hinduskim Punjab
International Festival. Seroccy artyści znaleźli się tam na specjalne zaproszenie organizatora Dr Davindera Singh Chhina.

Miłośnicy folkloru z Indii mogli
oglądać LZA „Serock” podczas wpólnych występów z muzykami z grupy
Mariachi Imperial of America z Texasu. Wszystkie występy cieszyły
się ogromnym zainteresowaniem,
o czym świadczyły owacje i kolejki
po autografy.

100latOSPJabłonna

W

tym roku przypada setna
rocznica utworzenia jednostki Ochotniczej Straży
Pożarnej w Jabłonnie. Z tej okazji
Urząd Gminy Jabłonna wspólnie
z OSP Jabłonna planują wydanie
okolicznościowego folderu.
Obydwie instytucje zwracają się
do mieszkańców gminy z prośbą
o udostępnienie fotografii lub materiałów wydawniczych, których tematem jest OSP Jabłonna. Fotografie ar-

chiwalne i inne materiały pozwolą
przybliżyć historię jednostki i będą
wykorzystane w folderze wydanym
z okazji 100. lecia jednostki. Wszystkie udostępnione materiały zostaną
zwrócone właścicielom.
Więcej informacji w Referacie Promocji
Gminy
Jabłonna
(tel. 767 73 30, 767 73 33) i w OSP Jabłonna u komendanta Krzysztofa
Goślickiego (tel. 728-376-838).
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Daneteleadresowe
Starostwo Powiatowe w Legionowie
STAROSTWO POWIATOWE
W LEGIONOWIE
ul. gen. Wł. Sikorskiego 11
05-119 Legionowo
centrala (kancelaria ogólna):
tel. 22 7640 100 (400)
www.powiat-legionowski.pl
starosta@powiat-legionowski.pl
wicestarosta@powiat-legionowski.pl
sekretarz@powiat-legionowski.pl
Godziny pracy:
poniedziałek - 8.00 - 18.00
wtorek - piątek - 8.00 - 16.00
Uwaga: Trzy ostatnie cyfry
numeru bezpośredniego,
zaczynającego się od „7640”,
stanowią jednocześnie numer
wewnętrzny.
Sekretariat Starosty: w. 419, 469
tel. bezp. 22 7640 419, 22 7640 469
fax 22 7640 450
Rada Powiatu, Obsługa Zarządu
Powiatu: 22 7640 426
Sekretarz Powiatu: 22 7640 419
Skarbnik Powiatu: 22 7640 419
Radca Prawny: 22 7640 404
Powiatowy Rzecznik
Konsumentów: 22 7640 124
rzecznik@powiat-legionowski.pl
Porady konsumenckie, wnioski
o interwencje
Rzecznik Praw Klienta:
22 7640 124
rzecznikklienta@powiat-legionowski.pl
Wydział Architektury
Kancelaria 22 7640 502
Naczelnik 22 7640 503
Wieliszew 22 7640 504
Jabłonna 22 7640 505
Legionowo 22 7640 506
Nieporęt 22 7640 525
Serock 22 7640 526
Pozwolenia na budowę, zgłoszenia
robót nie wymagających pozwolenia,
pozwolenia na rozbiórkę
Wydział Geodezji
Kancelaria 22 7640 122
Naczelnik 22 7640 116
Ewidencja gruntów gm. Serock
22 7640 106
Ewidencja gruntów gm. Nieporęt
22 7640 108
Ewidencja gruntów gm. Jabłonna
22 7640 109
Ewidencja gruntów gm. Legionowo
22 7640 110
Ewidencja gruntów gm. Wieliszew
22 7640 112
Gospodarka Nieruchomościami
22 7640 118 (119, 121)

Naczelnik 22 7640 514
Zajęcia pasa drogowego, budowa zjazdu z drogi, wydawanie pozwoleń
na przejazd pojazdów przekraczających wielkości określone w odrębnych przepisach

Naczelnik 22 7640 421
Rzeczy znalezione 22 7640 421

Wydział Komunikacji
SZYBKA I SPRAWNA
REJESTRACJA – umów się
telefonicznie: 22 764 01 57
fax 22 7640 150
Prawa jazdy 22 7640 113
Rejestracja pojazdów 22 7640 151 (152)
Rejestracja pojazdów dla podm.
gosp. 22 7640 114
Licencje, zezwolenia i zaświadczenia na wykonywanie krajowego
transportu drogowego, karty
parkingowe, stacje kontroli,
ośrodki szkolenia kierowców i in.
22 7640 193 (103)
Naczelnik 22 7640 115
Z-ca Naczelnika 22 7640 153
Godziny pracy:
poniedziałek - 8.00 - 17.30
wtorek - piątek - 8.00 - 15.30

Referat Finansów i Budżetu
22 7640 508
Kierownik 22 7640 507

Wydział Promocji i Rozwoju
Społecznego
Naczelnik 22 7640 424
Promocja, kultura 22 7640 473 (435)
Sport, stowarzyszenia i fundacje,
sprowadzanie zwłok zza granicy
22 7640 423
Zdrowie, stowarzyszenia i fundacje,
zbiórki publiczne 22 7640 475
Turystyka 22 7640 425
Fundusze zewnętrzne 22 7640 403
promocja@powiat-legionowski.pl
turystyka@powiat-legionowski.pl
zdrowie@powiat-legionowski.pl
fundusze@powiat-legionowski.pl
Paszporty i zaproszenia dla
cudzoziemców 22 774 33 90
ul. Piłsudskiego 41, 05-120 Legionowo
(budynek ratusza miejskiego)
Obsługa interesantów: przyjmowanie
wniosków paszportowych i o wydanie
zaproszenia:
poniedziałek - 8.00 - 17.30
wtorek - piątek - 8.00 - 15.30
Referat Zarządzania Środowiskiem
22 7640 125, 22 7640 126
Kierownik 22 7640 123
Powiatowy Koordynator
ds. Łowiectwa
22 7640 125
dyżury w środy w godz. 9.00 - 13.00
pok. 125 na I piętrze
Referat Edukacji
22 7640 206
Kierownik 22 7640 218
Referat Zarządzania Kryzysowego
22 7640 417
Kierownik 22 7640 415

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej
Naczelnik 22 7640 160
Składnica map 22 7640 161
Zespół Uzgadniania Dokumentacji
22 7640 162, tel./fax 22 784 38 29

Wydział Administracyjno-Kadrowy
Kadry 22 7640 427
Naczelnik 22 7640 429

Wydział Inwestycji i Drogownictwa
22 7640 512, 22 7640 513

Wydział Obsługi
Informatyk 22 7640 412

Zespół ds. Zamówień Publicznych
22 7640 516
Kierownik 22 7640 117

Wydział Księgowości
22 7640 510, 511
Główny Księgowy 22 7640 509

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
POWIATU:
Powiatowy Inspektorat
Nadzoru Budowlanego
ul. gen. Wł. Sikorskiego 11
05-119 Legionowo
tel./fax 22 774 51 53, 22 7640 325
pinb_leg@wp.pl
Pozwolenia na użytkowanie,
zgłoszenia rozpoczęcia
i zakończenia budowy, samowole
budowlane, utrzymanie obiektów
budowlanych, kontrole budów
Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna
ul. gen. Wł. Sikorskiego 11
05-119 Legionowo
tel. 22 774 15 76
fax 22 774 02 52
legionowo@psse.waw.pl
www.legionowo.psse.waw.pl
Sprawowanie nadzoru nad warunkami higieny środowiska, higieny pracy
w zakładach pracy, szkołach i innych
placówkach oświatowo-wychowawczych, ośrodkach wypoczynkowych
i rekreacyjnych, zdrowotnymi żywności i żywienia, itp.
Powiatowy Urząd Pracy
ul. gen. Wł. Sikorskiego 11
05-119 Legionowo
22 7640 305, fax 22 774 22 88
wale@praca.gov.pl
www.puplegionowo.pl
Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie
ul. gen. Wł. Sikorskiego 11
05-119 Legionowo
tel/fax. 22 784 83 33, 22 7640 299
Dyrektor 22 7640 202
Zespół ds. osób niepełnosprawnych
22 7640 201
Rodziny Zastępcze 22 7640 203
Poradnictwo 22 7640 204
pcpr.legionowo@wp.pl
www.legionowo.pcpr.pl
Legitymacje dla osób
niepełnosprawnych:
ul. Sowińskiego 4, 05-120 Legionowo
22 767 07 69
Udzielanie pomocy w zakresie
poradnictwa rodzinnego, terapii
rodzinnej, pracy socjalnej,
oragnizowanie opieki w rodzinach
zastępczych, organizowanie
i prowadzenie lub zlecanie
prowadzenia placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz sprawowanie
nadzoru nad ich funkcjonowaniem

W czym mogę pomóc?
Dom Pomocy Społecznej
„Kombatant”
ul. Jagiellońska 71
05-120 Legionowo
22 766 45 00
dyżurna pielęgniarka wew. 108
fax 22 766 45 02
kombatantleg@poczta.onet.pl
Przeznaczony dla osób starszych,
w szczególności dla kombatantów.
Skierowanie na pobyt stały wydają
dyrektorzy ośrodków pomocy
społecznej, właściwi dla miejsca
zamieszkania osób zainteresowanych
Poradnia PsychologicznoPedagogiczna w Legionowie
ul. Jagiellońska 2
05-120 Legionowo
tel./fax 22 774 38 14
poradnia@ppplegionowo.pl
www.ppplegionowo.pl
Placówka oświatowa świadcząca
pomoc psychologiczno-pedagogiczną
dla dzieci, młodzieży i ich rodziców
i wychowawców. Działalność
diagnostyczna, terapeutyczna
i doradcza z zakresu problematyki
psychologicznej, pedagogicznej
i logopedycznej.
Wydawanie orzeczeń i opinii.
Powiatowy Zespół Szkół i Placówek
Specjalnych w Legionowie
ul. Jagiellońska 69
05-120 Legionowo
tel./fax 22 774 27 63
zssleg@interia.pl
www.pzszsl.republika.pl

Liceum Ogólnokształcące im. Marii
Konopnickiej w Legionowie
ul. Piłsudskiego 26
05-120 Legionowo
tel. 22 774 27 24, 22 784 40 42
fax 22 774 27 24
lo_konopnicka@wp.pl
konopnicka.eu.org
Powiatowy Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych im. Jerzego
Siwińskiego w Legionowie
ul. Targowa 73 A
05-120 Legionowo
tel. 22 774 28 72
tel/fax 22 774 40 96
wiolett_wuszt@wp.pl
www.pzsplegionowo.waw.pl
Komenda Powiatowa Państwowej
Straży Pożarnej w Legionowie
ul. Mickiewicza 11
05-120 Legionowo
tel. 22 774 28 28, 22 774 35 31
fax. 22 774 28 88
legionowo@mazowsze.straz.pl
Niepubliczny Zakład Opieki
Zdrowotnej „Legionowo”
ul. Sowińskiego 4
05-120 Legionowo
centrala 22 774 51 51, 0 22 774 22 94
22 774 52 72
tel./fax. 22 774 26 34 (sekretariat)
Poradnia Leczenia Uzależnień
22 774 51 51 w. 21 lub 38
sekretariat@nzozlegionowo.pl
www.nzozlegionowo.pl

RATOWNICTWO MEDYCZNE
Powiatowy Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych im.
Włodzimierza Wolskiego
w Serocku
ul. Wł. Wolskiego 8
05-140 Serock
tel. 22 782 71 01
fax 22 782 74 98
zsserock@op.com
free.polbox.pl/z/zsserock

22 774 21 22, 22 774 29 09 lub 999

12

Kurier

InformatorPowiatuLegionowskiego

luty nr 23 2012

Mazowiecka Mistrzyni Judo
Klaudia Otorowska wygrała Mistrzostwa Mazowsza Juniorów
i Juniorek Młodszych w judo. Legionowianka stanęła na
najwyższym podium w kategorii do 63 kilogramów.

W

pierwszą sobotę lutego w warszawskiej hali Dzielnicowego
Ośrodka Sportu i Rekreacji
Praga Północ reprezentantka Legionowskiego Towarzystwa Sportowego
w doskonałym stylu pokonała rywalki,
co dało jej miejsce na najwyższym
stopniu podium. W dwóch stoczonych
pojedynkach
Klaudia
wygrała
przed czasem przez Ippon po wykonaniu efektownych rzutów. Sukces mło-

dej dżudoczki to dobry prognostyk
przed tegoroczną Olimpiadą Młodzieży. LTS reprezentował na zawodach
również Bartłomiej Makówka, który
na trzy stoczone pojedynki jeden
wygrał przed czasem, a dwa pozostałe nieznacznie przegrał. Dało mu
to dziewiąte miejsce w mocno obsadzonej kategorii do 66 kilogramów.
Opiekunem obydwojga zawodników jest trener Jacek Kuźmiński.

KPR Legionowo zwycięża

Pucharjestnasz

Nikt nie myślał, że to tak będzie wyglądało. Kibice po cichu liczyli na niespodziankę, może remis
z zespołem Superligi. Tymczasem wyniki zaskoczyły wszystkich.

P

od nieobecność Jarosława Cieślikowskiego, który przebywał
na zgrupowaniu z reprezentacją
w Cetniewie, zespół prowadził Marcin
Smolarczyk. W II Turnieju o Puchar Prezydenta Miasta Legionowo (23-24 stycznia) pierwszy mecz KPR rozegrał z Zepterem AZS UW. Zawodnicy z Warszawy
grali ostro i twardo. Nasi również nie odpuszczali. Efekt: po jednym kontuzjowanym zawodniku w każdym klubie. Ostatecznie mecz zakończył się zwycięstwem
Legionowa 30: 25. Potem batalia z trzecim zespołem Superligi MMTS Kwi-

dzyn. Oczekiwaliśmy walki i zaangażowania – KPR nie zawiodło swoich
kibiców. Na przerwę doświadczony rywal schodził z zaledwie dwubramkową przewagą. Początek drugiej części
to fantastyczna postawa naszego kołowego Tomasza Kasprzaka. Trwała
walka – bramka za bramkę. Jeszcze
w 53 minucie spotkania nasz zespół
prowadził zaledwie dwiema bramkami, ale od tego momentu powiększaliśmy przewagę i ostatecznie sensacja
stała się faktem. Wygraliśmy z bardzo
utytułowanym rywalem 35: 30. Tym

samym ostatni mecz z PBS Jurand Ciechanów, który również zanotował dwa
zwycięstwa, był spotkaniem o zwycięstwo w turnieju.
Co to był za mecz... Walka do końca, punkt za punkt. Trzy minuty
przed końcem prowadziliśmy zaledwie jedną bramką, aby ostatecznie
zwyciężyć 28: 25 i wygrać kolejny
turniej. Po takich wynikach powstaje
pytanie: co dalej? Ktoś w internecie
napisał: „już za dwa lata KPR Legionowo mistrzem Polski”...

Siatkarki idą jak burza
Nasze dziewczyny z LTS „Legionovia” kontynuują znakomitą passę. Pierwszy, od ponad
czterdziestu spotkań, przegrany mecz z warszawską Spartą można raczej potraktować jako
wypadek przy pracy, niż zniżkę sportowej formy.

R

ozpisywanie się o tym co zawiodło
nie ma sensu. Presja jaka ciąży
na naszych siatkarkach musiała
w końcu znaleźć swoje ujście. Tą chwilową niedyspozycję Legionowianek wykorzystała warszawska Sparta, która zagrała jeden z najlepszych meczów w lidze.
Jak to jednak w sporcie bywa czasem
trzeba znieść gorycz porażki i wyciągnąć
wnioski na kolejne mecze. Tak się stało
również w przypadku Siódemki Legionovia. Ostatni mecz, który nasze dziewczyny zagrały na wyjeździe z MMKS Gaudia

Kurier

Budmel Trzebnica pokazał, że dziewczyny nadal są w doskonałej formie. Wygrały to spotkanie 3: 1 w setach, co dodatkowo zwiększyło przewagę Siódemki
nad pozostałymi zespołami z Ligi.
Nie bez znaczenia dla drużyny jest
wsparcie, jakie otrzymują od wiernych
kibiców, których rzesza w Legionowie
ciągle rośnie. Wszyscy wierzymy, że
ukoronowaniem ciężkiej pracy naszych
siatkarek będzie rychły awans do Plus
Ligi Kobiet dlatego trzymamy kciuki
za zwycięstwa w kolejnych spotkaniach.

Rozmowaz treneremJackiemKuźmińskim
Czy judo jest sportem dla każdego, czy konieczne są jakieś
szczególne predyspozycje?
Judo jako sztuka walki z założenia stworzona w celach samoobrony
oczywiście może być uprawiana przez każdego i w każdym wieku. Potrzebne są jedynie chęci, dobry stan zdrowia i doświadczony trener.
Twórca judo Jigoro Kano tworząc judo i wprowadzając je do różnych
szkół walki w Japonii zapragną jednak, aby nie była to tylko sztuka samoobrony, ale również bezpieczna rywalizacja sportowa. W obecnych
czasach judo jako sport olimpijski traktowany wyczynowo, stawia
przed zawodnikami wysokie wymagania sprawnościowe. Do takiej rywalizacji przystępują tylko wyselekcjonowani najsprawniejsi zawodnicy. Klaudia Otorowska jest jedną z takich zawodniczek, która jest
sprawna i bardzo pracowita, co jak widzimy przynosi rezultaty i mamy
nadzieję, że osiągane przez nią sukcesy będą jeszcze większe.
W jakim wieku najlepiej rozpocząć uprawianie judo, by osiągać takie wyniki, jak Pana podopieczni?
Judo z racji, iż jest to bezpieczna sztuka walki można uprawiać od bardzo młodego wieku. Pierwszy kontakt z tatami (powierzchnia sali wyłożona materacami) dzieci zaczynają już w wieku 5 lat i są to różnego
rodzaju zabawy i ćwiczenia gimnastyczne ukierunkowane na podniesienie ogólnej sprawności fizycznej. Prawdziwe judo zaczyna się
od 8, 9 lat.
Gdzie w naszym powiecie można trenować judo?
Nie ukrywam, że najprężniej judo rozwinęło się w Legionowie w Centrum Szkolenia Policji, gdzie działa prowadzone przeze mnie stowarzyszenie o nazwie Legionowskie Towarzystwo Sportowe. Prowadzimy
trzy grupy dzieci pierwsza dla dzieci w wieku 5 – 7 lat, druga początkująca dla dzieci powyżej 8 roku życia i trzecia zaawansowana.
Zajęcia z judo prowadzone są również w Szkołach podstawowych nr 2
i nr 7 oraz na terenie jednostki wojskowej w Białobrzegach.
Chętnych zapraszamy na zapisy, które odbędą się na początku września, a informacje można znaleźć na stronie internetowej www.judo-legionowo.pl.
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