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Centrum Badawcze PAN już za rok?
Projekt budowy Centrum Badawczego Polskiej Akademii Nauk w Gminie
Jabłonna wkroczył w fazę realizacji. W pierwszej połowie października
inwestor złożył wniosek o pozwolenie na budowę.

8

Krótko
Bezpłatne warsztaty
dla niepełnosprawnych
23 listopada o godz. 11.00 w legionowskim ratuszu odbędzie się ostatnia z czterech zaplanowanych prelekcji, organizowanych przez fundację „Omega Pomagamy” wspólnie
z Powiatem Legionowskim, Fundacją
„Promień Słońca” i Powiatowym
Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie. Celem cyklu jest podniesienie
jakości życia osób niepełnosprawnych i poszerzenie ich wiedzę na temat przywilejów, z jakich mogą korzystać na co dzień. Tym razem poruszana będzie tematyka świetlic
środowiskowych i domów samopomocy dla osób niepełnosprawnych.
Zainteresowani mogą również zgłosić się po indywidualną, bezpłatną
poradę prawną do siedziby Fundacji
„Omega Pomagamy”.

Młodzi aktywni

O

budowie Centrum mówi się już
od lat. Teraz stała się ona faktem. Inwestor, Instytut Maszyn
Przepływowych im. Roberta Szewalskiego Polskiej Akademii Nauk
w Gdańsku, realizuje projekt p.n.
Centrum Badawcze PAN „Konwersja
energii i źródła odnawialne”. Na początku przyszłego roku Firma DORBUD S.A. z Kielc ruszy z budową
obiektu, który będzie zapleczem laboratoryjnym dla placówek naukowych PAN, wyższych uczelni, jak
również dla jednostek badawczo-rozwojowych, powiązanych tematycznie
i posiadających bogate doświadczenia w zakresie konwersji energii
i źródeł odnawialnych. Będzie też zapleczem dla sieci naukowych, specjalizujących się w powyższych zagadnieniach. Projekt jest realizowany ze
wsparciem funduszy z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, Priorytet I,
działanie 1.1. Jego wartość całkowita
to 91 261 348,95 zł, a dofinansowanie
z UE wynosi 75 832 687,00 zł.
Centrum powstanie w Jabłonnie
na terenie o powierzchni 1,77 ha. Będzie składać się z pięciu połączonych
funkcjonalnie pawilonów. Energia
potrzebna np. do oświetlenia i ogrzania obiektu ma pochodzić m.in. ze
źródeł odnawialnych. Podstawowymi
źródłami energii cieplnej ma być
zautomatyzowany kocioł biomasowy
i wysokotemperaturowa pompa ciepła. Centrum, oprócz przyłączenia
do sieci energetycznej, będzie wyposażone w kolektory słoneczne, turbinę wiatrową i wiele innych, eksperymentalnych układów pozyskiwania
energii.

Zarówno budynek, jak i jego otoczenie będą na wskroś nowoczesne. Projekt budowlany przewiduje na przykład zamontowanie systemu ogrzewania zewnętrznych ciągów komunikacyjnych i parkingów ciepłem pozyskiwanym z gruntu. Ponieważ Centrum
Badawcze ma zapewnić realizację
funkcji badawczo-pomiarowych, konferencyjnych i promować nowoczesne
technologie, w obiekcie przewidziano
nowoczesne rozwiązana techniczne,
m.in. scentralizowany system nadzoru i sterowania budynkiem oraz laboratoriami, system komputerowy, przechowywania i archiwizowania danych, obsługi konferencji i sympozjów, systemy instalacyjne zapewniające właściwe funkcjonowanie obiek-

tów. Łączna powierzchnia zabudowy
całego kompleksu wynosi 2269,8 m2.
O tym, jak będzie wyglądać Centrum, o planach związanych z jego budową i działaniem w przyszłości, opowiadali członkowie Zespołu Zarządzającego Projektem na spotkaniu, które
odbyło się w legionowskim starostwie 23 października. Kierownik Projektu prof. Jan Kiciński Zastępca Dyrektora ds. Naukowych Instytutu Maszyn Przepływowych PAN z Gdańska,
przedstawił plany realizacji inwestycji, z których wynika, że zgodnie z założonym harmonogramem prace budowlane zakończą się już w grudniu 2014 roku. Jak na obiekt tej wielkości i tak skomplikowany technologicznie to bardzo ambitny plan.

Porozumieli się
P
owiat Legionowski podpisał porozumienie z gminą Jabłonna w sprawie wspólnego finansowania projektu ronda w Chotomowie.
Szczęśliwy finał zabiegów powiatu o finansowanie projektu jest początkiem
starań o wspólne wykonanie ronda
w przyszłym roku.
W lipcu radni z gminy Jabłonna Agata Lindner, Monika Jezierska,
Zbigniew Garbaczewski i Mariusz
Grzybek, złożyli zarządowi powiatu
petycję z podpisami mieszkańców
w sprawie budowy ronda u zbiegu
ulic Kisielewskiego i Chotomowskiej. W tym miejscu we wrześniu 2014 r. ma rozpocząć działalność CEKS, czyli Centrum Eduka-

cyjno-Kulturalno-Sportowe. Dzieci,
które będą uczęszczać do nowej
szkoły, będą musiały pokonać ruchliwe ulice Partyzantów lub Chotomowską.
Zarząd powiatu w Legionowie
analizowali możliwe rozwiązania komunikacyjne, które mogą podnieść
poziom bezpieczeństwa opodal przyszłej szkoły. Ostatecznie, zarząd podjął decyzję o budowie ronda.
Starosta legionowski Jan Grabiec
wystąpił do wójt gminy Jabłonna Olgi
Muniak o współfinansowanie budowy.
Podobne porozumienia powiat podpisuje także z innymi gminami. Po staraniach udało się ustalić, że Jabłonna będzie współfinansować projekt tech-

Powstanie Centrum to prestiż, i nowe możliwości rozwojowe dla naszego
regionu. To także nowe miejsca pracy
i wsparcie dla specjalistów z branży odnawialnych źródeł energii. Powiat legionowski już podjął kroki, by to wykorzystać. We współpracy z inwestorem
Centrum w bieżącym roku szkolnym
w Powiatowym Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Legionowie uruchomiony został nowy kierunek kształcenia, którego absolwenci będą technikami urządzeń i systemów energii odnawialnej. Część z nich może znaleźć zatrudnienie w Centrum Badawczym
PAN. Inni będą mogli prowadzić własną działalność, mając pod ręką wsparcie Centrum Badawczego ze swej dziedziny.
JoANNA kAJdANoWiCz

Uczniowie z Łutugino na Ukrainie
gościli w październiku w Powiatowym Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. J. Siwińskiego w Legionowie. Ich wizyta związana była z realizacją projektu „Aktywność samorządowa młodzieży”, którego uczestnicy
pracują nad zasadami i sposobem organizowania wyborów do samorządu
uczniowskiego. Jednocześnie biorą
udział w realizowanym cyklicznie
w ramach edukacji regionalnej projekcie „Szlakiem wybitnych ludzi
po Mazowszu i Kujawach”. Goście
z Ukrainy odwiedzili Toruń, warszawskie Stare Miasto i Krakowskie
Przedmieście. Program wizyty objął
też wizytę w Muzeum Historycznym
w Legionowie. Ukraińcy zapoznali
się z historią Legionów Polskich
i związkami Legionowa z Ukrainą.
Nie zabrakło też rozrywek i integracji w postaci wspólnego karaoke
i wieczoru filmowego, zorganizowanego przez uczniów PZSP dla kolegów z Łutugino.

48 szans na nowe życie
niczny. Miejmy nadzieję, że w miarę
szybko podpisane zostanie także porozumienie o wspólnym finansowaniu
budowy tak, by już we wrześniu dzieci
bezpiecznie docierały do szkoły.
– Jesteśmy zdeterminowani, by
przeprowadzić tę inwestycję na czas.
– mówi Jan Grabiec. – Dlatego postępowanie, które miało wyłonić wykonawcę projektu ronda, rozpoczęliśmy jeszcze zanim gmina podpisała
porozumienie w sprawie jego współfinansowania. – wyjaśnia.
Oferty na projekt zostały otwarte 29 października. Prace projektowe
zaczną się zapewne w pierwszej połowie listopada.
MirosłAW PAChulski

Tylu potencjalnych dawców szpiku
kostnego z terenu naszego powiatu
zarejestrowało się w banku dawców
podczas legionowskich obchodów
Dnia Dawców Szpiku. Impreza z tej
okazji odbyła się w legionowskim ratuszu w połowie października. W organizację obchodów włączył się również Powiat Legionowski.
W Polsce co godzinę stawiana jest
komuś diagnoza: nowotwór krwi,
czyli inaczej białaczka. W sumie co
roku na różne rodzaje białaczki choruje ponad 10 000 osób, a dla części
z nich jedyną szansą na życie jest
przeszczepienie szpiku od dawcy
niespokrewnionego. Zapraszamy
do odwiedzenia strony www.dkms.pl
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Dzieci mówią...

Słowniczek

Co to jest organizacja pozarządowa? Co to są konsultacje społeczne?
– te pytania zadaliśmy przedszkolakom ze żłobka z punktem przedszkolnym „Uliczka Kwiatowa”
wychowawczynie: Joanna Kacperska, Małgorzata Majewska

Alex
suchecki
Co to jest organizacja pozarządowa?
ja najczęściej bawię się ciuchciami z mamą
i Igorem. Bawimy się często, codziennie.
W przedszkolu najbardziej lubię bawić się
z Michałem, Hubertem i Oskarem. W takiej
organizacji można się bawić w gry takie jak
na tablecie. Można w takiej organizacji oglądać
filmy na tablecie. Ja gram w złe ptaki.
Co to są konsultacje społeczne?
ja najczęściej rozmawiam z rodzicami
o pociągach i samolotach. Moje ulubione
samoloty nazywają się: Dusty i Kapitan. Mam
swoje trzy ulubione samoloty.

hubert
różycki
Co to jest organizacja pozarządowa?
w organizacji pozarządowej są dorośli ludzie. Oni
mogą dojeżdżać i się spotykać parkując
przy sklepach. Spotykają się często po obiedzie.
Co to są konsultacje społeczne?
ja najlepiej lubię samoloty, dinozaury, ciuchcie,
klocki lego dla pociągów. Najczęściej rozmawiam
z rodzicami o tym, żeby mi gotowali. Najbardziej
lubię smażone kotlety z ziemniaki i ogórkami.
Bardzo często bawię się z babcią Klarą.

Michał
kosewski
Co to jest organizacja pozarządowa?
według mnie organizacja pozarządowa to są
ludzie. Oni bawią się zabawkami. A ja mam
ciuchcie i samochody oraz puzzle. W takiej
organizacji można się często bawić pociągami,
które się nazywają: Czarek, Rudik i Zgniotek.
Najczęściej bawię się z Aleksem i Hubertem
i Oskarem. W domu bawię się z mamą.
Co to są konsultacje społeczne?
ja najczęściej rozmawiam z rodzicami
o budowaniu mostów, tylko o wielkich mostach.
Zmieszczą się tam same klocki. Proszę też
rodziców o nowe zabawki, np.: o nową kolejkę.
Ostatnio kupiłem Basię. Lubię oglądać często
kolejki w telewizji. Najczęściej oglądam kanał
Disneya i bajki o maszynowni.

laura
Bembas
lila
kaźmierczak
Co to jest organizacja pozarządowa?
organizacja pozarządowa to według mnie chyba
są ludzie. Ja chciałam powiedzieć coś bardzo
krótkiego. Wujek zniszczył tablet mojego taty,
a tam były bardzo fajne gry.
Co to są konsultacje społeczne?
konsultacje to takie rozmowy. Ludzie mogą ze
sobą na przykład ze sobą rozmawiać o swoich
gościach, zabawkach i trochę o polityce. Mogą
też rozmawiać o pieniążkach. Ja rozmawiam
z rodzicami o pieniądzach jak trzeba kupić
zabawki. Nie muszę ich przekonywać, od razu
mi kupują. Na urodziny kupili mi basen. Kąpię
się w nim, ale nie o tej porze roku, bo już jest
za zimno. Ja oglądam Nikelodeon.

Z dziećmi rozmawiał Marcin Dembowski

Co to jest organizacja pozarządowa?
w takiej organizacji można śpiewać, bo ja lubię
śpiewać. Ja gram w Tomka i Przyjaciół i w takiej
organizacji można się w tą grę bawić. Można też
bawić się Barbie. W takiej organizacji
pozarządowej więcej jest dziewczynek niż
chłopców, bo są dwie dziewczynki jeden
chłopiec. Oni mogą też wspólnie chodzić
na spacery. Ja lubię chodzić na spacery do lasu
z mamą. Spacery są krótkie, uciekamy bo się
boimy dzików i psów.
Co to są konsultacje społeczne?
konsultacje społeczne to rozmowy o rodzicach. Ja
ze swoimi rozmawiam najczęściej o kupnie
nowych zabawek. Ja marzę o prawdziwym
piesku, takim małym jak babci z małym
ogonkiem. Ja też chcę mieć pisklę w domu. Ja też
oglądam bajki, najczęściej Dorę i Przyjaciół.

Martyna
Mazanka
Co to jest organizacja pozarządowa?
moi rodzice bawią się ze mną zabawkami, ja
mam ich dużo. Bawią się ze mną pet shopami.
A ja mam grę małpkową. Wczoraj tata ze mną
grał. Najpierw się wkłada patyki, a później
wrzuca się małpki, a potem rzuca się kostką i się
wyciąga się taki patyk aż spadnie małpka.
Co to są konsultacje społeczne?
dorośli najczęściej rozmawiają o pracy. Ja
najczęściej opowiadam swoim rodzicom jak było
w przedszkolu i o zabawkach, np. o pet shopach.
Mój ulubiony to zebra. Najczęściej kupuję je
w Smyku. To jest taki duży sklep, gdzie można
jeszcze kupić kucyki.

Organizacja pozarządowa – organizacja obywatelska (założona przez
obywateli lub ich organizacje) działająca z własnej inicjatywy na rzecz wybranego interesu publicznego i niedziałająca dla osiągnięcia zysku.
W prawie międzynarodowym, w odróżnieniu od organizacji międzyrządowych, organizacje pozarządowe grupują nie państwa lecz osoby fizyczne
lub prawne, i to z reguły z różnych
krajów (najczęściej przyjmuje się, że
minimum z trzech). Działają w oparciu o prawo krajowe siedziby organizacji, a powstają w wyniku nie umowy międzynarodowej, ale umowy cywilnoprawnej.
Organizacje pozarządowe bywają nazywane trzecim sektorem, obok sektora publicznego (władz, administracji
publicznej) i rynkowego (biznesu,
przedsiębiorczości). Organizacje pozarządowe – w odróżnieniu od organów
publicznych a podobnie jak biznes
– są prywatne i powstają z inicjatywy
ich założycieli (prywatnych osób), ale
– w odróżnieniu od biznesu a podobnie jak władze publiczne – działają
w interesie publicznym a nie prywatnym.
W polskim prawie definicję ustawową
organizacji pozarządowej zawiera
art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.
z 2003 r. Nr 96, poz. 873), zgodnie
z którym organizacjami pozarządowymi są, nie będące jednostkami sektora
finansów publicznych, w rozumieniu
przepisów o finansach publicznych,
i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, osoby prawne lub jednostki nieposiadające osobowości prawnej utworzone na podstawie przepisów ustaw,
w tym fundacje i stowarzyszenia,
przy czym niektórych przepisów ustawy nie stosuje się do fundacji publicznych i fundacji partii politycznych.
Konsultacje społeczne – instytucja
demokracji bezpośredniej (inne instytucje: referendum, inicjatywa ludowa,
zgromadzenie ludowe). Polega na wyrażeniu przez członków zbiorowości
opinii w przedstawionej sprawie. Tworzy się w ten sposób dwustronna relacja, powstająca z inicjatywy administracji państwowej. Jest to jedno z najczęściej stosowanych narzędzi partycypacyjnych. Przyjmują zazwyczaj formę spotkań, podczas których prezentowany i omawiany jest projekt, towarzyszą im czasem spotkania z różnymi
ekspertami. W konsultacjach społecznych uczestniczą wszyscy zainteresowani obywatele, władze mają obowiązek poinformować wcześniej daną społeczność o odbywających się konsultacjach. W odróżnieniu od referendum
wyniki konsultacji nie są wiążące dla
organów władzy publicznej.
Obligatoryjne konsultacje z mieszkańcami powiatu przeprowadza się:
1. w procedurze tworzenia, łączenia,
dzielenia, znoszenia powiatów i ustalania ich granic,
2. w procedurze ustalania i zmieniania nazw powiatów, a także siedziby
ich władz.
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Szkoła specjalna – będzie rozbudowa
listy intencyjne o współfinansowaniu rozbudowy Powiatowego zespołu szkół i Placówek specjalnych w legionowie pomiędzy Powiatem legionowskim a gminami legionowo,
Wieliszew, Nieporęt, serock i Jabłonna zostały podpisane we wtorek 22 października 2013 r. Tego samego dnia zarząd Powiatu podpisał umowę z wykonawcą rozbudowy.

Kościelna ruszyła W

Fot. Paweł Zając

Przebudowa ulicy Kościelnej w Wieliszewie już
rozpoczęta. W tym roku modernizowany jest
odcinek od ul. Podgórnej do nieczynnych torów,
prowadzących do Wodociągu Północnego.

T

egoroczne roboty na ul. Kościelnej obejmują położenie nowej
nawierzchni na drodze, wymianę krawężników i przebudowę zjazdów na odcinku około 1,5 km. Dodatkowo wykonane zostanie odwodnienie jezdni oraz oznakowania poziomego i pionowego. Przebudowany
ma być również nieczynny przejazd
kolejowy na ul. Kościelnej w miejscu,
w którym drogę przecinają tory prowadzące do Wodociągu Północnego.
Wykonawcą prac jest konsorcjum
firm Granar Sp. z o.o. i Incest AG Sp.
z o.o. z Warszawy. Koszt tegorocznej
inwestycji to 1.718.836,56 zł.
Na przyszły rok powiat planuje
modernizację kolejnego odcinka ulicy Kościelnej o długości około 2,5 km
od wspomnianego przejazdu kolejowego do granicy z Legionowem
(w Łajskach) z wyłączeniem skrzyżo-

wania z ul. Nowodworską i mostu,
który został przebudowany w tym roku. Inwestycja obejmie:
• położenie nowej nawierzchni,
• wymianę krawężników,
• przebudowę zjazdów,
• budowę odwodnienia jezdni,
• zainstalowanie sygnalizacji świetlnej pulsacyjnej przy szkole podstawowej w Łajskach i przy gimnazjum w Wieliszewie,
• wykonanie oznakowania poziomego i pionowego drogi.
Wykonanie prac planowanych
na 2014 rok będzie uzależnione od tego, czy powiat uzyska środki zewnętrzne na ten cel. Wniosek o dofinansowanie z Narodowego Programu
Przebudowy Dróg Lokalnych (tzw.
„schetynówki”) został złożony do Wojewody Mazowieckiego 30 wrzeJk
śnia 2013 r.

ieloletnie starania Zarządu
Powiatu zostały uwieńczone
sukcesem i wszystkie gminy
powiatu zadeklarowały udzielenie
wsparcia finansowego na ten cel. 22
października w szkole specjalnej
w Legionowie stawili się przedstawiciele wszystkich gmin, którzy podpisali symboliczne listy intencyjne. By
pomoc finansowa z gmin stała się faktem konieczne będzie jeszcze podpisanie formalnych porozumień między nimi a powiatem. Zgodnie z deklaracjami samorządy gminne mają
sfinansować jedną trzecią kosztów I etapu rozbudowy, czyli 1.260.000,- złotych. W tej kwocie
kryją się udziały poszczególnych
gmin obliczone w zależności od liczby mieszkańców, które wynoszą: z Legionowa – 625.000,- zł, z Jabłonny
– 195.500,- zł, z Serocka – 152.500,zł, z Nieporętu – 152.200,- zł i z Wieliszewa – 152.200,- zł Wartość kontraktu to 3.779.000,- złotych.
– Jesteśmy bardzo wdzięczni władzom gmin naszego powiatu za zadeklarowane wsparcie finansowe. To
rzadki w polskich realiach przykład
dobrej, zgodnej współpracy. Dlatego
chcę za te deklaracje serdecznie podziękować. – powiedział starosta legionowski Jan Grabiec.
Pierwszy etap inwestycji przewiduje dobudowę czterech sal dydaktycznych wraz z pomieszczeniami
techniczno-gospodarczymi i sanitariatami oraz łącznika, który zapewni
komunikację z istniejącą częścią budynku. Ponadto w ramach inwestycji
wymieniona zostanie winda, przeprowadzony będzie remont i ocieplenie dachu, jak również wykonane zostanie odwodnienie budynku (drenaż
opaskowy wraz ze studniami, przepompownią i przyłączem do kanalizacji deszczowej w ul. Jagiellońskiej),
które będzie zapobiegać ewentualne-

Ewa Lewicka,
dyrektor Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych
Podpisanie umowy na rozbudowę szkoły to dla nas przełomowa chwila, data
niezwykle ważna w historii naszej placówki. W dniu dzisiejszym nasze marzenia stają się rzeczywistością. Dzięki tej inwestycji powstaną w najbliższym czasie cztery sale z zapleczem sanitarnym i magazynami na potrzeby
przedszkola specjalnego. Obecnie opieką w przedszkolu objętych jest osiemnaścioro dzieci w trzech oddziałach. Docelowo chcemy utworzyć czwarty oddział przedszkolny, do którego po rozbudowie możemy przyjąć, w zależności
od stopnia niepełnosprawności, od sześciorga do dziesięciorga maluchów.

mu zalewaniu piwnic obiektu przez
wody gruntowe. Przy okazji robót
w budynku podniesione zostaną
standardy bezpieczeństwa przeciwpożarowego poprzez wydzielenie
klatki schodowej, oddzielenie dróg
ewakuacyjnych, wstawienie nowych
przegród, drzwi i okien o podwyższonej odporności ogniowej. Pierwszy
etap inwestycji obejmie również
przebudowę ogrodzenia, śmietnika
i wykonanie nowego zagospodarowania terenu, m.in. budowę nowych
miejsc parkingowych oraz placu zabaw dla dzieci.

Tu po podpisaniu listów intencyjnych przez włodarzy z gmin powiatu
legionowskiego starosta w imieniu zarządu powiatu podpisał umowę z wykonawcą pierwszego etapu rozbudowy
Przedsiębiorstwem Projektowania i Realizacji Inwestycji Instalprojekt Holding Sp. z o.o. z Warszawy. Zgodnie
z warunkami kontraktu prace mają się
zakończyć w ciągu 11 miesięcy od dnia
podpisania umowy. Koszt wykonania
kolejnych dwóch etapów rozbudowy
Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych
jest szacowany na 8 milionów złotych.

Starosta podpisał już umowę z wykonawcą rozbudowy.

JoANNA kAJdANoWiCz
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za i przeciw
Wnioski o przeprowadzenie referendum w sprawie odwołania wójta w dwóch gminach w powiecie legionowskim wywołały społeczną debatę. organizacja głosowania
w tej sprawie przed upływem kadencji władz samorządowych ma zarówno przeciwników, jak i zwolenników. Poniżej prezentujemy argumenty jednej i drugiej grupy,
które przedstawili lokalni działacze społeczni.
Autor jest mieszkańcem gminy Jabłonna, zaangażowanym
w działalność społeczną. Jest członkiem społecznej inicjatywy lokalnej, który z ramienia stowarzyszenia koordynuje
działania związane z referendum w sprawie odwołania wójta
gminy Jabłonna.

Na pewno wiele osób wie, że dawna nazwa
Chotomowa to „Bagno”. Rejon ten jest położony
na najniższym nadzalewowym tarasie Wisły.
Oczywiście, że budowa odwodnień jest bardzo
kosztowna i Gmina nie ma na nią pieniędzy,
lecz to nie upoważnia władz do udawania, że
problemu nie ma. Na to muszą się znaleźć środki, chociażby z europejskiego funduszu Life+,
skupiającego się na współfinansowaniu projektów w dziedzinie ochrony środowiska. Czy
mieszkańców jest stać kolejny rok na własną
rękę walczyć ze skutkami podtopień, nie mając
nawet szansy na uzyskanie jakichkolwiek odszkodowań?
Nie chcemy, by Chotomów, Jabłonna czy Rajszew, które są pięknymi podwarszawskimi
wsiami z dużymi możliwościami na rozwój, daCzy rok to długo czy krótko? Zależy jak na to lej mentalnie tkwiły gdzieś w latach 90-tych
spojrzeć. Trzeba by się zastanowić, ile nietrafio- ubiegłego wieku. Jako lokalni patrioci chcemy
nych decyzji można podjąć przez rok, których być dumni z miejsca naszego zamieszkania, by
skutki będą odczuwalne przez wiele kolejnych nasze dzieci chodziły do dobrej, nowoczesnej
lat. Czy w ciągu roku można rozpocząć ważne szkoły, a po lekcjach spędzały czas w obiektach
inwestycje, ile umów można zdążyć podpisać? sportowych czy na placu zabaw, by powstało
A czy można w tym czasie wydać niepotrzebnie jeszcze jedno gminne przedszkole. Niech włapieniądze, pogłębiając zadłudze zadbają o transport podpiżenie Gminy? Oczywiście, że
sując dobre umowy, chociażby
można! Społeczna Inicjatywa
z Kolejami Mazowieckimi czy
Lokalna nie chce, by choć jeZarządem Transportu MiejRok to dużo
den dzień dłużej za sprawy
skiego. Chcemy zgody z włazwiązane z przyszłością w życiu gminy. Dobry
dzami sąsiednich miast i poromieszkańców, z przyszłością ogrodnik, gdy ma kreta
zumień co do współfinansowaich dzieci czy wnuków odpo- w ogrodzie (choć to miłe
nia inwestycji. Naprawdę zawiadała osoba niekompetentsługujemy na to, by nasi urzędstworzenie), stara się go
na i mówiąc wprost – nie znanicy byli światłymi, nowoczeunieszkodliwić, by nie robił snymi i wykształconymi ludźjąca się na swojej robocie.
Budżet Gminy Jabłon- dalszego spustoszenia.
mi.
na wynosi 32 mln złotych W ogrodzie jakim jest
Jeżeli Ktoś zarzuca nam, że
rocznie. Po odliczeniu wydat- gmina Jabłonna, powinien
robimy niepotrzebną awanturę,
ków związanych ze szkolnic- być ład, porządek i rozwój. tylko po to by się wypromować,
twem, utrzymaniem dróg
niech przyjrzy się osobistemu
czy różnymi opłatami, niewiele środków zosta- dorobkowi naszego kandydata pana Czesława
je na inwestycje. Inne miejscowości wspierają Warsewicza. Czy jemu może zależeć na pieniąsię dotacjami z Unii, niech przykładem będzie dzach i prestiżu, skoro już to ma? Może to nasi
choćby Nieporęt, Serock czy Legionowo, któ- krytykanci chronią swej prywaty i starych porym udało się pozyskać duże kwoty na budowę wiązań? Uspokajamy ich również, że w mokanalizacji przy jeziorze Zegrzyńskim, na prze- mencie ewentualnego wprowadzenia władzy
budowy dróg, na zakładanie kolektorów sło- komisarycznej, ustawowo wszystkie inwestycje
necznych. Czy w Jabłonnie brakuje wykwalifi- idą swoim tokiem, a Urząd Gminy nagle nie
kowanych urzędników, którzy potrafiliby wy- przestanie działać, bo zabraknie pani wójt.
szukać program, pod który można by się podłączyć i wypełnić odpowiednio wniosek? Jeśli
Rok to dużo w życiu gminy. Dobry ogrodnik,
tak, to zmieńmy ich i zatrudnijmy takich, któ- gdy ma kreta w ogrodzie (choć to miłe stworzerzy będą potrafili to zrobić. To w końcu my, po- nie), stara się go unieszkodliwić, by nie robił
datnicy składamy się na ich pensje. Gdyby bu- dalszego spustoszenia. W ogrodzie jakim jest
dowa Centrum Edukacyjnego w Chotomowie gmina Jabłonna, powinien być ład, porządek
została wsparta większymi dotacjami unijny- i rozwój. Czy jest? Niech każdy mieszkaniec odmi, szłaby na pewno sprawniej, podobnie budo- powie sobie na to pytanie sam.
rAdoMir CzAuderNA
wa sieci kanalizacyjnych i wodociągowych.

Władza, która rządzi źle,
nie powinna rządzić
ani jeden dzień dłużej

Autor jest mieszkańcem gminy Wieliszew, wieloletnim działaczem społecznym. Był członkiem rady sołeckiej, sołtysem
wsi Michałów-reginów i prezesem kółka rolniczego w Michałowie-reginowie. Jest współzałożycielem i wiceprezesem Towarzystwa Przyjaciół Michałowa-reginowa i redaktorem naczelnym informatora „Przyjaciel Michałowski”.

kultura, brak decyzji finansowych w sprawach
inwestycji i rozwoju gminy itp. Po prostu, stracony czas i pogłębiające się zadłużenie. Czy to
jest nam teraz i w ogóle potrzebne?
Nie biorę w obronę wójtów, bo to są też ludzie, którzy jak wszyscy mogą i popełniają błędy, za które możemy wszyscy ich krytykować
w sposób merytoryczny i zdecydowany, bez obrażania i uogólnień. Jednak, pomimo błędów
ludzie ci robią wiele dobrego i nie można ich
posądzać tylko o złą wolę. Wierzę, że chcą zrobić jak najwięcej i najlepiej jak potrafią, bo też
są społecznością, od której otrzymali mandat.
Ponieważ, nie jest to praca przy maszynie, czy
na taśmie, gdzie wszystkie czynności są zawsze takie same. W tym przypadku, każdy
dzień jest inny i nastręcza nowe problemy
do rozwiązywania.
Żaden wójt nie urodził się z całą niezbędną
Nie będąc żadnym odkrywcą, ani też związanym z żadną opcją polityczną, jestem jedynie wiedzą do działania i nie jest nieomylny, musi
obserwatorem tego wszystkiego co się dzieje się ciągle uczyć w codziennym zarządzaniu.
ostatnio w naszym kraju, pokuszę się o pewne Niewątpliwie, powinien to być człowiek o dużym doświadczeniu w pracy samorządowej
refleksje.
W drodze po władzę, zasłaniając się prawem i znać środowisko którym zarządza, ale tego
trzeba się też nauczyć. Jeżeli
demokracji, podejmuje się
nie damy mu szansy, odwołudziałania, które są jedynie jej
jąc każdego przed upływem
ordynarnym gwałceniem pokadencji, to nigdy nie będziezbawionym wszelkich cech
Jeżeli nie damy
my mieli dobrego wójta gospoetyki. Zacytuję tu słowa Jana
Pawła II: „Demokracja wyma- mu szansy, odwołując każ- darza. Przecież dobrodziejstwo demokracji dało nam
ga ludzi etycznych”.
dego przed upływem kaWręcz masowe organizowa- dencji, to nigdy nie będzie- możliwość wolnych wyborów
i kadencyjność, pozwalającą
nie referendów, o odwoływamy mieli dobrego wójta
na wymianę nieodpowiednich
nie ze stanowisk ludzi wybraludzi, którzy nie spełniają nanych w wyborach demokra- gospodarza.
szych oczekiwań. Ale po to
tycznych, jest oddolnym rozmontowywaniem Państwa Polskiego, co w kon- jest kadencja, żeby każdy wybrany miał odposekwencji może doprowadzić do nowego totali- wiedni czas na sprawdzenie się w swoim dziataryzmu, czego na pewno nikt rozsądny w Pol- łaniu. Dajmy im tą szansę, a później zadecydujmy w kolejnych wyborach, odpowiednio się
sce sobie nie życzy.
Niestety, ten „zbawczy ruch” nie ominął na- do nich przygotowując.
Rozmawiając z wieloma ludźmi, również
szego środowiska i też „zafundowano” nam aż
dwa referenda o odwołanie wójtów Wieliszewa z osobistymi przeciwnikami wójta i sympatyi Jabłonny. Ponieważ dobrze znam to nasze śro- kami PiS słyszę poglądy, że takie referendum
dowisko, będę bardziej konkretny w przedsta- jest to niepotrzebne zamieszanie powodujące
tylko same straty, zarówno finansowe jak i spowianiu faktów.
Każdy rozsądny obywatel z łatwością zauwa- łeczne. Zarzuty jakie SIL stawia wójtom, są barży fakt, że raptem wszyscy są źli i trzeba ich dzo mocno naciągane i wcale nie wynikają ze
odwołać bo nie mają legitymacji konkretnej złej woli, czy braku kompetencji wójtów, a są
partii. Nieważne, że do nowych wyborów samo- w wielu wypadkach spowodowane ogólną syturządowych został niecały rok i w przypadku od- acją kryzysową w kraju, lub będące wynikiem
wołania wójta wejdzie zarząd komisaryczny, działań poprzedników.
Dlatego też moim zdaniem, powinniśmy zdektóry poza administrowaniem urzędu i pobieraniem pensji niczego dobrego nie zrobi, bo nie cydowanie odrzucić te bardzo negatywne
i szkodliwe działania, „grupki” ludzi żądnych
będzie w stanie.
Skutkiem takiego działania będzie całkowity władzy, idących do niej „po trupach”, z wielką
paraliż gminy, a przede wszystkim w takich szkodą dla nas wszystkich.
sprawach jak inwestycje, uchwałodawstwo,
MieCzysłAW BerdoWski

Czy jest nam potrzebna
referendalna
awantura w tych trudnych
czasach???
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Rondo
przed terminem
Tydzień przed terminem umownym zakończyła się przebudowa skrzyżowania Alei legionów
z ulicą Cynkową. To pozwoliło uniknąć dodatkowych utrudnień w okolicach legionowskiego cmentarza
w Święto zmarłych.

Most otwarty

W

udało się znacznie je poprawić.
– powiedział starosta Jan Grabiec.
Podczas spotkania po uroczystości
przecięcia wstęgi wspólnie z wójtem Pawłem Kownackim przekazali
mieszkańcom informacje na temat
planowanych w najbliższej okolicy
inwestycji powiatowych. Są to przebudowa ul. Kościelnej od ul. Podgórnej do nieczynnych torów w Wieliszewie, która już trwa oraz planowana na przyszły rok modernizacja
pozostałego odcinka tej drogi
– od torów do granicy z Legionowem (więcej na ten temat na str. 3).
Relację filmową z uroczystości
można obejrzeć na www.powiat-legionowski.pl.
PiJo

Fot. Paweł Zając

cztery miesiące powiat wybudował praktycznie nową
przeprawę, szerszą, z obustronnym chodnikiem i ścieżką rowerową po jednej stronie. Nowa konstrukcja posłuży mieszkańcom następne kilkadziesiąt lat. Koszt przebudowy wyniósł 1.211.141,43 złotych. Zadanie zostało sfinansowane
w 50% z rezerwy subwencji ogólnej
budżetu państwa, w 25% ze środków
Powiatu Legionowskiego i w 25% ze
środków Gminy Wieliszew.
– Z uwagi na sąsiedztwo szkoły
podstawowej i przedszkola najważniejsze dla nas było bezpieczeństwo
pieszych i rowerzystów. Dzięki poszerzeniu mostu i zadbaniu, by
chodnik był po obu stronach mostu

Fot. Paweł Zając

Uroczyste przekazanie mieszkańcom
do użytkowania nowego mostu na Kanale
Bródnowskim w miejscowości Łajski odbyło się
w pierwszą niedzielę października. Było
przecięcie wstęgi i rozmowy o planowanych
w okolicy inwestycjach powiatowych.

N

iebezpieczne i trudne do pokonania – szczególnie dla kierowców jadących od strony Alei Róż
– skrzyżowanie zyskało nowe, bardziej przyjazne oblicze. Od 25 października działa tam już rondo.
Nowe okrągłe skrzyżowanie ma
trzy wloty, dwa z Alei Legionów i jeden z ul. Cynkowej. Przejścia dla pieszych wyposażone są w azyle pośrodku jezdni, co pozwala w sposób bezpieczny przeprawić się przez jezdnię.
Zdecydowanie łatwiej włączyć się
do ruchu, który odbywa się bardziej
płynnie.
Przebudowa tego skrzyżowania to
jeden z elementów programu dostosowania układu komunikacyjnego w Legionowie do zmian związanych z uruchomieniem, budowanego w mieście,

Jagiellońska oddana
P
Fot. Paweł Zając

W słoneczną niedzielę (20 października) oficjalnie i uroczyście
oddane zostały do użytku przebudowane ulice Jagiellońska,
Parkowa i sobieskiego w legionowie.

rzebudowa układu komunikacyjnego wymienionych ulic to kontynuacja procesu modernizacji
dróg powiatowych na terenie powiatu
legionowskiego. Cała inwestycja kosztowała 7,6 mln złotych i obejmowała
drogi o długości 3 km. W ramach prac
wprowadzono bezpieczniejsze rozwiązania na trzech skrzyżowaniach: ul.
Parkowej z Sobieskiego, gdzie powstało
rondo, ul. Piłsudskiego z Jagiellońską,
gdzie powstał dodatkowy pas do skrętu w prawo z Jagiellońskiej w Piłsudskiego oraz zbudowana została nowo-

Robert Wróbel,
wicestarosta legionowski
Możliwość płynnego włączenia się do ruchu na tym skrzyżowaniu to efekt,
jaki chcieliśmy osiągnąć planując jego przebudowę. Po pierwsze poprawiło
się bezpieczeństwo ruchu w tym miejscu. Po wtóre takie rozwiązanie pozwoli uniknąć tworzenia się korka ulicznego na Alei Legionów od strony Alei
Róż, kiedy już do użytku oddany zostanie tunel pod torami kolejowymi i dobowa liczba pojazdów nadjeżdżających z tego kierunku zwiększy się kilkakrotnie.

tunelu pod torami. Zaledwie kilka tygodni wcześniej zakończyła się przebudowa Jagiellońskiej, Parkowej i Sobieskiego, której celem było dostosowanie układu drogowego do nowej sytuacji (więcej na ten temat w artykule
„Jagiellońska oddana”).

Budowa nowego skrzyżowania
o ruchu okrężnym kosztowała w sumie 826 tysięcy złotych. Inwestycję
wsparł finansowo samorząd Miasta
Legionowo, wykładając na jej realizację kwotę 230 tysięcy złotych.

czesna sygnalizacja świetlna oraz ul.
Sobieskiego z Lwowską, gdzie zbudowane zostało skrzyżowanie skanalizowane. Ponadto wykonano nową nawierzchnię na ul. Jagiellońskiej, Parkowej (od Jagiellońskiej do Sobieskiego)
i Sobieskiego (od Parkowej do Lwowskiej), zbudowano nowe miejsca parkingowe, chodniki i ścieżki rowerowe.
Inwestycja objęła również budowę kanalizacji deszczowej w ul. Parkowej
i fragmencie ul. Jagiellońskiej, dzięki
czemu do miejskiego systemu odwodnienia włączony zostanie tunel pod to-

rami kolejowymi. Ulica Jagiellońska
zyskała również nowe oświetlenie.
Inwestycja została sfinansowana z udziałem środków z Narodowego
Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w kwocie 3 mln zł, środków
z budżetu gminy Legionowo w kwocie 2,3 mln zł oraz środków z budżetu
Powiatu Legionowskiego w kwocie 2,3 mln zł. Szybka realizacja tej inwestycji była możliwa dzięki współpracy pomiędzy Powiatem Legionowskim a Miastem Legionowo.
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Rodzina zamiast samotności
Powiatowe Centrum Pomocy rodzinie w legionowie: W pracy z rodzinami zastępczymi dążymy do trwałych rozwiązań – albo powrót do rodziny naturalnej, albo adopcja
w sytuacji, kiedy dziecko nie ma na to szans.

Przemoc i patologia?
Już sam proces naboru kandydatów
na rodziców zastępczych wymyka się
uogólnieniom. Czasami jest taki odzew,
że grupa w wymaganej liczebności
zbiera się w ciągu dwóch tygodni,
a czasami trwa to pół roku. Bardzo skutecznym sposobem dotarcia z informacją do osób potencjalnie zainteresowa-

Fot. Jola Drozd

Z

awsze byłam świadoma, że w naszym domu jest źle. Nasi rodzice
pijani pokładali się pod szkołą.
Spali i czekali, aż wyjdziemy. Byliśmy
wyśmiewani przez inne dzieci. Chciałyśmy się wyrwać z domu rodzinnego.
Kiedy przyszedł moment, że nie musieliśmy w nim pozostawać, ulżyło
nam. – Natalia zaskakująco spokojnie
opowiada swoją życiową historię. Jest
wymownym świadectwem, że rodziny
zastępcze dają dzieciom, które przeszły gehennę, realną szansę na pozwalające mieć nadzieję, stopniowe wejście w dorosłość. – Chcemy, żeby z naszej rodziny wyszli szczęśliwi, usamodzielnieni ludzie. – mówi pani Zosia,
która od 10 lat prowadzi zawodową rodzinę zastępczą, opiekuje się 8 dzieci,
najmłodsze ma 4 lata, najstarsze – 17
lat. Większość podopiecznych trafiło
do jej rodziny w wyniku szybkiej interwencji. – Dowiedzieliśmy się, że jest
w szpitalu maluch, którym nikt nie
chce się zaopiekować. Szybki telefon
i postanowiliśmy podjąć decyzję
o przyjęciu tego dziecka. Rodzeństwo
dziewczynek przyjęliśmy z domu
dziecka. – wspomina pani Zosia.
Temat rodzin zastępczych jest niezwykle złożony, w takim samym stopniu, w jakim skomplikowane są losy
dzieci, które nie mogą wychowywać
się w gronie osób teoretycznie najbliższych. Każda taka historia uświadamia, że próby klasyfikowania, szufladkowania delikatnej materii narażają ją na zbyt daleko idące uproszczenie. A z takimi niestety mamy
do czynienia na co dzień.

dzieć się, jakie warunki trzeba spełnić,
aby móc założyć rodzinę zastępczą.
W przypadku terminu „rodzina zastępcza” jednym z pierwszych skojarzeń, jakie się narzucają, są doniesienia medialne o sytuacjach jakby żywcem przeniesionych z filmu sensacyjnego: przemoc, nadużycia seksualne,
a nawet zabójstwa. Tymczasem to, co
sprzedają nam media, nie zawsze jest
prawdą. – W wielu sytuacjach kryzysowych winę ponosi system, który
niejednokrotnie ogranicza pola działania pracowników socjalnych. Mam
na myśli np. tragiczne wydarzenia
w Pucku – nie jesteśmy w stanie
wszystkiego przewidzieć, pewnym
wydarzeniom zapobiec. Trzeba by by-

Czymże zatem jest rodzina zastępcza? Według
pani Moniki z legionowskiego PCPR-u termin ten
powinniśmy traktować adekwatnie do jego znaczenia. Jest to
funkcja, która zupełnie jak naturalna rodzina ma za zadanie
zaspokajać potrzeby dziecka, dba o jego bezpieczeństwo,
potrzeby bytowe, edukację.
nych założeniem rodziny zastępczej są
ogłoszenia w parafiach. Poza tym odpowiedzialne za nabór oraz prowadzenie
programu na naszym terenie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie zachęca publikując plakaty
na billboardach i słupach ogłoszeniowych. Podczas imprez organizowanych
na terenie powiatu legionowskiego
na stoiskach PCPR-u można dowie-

ło przebywać 24 godziny na dobę z rodzinami, żeby stwierdzić, kto ma np.
psychopatyczne, dobrze skrywane
skłonności. W wielu przypadkach,
o których robiło się głośno w mediach, rodzice zastępczy okazywali
się bardzo sprawnymi manipulatorami, potrafiącymi oszukać nawet wykwalifikowanych psychologów. – wyjaśnia Monika Kusy, koordynator ze-

społu ds. pieczy zastępczej z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Legionowie.

Pytania i wątpliwości
Trzeba przyznać, że przepisy dotyczące naboru sprzyjają rozwiązaniom,
które powodują, iż rodzice zastępczy
nie są ludźmi z przypadku. Kandydaci
przechodzą wielostopniową selekcję.
Wszyscy są kwalifikowani na podstawie badań psychologicznych, wywiadów środowiskowych przeprowadzanych przez pracowników socjalnych,
specjalistycznych szkoleń. Ważnym
elementem przygotowania przyszłych
rodziców zastępczych do nowej roli
są 3-miesięczne, wieloetapowe szkolenia. – Wiemy, jak ważny jest proces
przygotowania ludzi do świadomej
i odpowiedzialnej opieki nad dzieckiem. – mówi Monika Kusy – W trakcie szkoleń, które prowadzimy z koleżanką, pojawia się ogrom pytań. Rodzice zastępczy muszą być przygotowani
na sytuacje, które będą efektem choćby zaniedbań z okresu, kiedy dzieci
pozostawały w niewydolnej wychowawczo lub uzależnionej rodzinie naturalnej.
W trakcie wielomiesięcznego przygotowania do pełnienia roli rodziców
zastępczych niektórzy kandydaci rezygnują. Niektórzy wcześniej nie zdawali sobie sprawy, że będą „prześwietlani” przez tak wiele instytucji, zarówno podczas szkoleń i rozmów, jak
i potem, gdy już będą opiekowali się
dziećmi. Inni dopiero podczas szkoleń
orientują się, że nie mają do tego predyspozycji. Zdarza się też, że los decyduje, kiedy na przykład kandydatka

na rodzica zastępczego zachodzi
w ciążę i sprawę kwalifikacji trzeba
odłożyć w czasie. Przypadki rezygnacji osób pretendujących do roli opiekunów zastępczych dowodzą, że wyobrażenie o tej funkcji często mija się
z rzeczywistym jej obrazem. Pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Legionowie już na wstępie
starają się wyjaśniać wątpliwości i odpowiadać na pytania, które paść powinny. O weryfikowaniu wyidealizowanego obrazu rodzicielstwa zastępczego mówi Monika Kusy z legionowskiego PCPR-u: – Podczas pierwszych
rozmów z kandydatami na rodziny zastępcze od razu mówimy o wymogach
formalnych, czego oczekujemy i czego
oni mogą się spodziewać – nie sklepu
działającego na zasadzie w pełni dowolnego wyboru towarów, tylko tego,

co przyniesie los dziecka, które jest
w potrzebie.
Zapytana o ekstremalne sytuacje
nagłaśniane przez media pani Monika
ciężko wzdycha. Widać, że chciałaby
przywrócić właściwe proporcje, jak
najwięcej powiedzieć o codziennej,
żmudnej pracy. Zaświadczyć, że sytuacje, w których dochodzi do przemocy,
choć atrakcyjne dla żądnych sensacji
mediów, są marginesem. Cierpliwie
wylicza kolejne stopnie, jakie musi pokonać kandydat na rodzica zastępczego: – Szkolenie trwa 3 miesiące. Poza tym mamy indywidualne spotkania
w domach, poznajemy całą rodzinę,
osoby wspierające, proponujemy mnóstwo ćwiczeń, które rodziny wykonują
w domu. Do tego dochodzą praktyki,
które odbywa się u rodzin już funkcjonujących, głównie zawodowych. Gene-

Anna Kaczmarek,
dyrektor PCPR w Legionowie
Obecnie obowiązująca ustawa nie obliguje samorządów do zatrudniania koordynatorów rodzin zastępczych, natomiast nakłada taki obowiązek od 1 stycznia 2015, dlatego w powiecie legionowskim doszliśmy do wniosku, że już teraz
warto sukcesywnie przygotowywać się do wprowadzenia nowych przepisów
w życie. Zmianę ustawy oceniam pozytywnie. Uważam, że takie rozwiązania powinny być przyjęte obligatoryjnie, jednolicie w skali całego kraju. Natomiast ustalenie liczby rodzin zastępczych obsługiwanych przez jednego koordynatora na 30
wydaje się zbyt daleko idące, nie uwzględniające np. zróżnicowania rodzin
pod względem liczby podopiecznych. Kolejnym rozwiązaniem, które należy ocenić pozytywnie, jest wprowadzenie do rodzin zastępczych zespołów do spraw
okresowej oceny sytuacji dziecka. Do tej pory narzędzie to było do dyspozycji jedynie domów dziecka.
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rodziny zastępcze pod opieką Powiatowego Centrum Pomocy rodzinie w legionowie
Ogólna liczba rodzin zastępczych

137

Ogólna liczba dzieci - wychowanków rodzin zastępczych

223

Liczba rodzin spokrewnionych z dzieckiem (opiekę i wychowanie nad
dzieckiem przejmują członkowie najbliższej rodziny dziecka)

78 (pod ich opieką pozostaje 110 dzieci)

Liczba rodzin niezawodowych

48 (pod ich opieką pozostaje 66 dzieci)

Liczba rodzin zawodowych, ogólna

11 (pod ich opieką pozostaje 47 dzieci); w tym rodzin zawodowych
specjalistycznych – 2 (pod ich opieką pozostaje 5 dzieci)

ralnie ukończenie szkolenia nie daje
gwarancji uzyskania kwalifikacji
do bycia rodzicem zastępczym. Poza warunkami już wymienionymi kandydaci muszą uzyskać pozytywne opinie psychologiczne i pedagogiczne.
Na końcu robimy podsumowanie, aby
wyjaśnić sobie, czy my jesteśmy zdecydowani współpracować z takimi potencjalnymi opiekunami i czy oni też
są gotowi na przyjęcie dziecka i pomocy PCPR-u.
Podczas rozmowy zgodnie dochodzimy do wniosku, że zdarzenia patologiczne są rzadkie w rodzinach zastępczych porównując je z rodzinami naturalnymi. W celu potwierdzenia czarnego obrazu rodzin zastępczych często
przytacza się pogląd, że ich członkowie
wybierają takie zajęcie z czysto ekonomicznych pobudek. Panią Zosię pytam
wprost, czy pieniądze były najważniejszym argumentem, gdy podejmowała
decyzję o założeniu rodziny zastępczej.
– Motywacja finansowa nie jest konieczna. Gdyby można było na rodzinach zastępczych zarobić godziwe pieniądze, tych rodzin nie brakowałoby,
jak to ma miejsce obecnie. Może są takie pojedyncze przypadki motywacji,
ale na dzieciach nie da się zrobić biznesu. Często trzeba wręcz dokładać. – słyszę w odpowiedzi.

Kto pomoże?
Dodatkowymi argumentami w dyskusji są problemy, z jakimi borykają
się na co dzień rodziny zastępcze.
– Większość problemów to kłopoty typowych rodzin wielodzietnych, związane głównie z logistyką. Dojazdy i powroty z przedszkoli, szkół, zajęć dodatkowych... Są też problemy typowe dla
rodzin zastępczych – trudne niekiedy
kontakty z rodzicami naturalnymi,
nadrabianie zaległości zdrowotnych

Monika Kusy,
PCPR w Legionowie
Podczas pierwszych rozmów
z kandydatami na rodziny zastępcze od razu mówimy o wymogach formalnych, czego oczekujemy i czego oni mogą się spodziewać – nie sklepu działającego na zasadzie w pełni dowolnego wyboru towarów, tylko tego,
co przyniesie los dziecka, które
jest w potrzebie

i edukacyjnych dzieci, które często potrzebują terapii. – wylicza pani Zosia.
Najwyraźniej lekko nie ma. Ale znikąd
pomocy? – Zawsze mogę liczyć
na wsparcie legionowskiego PCPR-u.
Istotna jest pomoc finansowa, np. w sytuacjach, kiedy trzeba znaleźć dodatkowe środki na terapię. Nie mniej ważne jest wsparcie psychologiczne. – wyjaśnia zastępcza mama. A jak to wygląda z punktu widzenia pracowników
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie? Wyjaśnia Monika
Kusy: – Rodziny często potrzebują pomocy specjalistów, np. seksuologa,
psychologa klinicznego, czasami nawet psychiatry. Czas jest również
czynnikiem działającym na niekorzyść dzieci trafiających do opieki zastępczej. Niestety procedury trwają
długo. Inna kwestia – potencjalni rodzice zastępczy powinni być doskonale przygotowani do kontaktu z rodziną
naturalną. To nie musi być kontakt
osobisty – czasami jest on niemożliwy.
Wtedy trzeba zadbać o odpowiednie
wspomnienia, nie ma szans na ich wytarcie, trzeba je oswoić.

Napiętnowani
Ogrom problemów możemy wyobrazić sobie właściwie dopiero poznając konkretne historie, które w jakimś stopniu oddają dramatyzm losów
i bagaż doświadczeń dzieci trafiających do rodzin zastępczych. Natalia,
choć opowiada o sobie z dużym spokojem, ma za sobą długą i wyboistą drogę. – Do 4. roku życia mieszkałam z rodzicami, potem rodzina zadecydowała,
że rodzice nie radzą sobie z wychowaniem dzieci. Zostałam z siostrą zawieziona do babci. Po jakimś czasie rodzice również tam zamieszkali. Gdy skończyłam podstawówkę, mama pewnego
dnia wyszła i już nie wróciła. Tata wyprowadził się do cioci. Mnie wychowywała babcia. Tata z ciocią wzięli na wychowanie najmłodszą siostrę. Druga
trafiła do cioci ze Stalowej Woli. Gdy
kończyłam gimnazjum, zmarła babcia.
Po jakimś czasie wszystkie trafiłyśmy
do cioci, u której mieszkał tata. Gdy
ciężko zachorował, ciocia postanowiła
zamknąć firmę, którą prowadziła, żeby się zająć nim i nami. Potem do naszej rodziny zaczęły trafiać kolejne
dzieci, już z nami niespokrewnione.
Takie losy po prostu muszą mieć
wpływ na dalsze życie. Aklimatyzacja
w nowej rodzinie najczęściej jest bardzo trudna. – Jeden chłopiec ciągle
uciekał. Chciał koniecznie wrócić
do swojej mamy. Inny miał problemy
głównie ze sobą, ciężko mu było zaaklimatyzować się w szkole. – wspomina Natalia. Jakby problemów związanych z przeszłością było mało rozpoczęcie normalnego życia dzieciom
z rodzin zastępczych często utrudnia

postawa najbliższego otoczenia: sąsiadów, koleżanek i kolegów. – Rodzina zastępcza kojarzy się z bandytami.
My od razu skazani jesteśmy na przestępców. – mówi Natalia – Uważają, że
nikt z nas nie wyjdzie na ludzi. Bo
u nas takie problemy, które istnieją
również w zwykłych rodzinach, są postrzegane jako patologia.

Życie to nie serial
Oto obraz jakże odmienny od tego,
który znamy z serialu „Rodzina zastęp-

cza”. Bo nie tylko sensacyjne doniesienia mediów, ale również sielankowe
życie ekranowych bohaterów – Anki
i Jacka Kwiatkowskich – kształtują
świadomość Polaków dotyczącą specyfiki opieki zastępczej. Mimo, iż oba
skrajnie różne obrazy są dalekie
od rzeczywistości, ziarno prawdy
w nich znajdziemy. Tak, jak zdarzają
się ekstremalne sytuacje, tak również
możemy mówić o niezwykłych radościach, których doświadczają członkowie rodzin zastępczych. Zapytana o blaski towarzyszące jej życiu
z przyjętymi pod dach wychowankami
pani Zosia uśmiecha się: – Cała masa
radości, od samego rana. Uśmiechnięte buzie. Wszystkie sukcesy dzieciaków, każdy krok do przodu, to również
nasze radości. O dobrej atmosferze
świadczą również życiowe wybory
wchodzących w dorosłość dzieci.
Po osiągnięciu pełnoletności Natalia
postanowiła zostać w rodzinie zastępczej. Chce jednak być w pełni niezależna. – Odkąd skończyłam 18 lat, staram
się o mieszkanie socjalne. Zawsze
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na chodzić, że dziecko otrzymujące dotychczas złe oceny w szkole zaczyna uczyć się lepiej.
Czymże zatem jest rodzina zastępcza? Według pani Moniki z legionowskiego PCPR-u termin ten powinniśmy
traktować adekwatnie do jego znaczenia. Jest to funkcja, która zupełnie jak
naturalna rodzina ma za zadanie zaspokajać potrzeby dziecka, dba o jego
bezpieczeństwo, potrzeby bytowe, edukację. Tyle definicja. Poza nią pracownicy PCPR-u mówią, że ich służba polega na pomaganiu wychowankom rodzin zastępczych we wchodzeniu
w dorosłe życie z nadzieją, że będzie
ono szczęśliwe. Czy takie idealnie
szczęśliwe zakończenia są możliwe?
Podobno się zdarzają. Pewne jest jedno, bez pomocy rodzin zastępczych,
wiele dzieci skazanych jest na samotność.
MAriusz krAszeWski
Imiona bohaterów reportażu zostały
na ich prośbę zmienione.
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Janosikowe wraca
do Sejmu

Fot. Rafał Zambrzycki

Posłowie ponownie zajmą się propozycjami zmiany przepisów w sprawie „janosikowego”.

P

rzez dwa tygodnie intensywnej
pracy opracowaliśmy projekt
ustawy zakładający obniżenie
wpłat dla płatników „janosikowego”,
zarówno na poziomie powiatowym,
gminnym, jak i wojewódzkim. Gminy, które są beneficjentem „janosikowego” nie ucierpią na wypracowanych przez nas zmianach. Pozostali
beneficjenci powinni uzyskać rekompensatę z budżetu państwa. – mówi
Jan Grabiec, starosta legionowski i lider Koalicji Powiatów, które aktywnie zabiegają o zmianę niesprawiedliwych przepisów. Do Koalicji Powiatów należą powiaty: legionowski,
otwocki, wołomiński, warszawski zachodni, piaseczyński, grodziski,
gdański, mikołowski, nowodworski,
poznański i bełchatowski.
23 października posłowie skierowali do dalszych prac w komisjach
projekty ustaw reformujących przepisy, dotyczące daniny, jaką zamożne
samorządy muszą wpłacać do budżetu państwa. Zdaniem posła Waldy
Dzikowskiego, przewodniczącego
specjalnej podkomisji, która pracowała nad „janosikowym”, prace
nad tą ustawą mogłyby się zakończyć
już w listopadzie.
Posłowie zdecydowaną większością głosów odrzucili wniosek o od-

rzucenie obywatelskiego i samorządowego projektu ustawy o zmianie
ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, a tym samym
skierowali je – w celu ich ponownego
rozpatrzenia – do Komisji Finansów
oraz Komisji Polityki Regionalnej
i
Samorządu
Terytorialnego.
– Od dawna znane jest orzeczenie
Trybunału Konstytucyjnego, który
stwierdził, że podatek solidarnościowy nie powinien rujnować zamożniejszych samorządów – mówi Dzikow-

ski. – Sądzę, że posłowie znając to
orzeczenie zgodzą się na ponowne
rozpoczęcie prac nad projektem obywatelskim, tak żebyśmy mogli zrealizować orzeczenie Trybunału.
Obecnie z tytułu „janosikowego”
budżet zbiera ponad 2 mld złotych
i dzieli między biedniejsze gminy, powiaty i województwa. Największy
płatnik tego parapodatku – Województwo Mazowieckie – niedawno
stanął przed groźbą bankructwa, które byłoby wynikiem obowiązkowych
wpłat do budżetu państwa z tego tytułu. Powiat Legionowski w ostatnich
latach był zmuszony płacić „janosikowe” w wysokości 7,8 mln złotych, co
stanowi blisko 10% jego budżetu
i stanowi niemal całą nadwyżkę
operacyjną. Konsekwencją tego jest
ograniczenie puli środków przeznaczanych na inwestycje i tym samym
zahamowanie rozwoju regionu.
Projekty obywatelski i samorządowy przewidują zmianę przepisów
w taki sposób, by nie karać samorządów prężnie działających, jednocześnie nie zmniejszając pomocy dla
gmin, powiatów i województw, które
były jej beneficjentami.
Jk
na podst.: stopjanosikowe.pl, koalicjapowiatow.pl

ile Janosik zabierze nam w 2014 r.?

154 zł
719 461
895 zł
646 527
0 zł
7 859 75

Powiat Legionowski

Województwo Mazowieckie

Miasto st. Warszawa

Fot. office.microsoft.com

Prowadzona przez samorządowców od blisko dwóch lat batalia o zmianę przepisów dotyczących
„janosikowego” wchodzi w kolejną fazę. sejmowe komisje ponownie zajmą się projektami ustaw w tej
sprawie.

Darmowe lekcje
angielskiego on-line
Unia Europejska w dzisiejszym kształcie to wspólnota
450 milionów ludzi, mówiących w ponad 20 językach
urzędowych. Owa różnorodność jest źródłem
bogactwa kulturowego, jednak z drugiej strony tworzy
bariery w komunikacji dla obywateli krajów
członkowskich. Stąd wielojęzyczność od wielu lat jest
jednym z priorytetów UE.

K

omisja Europejska prowadzi
cykliczny projekt badawczy
„Europejczycy i języki”. W badaniu, które przeprowadzono wiosną 2012 roku, wzięło udział prawie 27 tys. osób ze wszystkich
państw członkowskich, reprezentujących różne grupy społeczne i wiekowe. Uczestnicy wzięli udział
w bezpośrednich wywiadach
w swoim języku ojczystym. Prawie
wszyscy Europejczycy (98%) uważają, że dobra znajomość języków
obcych przyda się w przyszłości ich
dzieciom, a 88% jest zdania, że im
samym również przynosi korzyści.
Badanie było prowadzone także
w Polsce. Respondenci z naszego
kraju na pierwszym miejscu wśród
czynników wspierających naukę języka angielskiego wymienili dostęp
do darmowych lekcji. Tymczasem
możliwość korzystania z darmowych lekcji jest na wyciągnięcie ręki. Wystarczy komputer, dostęp
do Internetu i odrobina samodyscypliny. Najlepszym przykładem jest
portal youtube. com, gdzie istnieje
kilkadziesiąt kanałów tematycznych poświęconych nauce języka
angielskiego. Jednym z nich jest

One Word a Day (http://www.
youtube. com/user/1wordAdayTV)
– kanał Youtube, dzięki któremu
można codziennie uczyć się jednego słowa w języku angielskim. Zdjęcia do programu realizowane są
w Krakowie, a prawidłową wymowę
prezentują turyści z USA, Wielkiej
Brytanii, Irlandii, Australii i innych
krajów anglojęzycznych.
– Wystartowaliśmy w sierpniu tego roku, ale już teraz z naszych darmowych lekcji korzystają osoby
z 45 krajów na 4 kontynentach
– mówi Teresa z One Word a Day.
W tym kontekście kanał promuje
także nasz kraj. Filmy realizowane
są bowiem w najciekawszych zakątkach Krakowa.
Codziennie publikowany jest jeden film, który pojawia się na kanale Youtube oraz na profilu facebook
(https://www. facebook. com/1wordAdayTV). Dzięki rozwojowi Internetu darmowa nauka języka angielskiego jest coraz bardziej dostępna.
Wciąż jednak, jak niegdyś, potrzebna jest motywacja, aby zacząć.
info: one Word A day

Wspólny bilet KM i SKM na 2014
Zarządowi Transportu Miejskiego i Kolejom Mazowieckim udało się
osiągnąć porozumienie dotyczące współpracy w roku 2014.
Umowa między ZTM a KM na przyszły rok zostanie wkrótce podpisana. Stawka, która będzie obowiązywała w roku 2014 za honorowanie biletów ZTM w pociągach Kolei Mazowieckich, wynosi 24,05 zł.
W pociągach KM, w strefie Wspólnego Biletu, honorowane będą bilety ZTM od dobowego „wzwyż”.
To dobra wiadomość dla mieszkańców podwarszawskich gmin. Samorządy, które uczestniczą w finansowaniu Wspólnego Biletu
na swoim terenie, mogą mieć pewność, że oferta ta będzie nadal aktualna.
www.ztm.waw.pl
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Jesień pod znakiem Tuwima

Projekt „TUWIM Re-Aktywacja”

Licealiści przygotowują prezentację multimedialną, którą pokażą podczas finału projektu

W Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej
w Legionowie pod patronatem Starosty Legionowskiego
realizowany jest projekt animacyjno-edukacyjny, zatytułowany
„Tuwim Re-Aktywacja”. Jego organizatorem jest Dyskusyjny
Klub Książki „Ścieżki”, a celem przypomnienie
i upowszechnienie wiedzy o tej nietuzinkowej postaci.

P

rzedsięwzięcie rozpoczęła akcja
zatytułowana Urodziny Tuwima, przeprowadzona 13 września br. dokładnie w 119. rocznicę
urodzin poety (pisaliśmy o tym w poprzednim numerze Kuriera – red.).
Teraz licealiści przygotowują prezentację multimedialną na temat życia
i twórczości Juliana Tuwima, która
zostanie pokazana szerszej publiczności podczas finału projektu, czyli
tzw. „TUWIMIADY”, zaplanowanej
na 10 grudnia 2013 r. (start o 10.00
w UM Legionowo). Oprócz pokazania
efektów pracy uczniów przewidziane
są również inne elementy widowiska
edukacyjnego. Tego dnia odbędą się
dwa konkursy, do udziału w których
zostały zaproszone wszystkie szkoły
ponadgimnazjalne w powiecie legionowskim: konkurs wiedzy o życiu
i twórczości Juliana Tuwima – „TUWI
(E) M” (dla zespołów dwuosobowych)
i „POJEDYNEK NA WIERSZE” Tuwima (udział indywidualny). Ten drugi
to nietypowy konkurs recytatorski,
który będzie przeprowadzony w systemie turniejowym. Planowane jest
również głośne czytanie fragmentów
„Kwiatów polskich”, jednego z najciekawszych w literaturze polskiej po-

ematów dygresyjnych. Sala widowiskowa w Ratuszu daje unikalną możliwość zobaczenia tego widowiska
przez bardzo dużą grupę młodzieży,
a jak wiadomo nauka przez zabawę
– przy elementach zdrowej rywalizacji – daje najlepsze efekty…
Mamy nadzieję, że projekt tak pomyślany jest atrakcyjnym sposobem
zainteresowania młodzieży postacią
Tuwima i jego obfitą twórczością. I można go również potraktować
jako nasz lokalny wkład w pielęgnowanie pamięci o tym znakomitym
polskim poecie. A dodatkowo, finał
projektu będzie też doskonałą okazją
do integracji różnych środowisk
szkolnych z terenu naszego powiatu,
co ma niebagatelne znaczenie społeczne i więziotwórcze. Patronat medialny nad projektem objęli: lokalna
telewizja LTV i „Gazeta Miejscowa”
oraz „Wiadomości Literackie”, pismo
nawiązujące do tego, w którym publikował Tuwim.
reNATA soWińskA

moderator DKK „Ścieżki”
i koordynator projektu
(e-mail: kontorenaty@wp.pl
tel. 507 490 965)
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Nowy sternik specjalnego okrętu
Bieżący rok szkolny w Powiatowym zespole szkół i Placówek specjalnych rozpoczął się
pod nowymi rządami. kierownictwo placówki objęła ewa lewicka, którą zapytaliśmy o wrażenia
z pierwszych miesięcy sterowania oświatowym okrętem.
Dlaczego podjęła się Pani tej trudnej
pracy?
Czuję się kompetentna i gotowa
do przejęcia odpowiedzialności
za sprawy oświaty w Powiecie Legionowskim. Przez ostatnich 8 lat byłam
wicedyrektorem Powiatowego Zespołu
Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie, zajmowałam się dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą stroną
funkcjonowania placówki. Współpracuję ze wspaniałą, dobrze wykształconą, niezwykle kreatywną kadrą pedagogiczną, nauczycielami pasjonatami.
Chciałam kierować pracą zespołu ludzi, którzy wyznają podobne do moich
przekonania. Postrzegają osoby niepełnosprawne przez pryzmat ich możliwości, a nie ograniczeń. Znam specyfikę funkcjonowania osób z różnym
stopniem niepełnosprawności intelektualnej. Znam środowisko lokalne, któ-

nie nowych sal dydaktycznych pozwoli objąć wychowaniem przedszkolnym docelowo większą liczbę
dzieci oraz poprawi higienę pracy
umysłowej zarówno dzieci przedszkolnych oraz uczniów uczęszczających do placówki. Kolejne codzienne wyzwanie dla nas pedagogów
specjalnych to walka z niepełnosprawnością, którą nieustannie każdego dnia podejmujemy i wygrywamy. Dumą naszej placówki są nasi
wychowankowie, uczniowie, którzy
coraz lepiej funkcjonują w otaczającej nas rzeczywistości społecznej,
podejmują naukę w szkołach zawodowych ogólnodostępnych, biorą
udział w konkursach o charakterze
masowym, konkurują ze swoimi
zdrowymi rówieśnikami, a możliwe
jest to dzięki odpowiedniemu projektowaniu i realizacji działań, pod-

re wspiera placówkę w jej działaniach.
Chciałabym, aby kierowana przeze
mnie szkoła była nie tylko wizytówką
szkolnictwa specjalnego, ale przede
wszystkim wizytówką powiatu legionowskiego, jako miejsca przyjaznego
osobom niepełnosprawnym.

wyższaniu standardów kształcenia
i wychowania oraz odpowiedniej
współpracy uczniów, rodziców/opiekunów i nauczycieli. Ważna jest
również promocja osiągnięć placówki, co w przypadku osób upośledzonych umysłowo jest szczególnie
istotne i pełni rolę terapeutyczną.
Poprzez nagłaśnianie osiągnięć ludzie zdrowi zaczynają postrzegać
osoby upośledzone umysłowo, jako
pełnowartościowych członków społeczności lokalnej.
Dlaczego zdecydowała się Pani
na pracę z uczniami niepełnosprawnymi?
„Powiedz dziecku, że jest dobre, że
umie, że potrafi” – Janusz Korczak.
Powyższe słowa oddają sedno pracy
z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawnymi intelektualnie. Doświadczenia własne utwierdzają mnie
w przekonaniu, że dziecko upośledzone umysłowo jest w stanie osiągnąć bardzo dużo. Doświadczeni,
empatyczni nauczyciele potrafią mu
w tym pomóc. W pracy z osobami
niepełnosprawnymi intelektualnie
nie ma dla nas pedagogów z pasją
ograniczeń. Najważniejsza jest inwencja twórcza, empatia, kreatywność, a tym samym ciągły rozwój zarówno dziecka, jak i nauczyciela. Moim marzeniem była od zawsze praca

Jak Pani wrażenia z pierwszych miesięcy pracy na stanowisku dyrektora?
Na początku na pewno obawa, nuta niepewności przed nowymi wyzwaniami, oczekiwaniami. Na co
dzień bardzo dużo obowiązków, ale
również duża doza serdeczności, pomocy, życzliwości i wsparcia ze strony nauczycieli, pracowników szkoły
jak również ze strony organu prowadzącego.
Jakie najważniejsze wyzwania stoją
przed Panią na tym stanowisku?
Nasza Placówka stanowi element
lokalnego środowiska, powinna zaspokajać w pełni potrzeby wychowania i kształcenia dzieci i uczniów
niepełnosprawnych intelektualnie.
Stąd też najbliższe wyzwanie to
rozbudowa szkoły o 4 sale dydaktyczne dla potrzeb przedszkola,
wraz z zapleczem sanitarnym, magazynowym oraz infrastrukturą: placem zabaw, ociepleniem dachu, odwodnieniami i parkingami. Pozyska-

z dziećmi, a bezpośredni kontakt
w czasach licealnych z osobami niepełnosprawnymi wpłynął na wybór
studiów i przyszłej drogi zawodowej.
Jakie ma Pani zainteresowania, co lubi Pani robić w wolnych chwilach, co
lubi Pani czytać, oglądać, może ma Pani jakieś życiowe motto
Interesuję się architekturą krajobrazu, psychologią. Wolne chwile
spędzam aktywnie z moja rodziną,.
Mam 2 synów w wieku szkolnym,
uczniów legionowskich szkół. Uwielbiam piesze wędrówki po górach.
W wolnych chwilach relaksuję się
w przydomowym ogrodzie. Cenię dorobek Stephena R. Covey’a. Często
wracam do poezji ks J. Twardowskiego. Cenię ich twórczość za przekaz
ponadczasowych wartości skłaniających do myślenia, refleksji, a także

powodujących po części, że człowiek
po ich przeczytaniu staje się odrobinę
lepszy, ma siłę do podejmowania nowych wyzwań, do życia w przeświadczeniu, że „nie ma sytuacji na ziemi
bez wyjścia…„ (cyt. „Kiedy mówisz”
Jan Twardowski Wiersze wybrane
WSiP1995), co każdego dnia napawa
mnie przekonaniem, optymizmem,
że kolejne decyzje, które podejmuję
na swojej drodze zawodowej i w życiu
osobistym służą realizacji określonych celów i są słuszne.

eWA leWiCkA – dyrektor PZSiPS w Legionowie od września 2013 r., od 1994 mieszkanka Legionowa. Absolwentka Wyższej
Szkoły Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie na kierunku pedagogika ze specjalnością oligofrenopedagogika
oraz studiów podyplomowych o specjalności
pedagogika korekcyjna. Interesuje ją nie tylko
dydaktyczny, opiekuńczy i wychowawczy
aspekt funkcjonowania szkoły, lecz również
aspekt prawny i organizacyjny. Stale podnosi
swoje kwalifikacje w obydwu obszarach,
biorąc udział w kursach i szkoleniach doskonalących pracę z dzieckiem, jak również
ukończywszy kurs zarządzania oświatą.
Zawodowo od początku kariery związana
z PZPiPS w Legionowie, m.in. jako nauczyciel i pedagog szkolny, jak również zastępca
dyrektora placówki.
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Czad – cichy zabójca
sezon grzewczy, który się właśnie rozpoczyna, to okres, w którym dochodzi do największej liczby zatruć tlenkiem węgla - bezbarwnym i bezwonnym gazem zwanym
potocznie czadem.

T

lenek węgla jest silnie trującym
gazem. Jego cechy fizyczne – brak
barwy i zapachu – sprawiają, że
trudno jest go wykryć i dlatego jest
często nazywany cichym zabójcą. Potencjalne źródła czadu w naszym otoczeniu to kominki, gazowe podgrzewacze wody, piece węglowe, gazowe lub
olejowe i kuchnie gazowe. Trujący gaz
powstaje wówczas, gdy coś się spala,
a w otoczeniu jest za mało powietrza
lub nieprawidłowy jest odpływ spalin.
Dlatego też zagrożenie wzmagają zapchane lub nieszczelne przewody kominowe oraz uszkodzone połączenia
między kominami i piecami. Szczelnie
pozamykane okna, pozaklejane kratki
wentylacyjne, brak otworów wentylacyjnych i kominowych to również potencjalne źródła zagrożenia naszego
zdrowia a nawet życia.
Jak objawia się zatrucie tlenkiem węgla?
Zatrucie czadem prowadzi do silnego niedotlenienia narządów wewnętrznych i przebiega kilkuetapowo. Początkowo pojawia się lekki ból i zawroty
głowy, ogólne zmęczenie, duszność.
Następny etap to trudności z oddychaniem, przyspieszony, nieregularny oddech oraz wymioty. Osłabienie, ospałość oraz zburzenia zdolności oceny
zagrożenia, jakie odczuwa osoba zaczadzona, powodują, że jest ona całkowicie bierna i nie ucieka z miejsca nagromadzenia trucizny. Szczególnie
niebezpieczne są sytuacje, kiedy tlenek węgla zatruwa nas podczas snu
– wówczas nie jesteśmy w stanie zaobserwować nawet pierwszych niepokojących objawów. Przy zatruciu czadem
często dochodzi do utraty przytomności, a przy wysokim jego stężeniu już
po minucie może dojść do zgonu.
Jak zapobiegać zatruciu?
Przede wszystkim należy zapewnić

możliwość stałego dopływu świeżego
powietrza do pomieszczeń, w których
znajdują się piece, kuchenki i inne
urządzenia, mogące by źródłem czadu oraz swobodny odpływ spalin
z tych pomieszczeń. Istotne są również regularnie przeprowadzane kontrole, czy owe urządzenia działają
prawidłowo, czy wewnętrzne instalacje gazowe, przewody kominowe
i wentylacyjne oraz kanały nawiewne
są szczelne.

Pamiętajmy, aby:
• dokonywać okresowych przeglądów
instalacji wentylacyjnej i przewodów
kominowych oraz ich czyszczenia.
Gdy używasz węgla i drewna, należy
to robić nie rzadziej, niż raz na 3
miesiące. Gdy używasz gazu ziemnego czy oleju opałowego – nie rzadziej, niż raz na pół roku. Zarządca
budynku lub właściciel ma obowiązek m.in. przeglądu instalacji wentylacyjnej nie rzadziej niż raz w roku,

• uchylić okno w mieszkaniu, gdy
korzystasz z jakiegokolwiek źródła
ognia (pieca gazowego z otwartą
komorą spalania, kuchenki gazowej lub węglowej),
• nie zasłaniać kratek wentylacyjnych i otworów nawiewnych,
• przy instalacji urządzeń i systemów grzewczych korzystać z usług
wykwalifikowanej osoby,
• użytkować sprawne technicznie
urządzenia, w których odbywa się
proces spalania; zgodnie z instrukcją producenta kontrolować stan
techniczny urządzeń grzewczych,
• stosować urządzenia posiadające
stosowne dopuszczenia w zakresie
wprowadzenia do obrotu, w sytuacjach wątpliwych należy żądać
okazania wystawionej przez producenta lub importera urządzenia
tzw. deklaracji zgodności, tj. dokumentu zawierającego informacje
o specyfikacji technicznej oraz
przeznaczeniu i zakresie stosowania danego urządzenia,
• w przypadku wymiany okien
na nowe, sprawdzić poprawność
działania wentylacji, ponieważ nowe okna są najczęściej o wiele bardziej szczelne w stosunku do wcześniej stosowanych w budynku i mogą pogarszać wentylację,
• systematycznie sprawdzać ciąg powietrza, np. poprzez przykładanie
kartki papieru do otworu, bądź
kratki wentylacyjnej; jeśli nic nie
zakłóca wentylacji, kartka powinna przywrzeć do otworu,

• często wietrzyć pomieszczenie,
w którym odbywa się proces spalania (kuchnie, łazienki wyposażone
w termy gazowe), a najlepiej zapewnić nawet niewielkie rozszczelnienie okien,
• rozmieścić czujki tlenku węgla
w tej części domu, w której śpi Twoja rodzina. Dla zwiększenia bezpieczeństwa dodatkowe czujki warto
umieścić w każdym pomieszczeniu,
• nie spalać węgla drzewnego w domu, garażu, na zamkniętej werandzie itp., jeżeli pomieszczenia te
nie mają odpowiedniej wentylacji,
• nie zostawiać samochodu w garażu
z włączonym silnikiem, nawet jeżeli
drzwi do garażu pozostają otwarte,
• nie bagatelizować takich objawów
jak: duszności, bóle i zawroty głowy, nudności, wymioty, oszołomienie, osłabienie, przyśpieszenie
czynności serca i oddychania, gdyż
mogą być sygnałem, że ulegamy zatruciu czadem; w takiej sytuacji należy natychmiast przewietrzyć pomieszczenie, w którym się znajdujemy i zasięgnąć porady lekarskiej.
Więcej informacji można znaleźć
na stronie internetowej www.straz.gov.pl
i www.straz.pl/home/porady/czad-cichy-zabojca.
JoANNA kAJdANoWiCz
(artykuł powstał na podstawie materiałów Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej opracowanych w Wydziale Informacji i Promocji KG PSP
w ramach akcji społecznej „Nie dla czadu”)
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dane teleadresowe
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 423
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 530 (531)
Obsługa Gmin 22 7640 536
Centrum Informacji
Inwestycyjnej
22 7640 532 (533)
Naczelnik 22 7640 534
Z-ca Naczelnika 22 7640 535
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)
Powiatowy Ośrodek
Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej
tel. 22 764 01 56,
tel./fax 22 784 38 29
Naczelnik 22 7640 160
Składnica map 22 7640 161
Zespół Uzgadniania
Dokumentacji 22 7640 111

Wydział Inwestycji i Drogownictwa
22 7640 512, 22 7640 513
Naczelnik 22 7640 514
Zajęcia pasa drogowego, budowa zjazdu z drogi, wydawanie pozwoleń
na przejazd pojazdów przekraczających wielkości określone w odrębnych przepisach

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

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 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

Zespół ds. Zamówień Publicznych
22 7640 516
Kierownik 22 7640 525

Wydział Promocji i Rozwoju
Społecznego
Naczelnik 22 7640 594
Rzecznik prasowy 22 7640 505
Promocja, kultura 22 7640 595 (554)
Sport, stowarzyszenia i fundacje
22 7640 555
Zdrowie, stowarzyszenia i fundacje
22 7640 504 (593)
Turystyka 22 7640 554 (504)
promocja@powiat-legionowski.pl
zdrowie@powiat-legionowski.pl
jezioro@zegrzynskie.pl
Wydział Planowania i Rozwoju
22 7640 425 (426)
fundusze@powiat-legionowski.pl
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
Wydział Administracyjno-Kadrowy
Kadry 22 7640 427 (477)
Naczelnik 22 7640 429
Wydział Obsługi
Naczelnik 22 7640 422
Informatyk 22 7640 412
Rzeczy znalezione, zbiórki
publiczne, sprowadzanie
zwłok z zagranicy 22 7640 471
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Referat Finansów i Budżetu
22 7640 508
Kierownik 22 7640 507
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 379
pinbleg@onet.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

ul. Wł. Wolskiego 8
05-140 Serock
tel. 22 782 71 01
fax 22 782 74 98
wolskiserock@op.pl
wolski-serock.edu.pl

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

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

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

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.edupage.org
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
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Na góralach po Legionowie
„legionowo porusza” – to hasło będzie towarzyszyć miłośnikom jazdy na rowerach górskich w niedzielę, 10 listopada. kolarski sezon z Poland Bike zakończy się w legionowie!
Finałowy, trzeci etap Poland Bike XC jest organizowany przy współpracy z Urzędem Miasta Legionowo
oraz Powiatem Legionowskim.
Cykl Poland Bike XC 2013 składa
się z trzech wyścigów w trzech miej-

scowościach na Mazowszu. Najpierw
rywalizacja odbyła się 29 czerwca
w Nadarzynie, potem 20 lipca w Dąbrówce w powiecie wołomińskim
i na deser czeka finał w Legionowie
w niedzielę, 10 listopada.

ProGrAM zAWodÓW
9.00 rozpoczęcie zapisów w Biurze Zawodów (Miasteczko Poland Bike)
11.00 wyścigi Mini Cross dzieci 2-4 lat i 5-7 lat
11.30 wyścig dzieci (roczniki 2003-2005) – 1 runda – 6 km
11.30 wyścig dzieci (roczniki 2000-2002) – 1 runda – 6 km
12.15 wyścig młodzieży (roczniki 1996-1999) – 2 rundy – 12 km
13.00 wyścig Seniorów (roczniki 1973-1995) – 3 rundy – 18 km
13.00 wyścig Seniorek (roczniki 1973-1995) – 3 rundy – 18 km
13.00 wyścig Masters kobiet i mężczyzn (40+, ur. 1972 i starsi) – 3 rundy – 18 km
14.30 dekoracja w hali sportowej SP nr 1 w Legionowie

Fot. Media Poland Bike

T

ego dnia zostanie rozegrany
ostatni etap tegorocznego cyklu
Poland Bike XC. Miasteczko Poland Bike, Biuro Zawodów, start i meta wyścigów znajdą się w pobliżu
Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja
Kopernika, przy ul. Zakopiańskiej 4,
czyli w miejscu gdzie w 2010 roku Poland Bike Marathon debiutował w Legionowie. W szkolnej hali sportowej
odbędzie się finałowa dekoracja Poland Bike XC 2013.
Wyścig XC, czyli kolarski cross
w formacie olimpijskim na wytyczonej rundzie, jest niezwykle widowiskowy. Runda w Legionowie będzie liczyć 6 km. Wystartować może każdy,
wystarczy mieć rower i kask.

delfin zakończył sezon
uroczyste zakończenie sezonu uczniowskiego klubu sportowego
"delfin" z legionowa odbyło się 13 października w sali
konferencyjnej urzędu Miasta legionowo. zdaniem zawodników
i trenerów był to najlepszy sezon w historii klubu.

Fot. UG Wieliszew

N

Jesienne bieganie w Wieliszewie
Wieliszewski Bieg Jesieni obchodził w tym roku 15 jubileusz. Mimo upływu lat impreza cieszy
się niesłabnącym zainteresowaniem mieszkańców – nie tylko gminy Wieliszew, ale całego
powiatu legionowskiego.

A

matorzy biegania spotkali się
w październikową sobotę (12.10),
by sprawdzić się na dystansach 2
i 5 kilometrów. Już od samego rana przybywali na boisko przy hali
sportowej w Wieliszewie, skąd punktualnie w południe wystartował Bieg Rodzinny. Biegły dzieci z rodzicami,
dziadkami przy asyście dopingujących
bliskich. Wydłużona do 2 km trasa
Biegu Rodzinnego przebiegła przez
centrum miejscowości i nadjeziorny
bulwar. Dla wielu uczestników trasa
była trudna, ale satysfakcja z dobiegnięcia na metę ogromna.

Kurier

Godzinę później rozpoczął się
Bieg Główny. Zawodnicy mieli
do pokonania dystans 5 km.
W związku z rewitalizacją Jeziora
Wieliszewskiego i uporządkowaniem jego brzegów Bieg Jesieni wrócił na starą, choć wizerunkowo zupełnie nową trasę, która została poprowadzona przez centrum Wieliszewa, skrajem kompleksu leśnego
w okolicach ul. Willowej oraz
wzdłuż Jeziora Wieliszewskiego.
Po raz pierwszy również został
przeprowadzony elektroniczny pomiar czasu.

a spotkaniu pojawili się prezydent Legionowa Roman
Smogorzewski, prezes Polskiego Związku Pływackiego Andrzej Kowalski, członek zarządu Powiatu Legionowskiego Janusz Kubicki oraz wiceprzewodniczący Rady Miasta Legionowo Ryszard Brański. Nie zabrakło przedstawicieli
sponsorów, licznie dopisali też przyjaciele, współpracownicy i sympatycy klubu.
Podczas uroczystości, którą poprowadzili prezes i zarazem I trener UKS „Delfin” Rafał Perl oraz
najlepszy zawodnik klubu Dawid
Szulich, najlepsi zawodnicy klubu
otrzymali puchary, medale i nagrody ufundowane przez Urząd Miasta
Legionowo oraz sponsorów. Ponieważ sezon był najlepszy w historii
klubu, wielu też było zawodników,
którzy zostali tego dnia uhonorowani. Najlepszym zawodnikiem „Delfi-

na” okazał się Dawid Szulich. Dawid zdobył dla Legionowa cztery
złote medale Głównych Mistrzostw
Polski Seniorów Młodzieżowców,
które dały mu kwalifikację na Mistrzostwa Świata w Barcelonie.
A na Mistrzostwach Świata ustanowił dwa rekordy Polski seniorów
na 50 i 100 m stylem klasycznym.
Oprócz niego wyróżnienia odebrali
również Michał Perl – 5. zawodnik
Mistrzostw Polski 17-18-latków, Joanna Żbikowska – finalistka Mistrzostw Polski 17-18-latków, Igor
Szulich – finalista Mistrzostw Polski 15-latków, Aleks Strzeszewski
– finalista Mistrzostw Polski 15-latków, Krzysztof Żbikowski, Adrian
Kaczmarczyk, Zuzanna Kalisiak,
Edyta Ostaszewska, Urszula Jasiul,
Natalia Makowska, Adrianna Gardias, Marta Chudorlińska, Barbara
Serafin i Inga Kamińska.

Piękna okolica i pogoda, możliwość
wspólnego, aktywnego spędzenia
czasu i integracji – to wszystko pozwala uznać imprezę za niezwykle
udaną. W imieniu organizatorów zapraszamy już teraz do Wieliszewa
na Bieg Wiosny 2014.
Wyniki Biegu Jesieni we wszystkich kategoriach i na obydwu dystansach są dostępne na www.wieliszew.pl.
spAng

www.wieliszew.pl
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