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Przejazd na Parkowej zamknięty
PKP rozpoczęło likwidację przejazdu na ul. Parkowej-Wyszyńskiego w Legionowie. 8 maja przeprawa przez tory
przestała funkcjonować. W poniedziałek (4.05) ruszył bezpłatny autobus dowozowy dla mieszkańców
III Parceli i Przystanku.

HARMONOGRAM PRAC
NA UL. KRAKOWSKIEJ
I SOBIESKIEGO:
16.04. do 25.05. – odcinek od
ronda Poniatowskiego do ul.
Piastowskiej (przy zamkniętym
ruchu na odcinku)
18.04. do 12.05. – odcinek od
ronda przy ul. Parkowej do ul.
Krasińskiego (przy zamkniętym
ruchu na odcinku), dopuszczony
jest ruch lokalny i dojazd do
posesji
22.04. do 01.06. – przebudowa
sieci energetycznej na całym
odcinku
07.05. do 01.06. – przebudowa
skrzyżowania ulic Krasińskiego
i Sobieskiego (przy zamkniętym
dla ruchu skrzyżowaniu)
26.05. do 30.06. – przebudowa
ul. Krakowskiej od tunelu do ul.
Parkowej – w tym okresie będzie
obowiązywał na tym odcinku
ruch wahadłowy z sygnalizacją
świetlną.

Tunelem lub wiaduktem

Od tego dnia (piątek) zmotoryzowani
i rowerzyści mogą korzystać z położonego w pobliżu tunelu w ciągu Alei Róż
i ul. Krakowskiej, lub zlokalizowanych
nieco dalej: wiaduktu na ul. Warszawskiej, przejazdu na ul. Polnej lub wiaduktu w pobliskim Chotomowie.

Piesi na Kozłówce lub
PKP Przystanek

Piesi mogą przedostać się przez tory
pobliskim przejściem na Kozłówce lub
przejściem podziemnym przy stacji Legionowo-Przystanek. Niezwłocznie po
zakończeniu prac rozbiórkowych i odbiorów technicznych na plac budowy
zostanie wprowadzony wykonawca,
który na zlecenie Powiatu Legionowskiego wybuduje kładkę pieszo-rowerową w miejscu dawnego przejazdu.

Bezpłatny autobus do stacji PKP

Już od poniedziałku 4 maja kursowanie
rozpoczęła bezpłatna linia dowozowa dla

mieszkańców, finansowana przez Miasto.
Autobus jeździ na trasie: Stacja PKP Legionowo - Kościuszki - Piłsudskiego - Jagiellońska - Krakowska - tunel Al. Róż Al. Legionów - Wyszyńskiego - Kolejowa
- Żelazna - Narutowicza - Wyszyńskiego Al. Legionów - Al. Róż tunel - Krakowska
- Jagiellońska - Słowackiego - Kościuszki Stacja PKP Legionowo. Zaplanowano 20
kursów dziennie, w dni powszednie (od

Prezydent Bronisław
Komorowski pogratulował
staroście Janowi Grabcowi
świetnego przygotowania
służb odpowiedzialnych
za bezpieczeństwo na
wodzie do rozpoczynającego się sezonu
turystycznego
i żeglarskiego.
Więcej w art. „Majówka
z Prezydentem”
na str. 2

poniedziałku do piątku) w godz. 5.30 20.30, zgodnie z rozkładem jazdy modyfikowanym i skoordynowanym z rozkładem linii kolejowych KM i SKM. Po
zakończeniu budowy kładki linia ma być
wydłużona do Osiedla Młodych.

Utrudnienia przy remoncie ulic

Jednocześnie nadal trwają prace
modernizacyjne na ul. Krakowskiej

i Sobieskiego. Powiat stara się zminimalizować utrudnienia dla kierowców,
związane z tą inwestycją, dlatego prace zaplanowano tak, by niezbędne zamknięcia poszczególnych odcinków
drogi dla ruchu kołowego były jak najkrótsze.
JOANNA KAJDANOWICZ
TAMARA MYTKOWSKA

Fot. Marek Karpowicz

N

a piątek 8 maja PKP PLK zwołała
komisję, która dokonała formalnej likwidacji przejazdu w ulicach Parkowa-Wyszyńskiego. Kolejnym
krokiem było przekazanie przez PKP
wykonawcy placu budowy, aby mógł
przystąpić do prac rozbiórkowych.
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Krótko
Bezpłatne porady prawne
 Już po raz kolejny
23 maja (sobota)
w Kancelarii Adwokackiej Adwokat
Aleksandry Tarasek-Zatyka w Legionowie odbędzie
się akcja udzielania
bezpłatnych porad
prawnych. Tym
razem porady będą
udzielane z zakresu prawa rodzinnego
i spadkowego.
Osoby zainteresowane uzyskaniem
bezpłatnej porady są proszone o umówienie się w kancelarii telefonicznie
pod numerami 22 774 08 47 lub
730 135 640, mailowo pod adresem
biuro@legionowoadwokat.pl lub za
pomocą formularza zgłoszeniowego na
stronie legionowoadwokat.pl w zakładce „Kontakt”. Porady będą udzielane
w godzinach 10 – 16 w siedzibie kancelarii przy ul. Sienkiewicza 10 lok. 301.
Patronat honorowy nad akcją objął
Starosta Legionowski.

Urodziny księdza Jana
 10 maja upłynął termin nadsyłania
zgłoszeń na konkursy recytatorski
i kaligraficzny, ogłoszone w ramach
obchodów setnych urodzin ks. Jana
Twardowskiego, organizowanych
przez Powiatową Instytucję Kultury
w Legionowie pod patronatem Starosty
Legionowskiego. Projekt się jednak
nie zakończył i 31 maja będziemy
mogli uczestniczyć w nim w ramach
pikniku z okazji Dnia Dziecka, który
odbędzie się przy legionowskiej Arenie.
Natomiast 1 czerwca odbędzie się
finał konkursu recytatorskiego, który
w swe gościnne progi przyjęło Gminne
Centrum Kultury i Sportu w Jabłonnie
przy ul. Modlińskiej 102. Serdecznie
zapraszamy!

Naucz się udzielać pomocy
 Trwa akcja
bezpłatnych
kursów udzielania
pierwszej pomocy
przedmedycznej.
Warsztaty są
prowadzone
w szkołach na terenie powiatu
legionowskiego i sfinansowane ze
środków budżetowych powiatu.
Zaplanowano też szkolenia otwarte
dla wszystkich mieszkańców powiatu.
Pierwszy taki warsztat odbył się
7 maja w legionowskim Miejskim
Ośrodku Kultury przy ul. Norwida
10. Tych mieszkańców, którzy
chcieliby skorzystać ze szkolenia
zapraszamy jeszcze na kolejne
warsztaty: 13 czerwca w godz. 9.3011.00 w Gminnym Ośrodku Kultury
w Nieporęcie (Nieporęt, ul. Dworcowa
9a) i 20 czerwca w godz. 16.00-17.30
w Hali Sportowej Wieliszew (Wieliszew,
ul. Modlińska 65).
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Majówka z Prezydentem
Prezydent RP Bronisław Komorowski z Małżonką uczestniczyli w pikniku rodzinnym „Bezpiecznie nad wodą”, zorganizowanym przez
Legionowskie WOPR i Powiat Legionowski na otwarcie sezonu żeglarskiego i turystycznego 2015.

P

iękna pogoda i moc atrakcji dla
całej rodziny przyciągnęły w sobotnie popołudnie 2. maja całą
rzeszę mieszkańców powiatu. Bezpłatne rejsy tramwajem wodnym, animacje
i konkursy dla dzieci, malowanie buziek oraz nieodłączne przy takich okazjach gofry i wata cukrowa pozwoliły
miło spędzić czas nad wodą. Nie zabrakło też, zgodnych z myślą przewodnią
imprezy, elementów związanych z bezpieczeństwem. Ratownicy z Grupy
Młodzieżowej Legionowskiego WOPR
przeprowadzili pokaz dla rodziców, jak
postępować i udzielać pierwszej pomocy dzieciom. Goście pikniku mogli
również obejrzeć nowoczesną karetkę
wodną i zaprzyjaźnić się z Maykelem
– psem ratownikiem. Na imprezie pojawił się również mistrz żeglarstwa Mateusz Kusznierewicz, który odpowiadał
na pytania dzieciaków.
Prezydent Bronisław Komorowski
zwiedził bazę LWOPR i znajdujące się
w niej centrum monitoringu wizyjnego wód Jeziora Zegrzyńskiego. Następnie wspólnie z prezesem Legionowskiego WOPR Krzysztofem Jaworskim,
starostą Janem Grabcem i Mateuszem

Lokalny patriotyzm – sonda
Maj rozpoczyna się od świąt narodowych, które są nierozerwalnie
związane z Ojczyzną i patriotyzmem. Na co dzień jednak funkcjonujemy
w naszych lokalnych środowiskach, nazywanych też „małymi
ojczyznami”. Zapytaliśmy więc mieszkańców naszego powiatu, co
według nich oznacza patriotyzm lokalny.

Dominika Ostrowska-Lemke, Jabłonna

Patriotyzm lokalny w przeciwieństwie do patriotyzmu narodowego
często wydaje się być błahy i niewiele warty. Niesłusznie. Umiłowanie małej ojczyzny wyrażane w zaangażowaniu w jej sprawy, wspieraniu lokalnych przedsiębiorstw, dbaniu o otoczenie czy uczestnictwie w wydarzeniach kulturalnych ma wartość szczególną.
Prawdziwe znaczenie patriotyzmu lokalnego poznałam dopiero po przeprowadzce
z wielkiego miasta na wieś. Nie tylko zakochałam się w otaczającej przyrodzie, ale też
poczułam, że mam wpływ na miejsce, w którym żyję. Dla mnie było to nowe doświadczenie, jednak moje córki patrzą już na świat inaczej. Dla nich wspólne sprzątanie
lasu jest sprawą oczywistą tak samo jak to, że pomidorki kupuje się tylko od pani
z sąsiedztwa.

Marzena Serwa-Sereda, Legionowo

Patriotyzm lokalny to dla mnie poczucie przynależności do szeroko
pojętej społeczności sąsiedzkiej. Ktoś, kto mógłby się tak nazwać,
powinien być zawsze zainteresowany sprawami swojej okolicy. Patriota lokalny nie chowa się w ścianach swojego domu-mieszkania,
ogrodu, nie „ukrywa” się przed sąsiadami. W miarę możliwości
powinien uczestniczyć w jak największej ilości akcji oraz imprez organizowanych dla
lokalnej społeczności. Najlepiej byłoby gdyby był zaangażowany w ich organizację,
wtedy swoją pracą mógłby urozmaicić życie okolicznych mieszkańców. Taka działalność sprzyja integracji z sąsiadami. Warto poznawać innych, warto się znać. Kojarząc twarze wielu osób z sąsiedztwa można uniknąć tragedii. Zwracając uwagę na
najbliższą okolicę możemy: zapobiec włamaniom, w razie niebezpieczeństwa pomóc
sąsiadom.

Jan Korzeniowski, Dąbrowa Chotomowska

Każdy już w dzieciństwie był uczony co znaczy „patriotyzm”. Odpowiedzi są różne i większość z nich jest jak najbardziej trafna.
Lokalny patriotyzm to przede wszystkim zamiłowanie do swojej
„małej ojczyzny” , to zaangażowanie się chociaż w małym stopniu
w swoją społeczność oraz działanie mające na celu integrację i rozwój środowiska, w którym się mieszka. Lokalny patriota to osoba, która płaci podatki,
dba o dobre imię swojej miejscowości i angażuje się w jej sprawy.

Kusznierewiczem otworzył sezon turystyczny i żeglarski.
Podczas pikniku nie zabrakło też
akcentów patriotycznych, związanych
z przypadającym 2 maja Dniem Flagi.
Prezydent z Małżonką rozdawali dzieciom biało-czerwone kotyliony, a organizatorzy zadbali, by każdy z uczestników otrzymał mini-flagę Polski.
Sezon turystyczny i żeglarski na Jeziorze Zegrzyńskim został oficjalnie
otwarty. Ratownicy wodni są przygotowani do niesienia pomocy. Miejmy nadzieję, że sytuacji, w których będzie
to konieczne, będzie mało albo nie będzie wcale. Czego życzymy wszystkim, którzy zdecydują się na wypoczynek w naszej pięknej okolicy. ADK
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Kolejne miliony
dla powiatu

Budowa już niebawem ponownie zatętni życiem.

Ponad 5 milionów złotych pozyskał w ostatnich
miesiącach powiat legionowski na inwestycje
drogowe. W „kolejce” czekają kolejne miliony,
m.in. na szkołę specjalną czy DPS „Kombatant”.

Rozbudowa szkoły specjalnej
już wkrótce
Już niebawem ponownie ruszą prace przy rozbudowie Zespołu Szkół
i Placówek Specjalnych w Legionowie o część przeznaczoną
na potrzeby przedszkola specjalnego. Zakres prac został
rozszerzony o termomodernizację całego budynku.

B

udowa pomieszczeń dla przedszkola specjalnego została rozpoczęta w ubiegłym roku. Niestety
kłopoty wykonawcy, który wygrał przetarg, spowodowały opóźnienia, kary
umowne i, finalnie, rozwiązanie umowy. Konieczne było zinwentaryzowanie
wykonanych już prac tak, aby można
było ogłosić nowe postępowanie, wyłonić nowego wykonawcę i kontynuować
prace budowlane.
Powiatowe służby inwestycyjne dobrze wykorzystały czas przerwy w robotach. Przygotowano nowy przetarg,
a zakres prac poszerzono o termomodernizację całego budynku Zespołu
Szkół i Placówek Specjalnych. W efekcie placówka nie tylko zyska nowe pomieszczenia dla przedszkola specjalnego, ale też zostanie ocieplona, dzięki

czemu będzie można uzyskać oszczędności na opłatach za ogrzewanie obiektu.
Najkorzystniejszą ofertę na dokończenie I etapu rozbudowy szkoły oraz
termomodernizację złożyło konsorcjum dwóch firm, w którym liderem jest
P.P.H.U. Arcus Usługi Ogólnobudowlane
Arkadiusz Masny, a uczestnikiem Adro
s.c. Adam Giernatowski. Konsorcjum zobowiązało się wykonać roboty za kwotę
3.988.855,11 zł w terminie 27 tygodni
od podpisania umowy, przy czym prace
dotyczące termomodernizacji mają się
zakończyć do 31 października 2015 r.
Na wykonane prace wykonawca udzieli
38-miesięcznej gwarancji.
Podpisanie umowy z wykonawcą nastąpi 11 maja, więc już niebawem możemy się spodziewać, że prace przy budowie szkoły specjalnej ruszą pełną parą.
JOANNA KAJDANOWICZ

Jan Grabiec,

starosta legionowski
Każdy proces inwestycyjny
niesie ze sobą pewne ryzyka.
W przypadku budowy przedszkola specjalnego jedno z nich
niestety się zmaterializowało
i musieliśmy pożegnać się z wykonawcą. Udało nam się jednak
doprowadzić sprawy do punktu,
w którym roboty będą kontynuowane. Co więcej zostaną
wykonane w szerszym zakresie,
więc w ostatecznym rozrachunku zyskają na tym użytkownicy
obiektu, czyli niepełnosprawni
uczniowie.

Na trwającą właśnie przebudowę ulicy Sobieskiego i Krakowskiej powiat
również pozyskał dotację z tzw. „schetynówki” – jako jedyny samorząd
w powiecie w tym roku!

P

ozyskiwanie środków zewnętrznych, zarówno ze źródeł krajowych, jak i zagranicznych stało
się specjalnością powiatu legionowskiego. Drogi, mosty, szkoły, hala
sportowa – prawie wszystkie inwestycje wykonane w ostatnich latach
kosztowały nas mniej, gdyż umieliśmy zdobyć na nie odpowiednie dofinansowanie. W latach 2006-2015
pozyskaliśmy blisko 50 milionów
złotych, które przeznaczone zostały na wykonanie zadań niezbędnych mieszkańcom powiatu
legionowskiego.
Jak zapewnia starosta Jan Grabiec,
powiat nie spocznie na laurach. Inwestycja pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1825W – ul. Jana III
Sobieskiego (odcinek od ul. Z. Krasińskiego do ul. Parkowej wraz z budową
sygnalizacji świetlnej-ostrzegawczej
przy skrzyżowaniu z ul. B. Chrobrego) i ul. Krakowskiej (odcinek od
ul. Zygmuntowskiej do ronda im. J. Poniatowskiego) w mieście Legionowie”
została wsparta z środków Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój. Kwota – to ponad milion
siedemset tysięcy złotych.
Prace na Sobieskiego właśnie trwają, na razie mamy utrudnienia, ale za
kilka tygodni droga będzie gotowa, by
bezpiecznie przenosić ruch samochodowy. Niedługo powinny się rozpocząć prace przy kolejnej wielkiej inwestycji prowadzonej przez powiat,
czyli budowie kładki pieszo-rowerowej nad torami kolejowymi w ul. Parkowa-Wyszyńskiego w Legionowie.

Z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa dostaniemy 4 miliony złotych dotacji. Roboty budowlane rozpoczną się natychmiast po tym, jak
kolej przygotuje teren do inwestycji
(m.in. rozbierze budynek dróżnika).
Powiat Legionowski stara się zdobywać pieniądze nie tylko na inwestycje drogowe. W ramach inicjatywy JESSICA (Joint European Support
for Sustainable Investment In City
Areas), czyli preferencyjnie oprocentowanego finansowego instrumentu
zwrotnego złożyliśmy wnioski o pieniądze na:
• Termomodernizację Powiatowego
Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych
w Legionowie - kwota wnioskowana:
941.524,03 zł
• Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Powiatowego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
w Legionowie - kwota wnioskowana
1.990.039,00 zł,
• Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie –
2.558.630,35 zł.
Pozostaje mieć nadzieję, że władzom powiatu uda się utrzymać dotychczasowe tempo pozyskiwania
środków zewnętrznych. Dla wspólnego pożytku.
MIROSŁAW PACHULSKI
współpraca: wydział planowania i rozwoju

Robert Wróbel

wicestarosta legionowski
Pozyskiwanie środków zewnętrznych to już niemal nasz znak
firmowy. Powiat stara się maksymalnie wykorzystać dostępne źródła
finansowania pozabudżetowego, bo dzięki temu znacznie zwiększamy
środki, jakie w kolejnych latach możemy przeznaczyć na inwestycje.
Praktycznie każda z nich jest realizowana ze wsparciem finansowym
z zewnętrznego źródła. Nadal zamierzamy starać o się o pieniądze
z europejskich i rządowych dotacji, bo to przynosi korzyści całej
społeczności lokalnej.
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Wszyscy na szlak

Wiosna w pełni. Czas porzucić swój ulubiony fotel, odkleić od dłoni pilota i zadbać o dobrą formę na wakacje.
Proponujemy Państwu ruch na świeżym powietrzu, połączony z elementami edukacji historycznej.

Z

inicjatywy środowiska kombatantów ze Światowego Związku Żołnierzy AK w Legionowie i dzięki
zaangażowaniu samorządu powiatu legionowskiego dokonano inwentaryzacji miejsc związanych z walką o wolną
Polskę. Przez teren powiatu przetoczyły się walki o niepodległość w czasach napoleońskich, powstańcze
zrywy w listopadzie
1830 r. i styczniu
1863 r. Tu toczyły
się walki I wojny
światowej, bitwa
Warszawska 1920
r. i wojna obronna
1939 r. Legionowo
było jedynym miastem, poza stolicą,
w którym wybuchło
Powstanie Warszawskie. Miejsca związane z tymi wydarzeniami,
a także zabytki architektury, budowle
obronne i miejsca uświęcone krwią
uczestników walk o niepodległość
zostały połączone i dzięki temu otrzymaliśmy sto czterdzieści kilometrów

turystycznego szlaku patriotycznego
„Polski Walczącej”.
Pogoda coraz częściej zachęca do
spacerów i wycieczek rowerowych,
które można połączyć z krótką lekcją
historii. Zwiedzanie można zaplanować zgodnie z indywidualnymi zainteresowaniami w oparciu o wirtualny
przewodnik dostępny pod adresem: www.szlak.powiat-legionowski.pl. W legionowskim
starostwie przy ul. Sikorskiego 11 w Legionowie
można otrzymać wersję papierową przewodnika i mapę szlaku. Mapy dostępne
są również w wypożyczalni rowerów w Arenie Legionowo i punkcie informacji turystycznej
w Powiatowej Instytucji Kultury
przy Sowińskiego.

w Górze, czy pałac Radziwiłłów w Jadwisinie to tylko kilka cennych zabytków, które warto zobaczyć. Ponadto
podczas wędrówki odwiedzimy wiele

miejsc pamięci poświęconych poległym
żołnierzom.
Zarówno w pojedynkę jak i w gronie
rodziny czy przyjaciół, spacerkiem lub

Brasławszczyzna to magiczny region o nieskażonej przyrodzie i otwartych
ludzkich sercach. Tam na zaproszenie lokalnych władz udała się delegacja
Powiatu Legionowskiego i Miasta Legionowo.

Najlepsza pielęgniarka
i położna
Znamy już wyniki powiatowego plebiscytu na
najlepszą pielęgniarkę i położną w powiecie.
Wyboru dokonali pacjenci zadowoleni z opieki.

O

Delegacja powiatu i miasta przed Domem Polskim w Daugapils na Łotwie.

M

PW

Przepiękny, barokowy kościół w Nieporęcie, zabytkowy cmentarz w Chotomowie z mogiłami powstańców styczniowych, ruiny pałacu Poniatowskich

Z wizytą na Kresach

ajor Piotr Zadrożny - zastępca Prezydenta Miasta Legionowo, Andrzej Szczodrowski
- doradca Starosty Legionowskiego ds.
współpracy wschodniej, Marcin Dembowski (inspektor w Wydziale Promocji i Spraw Społecznych), Małgorzata
Karapyta-Kulikowska (nauczycielka
w Zespole Szkół Ogólnokształcących
nr 2 im. Króla Jana III Sobieskiego
w Legionowie), Jolanta Bulwicka-Osińska (pedagog w Powiatowym Zespole
Szkół Ponadgimnazjalnych im. Włodzimierza Wolskiego w Serocku) oraz
pan Władysław Krawczuk (Prezes Krajowego Stowarzyszenia „Brasławian”)

na rowerze, zapraszamy na piękną, pouczającą przygodę z historią i przyrodą
powiatu legionowskiego.

mieli okazję skorzystać z łotewsko-białoruskiej gościnności. Przebywając na
Kresach w dniach 13-17 kwietnia br.
przekonali się, jak ogromny patriotyzm drzemie w sercach naszych rodaków, którzy w wyniku historycznych
uwarunkowań zostali zmuszeni do pozostania na Łotwie i Białorusi. Wizyta okraszona była szeregiem spotkań,
m.in. z przedstawicielami lokalnej władzy, konsulem RP w Mińsku, duchowieństwem i nauczycielami języka
polskiego w szkołach rozsianych po całym regionie. Delegacja Powiatu miała
również szansę uczestniczyć w pokazowej lekcji języka polskiego w szkole

w Widzach. Jak się okazuje najlepszą
metodą nauki jest zabawa, stąd dzieci
wspólnie z nauczycielką bawiły się odpowiadając jednocześnie na zadawane
im w języku ojczystym pytania.
Wizyta to kolejny etap współpracy
legionowskich samorządów z rejonem
Brasławskim. Pod koniec maja planowany jest wyjazd zespołu ludowego
z terenu powiatu legionowskiego na
festiwal folklorystyczny „Brasławskie
Zorze”. Będzie to doskonała okazja do
przybliżenia polskiej kultury oraz wymiany wzajemnych doświadczeń.
MARCIN DEMBOWSKI

d 1 do 22 kwietnia zadowoleni
pacjenci mogli odwdzięczyć się
swoim pielęgniarkom za dobrą
opiekę i okazane im serce, głosując w
plebiscycie na najlepszą pielęgniarkę
i położną, pracującą na terenie Powiatu Legionowskiego. Rywalizacja odbyła się tylko w jednej dyscyplinie, ponieważ do konkursu zgłoszono tylko jedną
kandydatkę na najlepszą położną. Pani
Dorota Misterkiewicz bezkonkurencyjnie została wybrana na najlepszą położną w Powiecie.
Najlepszą pielęgniarkę wybrano spośród sześciu kandydatek.
W głosowaniu na
kuponach drukowanych w prasie lokalnej i droDorota Misterkiewicz
gą elektroniczną,
poprzez profil Powiatu Legionowskiego na portalu Facebook, bezkonkurencyjna okazała się pani Iwona Dzięcioł
z Mazowieckiego Szpitala Onkologicznego w Wieliszewie, która otrzymała
ponad połowę z 1435 oddanych głosów
ważnych. Drugie miejsce przypadło
w udziale pani Grażynie Mędrzejewskiej, której podziękowali w głosowaniu wdzięczni pacjenci NZOZ Legionowo, a trzecie miejsce i ostatni stopień
na podium zajęła pani Joanna Niewiarowicz.

Najlepsza powiatowa położna Dorota Misterkiewicz ma ponad 30 lat doświadczenia w zawodzie. Opiekuje się
noworodkami i świeżo upieczonymi mamami. Jest człowiekiem o wielkiej dobroci, zawsze służy pomocą i radą, a telefonicznie jest dostępna niemal całą dobę.
Dodatkowo organizuje zbiórki charytatywne, a zebraną odzież i żywność dostarcza potrzebującym osobiście.
Pani Iwona Dzięcioł, która nie dała
szans konkurencji na tytuł najlepszej
powiatowej pielęgniarki, opiekuje się
pacjentami po
zabiegach operacyjnych. Stara
się, aby niesiona
przez nią pomoc
była najwyższej
jakości, dlatego
też stale podnosi
Iwona Dzięcioł
swoje kwalifikacje zawodowe. Uzyskała tytuł licencjata, oraz ukończyła kurs kwalifikujący
z pielęgniarstwa chirurgicznego. W tym
roku kończy specjalizację z pielęgniarstwa chirurgicznego. Od 15 lat jest honorowym dawcą krwi.
Laureatki zostaną nagrodzone podczas gali z okazji Międzynarodowego
Dnia Pielęgniarki i położnej, która odbędzie się 11 maja w Warszawskim teatrze Roma. Obu Paniom serdecznie
gratulujemy!
PW
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Wiosennie zaczarowani

Ponad 500 uczestników z całego kraju wzięło udział w VI Harcerskim Festiwalu Piosenki „Wiosenne Czarowanie” w przedostatni weekend kwietnia.
LAUREACI VI HARCERSKIEGO FESTIWALU PIOSENKI
„WIOSENNE CZAROWANIE”:
Kategoria ZUCHOWA:
I miejsce – GZ „Dzikie koty” z Grodziska Mazowieckiego
II miejsce – 66 GZ „Leśni ludzie” z Legionowa
III miejsce – 4 GZ „Plemię Wilcząt” z Legionowa
Kategoria PRZEDSZKOLNA:
I miejsce – Przedszkole nr 2 w Legionowie
II miejsce – Przedszkole „Akademia Zucha” w Legionowie
III miejsce – „Marzyciele” z Legionowa
Występ formacji B.O.R.Y. porwał uczestników festiwalu do wspólnego śpiewania i tańca.

T

ematem przewodnim tegorocznej
imprezy było hasło „Kierunek
słońce”. Do wspólnej zabawy organizatorzy (ZHP Hufiec Legionowo, Powiat Legionowski i Miasto Legionowo)
zaprosili zarówno małych jak i dużych
mieszkańców powiatu.
Festiwal trwał trzy dni. W piątkowe
popołudnie, w gościnnej legionowskiej
„Jedynce”, scenę opanowały przedszkolaki i zuchy, a ich rywalizację zakończyło wręczenie nagród i koncert zespołu
B.O.R.Y. i Morskie Potwory.
Drugiego dnia odbył się konkurs zespołów z drużyn harcerskich, szkół
oraz w kategorii open, koncert Banana
Boat, a po nim świeczkowisko i nocny
maraton piosenki z niezwykłym recitalem Pawła Orkisza. Sądząc po zachrypniętych głosach uczestników podczas
niedzielnego finału, świetna zabawa
i wspólne śpiewanie trwało dłużej niż
do planowanej 4.00 nad ranem.
Niedzielę, dzień finałowy, rozpoczęła harcerska msza polowa odprawiona przez przyjaciela Festiwalu księdza

biskupa Marka Solarczyka. Wspólny przemarsz do Ratusza Miejskiego i Wielki Taniec Belgijski na rondzie
otworzył Wielką Galę Festiwalu. Na koniec, po wręczeniu nagród i koncercie

formacji B.O.R.Y., uczestnicy pożegnali się tradycyjnym harcerskim kręgiem.
Na kolejny festiwal harcerze zapraszają już za rok.
OPRAC. JG

Kategoria HARCERSKA:
I miejsce – zespół Liminis Prolis z Kamiennej Góry
II miejsce – zespół Kreseczki z Radomia
III miejsce – 3 WADH „Szachraj” z Legionowa
Wyróżnienia:
• 27. DH im. Jerzego Kukuczki z Ostrowca
• Zastęp Czerwone Tygrysy z Tłuszcza
• Krzysztof Duda z Legionowa
• wyróżnienie specjalne od Pawła Orkisza dla Amiry Fared z 3 WADH
„Szachraj”
Kategoria OPEN:
I miejsce – Zespół Wokalny z ZS nr 9 w Lublinie
II miejsce – Karolina Bryda z Ostrowca
III miejsce – Krystyna Giecewicz z Kędzierzyna- Koźle
Wyróżnienia:
• zespół „Smyczki” z Jabłonny
• 20 DW „Avengers” z Legionowa
• Zespół „Z Górki” i „Pod Górę” z Legionowa

Na pożegnanie uczestnicy „Wiosennego Czarowania” stworzyli tradycyjny
harcerski krąg.

NAGRODA PUBLICZNOŚCI:
20 DW „Avengers” z Legionowa

Szulich sportowcem roku 2014!

26 kwietnia w legionowskiej Arenie, tuż przed meczem SK bank Legionovia – BKS Aluprof Bielsko-Biała odbyło się wręczenie nagród
w plebiscycie na Sportowca Roku 2014.

G

łosowanie na Najlepszego Sportowca Powiatu Legionowskiego roku 2014 trwało do końca
marca 2015 r. W sumie za pośrednictwem internetowej aplikacji na
portalu społecznościowym Facebook
oraz kuponów drukowanych w powiatowym Kurierze, Gazecie Miejscowej, Gazecie Powiatowej i Gazecie
Legio24 mieszkańcy powiatu oddali
na swoich faworytów 3050 głosów.
Z tej liczby zwycięzca otrzymał 968
głosów, pozostawiając konkurentów
daleko w tyle. Następny w kolejności
kandydat otrzymał 706 głosów.
Najlepszym Sportowcem Powiatu Legionowskiego roku 2014 został Dawid
Szulich. Ma zaledwie 24 lata, a już wielokrotnie stawał na najwyższy stopniu
podium podczas różnego rodzaju zawodów w pływaniu. W 2012 startował
w Igrzyskach Olimpijskich w Londynie.
Rok 2014 przyniósł mu Mistrzostwo
Polski na dystansie 50 m. stylem klasycznym na głównych Mistrzostwach
Polski Seniorów oraz na dystansie 100 m

pasją i jednocześnie pracą od 15 lat jest
pływanie. Dzięki swoim licznym sukcesom skupił wokół siebie grupę entuzjastów, którzy wspierają rozwój jego sportowego talentu – Szulich Team.
Rozdanie nagród w plebiscycie odbyło się 26 kwietnia w Arenie Legionowo,
tuż przed meczem SK bank Legionovia
- BKS Aluprof Bielsko-Biała. Wszyscy
uczestnicy konkursu otrzymali wyróżnienia i podziękowania za udział w drugiej już rywalizacji o miano Najlepszego Sportowca Powiatu Legionowskiego.
Specjalne wyróżnienie otrzymał najmłodszy z kandydatów - piętnastoletni,
niepełnosprawny pływak, Kamil Otowski, który na tydzień przed ogłoszeniem wyników w naszym plebiscycie
otrzymał powołanie do kadry narodowej na tegoroczne Mistrzostwa Świata
Osób Niepełnosprawnych.
stylem klasycznym na Zimowych Mistrzostwach Polski Seniorów. Obecnie
koncentruje się na przygotowaniach
do Igrzysk Olimpijskich w Rio de Janeiro w 2016 r. Prywatnie Dawid jest

studentem prawa na Akademii Leona
Koźmińskiego w Warszawie. Interesuje się motoryzacją, nowinkami technicznymi i sportami samochodowymi.

Lubi rywalizację w różnych dziedzinach, np. gokarty, bilard, gry komputerowe, sporty. Jednak jego najważniejszą

Wszystkim sportowcom zgłoszonym
do powiatowego plebiscytu gratulujemy
i życzymy dalszych sukcesów.
MARTA ŻMIJEWSKA
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Jestem dumny z mieszkańców
Kontynuujemy cykl rozmów inspirowanych 25-leciem reformy samorządowej, która w miejsce sterowanych centralnie, fasadowych
rad narodowych wprowadziła wyłaniane w wolnych wyborach rady gmin. Dzisiaj o blaskach i cieniach będących udziałem współczesnego
samorządu rozmawiamy z Wójtem Gminy Nieporęt Maciejem Mazurem.
publicznych – to jest po części moje
dzieło. Ta ustawa do dzisiaj funkcjonuje. Wprowadzenie ustawy o samorządzie gminnym spowodowało upodmiotowienie się samorządów. Po uzyskaniu
osobowości prawnej, trzeba było zmienić podejście, wiedzieć, jak funkcjonować w nowych przepisach prawa.
A jak wyglądał wtedy Nieporęt?
Była to typowo wiejska, rolnicza
miejscowość. Placówki edukacyjne
były w bardzo kiepskim stanie; tak naprawdę w miarę funkcjonowały szkoły
w Nieporęcie i Białobrzegach. Pozostałe to właściwie baraki – szkoła w Józefowie, Izabelinie, czy przedszkole w Zegrzu Południowym. Placówki nie miały
sal gimnastycznych. Oczywiście atrakcją było Jezioro Zegrzyńskie; w latach
70. żyło, kwitło, ale to było na zasadzie funkcjonowania opłacanych z budżetu państwa ośrodków wypoczynkowych różnych instytucji, ministerstw.
Po zmianie ustroju to wszystko podupadło. Nie było niemal żadnej infrastruktury – wodociągów, kanalizacji, drogi
w złym stanie, brak oświetlenia. Było
bardzo skromnie.

Od kiedy związany jest Pan z samorządem?
Pracę w samorządzie zaczynałem od
1992 r., w momencie, kiedy już funkcjonowała nowa ustawa samorządowa. Wcześniej pracowałem w Generalnej Dyrekcji Dróg Publicznych, czyli
w administracji rządowej.
Jak wyglądały początki reformy
samorządowej z perspektywy
instytucji centralnej?
Jak dla wszystkich, było to zmianą
całego systemu. W drogownictwie na
przykład było tak, że w jednym miejscu skupiona była zarówno funkcja zarządzająca jak i wykonawcza. Chodziło
o to, żeby je rozdzielić. W drogownictwie pracowało w sumie ponad 250
tys. osób. Muszę pochwalić swojego byłego szefa – w tamtych czasach nie było
to powszechne, a on otoczył się bardzo
młodą, prężną kadrą. Prócz dróg budowaliśmy mosty, mieliśmy kopalnie surowców odkrywkowych, wytwórnie
mas bitumicznych. Mieliśmy też dużą
sieć ośrodków wypoczynkowych.
Zmiana systemu spowodowała rozdzielenie funkcji administracyjnej/zarządzającej od wykonawczej. To było
pierwsze wykonane zadanie. Oprócz
niego była weryfikacja dyrektorów
okręgów dróg publicznych. Dużo też
jeździliśmy na spotkania z przedstawicielami związków zawodowych.
Jaki był Pana udział?
Zajmowałem się przede wszystkim
przygotowywaniem przepisów prawa
– m.in. ustawy o drogach publicznych

i projektów różnych rozporządzeń i zarządzeń Ministra. Przez wiele lat byłem pracownikiem wydziału prawnego, później zajmowałem się tematyką
szkoleń i kadr.
Jak zaczęła się Pana przygoda
z samorządem?
Praca w samorządzie była związana
ze zmianą miejsca zamieszkania, kiedy w 1992 r. przeprowadziłem się z rodziną z Warszawy do Gminy Nieporęt.
W tamtych czasach dużo łatwiej było
znaleźć pracę, jeśli ktoś miał odpowiednie wykształcenie; moja żona była po
filologii polskiej, ja – po wydziale prawa, z ponad 15-letnim doświadczeniem
w administracji rządowej.
Nie miał Pan pokusy, żeby spróbować sił w biznesie? Wtedy było dużo
łatwiej zarobić prowadząc własną
działalność gospodarczą.
Tak! W czasach studenckich trochę wyjeżdżałem za granicę, pracowałem w gastronomii, więc miałem pojęcie o tej gałęzi biznesu. Rzeczywiście
to był okres łóżek, przyczep, baraczków, można było wyjechać na Zachód,
coś kupić i sprzedać w kraju, gdzie
dopiero kończyły się czasy „kartek”.
Osoby, które miały tradycje rodzinne
i doświadczenie, łatwo się w tej rzeczywistości odnajdywały. Ja, z racji swojego doświadczenia, byłem przypisany do
administracji.
Zadecydował również drugi czynnik.
Kiedy zamieszkałem na osiedlu „Głogi”
w Nieporęcie, zastałem sytuację, gdzie
było wiele problemów do rozwiązania:

infrastruktura techniczna, wodociągi,
oświetlenie, drogi. Spółdzielnia była na
skraju bankructwa. Każdy się bał, że
osiedle zostanie zlicytowane. Zostałem
zaangażowany w nurt pomocy mieszkańcom, co spowodowało, że zająłem
się sprawami społecznymi. A w samorządach było wtedy potrzebne doświadczenie administracyjno-prawne.
Które Pan posiadał...
Zaczynałem od pracy w Zarządzie
Autostrad. Trochę śmiesznie, bo akurat wtedy autostrad nie mieliśmy.
Ale pracowałem też w komisji sejmowej przy tworzeniu ustawy o drogach

Na wszystko brakowało pieniędzy...
Gdy przyjechałem do Nieporętu, było
ogólne nastawienie na pozyskiwanie inwestorów zagranicznych. Nasze rynki
otwierały się na Zachód. Gminy prześcigały się w pozyskiwaniu inwestorów,
a nam udało się to całkiem nieźle. Jeszcze z poprzednim wójtem przygotowaliśmy teren pod inwestycje. Zajmowałem
się tworzeniem niezbędnej infrastruktury. Pojawiły się duże firmy, a my dbaliśmy, aby ich działalność nie była uciążliwa dla środowiska.
Przepisy sprzyjały inwestorom?
Trzeba było uzyskiwać ważne pozwolenia i zgody m.in. w ministerstwach i innych urzędach, ale ogólnie
dużo szybciej się budowało niż teraz.

Otwarcie Aquaparku Fala Stanisławowie Pierwszym w marcu 2012 r.

W latach 1992–1998 nie było takiej ilości przepisów i wydawanie decyzji było
łatwiejsze.
To w którym kierunku zmierza
„Polska samorządna”?
Najpierw muszę wspomnieć o tym,
że jesteśmy wyjątkową gminą. Teraz
dużo mówi się o funduszach sołeckich,
a my byliśmy jedną z pierwszych gmin
w Polsce, która – bez narzuconej wykładni prawa, już na początku lat 90. taki fundusz wyodrębniła. Byliśmy jedną z nielicznych gmin, gdzie szybko
została wprowadzona demokratyzacja
– w dużym stopniu opieraliśmy się na
zebraniach wiejskich, na radach sołeckich. Z tymi podmiotami mocno współpracowaliśmy. Wielu radnych było
wcześniej sołtysami.
Ewolucję zauważam w zachowaniu
ludzi. Pierwsze zebrania były bardzo
burzliwe. Mieszkańcy domagali się rzeczy niemożliwych. Tkwili jeszcze w starym systemie – „wszystko wszystkim
się należy”. Urząd kojarzył się z miejscem, gdzie można dostać, np. asygnatę na cement, ekwiwalent - za darmo.
Trzeba było lat, żeby to podejście się
zmieniło. Sporo osób napłynęło do gminy i nastąpiła integracja społeczna. Dzisiaj nasi mieszkańcy silnie utożsamiają
się z Gminą Nieporęt.
Znamy hasło „Nie ma wolności
bez Solidarności”. Czy można dziś
powiedzieć „Nie ma wolności bez
samorządności”?
Tak, bo to kwestia relacji samorządu z administracją państwową. Chyba
wszyscy nie do końca jesteśmy z nich
zadowoleni. Nie jesteśmy traktowani
jako równorzędni partnerzy. Po zmianach ustrojowych zaczęło się to zmieniać. Z czasem widać, że rola państwa
w stosunku do samorządów staje się dominująca i narzucająca swoją wolę poprzez wprowadzenie przepisów, obciążanie zadaniami, nie dając w zamian
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Sławomir Maciej Mazur

Urodził się 15 czerwca 1956 r. w Warszawie. Ukończył Wydział Prawa

i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim. W 2012 r. w Ministerstwie
Skarbu Państwa złożył egzamin na kandydatów na członków rad
nadzorczych w spółkach z udziałem Skarbu Państwa. W 2014 r. ukończył
studia podyplomowe na Uniwersytecie Warszawskim „Akademia Liderów
Samorządowych”. W 1982 r. rozpoczął pracę w Zarządzie Autostrad,
w 1985 r. został przeniesiony do Generalnej Dyrekcji Dróg Publicznych na
stanowisko specjalisty w Wydziale Organizacyjno-Prawnym. Od 1992 r.
związany z samorządem Gminy Nieporęt – na początku pełnił funkcję
Pełnomocnika Zarządu ds. Gospodarczych. W 1994 r. został powołany
na zastępcę wójta, a od 2002 r. do chwili obecnej pełni funkcję wójta.
W 2011 r. znalazł się w składzie Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno –
Architektonicznej Województwa Mazowieckiego. W 2004 r. dotarł do finału
konkursu „Wójt roku 2004” organizowanego przez TVP 1 pod patronatem
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi – otrzymał wtedy wyróżnienie dla
najlepszego wójta na Mazowszu.

Wolontariusze WOŚP w Urzędzie Gminy w styczniu 2013 r.

środków. Przykładem mogą być wypowiedzi w sprawie powodzi: „Powódź jest
dlatego, że wybraliście sobie takiego
wójta, który jej nie przeciwdziałał.” Ale
nie mówi się już, że my w tym zakresie działamy jak pogotowie ratunkowe –
mamy zorganizować ewakuację, zabezpieczenie, działania straży pożarnych.
Natomiast wałami przeciwpowodziowymi opiekują się podmioty administracji
rządowej. Ponadto musimy dokładać do
inwestycji takich jak drogi powiatowe,
wojewódzkie czy krajowe oraz wspomagać instytucje jak policja, straż pożarna,
RZGW czy WZIR.
Z drugiej strony potrzeby samorządów próbuje się zamknąć w ramy,
uniemożliwiając wybór bardziej korzystnego działania. Gminy mają różne uwarunkowania; to, co się sprawdza
w jednej gminie, niekoniecznie będzie
właściwe dla innej. Brakuje nam większej swobody.
Czego potrzebuje „Polska samorządna”, aby rozwijać się tak
prężnie, jak w latach 90.?
My, jako Polacy, jesteśmy specyficzni. Znani jesteśmy na Zachodzie z tego,
że potrafimy sobie radzić w ekstremalnie trudnych warunkach. Dzięki dobrej współpracy z Radą Gminy, sołtysami oraz licznym bezpośrednim

spotkaniom z mieszkańcami, wiele razy
udało nam się znaleźć rozsądne wyjście
z trudnej sytuacji, ale jest coraz ciężej.
Jeśli samorząd nie będzie traktowany
przez stronę rządową po partnersku,
będzie miało to negatywny wpływ na
jego dalszy rozwój.
Samorządy były największym sukcesem transformacji ustrojowej. Dzięki nim obraz Polski bardzo się zmienił.
Mam wrażenie, że kluczymy wokół
sedna, czyli środków na realizację
zadań własnych gmin...
Dzięki wejściu Polski do Unii Europejskiej pojawiły się większe możliwości na pozyskanie dodatkowych środków, dzięki którym możemy więcej
inwestować. Tutaj gmina Nieporęt ma
się czym szczycić, ale współczuję gminom, które mają mniejszy potencjał.
W środkach masowego przekazu dużo
się mówi o tym, jakie to łatwe: „Wystarczy sięgnąć, aby otrzymać te środki”,
ale to jest olbrzymia walka, dziesiątki konkursów, do których przystępują
setki gmin. Trzeba się mocno napracować i mieć odpowiednią kadrę. Ja postawiłem na przygotowanie własnej
kadry, natomiast wiele samorządów zatrudniało firmy zewnętrzne, odpowiedzialne za przygotowanie wniosków do
aplikacji. W międzyczasie zaczęły się
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zmieniać przepisy konkursowe. Trzeba
było właściwie dostosować wnioski. Jeśli ktoś miał zewnętrzną firmę, nie był
w stanie tego tak szybko zrobić, bo firmy żądały dodatkowych pieniędzy. Natomiast moi pracownicy byli na tyle
przygotowani, że potrafili dostosować
wnioski we własnym zakresie.
Prezydent Roman Smogorzewski
chce, aby mieszkańcy Legionowa
byli bardziej aktywni w przestrzeni
społecznej. Jak wygląda ta kwestia
w przypadku gminy Nieporęt?
Z aktywnością społeczną jest tak, jak
z roślinami – jeśli się ich nie pielęgnuje, zamierają. Dzisiaj wszyscy są zaganiani; rodzice nie mają czasu zajmować
się swoimi dziećmi i próbują zrzucać
obowiązki wychowawcze na szkołę. A ta
ma przede wszystkim nauczać. Jednym
z moich priorytetów była integracja społeczna. Nasz system sołecki funkcjonuje
bardzo dobrze. Spore środki są przeznaczane na wspieranie drobnych inicjatyw.
Nie jestem za tym, żeby w czynach społecznych realizować duże inwestycje, ale
jest dużo innych działań, takich jak Festiwal Sołectw, czy inicjatywy o charakterze kulturalno-sportowym albo porządkowym...
Jestem pełen podziwu dla swoich
mieszkańców – w wyborach sołtysów

i rad sołeckich, a mamy 15 sołectw,
uczestniczy wiele osób. To znaczy, że
mieszkańcy interesują się swoją społecznością lokalną. Mam bezpośredni
kontakt z mieszkańcami; na zebrania
wiejskie przychodzi wielu mieszkańców, najczęściej rozwiązać swoje problemy.
Ale chcę powiedzieć, że pozytywną
aktywność społeczną trzeba wyzwalać.
Obecnie obserwuję polityczny podział Polski – gdy jedna formacja powie „białe”, druga natychmiast mówi
„czarne”. Taki podział utrudnia integrację społeczną.
Ten konflikt przenosi się na teren
gminy?
Może nie na teren gminy. Mówiło się,
że środki masowego przekazu to jest
czwarta władza, a ja myślę, że teraz to
jest pierwsza władza. Niestety, często
tematy są w mediach traktowane bardzo pobieżnie, „na skróty”. W efekcie
ludzie mają opinię, że wszystko jest takie proste – „bo tak w telewizji mówili”.
A nam przepisy na wiele działań nie pozwalają i pojawia się problem. Na przykład dla rodzin wielodzietnych obniżyliśmy stawkę opłat za śmieci o 50%, ale
przepis umożliwiający takie działania
został uchylony przez Trybunał Konstytucyjny, więc zostaliśmy zmuszeni
wycofać się ze zniżek.
Jest też taki problem, że instytucji
nas kontrolujących nie interesuje dobro społeczne, tylko to, że wszystko się
musi zgadzać „w papierach”. Nie mówię o patologiach, sytuacjach, kiedy
ktoś działa niezgodnie z prawem, ale
ja mam olbrzymi problem, choć sam
z wykształcenia jestem prawnikiem,
żeby wytłumaczyć ludziom, dlaczego
niektóre przepisy wzajemnie się wykluczają i nie są logiczne.
Już czwartą kadencję sprawuje
Pan zaszczytną funkcję Wójta
Gminy Nieporęt. Jaki jest przepis
na sukces w samorządzie?
Przede wszystkim trzeba dużo pracować, mieć dużo wyrozumiałości, cierpliwości i zdobywać zaufanie mieszkańców. Należy starać się wywiązywać
z obietnic. Myślę, że wszyscy są na to
wrażliwi, dlatego staram się utrzymywać stały kontakt z mieszkańcami. Na
jedno z zebrań nie mogłem pojechać,
reprezentowała mnie sekretarz gminy
– mieszkańcy bardzo jej podziękowali,
ale powiedzieli, że przyjdą dopiero wtedy, gdy ja będę mógł się z nimi spotkać.
Tak jak z księdzem lub lekarzem, osoba
w potrzebie potrzebuje porozmawiać,
wyżalić się. Trzeba mieć dużo cierpliwości. Często mówiłem, że nie zawsze

ten, kto krzyczy, jest wrogiem; nie każdy, kto milczy, jest przyjacielem.
Trzeba również mieć dobre przygotowanie merytoryczne, prawno-ekonomiczne. Co cztery lata trzeba dać się
zweryfikować, zawsze w wyborach
starowałem z własnego komitetu wyborczego. Każdy ma wady i zalety, ale
ważne jest dobranie właściwego zespołu współpracowników. Dobre pomysły to dopiero połowa sukcesu; trzeba
mieć osoby, które potrafią te pomysły
realizować. Zespół musi być kompetentny i mieć zaufanie do szefa. Najgorsze,
co może się przydarzyć, to walka wewnętrzna, np. wójta z radą. Proszę zauważyć, że tam, gdzie to się dzieje, nie
ma koncentracji na wykonywaniu zadań inwestycyjnych, tylko każdy okopuje się na własnych stanowiskach, a najbardziej tracą na tym mieszkańcy.
O czym marzy Wójt Gminy Nieporęt?
Każdy o tym myśli, ale nie ma odwagi powiedzieć – o spokoju, o odrobinie czasu dla siebie. Chciałbym więcej
czasu poświęcać też rodzinie. Po tylu
latach trzeba mocniej dbać również
o zdrowie.
A w sferze zawodowej chciałbym,
aby administracja rządowa zaczęła samorządy traktować po partnersku. Praca wtedy będzie zupełnie inaczej wyglądała. Bardzo często chodzę po różnych
ministerstwach i nie mogę się nadziwić, jaki tam jest spokój. A my w samorządzie czasami musimy zajmować się
dziesięcioma różnymi sprawami jednocześnie.
Życzyłbym sobie również, aby system prawny był tak uregulowany, że
nasi pracownicy wiedzieliby, jak unikać
komplikacji wynikających z różnych
wykładni przepisów prawa. Dlatego
w sejmie i senacie powinno być więcej przedstawicieli samorządu, aby osoby z doświadczeniem miały wpływ na
tworzenie nowego prawa. Na przykład
z VAT-em jest zupełnie niejasna sprawa. Administracja rządowa nie chce
się zdeklarować, czy samorządy mogą
go odpisywać czy nie. Sami nie wiemy,
czy to się nam nie odbije czkawką – jak
wiadomo urzędy skarbowe mają 5 lat
na weryfikację.
Chciałbym, żeby prawo budowlane
było prostsze; żeby plany zagospodarowania mogły być tak konstruowane,
że gdy pojawi się oczywista pomyłka,
można było ją skorygować bez skomplikowanego i długotrwałego procesu ponownych uzgodnień formalnych.
A w życiu jest tak, że nie popełnia
błędów tylko ten, kto nic nie robi...
Rozmawiał MARIUSZ KRASZEWSKI
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Gdzie się leczyć w powiecie

Kontynuujemy cykl zapoczątkowany w marcowym numerze Kuriera. Tym razem podajemy adresy placówek szpitalnych,
świadczących całodobową i długoterminową opiekę, jak również adresy gabinetów stomatologicznych, protetycznych
i ortodontycznych.

Centrum Medyczne „Zdrowie”
Mazowiecki Szpital Onkologiczny
Przychodnia Mazowieckiego
Szpitala Onkologicznego
ul. Kościelna 61, 05-135 Wieliszew
Telefon: 022 766 15 00
www.cm-zdrowie.pl
Oddział Anestezjologii
i Intensywnej Terapii
Oddział Onkologiczny
Pododdział Chirurgii
Onkologicznej
Pododdział Radioterapii
Pododdział Urologii
Poradnia Onkologiczna
Jerzy Petz Mediq Niepubliczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Piłsudskiego 20,
05-120 Legionowo
Telefon: 022 774-26-40
www.mediq.pl
Oddział Chirurgii Ogólnej
Oddział Chirurgii Plastycznej
Oddział Chirurgii UrazowoOrtopedycznej
Oddział Ginekologiczno-Położniczy
Oddział Okulistyczny
Oddział Otolaryngologiczny
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy
Niepubliczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej „Wigor”
ul. Pomorska 26, 05-120 Legionowo
Telefon: 022 774-43-35
www.wigor.org
Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy
Niepubliczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej „Wigor”
ul. Kozietulskiego 9,
05-120 Legionowo
Telefon: 022 774-50-88
www.wigor.org

LECZENIE W WARUNKACH
DOMOWYCH

Pielęgniarska Opieka
Długoterminowa
Indywidualna Praktyka
Pielęgniarska Teresa Wierzbicka
ul. Gwiaździsta 4, 05-123 Chotomów
Telefon: 502384216
Niepubliczny Zakład Opieki
Zdrowotnej „Bermed”
w Wieliszewie
ul. Niepodległości 85,
05-135 Wieliszew
Telefon: 022 782-23-85
www.ber-med.pl

OPIEKA DŁUGOTERMINOWA

Niepubliczny Zakład Opieki
Zdrowotnej „Legio-Med”
T. Budzyńska
ul. Husarska 14,
05-120 Legionowo
Telefon: 022 7845134
Niepubliczny Zakład Opieki
Zdrowotnej „Zdrowie”
ul. Sowińskiego 15A,
05-120 Legionowo
Telefon: 0 22-767-36-96

NZOZ Centrum Pielęgniarstwa
Rodzinnego
Caritas Diecezji WarszawskoPraskiej
Stacja Opieki Caritas
ul. Kościelna 1,
05-130 Wieliszew
Telefon: 022 782 22 66
www.warszawa-praga.caritas.pl
Hospicjum Domowe
NZOZ Centrum
Pielęgniarstwa
Rodzinnego
Caritas Diecezji WarszawskoPraskiej
Stacja Opieki Caritas
ul. Kościelna 1,
05-130 Wieliszew
Telefon: 022 782 22 66
www.warszawa-praga.caritas.pl

BADANIA DIAGNOSTYCZNE

Pracownia Endoskopii
Centrum Medyczne „Zdrowie”
Mazowiecki Szpital Onkologiczny
Przychodnia Mazowieckiego
Szpitala Onkologicznego
ul. Kościelna 61, 05-135 Wieliszew
Telefon: 022 766 15 00
www.cm-zdrowie.pl
Jerzy Petz Mediq Niepubliczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Piłsudskiego 20,
05-120 Legionowo
Telefon: 022 774-26-40
www.mediq.pl
Pracownia Tomografii
Komputerowej
Centrum Medyczne „Zdrowie”
Mazowiecki Szpital Onkologiczny
Przychodnia Mazowieckiego
Szpitala Onkologicznego
ul. Kościelna 61, 05-135 Wieliszew
Telefon: 022 766 15 00
022 766 15 04
www.cm-zdrowie.pl
Jerzy Petz Mediq Niepubliczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Piłsudskiego 20,
05-120 Legionowo
Telefon: 022 774-26-40
www.mediq.pl
Pracownia Rezonansu
Magnetycznego
Jerzy Petz Mediq Niepubliczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Piłsudskiego 20,
05-120 Legionowo
Telefon: 022 774-26-40
www.mediq.pl

GABINETY STOMATOLOGICZNE

Gabinet Stomatologiczny
Mariusz Orzeszyna
ul. Modlińska 1, 05-135 Wieliszew
Telefon: 608 688 248
Gabinet Stomatologiczny,
Poradnia
ul. Husarska 14, 05-120 Legionowo
Telefon: 022 784 44 28

Fot. fotolia

SZPITALE I OPIEKA CAŁODOBOWA

PORADNIE PROTETYKI

Jerzy Petz Mediq Niepubliczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Piłsudskiego 20,
05-120 Legionowo
Telefon: 022 774-26-40
www.mediq.pl

Stomatologia Rodzinna
Niepubliczny Zakład Opieki
Zdrowotnej
ul. Sowińskiego 15A/117,
05-120 Legionowo
Telefon: 022 7939190

Niepubliczny Zakład Opieki
Zdrowotnej Rodent
ul. Jana Kazimierza 257,
05-126 Nieporęt
Telefon: 022 772-50-17

Urszula Stolarczyk – Indywidualna
Specjalistyczna Praktyka Lekarska
ul. Podleśna 4, 05-126 Nieporęt
Telefon: 022 614 65 35

Gabinet Stomatologiczny
Poradnia Protetyki
Stomatologicznej
ul. Nowodworska 57,
05-124 Skrzeszew
Telefon: 608 688 248

Wojskowa Specjalistyczna
Przychodnia Lekarska
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej w Legionowie
ul. Zegrzyńska 8, 05-119 Legionowo
Telefon: 022 6865067
www.wspl-legionowo.pl

Jerzy Petz Mediq Niepubliczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Piłsudskiego 20, 05-120 Legionowo
Telefon: 022 774-26-40
www.mediq.pl

Niepubliczny Zakład Opieki
Zdrowotnej „Bermed”
w Wieliszewie
ul. Niepodległości 85,
05-135 Wieliszew
Telefon: 022 782-23-85
www.ber-med.pl
Niepubliczny Zakład Opieki
Zdrowotnej „Marta-Dent” Marta
Suchocka-Białous
ul. Przylesie 32, 05-110 Jabłonna
Telefon: 505 256 370
NZOZ Prodental – Stomatologia
Joanna Bronowska
ul. Zakopiańska 4A, 05-120 Legionowo
Telefon: 22 784-95-35
Przychodnia Lekarzy
Specjalistów El-Med
ul. Krasińskiego 70,
05-120 Legionowo
Telefon: 022 7845724
www.elmed.com.pl
Samodzielny Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej w Serocku
ul. A. A. Kędzierskich 2,
05-140 Serock
Telefon: 22 782-74-05, 22 782-66-01
Samodzielny Zespół Publicznych
Zakładów Opieki Zdrowotnej
ul. Partyzantów 10A,
05-123 Chotomów
Telefon: 022 7726295
Specjalistyczny Gabinet
Stomatologiczny
ul. Sobieskiego 6B,
05-120 Legionowo
Telefon: 501-596-439

Centrum Stomatologii Dent-Med
ul. Królowej Jadwigi 2/U2,
05-120 Legionowo
Telefon: 022 774 08 35

PORADNIE ORTODONTYCZNE

PORADNIE CHIRURGII
STOMATOLOGICZNEJ

Jerzy Petz Mediq Niepubliczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Piłsudskiego 20,
05-120 Legionowo
Telefon: 022 774-26-40,
022 774-20-90
www.mediq.pl

NZOZ Prodental – Stomatologia
Joanna Bronowska
ul. Zakopiańska 4A,
05-120 Legionowo
Telefon: 022 784 95 35

Centrum Stomatologii Dent-Med
ul. Królowej Jadwigi 2/U2,
05-120 Legionowo
Telefon: 22 774 08 35

NZOZ Prodental – Stomatologia
Joanna Bronowska
ul. Zakopiańska 4A,
05-120 Legionowo
Telefon: 022 784-95-35
Stomatologia Rodzinna
Niepubliczny Zakład
Opieki Zdrowotnej
ul. Sowińskiego 15A/117,
05-120 Legionowo
Telefon: 022 793 91 90
Przychodnia Lekarzy
Specjalistów El-Med
(poradnia ortodontyczna
dla dzieci)
ul. Krasińskiego 70,
05-120 Legionowo
Telefon: 227845724
www.elmed.com.pl

Jerzy Petz Mediq Niepubliczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Piłsudskiego 20,
05-120 Legionowo
Telefon: 022 774-20-90
www.mediq.pl

Wojskowa Specjalistyczna
Przychodnia Lekarska
Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
w Legionowie
(poradnia chirurgii stomatologicznej
i periodontologii)
ul. Zegrzyńska 8, 05-119 Legionowo
Telefon: 22 6866924
www.wspl-legionowo.pl

PORADNIA STOMATOLOGICZNA
DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Jerzy Petz Mediq Niepubliczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Piłsudskiego 20, 05-120 Legionowo
Telefon: 22 774-26-40
www.mediq.pl
OPRAC. JOLANTA GRZYBOWSKA,
JOANNA KAJDANOWICZ

Informator Powiatu Legionowskiego

Kurier

9

Powiatowa promocja zdrowia
Zdrowie to stan dobrego samopoczucia psychicznego i społecznego, a nie tylko brak choroby lub niepełnosprawności – mówi definicja
Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Dlatego Powiat Legionowski już od ponad dekady prowadzi różnorodne akcje prozdrowotne.
Szkoła
rodzenia.

O

ferta Powiatowego Programu
Promocji Zdrowia w roku 2015
będzie bardzo bogata i obejmie
szeroki wachlarz usług medycznych
dla mieszkańców. Podobnie jak w latach 2012 i 2014, w ramach akcji „Nie
nowotworom u dzieci”, we współpracy

z fundacją Ronalda McDonalda zostanie przebadanych 500 dzieci w wieku
od 9 miesięcy do 6 lat, nie wykazujących objawów choroby. Nowotwory u
dzieci rozwijają się bardzo szybko, ale
są podatne na chemioterapię i całkowicie uleczalne u 75% pacjentów. Dlatego
ważne jest jak najszybsze wykrycie
choroby, która często przebiega bezobjawowo.
W ramach „Dni walki z rakiem piersi” Powiat sfinansuje mammografię dla
ok. 400 pań w wieku 25-49 lat, które
nie wykonywały tego badania w ciągu
ostatnich 12 miesięcy i nie miały wcześniej zdiagnozowanego nowotworu.
Już po raz trzeci 28 par skorzysta z
50% dofinansowania uczestnictwa w
Szkole Rodzenia, a jedna, będąca pod
opieką Ośrodków Opieki Społecznej odbędzie szkolenie za darmo. Szkoła rodzenia przygotowuje rodziców do świadomego rodzicielstwa, uczy dobrych
nawyków zdrowotnych i przygotowuje
do świadomego porodu.
Dla seniorów zaplanowano program
„Zaskoczeni wiekiem”. Akcja ma na
celu promocję aktywności fizycznej
wśród osób po 50 roku życia, które

cierpią na choroby przewlekłe: nadciśnienie tętnicze, choroba wieńcowa,
choroba niedokrwienna serca, cukrzyca, nowotwór, choroba zwyrodnieniowa
stawów lub przeszły zawał serca. Ok. 50
osób otrzyma szansę poprawy kondycji
fizycznej i wyników medycznych ćwicząc pod opieką lekarzy i profesjonalnych trenerów.
„Pomóż mi latać” to możliwość wykonania badań psychologicznych i logopedycznych u dzieci w wieku od 0–6 lat,
których rozwój przebiega nieprawidłowo – jest nieharmonijny lub opóźniony. Najmłodsi otrzymają pomoc lekarzy specjalistów, a ich rodzice wsparcie
psychologa.
W wybranych szkołach podstawowych na terenie powiatu, drugoklasiści zostaną objęci pilotażowym programem „Trzymam się prosto”, który
określi skalę problemu wad postawy
wśród dzieci.
Z uwagi na ograniczoną liczbę uczestników, o zakwalifikowaniu się do poszczególnych programów będzie decydowała
kolejność zgłoszeń. Miejsca i terminy będziemy podawać na bieżąco.
PW

Bezpłatna mammografia Oddaj krew = uratuj życie
W maju mieszkanki powiatu legionowskiego będą mogły skorzystać
z bezpłatnych badań mammograficznych blisko domu. Przez cztery dni
mammobusy będą stacjonowały w Nieporęcie, Wieliszewie, Legionowie
i Serocku.

B

adania są wykonywane w ramach
Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi
i mogą z nich skorzystać kobiety między 50. a 69. rokiem życia, które w ciągu dwóch ostatnich lat nie miały wykonanego badania mammograficznego
w ramach ubezpieczenia w NFZ.
Mammografia jest rentgenowskim
badaniem piersi i obecnie najlepszym

sposobem wykrywania raka piersi w jego
wczesnym stadium rozwoju. W badaniu
tym wykorzystuje się promienie rentgenowskie, żeby zobaczyć wewnętrzną budowę piersi. W czasie badania wykonuje
się dwa zdjęcia każdej piersi. Niektóre kobiety odczuwają ból w czasie badania, ale
dla większości jest to jedynie krótkotrwałe uczucie dyskomfortu. Ucisk stosowany w czasie mammografii nie uszkadza
piersi – jest konieczny w celu uzyskania
zdjęć wysokiej jakości, a ponadto pozwala
na obniżenie dawki promieniowania rentgenowskiego.
Mammografia pozwala na uwidocznienie małych zmian rakowych, zanim
staną się one wyczuwalne przez lekarza
lub samą kobietę, a w tej fazie mogą być
wyleczone niemal w 100 procentach.
Dlatego warto poświęcić chwilę na badania profilaktyczne. To może uratować
nam życie.
OPRAC. ADK
na podstawie nazdrowie.pl, nfz-warszawa.pl

Harmonogram postoju mammobusów w powiecie legionowskim:
Data
Miejsce i godziny pracy mammobusu
14.05.2015	ul. Dworcowa 9 w Nieporęcie, w godzinach 9.00–17.00
15.05.2015	ul. Bolesława Chrobrego 50b w Legionowie, w godzinach
9.00-17.00
18.05.2015	ul. Modlińska 65 w Wieliszewie, w godzinach 9.00–17.00
18.05.2015	Rynek w Serocku (przy ratuszu), w godzinach 9.00–17.00
26.05.2015
ul. Rynek 21 w Serocku, w godzinach 9.00–17.00

Honorowe krwiodawstwo
to ni mniej ni więcej tylko
ratowanie ludzkiego życia.
Co chwilę ktoś, gdzieś
potrzebuje transfuzji, by przeżyć.
A my poświęcając 20 minut
i chwilę bólu przy ukłuciu igły
możemy to życie uratować.

P

owiat legionowski wspiera akcje
poboru krwi, finansując je ze swoich środków budżetowych. W najbliższym czasie chętni do włączenia się
w pomoc potrzebującym poprzez honorowe krwiodawstwo mogą wziąć udział
w takich akcjach w dniach i miejscach,
które podajemy poniżej.
Również Legionowo wspiera akcje
krwiodawstwa ze swoich środków finansowych. Akcje sfinansowane z budżetu Miasta Legionowo odbędą się
przy legionowskim ratuszu.

W tych miejscach podstawione zostaną
specjalistyczne ambulanse do poboru
krwi, które na chętnych będą czekać
w wyznaczonych godzinach.

Miejsce akcji poboru krwi
Starostwo Powiatowe w Legionowie, ul. Sikorskiego 11
Chotomów, ul. Partyzantów 8
Serock, ul. Rynek 21
Urząd Miasta Legionowo, Piłsudskiego 41
Zegrze, ul. Juzistek 2
Wieliszew, Urząd Gminy, ul. Modlińska 1
Urząd Miasta Legionowo, Piłsudskiego 41
Zegrze, ul. Juzistek 2

JK/JG

Termin
12 maja 2015 r. w godz. 9.30–13.30
16 maja 2015 r. w godz. 9.30–13.30
21 maja 2015 r. w godz. 9.30–13.30
23 maja 2015 r. w godz. 9.30–13.30,
26 maja 2015 r. w godz. 9.30–13.30
7 czerwca 2015 r. w godz. 9.30–13.30
13 czerwca 2015 r. w godz. 9.30–13.30.
16 czerwca 2015 r. w godz. 9.30–13.30
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Dzieci mówią ...

Co to jest ambulans? Kto to jest krwiodawca? – te pytania zadaliśmy przedszkolakom

z Przedszkola Miejskiego z Oddziałami Integracyjnymi Nr 7, im. Janusza Korczaka
w Legionowie. Dzieci z grup: „Marzyciele”, „Odkrywcy”, „Smakusie”.

Piotr Sokół
Co to jest ambulans?
– według mnie taki szpital
w Legionowie jest przy siłowni.
To było przy parku kiedy ja tam
byłem. W samochodzie karetki jadą
trzy osoby i jedna jest na łóżku
szpitalnym, a pozostałe osoby jej
pomagają. Ambulans to może być też
helikopter i samolot.

Małgorzata Giwojno
Co to jest ambulans?
– ten krzyż na ambulansie to może
przypominać troszkę takie plasterki.
Krzyż jest umieszczony by każdy
wiedział, że to jest karetka. Karetka
pogotowia ma takie światełko,
które się świeci na czerwono i ono
oznacza, że się dzieje jakiś wypadek.
Kto to jest krwiodawca?  
– jak krew leci i gdy wyleciało jej
już dużo to jest taki pan, który ją
nabiera. Jak byśmy nie mieli krwi
to już byśmy nie żyli i byłoby widać
już tylko same kości. Można tej krwi
zebrać aż 25 litrów.

Patryk Majchrzak
Co to jest ambulans?
– jak karetka jedzie i ma światełka
podłączone to oznacza, że wtedy
coś się dzieje. Ona wiezie kogoś do
szpitala.
Kto to jest krwiodawca?  
– trzeba pobierać za jednym razem
pół strzykawki krwi. Bo jak ktoś
pobiera całą strzykawkę to jest
niedobrze i możemy się później źle
czuć.

Zuzanna Biernat
Co to jest ambulans?
– karetka może mieć czerwony
krzyż. Może on oznaczać jakiś
szpital lub jest to dla ozdoby.
Szpital jest w miejscu tam gdzie
jest las i przy pomniku mądrego
pana Kopernika.
Kto to jest krwiodawca?  
– ja uważam. że to taki pan lub
pani, którzy pobierają krew dla
ludzi, którym mało już jej zostało.
Jak jest dużo ludzi to możemy
w takim autobusie pobrać 50, 60
litrów krwi. To może uratować
tylu ludzi ile metrów ma autobus.
Ja widziałam w ratuszu, że tym
co oddali krew dawano naklejki
i szaliki.

Karina Orzażewska
Kto to jest krwiodawca?  
- krwi można pobrać tak średnio
jedną strzykawkę. Według mnie
pobiera się taką krew, żeby pomagać
innym.

Maja Wieczorek
Kto to jest krwiodawca?  
– według mnie to taki pan, który
pobiera krew. Są takie strzykawki, że
się wtedy wbija takie igły pod skórę
i wtedy też się krew pobiera.

Natan Pawlicki

Dominik Włodarski
Co to jest ambulans?
– ambulans też może być żółty,
bo koło mnie przy domu jeżdżą
białe karetki i żółte. One przewożą
chorych ludzi. Karetka jeździ na
sygnale tak szybko, żeby zdążyć
na czas i zabrać osobę chorą na
noszach w karetce do szpitala. Ja
oglądam taki program, że krzyżyk
jest nad napisem szpital. W takiej
karetce jadą zwykle cztery osoby.
One pomagają takiej osobie chorej.
Oglądałem takiego pana co stracił
przytomność i pomagali mu
w karetce.
Kto to jest krwiodawca?  
– według mnie to jest taki pan, który
robi zastrzyk.

Kto to jest krwiodawca?  
- krwiodawca pobiera krew by
ludzie byli zdrowi. Ja widziałem taki
autobus czerwony, gdzie pobiera się
krew, był koło ratusza. Bardzo dużo
ludzi tam stało. Mi jak pani kiedyś
pobierała krew to dostałem taką
naklejkę króla lwa.

Aleksander Pielach

Alicja Startek
Co to jest ambulans?
– karetka ma takie świecące
światełko i może przejeżdżać
na czerwonym świetle bo ratuje
chorych ludzi.
Kto to jest krwiodawca?  
– mój tata pracuje jako krwiodawca
i pobiera krew tylko dwa razy
dzienne, a potem przychodzi
już tylko do domu. Lubi tą pracę
i pobiera krew by ratować ludzi.

Co to jest ambulans?
– ambulans to jest taka biała
karetka.

Z dziećmi rozmawiał:
Marcin Dembowski

Słowniczek
KRWIODAWCA (Honorowy
Dawca Krwi) – zostaje nim każdy, kto chociaż raz oddał honorowo krew. Otrzymuje wówczas
tytuł i legitymację „Honorowego
Dawcy Krwi”. Wydaje ją odpowiednia jednostka publicznej
służby krwi.
Pierwszy w Polsce ośrodek
zajmujący się problemami
krwiodawstwa został utworzony w 1935 r. przy Szpitalu
Polskiego Czerwonego Krzyża
w Warszawie. Otrzymał on
nazwę Instytutu Pobierania
i Konserwacji Krwi. Rok później
Polski Czerwony Krzyż zorganizował w Łodzi Centralną Stację
Wypadkową, w skład której
wchodził Ośrodek Przetaczania
Krwi. W pierwszych latach
działalności obydwa ośrodki
zajmowały się opracowaniem
zasad i podstaw leczenia krwią
i ich popularyzacją.
W ostatnim roku przed wybuchem II wojny światowej
działały w Polsce trzy ośrodki
przetaczania krwi. Dysponowały one około tysiącem stałych
krwiodawców. W czasie wojny
gwałtownie wzrosło zapotrzebowanie na krew. Masowo zgłaszać
się zaczęli honorowi dawcy krwi,
a jako pierwsze oddały krew
sanitariuszki i pielęgniarki.
Pierwsza stacja przetaczania
krwi po wojnie powstała już
w marcu 1945 roku w Łodzi.
Do 1950 r. utworzono 14 stacji
krwiodawstwa dysponujących
6500 dawcami. Pracami ich
kierował Resort Pomocy Doraźnej i Krwiodawstwa Zarządu
Głównego Polskiego Czerwonego
Krzyża. Opracował on pierwsze
regulaminy dla placówek służby
krwi i pierwszy regulamin
organizacyjny krwiodawstwa
w Polsce, Polski Czerwony Krzyż
prowadzi rekrutację dawców,
pobieranie, konserwację i wydawanie szpitalom krwi, szkolenie
lekarzy w zakresie leczenia
krwią oraz organizuje kursy dla
personelu pomocniczego.
2 czerwca. 1958 roku Rada
Ministrów powołała do życia
Instytut Hematologii w Warszawie. Służba krwi podporządkowana została resortowi zdrowia,
Polski Czerwony Krzyż zajmuje
się odtąd całością promocji
i organizacji ruchu honorowych
dawców krwi.

AMBULANS (sanitarka, karetka
pogotowia) – środek transportu
przeznaczony do przewozu
chorych lub rannych.
Ambulanse są obsługiwane
przez specjalnie wyszkolone
zespoły ratownicze i stanowią

część systemu udzielania
pomocy w nagłych wypadkach.
Podczas akcji ambulans jest
pojazdem uprzywilejowanym
w ruchu drogowym i może nie
stosować się do przepisów ruchu
drogowego.
Pomysłodawcą pierwszego
ambulansu był Larrey, lekarz
wojskowy, który w 1792 roku
wraz z zespołem chirurgów i pielęgniarek udzielał pierwszej pomocy rannym żołnierzom i przygotowywał ich ewakuację z pola
bitwy. Początkowo ambulanse
były wykorzystywane przez
wojsko do przewożenia rannych
i chorych. Zmieniło się to po
wybuchu epidemii ospy w roku
1882 i cholery w 1884 roku.
Wtedy ambulansami zaprzęgniętymi w konie zaczęto przewozić
ludność cywilną. W 1798 roku
w Egipcie wykorzystano wielbłądy. Podczas kampanii Napoleona
w Rosji w 1812 roku rannych
przewożono saniami. W Warszawie pierwsze cywilne konne
ambulanse pojawiły się w 1897
(jako pierwsze w Cesarstwie
Rosyjskim).
W polskim systemie ratownictwa medycznego funkcjonowało
kilka rodzajów ambulansów –
często oznaczanych poprzez malowaną na nadwoziu samochodu
literę wewnątrz okręgu np. (R),
(W), (P), (N) i (K). Po roku 2010,
zgodnie z ustawą o Państwowym
Ratownictwie Medycznym,
stopniowo stary podział został
zastąpiony przez podział na
karetki:
• specjalistyczne (karetki S,
eski) z minimum trzyosobową obsadą, gdzie każda
z w.w osób musi wykonywać
zawód medyczny (ratownik
medyczny, pielęgniarka systemu, lekarz). W przypadku,
gdy żaden z innych członków
zespołu nie ma uprawnień
do prowadzenia pojazdów
uprzywilejowanych, czwartą
osobą w zespole może być
kierowca bez wykształcenia
medycznego
• podstawowe (karetki P) –
załoga, z których składać się
będzie co najmniej dwóch
ratowników lub pielęgniarki systemu (bez lekarza).
W przypadku, gdy żaden
z innych członków zespołu nie
ma uprawnień do prowadzenia
pojazdów uprzywilejowanych,
trzecią osobą w zespole może
być kierowca, który jest osobą
bez wykształcenia medycznego
• transportowe (karetki T)
używane są do transportu
chorych niewymagających
intensywnego nadzoru lub
transportu np. krwi. W skład
załogi wchodzi najczęściej
kierowca i ratownik. Obecnie
nazywane są transportowymi.
Przed reformą w 2010 roku
nazywane były mianem karetek przewozowych (karetki P).
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Uroczyste pożegnanie w Konopnickiej

Klasy maturalne Liceum Ogólnokształcącego im. M. Konopnickiej w Legionowie uroczyście zakończyły rok szkolny.
Najlepsi uczniowie otrzymali nagrody i wyróżnienia.
Pietrzykowski (5,11), Aleksandra Żołnierczyk (5,0). Ponadto 51 uczniów
uzyskało średnią ocen w przedziale
4,0-4,89. Z tego wynika, że 25% maturzystów może pochwalić się wynikiem
bardzo dobrym i dobrym. To optymistyczny prognostyk przed egzaminem
dojrzałości. Średnia ocen wszystkich
klas trzecich wyniosła 3,55.
Dyrekcja szkoły doceniła również zaangażowanie uczniów w godne reprezentowanie szkoły na zewnątrz, m.in.
udział w akcjach charytatywnych,

Uczniowie z najwyższą średnią (od lewej): Tomasz Kopytko kl. 3a, Kamila Sawicka kl. 3c i Agnieszka Sobota kl. 3a.

U

roczyste zakończenie roku szkolnego klas maturalnych Liceum
im. M. Konopnickiej w Legionowie odbyło się 24 kwietnia br. Szkołę
ukończyło 229 tegorocznych uczniów,
pięciu niestety nie udało się na finiszu

pokonać własnych słabości i przyjdzie
im w sierpniu zmagać się na egzaminie poprawkowym z matematyki.
Podczas uroczystości, podczas której swoich maturzystów żegnała dyrektor Brygida Wagner-Konstantynowicz,

nagrodzeni oraz wyróżnieni zostali najlepsi. Wśród nich sześcioro może pochwalić się średnią ocen powyżej 5,0:
Tomasz Kopytko (5,44), Kamila Sawicka (5,20), Agnieszka Sobota (5,13),
Katarzyna Zaremba (5,11), Grzegorz

Śladami Janusza Korczaka
„Miejsca pamięci i ich znaczenie w pedagogice i turystyce.
Śladami Janusza Korczaka” to tytuł projektu, który od września
ubiegłego roku w ramach programu UE „Erasmus+” realizuje
młodzież z Powiatowego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
w Legionowie.

U

czniowie szkoły przy ul. Targowej prowadzą projekt we współpracy z kolegami ze szkoły
Boerde Berufskolleg w Soest w Niemczech. Jego głównym celem jest zapoznanie uczniów z wybranymi miejscami pamięci i wspomnień w Polsce
i w Niemczech oraz poszerzenie wiedzy młodych ludzi z zakresu historii.
Projekt przyczyni się również do rozwinięcia umiejętności językowych,
do przełamania bariery w mówieniu
oraz do kształtowania otwartych postaw wobec kultur innych narodów
i społeczności regionalnych.
W ostatnim tygodniu marca odbyło się pierwsze spotkanie projektowe
w Niemczech. Pierwsze dni spotkania
młodzież spędziła w Soest w Westfalii, gdzie mieszkała w domach niemieckich kolegów. Uczniowie odwiedzili
szkołę partnerską Boerde-Berufskolleg,
do której uczęszcza około 3 tysięcy
uczniów. Uczestniczyli w niektórych
lekcjach np. matematyki, historii i plastyki, prowadzonych w języku niemieckim. W klasach spotkali uczniów
niemieckich, którzy mówili też po polsku. Takie jest Zagłębie Ruhry. Często
spotykane tu polskobrzmiące nazwiska
świadczą o emigracji Polaków do tego
przemysłowego rejonu jeszcze w XIX
wieku.
Jedną z atrakcji wyjazdu był wieczorny spacer z latarniami po mieście

Soest. Młodzi ludzie poczuli się jak
prawdziwi średniowieczni strażnicy.
Przewodniczka zapoznała ich z historią
średniowiecznego Soest oraz z historią synagogi, zburzonej podczas Nocy
Kryształowej. Zobaczyli też małe tabliczki wmurowane w chodnik. W ten
sposób mieszkańcy miasta upamiętniają ofiary holocaustu. Takie wmurowane
tablice można obecnie zobaczyć w wielu innych miastach europejskich.
Podczas zwiedzania ratusza miejskiego uczniów z Polski przywitała
pani burmistrz Christiane Mackensen.
Następnego dnia w lokalnej gazecie
ukazał się obszerny artykuł o wizycie. W kolejnych dniach zwiedzili Katedrę w Kolonii, Muzeum Sportu oraz
Muzeum Górnictwa, które funkcjonuje
w nieczynnej już kopalni w Essen, wpisanej na listę dziedzictwa kulturowego
UNESCO.
Druga część spotkania projektowego
była realizowana w Berlinie. W pierwszy
wieczór, podczas rowerowej wycieczki po mieście, młodzież zobaczyła Muzeum Muru Berlińskiego i miejsca związane z jego historią – Bernauerstrasse
i Prenzlauer Berg oraz Reichstag, Bramę
Brandenburską, Uniwersytet Humboldta, Synagogę przy Oranienburgstrasse
i pomnik poświęcony pamięci Romów.
W piątek weszli do niemieckiego parlamentu na spotkanie z posłem do Bundestagu Wolfgangiem Hellmichem.

W Berlinie młodzież zobaczyła m.in.
Reichstag – siedzibę niemieckiego
parlamentu.

Po spotkaniu zwiedzili Bundestag.
Podczas ostatniego dnia pobytu w Berlinie zwiedzili muzeum – warsztat dla
niewidomych Otto Weidt, w którym
podczas II wojny światowej ukrywano
Żydów. Muzeum znajduje się przy ulicy Rosenthaler, gdzie działalność swoją w latach 90 zaznaczyli berlińscy artyści.
W ostatnią niedzielę marca młodzież
wróciła do domu. Teraz czekają na rewizytę koleżanek i kolegów z Niemiec,
która jest planowana na wrzesień 2015.
Spotkanie w ramach programu „Erasmus +” zostało całkowicie sfinansowane ze środków Unii Europejskiej.
JOANNA DMOCH
KOORDYNATOR PROJEKTU

przedsięwzięciach kulturalnych i innych aktywnościach pozalekcyjnych.
Zebrała się spora grupa takich aktywistów, bo aż 22 uczniów. Ich nagrodą był
bezpłatny kurs prawa jazdy, który sfinansowała szkoła.
Podczas piątkowego spotkania gratulacje odebrali też laureaci powiatowych
konkursów matematycznych dla uczniów
szkół ponadgimnazjalnych. Nazwiska nagrodzonych i przygotowujących ich do
matematycznych zmagań opiekunów publikujemy w ramce poniżej.
MKra

Laureaci II Powiatowego
Konkursu Matematycznego
dla uczniów szkół
ponadgimnazjalnych:

Laureaci III Powiatowego
Konkursu Matematycznego
dla uczniów szkół
ponadgimnazjalnych:

1. Agnieszka Sobotka
2. Tomasz Kopytko
3. Kacper Biegajski

1. Jakub Guzewicz
2. Maciej Obrębski
3. Mateusz Duczman

Uczniów przygotowywały:
Małgorzata Piwowarczyk, Renata
Palmowska (nauczycielki z LO im.
Marii Konopnickiej w Legionowie)

Uczniów przygotowywała
Małgorzata Drejka
(nauczycielka z Gimnazjum Nr 4
w Legionowie).
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Rowerzyści poruszyli Legionowo
„Legionowo porusza!” – legionowskie hasło idealnie oddało klimat LOTTO Poland Bike Marathon.
Lepszej „kolarskiej majówki” nie można było sobie wymarzyć!

Prezydent Roman Smogorzewski i Grzegorz Wajs wystartowali zawodników
z Placu Kościuszki w Legionowie.

T

łum miłośników dwóch kółek zawitał do Legionowa przy słonecznej, pięknej pogodzie. Na starcie
trzeciego w tym roku etapu cyklu wyścigów, organizowanego przez Grzegorza Wajsa, stanęło 900 amatorów jazdy
na rowerach górskich.
Legionowo ze swoją „kultową” trasą, wytyczoną przez ekipę Grzegorza
Wajsa, już szósty raz z rzędu znalazło się na mapie Poland Bike. Na pofałdowanym i pagórkowatym terenie

w Legionowskich Lasach było wszystko. Techniczne zjazdy i podjazdy, niezliczona liczba wąskich, malowniczych
ścieżek i widoki zapierające dech
w piersiach. Jednym słowem – prawdziwy raj dla rowerowych maratończyków.
Na najdłuższym dystansie MAX (59
km) zwyciężył Adrian Jusiński, przed
Bartoszem Owczarkiem (obaj z TRW
Cloudware Team) i Arturem Mioduszewskim (Trezado Biketires.pl). Wśród

Trasę MINI (29 km) najszybciej pokonał Kamil Kuszmider (TRW Cloudware Team). Za nim finiszowali Marek Kulik (Puławy) i Daniel Pepla (Renault
Team). W rywalizacji kobiet triumfowała Marta Bazańska (ProWomen MTB
Team), przed Katarzyną Pakulską (TRW
Cloudware Team) i Katarzyną Różycką
(Rozycky Team).
Na dystansie FAN (7 km) uczniowie
i uczennice szkół podstawowych ścigali się w otwartych mistrzostwach Legionowa w kolarstwie górskim. Wśród
chłopców zwyciężył Patryk Dmoch
(Prolog Jabłonna), przed Dawidem Rosochackim (KK Cyklon Warszawa)
i Michałem Lachowiczem (Warszawski
Klub Kolarski). W gronie dziewcząt najlepsza okazała się Katarzyna Górniak
(Inter Cars MTB Team), wyprzedzając
Martę Rusek (Warszawa) i Maję Dzięgielewską (3R - Radomski Ruch Rowerowy). Swoje wyścigi mieli też najmłodsi.
W Mini Crossie na terenie Miasteczka Poland Bike jeździły przedszkolaki
w wieku 2-4 i 5-6 lat.

W rywalizacji drużynowej w Legionowie triumfował TRW Cloudware Team,
przed Renault Team i Komobike Scott.
Klasyfikację rodzinną wygrali Żeszczyńscy, przed Różyckimi i Lachowiczami.
W punktacji Omnium Poland Bike prowadzenie wśród mężczyzn zachował Kamil Kuszmider (TRW Cloudware Team),
a w gronie kobiet nową liderką została
Katarzyna Różycka (Rozycky Team).
III LOTTO Poland Bike Marathon
2015 został zorganizowany przy ścisłej
współpracy z Urzędem Miasta Legionowo, Areną Legionowo i Powiatem Legionowskim. Najlepszych zawodników
podczas efektownej dekoracji na scenie nagradzali prezydent Legionowa
Roman Smogorzewski, wiceprezydent
Legionowa Piotr Zadrożny i dyrektor
Areny Legionowo Michał Kobrzyński.
A kolejne kolarskie emocje już w sobotę
23 maja w Radzyminie, gdzie odbędzie
się IV etap tegorocznego cyklu LOTTO
Poland Bike Marathon.
Więcej na www.polandbike.pl
i www.facebook.com/Poland.Bike.Marathon.
Info: Media Poland Bike Marathon
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kobiet wygrała Katarzyna Łysek, wyprzedzając Izabelę Macutkiewicz (obie
z ProWomen MTB Team) i Annę Urban
(Kettler Bike Team).

Mistrzostwo Polski dla Juniorek LTS Legionovia

D

rużyna Juniorek LTS Legionovia to bezpośrednie zaplecze
SK Bank Legionovii Legionowo,
grającej w Orlen Lidze. Mistrzostwo
w kategorii Juniorek, które zdobyły
w kwietniu, jest najbardziej prestiżowym i najtrudniejszym do zdobycia
trofeum w młodzieżowej siatkówce.
Podopieczne Wojciecha Lalka na turnieju finałowym w dniach 15-19 kwietnia, w którym zmierzyło się 8 najlepszych drużyn w kraju, nie przegrały
żadnego spotkania. W meczu finałowym pokonały zespół Pałac Bygdoszcz
3:1, a chwilę później podczas dekoracji
stanęły na najwyższym stopniu podium
i na ich szyjach zawisły złote medale.
Jest to jak dotąd największe osiągnięcie młodzieżowego klubu LTS Legionovia. Warto dodać, że większość tych zawodniczek grała również w drużynie
SK Bank Legionovii Legionowo w Młodej Lidze Kobiet, gdzie zespół wywalczył srebrne medale.
To nie był jednak koniec emocji siatkarskich. Pozostałe dwie grupy wiekowe,

czyli Kadetki oraz Młodziczki, również awansowały do finałów. Młodziczki o medale Mistrzostw Polski walczyły
w Człuchowie w tzw. „majowy weekend”, czyli od 1 do 3 maja. One również
wróciły na tarczy i choć nie zdobyły tytułu Mistrza, to jednak brązowe medale i miejsce na podium to w żadnym wypadku nie jest powód do wstydu. Kadetki
w finałach zawalczą pomiędzy 8 a 10
maja. Wynik poznamy już po zamknięciu tego numeru Kuriera, ale wszyscy
mocno trzymamy kciuki.
LTS Legionovia może mówić o ogromnym sukcesie. Jest to pierwszy taki sezon
w historii klubu, kiedy każda z kategorii
wiekowych zakwalifikowała się do ścisłego Finału Mistrzostw Polski, a co najmniej dwie z nich zdobyły punktowane
miejsca na podium. Mistrzostwo zdobyte przez Juniorki jest największym sukcesem i wisienką na przysłowiowym
torcie. Czy tych wisienek będzie więcej?
Trzymamy kciuki i czekamy na rozstrzygnięcia finału Kadetek.
NC/JK
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Mistrzostwo Polski sezonu 2014/2015 zdobyły siatkarki
LTS Legionovia. W meczu finałowym pokonały Pałac
Bydgoszcz 3:1.

Złote medalistki Mistrzostw Polski sezonu 2014/2015 w siatkówce w kategorii Juniorek.
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