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Ruszy budowa kładki

W najbliższych dniach starostwo ogłosi przetarg na budowę kładki, która stanie w miejscu obecnego
przejazdu kolejowego na ul. Parkowej w Legionowie. Koszt inwestycji szacuje się na 4 mln 700 tys. zł.

12

Krótko
Rodzicielstwo zastępcze
W powiecie legionowskim funkcjonuje 138 rodzin zastępczych. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie organizuje bezpłatne szkolenie dla kandydatów na rodziny zastępcze. Początek 3-miesięcznego
szkolenia zaplanowany jest na marzec. Odbędzie się 12 spotkań i 3 wizyty w domu kandydatów. Małżeństwa i osoby, które chciałyby uczestniczyć w szkoleniu, proszone są
o kontakt z Zespołem Pieczy Zastępczej (tel. 22 764 01 34).

Pielęgniarka i położna
na medal

Wizualizacja kładki, która zastąpi przejazd na ul. Parkowej w Legionowie.

K

olejarze zapowiadali zamknięcie
przejazdu na ul. Parkowej już
w grudniu ubiegłego roku, jednak władze Powiatu i Legionowa wynegocjowały, że przeprawa będzie
funkcjonowała znacznie dłużej. Starosta Jan Grabiec i prezydent Roman
Smogorzewski podjęli się rozwiązania
problemu. Już w listopadzie 2014 r.

podpisali stosowne porozumienie
w ramach którego Legionowo zobowiązało się wyasygnować 1 mln 200 tys zł
na budowę kładki, Starostwo pokryje
całą resztę kosztów inwestycji. Wkrótce poznamy wykonawcę, wyłonionego
w wyniku przetargu. Będą znane również terminy realizacji i całkowity
koszt budowy.

W miejscu obecnego przejazdu kolejowego na ul. Parkowej w Legionowie starostwo wspólnie z miastem
wybuduje nowoczesną kładkę, przystosowaną do obsługi linii, którymi
mają jeździć pociągi z prędkością
160 km/h. Przejście obsłuży zarówno
ruch pieszy, jak i część kołowego – rowery, wózki dziecięce, rolki itp. Ruch

Miliony przeciw powodziom
N
Jeszcze w tym roku Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej
w Warszawie za ponad 14 mln zł zrealizuje dwa projekty, które
zminimalizują zagrożenie powodziowe w obrębie północnego
odcinka Jeziora Zegrzyńskiego. RZGW podpisało stosowną
umowę.

Starosta Jan Grabiec kontroluje stan zabezpieczeń przeciwpowodziowych w 2014 w roku.

ajważniejszy dla powiatu legionowskiego będzie projekt
„Udrożnienie ujściowego odcinka rzeki Bug od ujścia do rzeki Narew”, o realizację którego od 8 lat
wnioskował starosta Jan Grabiec.
Również samorząd Serocka starał się
o dofinansowanie tego zadania. Dzięki inwestycji ponad 500 mieszkańcom najbliższe roztopy będą po raz
ostatni kojarzyły się z zagrożeniem
powodziowym.
Udrożniony zostanie 2-kilometrowy odcinek ujścia Narwi do Bugu.
W ramach projektu roboty obejmą
karczowanie terenów, gdzie dotąd powstawały zatory wodne. Osady błotne
zostaną usunięte przez pogłębiarkę ze
spulchniaczem. Materiał wydobyty
w ten sposób będzie wykorzystany
do podwyższenia wałów przeciwpowodziowych. Dzięki pogłębieniu tego
odcinka stan wody w okresach roztopów i obfitych opadów atmosferycznych ulegnie znacznemu obniżeniu
do poziomu bezpiecznego dla osad
ludzkich. Dodatkową korzyścią będzie

na przejeździe w okresie wykonywania robót budowlanych będzie zamknięty. Prezydent Smogorzewski
deklaruje, że w czasie, kiedy Parkowa
będzie na wysokości torów zablokowana, miasto wprowadzi bezpłatne
połączenia autobusowe dla osób korzystających z tego przejścia.
MaRiusZ KRasZeWsKi

dostosowanie terenu objętego inwestycją do żeglugi, co niewątpliwie
wpłynie na podniesienie jego atrakcyjności turystycznej. Remont zapory
wodnej na odcinku Popowo – Kania
obejmie m.in. podwyższenie wału,
wzmocnienie jego korpusu i doszczelnienie. Dodatkowo skarpa zostanie
zabezpieczona siatką przed destrukcyjnym działaniem bobrów.
10 lutego wicemarszałek województwa mazowieckiego Janina Ewa
Orzełowska oraz beneficjenci podpisali umowy dotyczące realizacji
dwóch projektów podnoszących bezpieczeństwo powodziowe w rejonie
Jeziora Zegrzyńskiego. Pierwszy dotyczy udrożnienia odcinka, na którym Bug wpada do Narwi, drugi – remontu zapory bocznej między Kanią
i Popowem. Koszty – w sumie ponad 14 mln zł – pokryte zostaną ze
środków europejskich. Równolegle
z podpisaniem umów RZGW ogłosiło
już przetargi na wykonanie przewidzianych w nich robót.
MaRiusZ KRasZeWsKi

Ogłaszamy plebiscyt na najlepszą
pielęgniarkę oraz położną powiatu legionowskiego. Do 13 marca, godz. 12,
na adres zdrowie@powiat-legionowski.pl można zgłaszać kandydatury.
Należy wpisać imię i nazwisko kandydatki (mile widziane zdjęcie), krótką informację o jej pracy oraz dlaczego zasługuje na wyróżnienie. W kolejnym numerze Kuriera zaprezentujemy zgłoszone kandydatki oraz zasady głosowania. Najwyżej ocenione panie zostaną nagrodzone podczas obchodów Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Położnej 11 maja br.

Dofinansowanie
termomodernizacji
W ramach inicjatywy JESSICA Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego 20070123, powiat legionowski wystąpił
z wnioskiem o dofinansowanie termomodernizacji budynków użyteczności
publicznej na terenie Legionowa. Planowana kwota na realizację wszystkich zadań to blisko 5,5 mln zł.

Lekarze specjaliści
Starostwo Powiatowe w Legionowie tworzy kompletną listę lekarzy
specjalistów przyjmujących na terenie powiatu legionowskiego. Wykaz
ten opublikujemy w kolejnym numerze Kuriera. Spis będzie zawierał
wszystkie specjalizacje dostępne
na naszym terenie wraz z adresami
i numerami telefonów.
Lista lekarzy specjalistów z powiatu
legionowskiego dostępna jest także
na stronie www.powiat-legionowski.pl

Rozstrzygnięcie konkursu
Powiatowa Instytucja Kultury rozstrzygnęła konkurs na prezentację
pt.: „Karski. Niech świat się dowie...”
Podczas uroczystości, która odbyła
się w Muzeum Historycznym w Legionowie, uczestnicy obejrzeli pracę
Darii Szulich – zdobywczyni głównej
nagrody
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Dzieci mówią...

Słowniczek

Kto to jest koordynator? Kto to jest pełnomocnik? – te pytania zadaliśmy dzieciom z przedszkola
„Bajkowy Dom” w Jabłonnie, grupa „Kubusie”, wychowawczyni: Edyta Zych

Michał Jeremi
Kto to jest koordynator?
– koordynator może uczyć tańczyć.
Kto to jest pełnomocnik?
– pełnomocnik uczy karate. Bardzo
ciężko się go uczyć i można mieć
siniaki. Uczyłem się kiedyś karate,
ale mama mnie wypisała.

Jaś Koziarski
Kto to jest koordynator?
– koordynator to prezydent. On może kierować stacją benzynową.
Codziennie przychodzi do niego
6 osób. Prezydent wtedy rozmawia
z nimi, czy trzeba zapłacić za tankowanie. Koordynator może też ulepić pterodaktyla lub dinozaury.
Kto to jest pełnomocnik?
– pełnomocnik może robić różne
rzeczy, np.: produkować okulary.
Wyprodukowanie ich jest ciężkie.
Szkła zawsze muszą być czyste. Pełnomocnik może też jeszcze produkować naleśniki. Moje ulubione to
te z czekoladą.

Kacper Matuszewski
Kto to jest koordynator?
– koordynator może prowadzić
rakietę.
On musi wiedzieć, do czego
potrzebne są wszystkie guziki.
Kto to jest pełnomocnik?
– pełnomocnik może produkować
jakieś serki, np.: topiony albo taki
zwykły. Ja nie jem serka
codziennie, ale jest jednym
z moich ulubionych rzeczy
do jedzenia.

Madzia Pachulska
Kto to jest koordynator?
– koordynator może uczyć
plastyki. Z plasteliny można ulepić
np.: kwiatka, jednorożca,
serduszko.
Kto to jest pełnomocnik?
– pełnomocnik może też nauczyć
jak robić różne rzeczy, np.:
okulary, jak lepić bałwana, jak
dmuchać baloniki.

Z dziećmi rozmawiał
Marcin Dembowski

Michalina Kowalewska
Kto to jest koordynator?
– koordynator, tak jak powiedział
Michał może uczyć tańca. By uczyć
dzieci, koordynator nie musi kończyć żadnej szkoły, ale może. Ja chodzę do Egurroli w sobotę i niedzielę.
Kto to jest pełnomocnik?
– pełnomocnik może malować farbami, kredkami, pastelami. Może
projektować też spódniczki. Do tego potrzebna jest igła, nitka, materiał i nożyczki. On długo je projektuje, chyba 10 albo 6 dni. Koordynator może jeszcze produkować
zabawki.

Filip Rutkowski
Kto to jest koordynator?
– koordynator to jest prezydent.
On ciągle chodzi na jakieś randki
z paniami. Ma sto milionów randek codziennie więc jest zajęty.
Takim koordynatorem może być
też kobieta i ona też wtedy chodzi
na randki.
Kto to jest pełnomocnik?
– pełnomocnik może naprawiać
różne rzeczy takie jak: samochody,
zabawki, torebki, fotele ruchome,
sprężynki i inne rzeczy. Pełnomocnik może też zajmować się segregacją odpadów i nagrywać filmy
bo widziałem to na You Tube. Mi
pełnomocnik też kojarzy się z tym,
że sprzedaje jakieś klocki różne.

KOORDYNATOR – to osoba lub instytucja
koordynująca jakieś działania. Jej
zadaniem jest zapewnienie harmonijnego
i bezkolizyjnego funkcjonowania tego,
czego jest koordynatorem, na przykład
zespołu, projektu itp. Koordynator to
funkcja kierownicza, obejmująca
planowanie, przydzielanie zadań i podział
kompetencji w zespole czy projekcie,
ustalenie ich kolejności, monitorowanie
i nadzór nad wykonaniem zaplanowanych
działań. Przykładem może być koordynator
ruchu lotniczego, dbający o bezpieczeństwo
statków powietrznych i ich pasażerów.
PEŁNOMOCNIK – osoba, która składa
własne oświadczenie woli, działając
w imieniu innej osoby. Skutki prawne
takiego oświadczenia dotyczą sfery praw
i obowiązków reprezentowanego. Zakres
umocowania pełnomocnika zależny jest
oczywiście od woli mocodawcy.
Zgodnie z kodeksem cywilnym
pełnomocnictwo może być:
1. Ogólne – do czynności zwykłego zarządu
2. Rodzajowe – do dokonywania czynności
określonego rodzaju
3. Szczególne – do dokonania określonej
czynności prawnej.
Co do zasady pełnomocnictwo musi być
udzielone na piśmie, w przeciwnym razie
jest dotknięte wadą nieważności. Natomiast
jeżeli do dokonania określonej czynności
prawnej potrzebna jest szczególna forma,
to w tej samej formie powinno być
udzielone pełnomocnictwo. Na przykład
do zawarcia umowy sprzedaży
nieruchomości, która musi mieć formę
aktu notarialnego, konieczne jest
pełnomocnictwo udzielone również
w formie aktu notarialnego.
Pełnomocnik co do zasady nie może być
drugą stroną czynności prawnej, do której
został umocowany. Na przykład nie można,
działając jako pełnomocnik właściciela,
sprzedać określonej rzeczy i jednocześnie
być jej nabywcą. Treść pełnomocnictwa
może jednak zezwalać na takie działanie
pełnomocnika.
Pełnomocnik nie może także ustanawiać
dalszych pełnomocników (substytutów),
chyba że wynika to wyraźnie z treści
udzielonego mu pełnomocnictwa, z ustawy
lub z treści stosunku prawnego będącego
podstawą pełnomocnictwa.
A zatem jeżeli pełnomocnictwo nie zawiera
sformułowania „pełnomocnik jest
uprawniony do udzielania dalszych
pełnomocnictw” lub podobnego, nie może
on ustanawiać substytutów. Nie dotyczy to
adwokatów i radców prawnych, którzy
na podstawie odrębnych przepisów mogą
się nawzajem ustanawiać substytutami,
także bez wyraźnego upoważnienia
wynikającego z udzielonego
pełnomocnictwa. Umocowanie dalszego
pełnomocnika nie może wykraczać
poza zakres umocowania pełnomocnika
głównego, oczywiście może być węższe.
Są takie czynności prawne, które nie mogą
być dokonane przez pełnomocnika
pod żadnym warunkiem. Są to np.
sporządzenie i odwołanie testamentu,
uznanie dziecka.
Pełnomocnictwo może być w każdym
czasie odwołane. W takim wypadku
pełnomocnik ma obowiązek zwrócić
mocodawcy dokument pełnomocnictwa.
źródło: jurystka. wordpress. com
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Podaruj swój 1%
Prawie 3 miliony złotych może zostać w powiecie, wspomóc naszych bliskich, przyjaciół i sąsiadów. Wystarczy
przyłączyć się do naszej akcji!

Z

bliża się termin składania zeznań podatkowych za 2014 rok.
Przy tej okazji możemy pomóc
tym, którzy naszej pomocy potrzebują, przekazując swój 1% podatku.
Wystarczy o tym pamiętać przy wypełnianiu formularza PIT.
Powiat Legionowski już po raz
drugi prowadzi akcję „Zaprocentuj
w powiecie”. Zachęcamy Państwa
do dzielenia się 1% podatku z potrzebującymi mieszkańcami naszego powiatu i organizacjami pożytku publicznego, które działają
na naszym terenie. Nie musicie
szukać informacji o tych osobach
i organizacjach, zebraliśmy je dla
Was i prezentujemy poniżej. Poza
tym można je znaleźć na stronie
powiat-legionowski.pl.

Dodatkowo przygotowaliśmy
bezpłatne programy do rozliczania
podatku od osób fizycznych, w których znajduje się lista OPP działających na terenie naszego powiatu,
a każda z osób indywidualnych
ma swój dedykowany program,
w którym odpowiednie rubryki,
dotyczące przekazania 1% podatku, zostaną wypełnione automatycznie. Można je pobrać ze strony
powiat-legionowski.pl.
Zachęcamy do korzystania z darmowych programów i dzielenia się
z potrzebującymi. Wśród nich są
Wasi sąsiedzi, koledzy i koleżanki
Waszych dzieci. Nie zapominajmy
o nich.
JOaNNa KaJDaNOWiCZ
MaRta ŻMiJeWsKa

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

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

Miejscowość
Legionowo
Legionowo
Legionowo
Legionowo
Legionowo
Legionowo
Legionowo
Zegrze Południowe
Legionowo
Legionowo
Legionowo
Legionowo
Stanisławów Pierwszy
Jabłonna

Mieszkańcy powiatu legionowskiego, których można wesprzeć 1% podatku oraz
ogólnopolskie OPP działające na terenie powiatu legionowskiego

Agnieszka Kozłowska
jest członkiem Stowarzyszenia Koniczynka pod numerem 7646. Od
urodzenia ma stwierdzone upośledzenie umysłowe w stopniu znacznym
z cechami autyzmu. Obecnie uczęszcza do III klasy gimnazjum
Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie.
Zgromadzone środki pomogą w dalszej rehabilitacji Agnieszki.
Fundacja Zdążyć z Pomocą, KRs 0000037904, cel szczegółowy: 7646 agnieszka Kozłowska

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

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

Daria Stefaniak
urodziła się jako wcześniak i choruje. Prosi wszystkich ludzi wielkiego
serca o pomoc i przekazanie 1% podatku na jej leczenie i rehabilitację.
Fundacja Osób Niepełnosprawnych „słoneczko”, KRs: 0000186434, cel szczegółowy:
Daria stefaniak, symbol 476/s.

Fundacja aVaLON, cel szczegółowy: saŁaNOWsKa, 1558

1%

Agnieszka Sołtys Czech
to mama Kacpra – chłopca ze złożoną wadą serca, który przeszedł już
cztery operacje korekty serca. Chcąc wyrazić podziękowanie za pomoc
udzieloną synowi co roku zbiera 1% podatku, aby za zgromadzone w ten
sposób środki wspierać inne dzieci z wadami serca, jak również placówki medyczne, w których są leczone.
Fundacja serce Dziecka, KRs: 0000266644, cel szczegółowy: Kacper Czech.

Ania Równicka
to 3 letnia dziewczynka z Legionowa. Od urodzenia boryka się z wieloma
chorobami, m. in. padaczką, czterokończynowym niedowładem i mózgowym porażeniem dziecięcym. Szansą dla Ani jest bardzo intensywna rehabilitacja, która niestety jest niesamowicie kosztowna. Dlatego Ania potrzebuje każdej pomocy, dzięki której będzie można lepiej wspomóc jej
rozwój i walkę z chorobami.
Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”, KRs 0000037904, cel szczegółowy:
20095 Równicka anna

Fabian Maher
ma 8 lat. Chodzi do drugiej klasy Szkoły Podstawowej w Chotomowie. Lubi rysować, pływać w basenie. Ma dużo kolegów, z którymi chętnie się
bawi. Jest miły, towarzyski i lubi się uczyć.
Fabian choruje na dystrofię mięśniową Duchenne'a. Choroba ta prowadzi
do całkowitego zaniku mięśni szkieletowych i serca. Kosztowna rehabilitacja i zabiegi ortopedyczne mogą opóźnić tragiczne skutki choroby.
Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”, KRs 0000037904, cel szczegółowy:
16771 Maher Fabian

Fryderyk Asłanowicz
jest autystykiem z całościowym zaburzeniem rozwoju. Teraz ma niepowtarzalną szansę, by choć w części pokonać chorobę, by w przyszłości
żyć w miarę normalnie. Bardzo potrzebuje pomocy i my możemy mu ją
dać.
Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”, KRs 0000037904, cel szczegółowy:
22992 asłanowicz Fryderyk

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

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

Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”, 0000037904, cel szczegółowy:
24845 Figlerowicz Wiktoria.

Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”, 0000037904, cel szczegółowy:
24200 Radzio Zbigniew.
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Fundacja TRZCIANY
powstała w grudniu 2009 r. Celem Fundacji jest prowadzenie działań
na rzecz kształtowania prawidłowych relacji w rodzinie, działalność mająca na celu zapobieganie kryzysom rodzinnym oraz wspieranie całych
rodzin i poszczególnych ich członków w sytuacjach szczególnie dla nich
trudnych.
Głównym celem Fundacji TRZCIANY jest wybudowanie i prowadzenie
Specjalistycznego Centrum Rehabilitacji (SCR) dla dzieci niepełnosprawnych na terenie powiatu, oraz wspieranie ich rodzin w codziennym zmaganiu się z niepełnosprawnością.

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

Fundacja seDeKa, KRs: 0000338389, cel szczegółowy: Fundacja tRZCiaNY
Grupa OPP 10211

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

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

KRs 0000266644, cel szczegółowy: Krawczyk Kajetan.

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

Chorągiew stołeczna ZHP, KRs: 0000268913, cel szczegółowy: Hufiec Legionowo
im. szarych szeregów „Rój- tom”

Fundacja aVaLON, KRs 0000270809, cel szczegółowy: Otowski 2754
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Maurycy (11 l.) i Ignacy (13 l.) Grzybowscy
są to radośni i pogodni bracia. Obydwaj cierpią na niepowtarzalną chorobę mózgu, która utrudnia im normalne życie. Normalne, czyli takie, jakie mają wszystkie zdrowe dzieci. Jak dotąd, medycy nie znaleźli skutecznego leku. Chłopcy niedowidzą, niedosłyszą i mają sprzężoną niepełnosprawność, co oznacza, że nie chodzą, nie siedzą, wymagają całkowitej opieki osób trzecich. Wydatki na dwoje niepełnosprawnych dzieci są
ogromne. Rodzice nie są w stanie sprostać potrzebom swych pociech.

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

Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”, 0000037904, cel szczegółowy:
2921 ignacy Grzybowski, 2922 Maurycy Grzybowski

Jacek Koźliński
ma już 25 lat. To chłopiec z dziecięcym porażeniem mózgowym czterokończynowym, padaczką lekoodporną, po operacji żołądka karmiony
sondą bezpośrednio do żołądka. Jest dzieckiem leżącym, nie mówi i nie
zgłasza swoich potrzeb, nawet fizjologicznych. Leczenie i rehabilitacja
przekraczają możliwości finansowe rodziców Jacka.
Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”, KRs 0000037904, cel szczegółowy:
7297 Jacek Koźliński

Jan Koral
jest mieszkańcem Góry w gminie Wieliszew. Ma 49 lat i od 7 lat choruje
na stwardnienie rozsiane. Choroba ta objawia się przede wszystkim osłabieniem i porażeniem mięśni. Jan ma też zaburzenia równowagi i wzroku. Ważną rolę w podtrzymaniu jego sprawności spełniają systematyczne ćwiczenia ruchowe. Środki zebrane z 1% podatku chce przeznaczyć
na zakup odpowiedniego dla niego sprzętu rehabilitacyjnego.
Fundacja na rzecz Chorych na sM im. Bł. anieli salawy, KRs: 0000055578,
cel szczegółowy: Jan Koral.

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

Karol Gałaszkiewicz
choruje na mukowiscydozę, ciężką, genetyczną chorobę, która wyniszcza organizm. Przekazanie mu 1% podatku to dla niego szansa na dłuższe życie.
MatiO Fundacja Pomocy Rodzinom i Chorym na MuKOWisCYDOZĘ, KRs: 0000097900,
cel szczegółowy: Karol Gałaszkiewicz.

Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”, KRs: 0000037904, cel szczegółowy:
22137 Kosek Kamila.
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Koło Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski
przy TPD w Legionowie powstało w 1994 r., skupia ok. 70 osób w wieku 7-52 lata. Są to osoby z porażeniem mózgowym, Zespołem Downa, epilepsją i upośledzeniem umysłowym. Chcemy pokazać naszym dzieciom
otaczający je świat, po to, aby nie były tylko obserwatorami, lecz czynnie
w nim uczestniczyły i nie były zepchnięte na margines życia. Chcemy im
pokazać Polskę wzdłuż i wszerz.
KRs: 0000134684, cel szczegółowy: Koło Legionowo
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Kornelia Stefanowicz
ma 8 lat. W zeszłym roku, w maju zdiagnozowano u niej cukrzycę typu I.
Choroba ta jest niestety nieuleczalna. Aby Kornelia mogła żyć i normalnie funkcjonować, musi kilka razy dziennie przyjmować insulinę, która
jest jej niezbędna do życia. Niestety nie wszystkie środki medyczne i leki są refundowane przez NFZ, wszystko jest bardzo kosztowne. Dlatego
Kornelia i jej rodzice będą bardzo wdzięczni za każdą możliwą pomoc.
Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”, KRs: 0000037904, cel szczegółowy:
24932 stefanowicz Kornelia

Leszek Gertruda
do tej pory z oddaniem opiekował się i walczył o zdrowie, i rehabilitację
dla swojej, dorosłej już, córki, cierpiącej na niedowład spastyczny wielokończynowy mózgowe porażenie dziecięce. Teraz on sam potrzebuje pomocy. We wrześniu 2014 roku uległ wypadkowi. Spadł z dużej wysokości, doznając rozległych obrażeń wewnętrznych. Złamał kręgosłup w odcinku th-12, ma zmiażdżony rdzeń kręgowy i jest sparaliżowany od pasa
w dół. Potrzebna jest mu długotrwała i kosztowna rehabilitacja, leczenie
innowacyjnymi metodami i sprzęt ortopedyczny. Leszek mieszka w bloku, na 3. piętrze bez windy, co dodatkowo komplikuje jego sytuację życiową.
Fundacja avalon, KRs: 0000270809, cel szczegółowy: Gertruda, 3868.
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Kacper Wlazło
ma 12 lat. Urodził się z Zespołem Downa. Nadal nie potrafi wyraźnie mówić, dlatego potrzebuje zajęć z logopedą oraz z dodatkowych metod komunikacji. Potrzebuje również stałej rehabilitacji, aby wzmocnić mięśnie. Zebrane pieniądze pozwolą mu na sfinansowanie rehabilitacji, logopedii i zajęć z alternatywnych metod komunikacji oraz zakup specjalnego obuwia ortopedycznego.
stowarzyszenie „Bardziej Kochani”, KRs 0000032355 cel szczegółowy:
Kacper Wlazło 243/2014.
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Michał Mirowski
urodził się w 2004 roku. Prawidłową diagnozę dostał bardzo późno, bo
w wieku ponad 5 lat – zespół Aspergera (jest to dysfunkcja ze spektrum
autyzmu). Ze względu na zakres swoich dysfunkcji Michaś wymaga
wspierania w wielu dziedzinach takich, jak terapia logopedyczna, psychologiczna, integracja sensoryczna i gimnastyka korekcyjna. Niezbędne są również zajęcia grupowe, uczące Michała interakcji w grupie. Konieczne jest cykliczne uczestnictwo w turnusach rehabilitacyjnych.
Strona Michała: http://swiatmiska.pl
KRs: 0000326128, cel szczegółowy: 006 – Michał Mirowski

Lidia Chmielewska
choruje na zespół Treachera Collinsa. Zwraca się do wszystkich ludzi dobrej woli o wsparcie na leczenie i rehabilitację.
Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”, KRs: 0000037904, cel szczegółowy:
3864 Chmielewska Lidia.

Maksymilian Nagat
urodził się w 2006 roku. Choruje na autyzm dziecięcy. Wymaga specjalistycznej terapii, rehabilitacji i edukacji.
Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”, KRs: 0000037904, cel szczegółowy:
16993 Nagat Maksymilian.

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

Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”, KRs: 0000037904, 6946 Olęcki Michał s. agnieszki

Monika Budek
ma 38 lat i cukrzycę typu I insulinozależną. Choruje od 15 roku życia,
od 10 lat choruje też na RZS (reumatologiczne zapalenie stawów), a także retinopatię (choroba oczu) i nefropatię (nerki) cukrzycową. Jest osobą
niepełnosprawną i chorą, stan jej finansów nie pozwala na sfinansowanie całego leczenia oraz odpowiednią rehabilitację.

Fundacja Jaś i Małgosia, KRs: 0000127075, cel szczegółowy: #680 Marcin Przychodzeń.

Fundacja seDeKa, KRs: 0000338389, cel szczegółowy: POMOC DLa MONiKi.

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

Orest Bieroń
urodził się z Zespołem Downa, współistniejącym niedosłuchem na oba
uszka wymagającym aparatowania oraz niedoczynnością tarczycy. Przez
następne kilkanaście lat będzie potrzebował opieki lekarzy specjalistów,
logopedów, pedagogów, psychologów i terapeutów, systematycznej rehabilitacji, różnego rodzaju zajęć usprawniających, aparatów słuchowych,
sprzętu rehabilitacyjnego, edukacyjnego i dydaktycznego.

Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”, KRs: 0000037904, cel szczegółowy: 16720 sas Marek.

1%

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

Marta Koziarska
ma 40 lat. Jest mamą 14-letniej dziewczynki i 5-letniego chłopca. Jest osobą niepełnosprawną z II grupą inwalidzką. W czerwcu 2012 roku, po drugim rezonansie i wielu dodatkowych badania (m. in. mających wykluczyć boreliozę) potwierdzono u niej stwardnienie rozsiane (SM). Leczenie
SM jest bardzo kosztowne i refundowane najwyżej przez 3 lata (jeśli lek
pierwszego rzutu – Interferon – działa). Marta zbiera pieniądze na opłacenie leczenia, gdy skończy się refundacja. Stara się żyć normalnie i jak
najbardziej odroczyć wyrok, jakim jest jej choroba. Dla swoich dzieci i rodziny.
Polskie towarzystwo stwardnienia Rozsianego, KRs: 0000083356, cel szczegółowy:
MaM sZaNse Marta Koziarska

Michał Drubkowski
niepełnosprawny chłopiec, prosi o wsparcie na leczenie i rehabilitację.
Fundacja Osób Niepełnosprawnych „słoneczko”, KRs: 0000186434, cel szczegółowy:
na leczenie Michałka Drubkowskiego, symbol – 60/D.

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

stowarzyszenie „Bardziej Kochani”, KRs 0000032355, cel szczegółowy:
ORest BieDROŃ 182/2013.

Ochotnicza Straż Pożarna w Chotomowie
od pokoleń pełni służbę dla ochrony życia, zdrowia, mienia i środowiska,
kierując się szlachetnymi ideałami służenia społeczeństwu i niesienie
pomocy poszkodowanym. Do prawidłowego pełnienia służby OSP potrzebuje specjalistycznego sprzętu ratowniczo-gaśniczego, który jest bardzo
drogi.
Pamiętajmy: pomagając strażakom – pomagamy sami sobie.
Więcej informacji na stronie ospchotomow. ubf. pl lub tel. 664 473 560.
Związek Ochotniczych straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, KRs: 0000116212,
cel szczegółowy: OsP Chotomów.

Paulinka Brześkiewicz
jest trzyletnią, radosną i zawsze uśmiechniętą dziewczynką. Niestety nie
potrafi samodzielnie chodzić. Od urodzenia choruje na wzmożone napięcie mięśniowe, co powoduje opóźnienie rozwoju ruchu.
Proces terapii i rehabilitacji bardzo dużo kosztuje. Każdy przekazany
grosz umożliwia jej udział w ćwiczeniach i zabiegach, które pomagają jej
samodzielnie stanąć na nóżki i być w pełni sprawną dziewczynką.
Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”, KRs: 0000037904, cel szczegółowy:
23739 Brześkiewicz Paulina.

Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”, KRs: 0000037904, cel szczegółowy:
16001 Krakowski Michał.

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

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

Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”, KRs: 0000037904, cel szczegółowy:
16217 Meisner Michał.

Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”, KRs: 0000037904, cel szczegółowy:
stanisław Orłowski 15493.
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PZN Koło w Legionowie
udziela pomocy ludziom w adaptacji do życia w warunkach utraty widzenia lub znacznego jego pogorszenia, przeciwdziała obniżaniu się poziomu życia osób z dysfunkcją wzroku oraz ich marginalizacji społecznej,
upowszechnia wiedzę na temat nowoczesnych metod i technik usprawniających funkcjonowanie, organizuje poradnictwo oraz rehabilitację
psychiczną, fizyczną, społeczną i zawodową, zgłasza różnym instytucjom
potrzeby osób niewidomych i słabo widzących w zakresie edukacji, rehabilitacji i spraw socjalnych oraz informuje społeczeństwo o specyficznych
potrzebach tego środowiska i reprezentuje jego interesy.
Polski Związek Niewidomych Okręg Mazowiecki, KRs 0000163347, cel szczegółowy:
Koło Legionowo.
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Polskie Stowarzyszenie Diabetyków
prowadzi działalność na rzecz poprawy sytuacji zdrowotnej, ekonomicznej i prawnej osób chorych na cukrzycę. Jako organizacja pozarządowa
wykonuje zadania publiczne w zakresie ochrony i promocji zdrowia,
działań na rzecz osób niepełnosprawnych, edukacji diabetologicznej oraz
działalności charytatywnej. Członkowie Stowarzyszenia to osoby w podeszłym wieku, często samotne o niskich dochodach. Organizowane są prelekcje lekarzy, dietetyków, warsztaty żywieniowe, wycieczki i spotkania
integracyjne. Kładziony jest nacisk na aktywność fizyczną (basen, ćwiczenia rehabilitacyjne), aby zapobiegać powikłaniom cukrzycowym,
a także pokazać i nauczyć chorych, że z cukrzycą można żyć normalnie.
KRs: 0000183520, cel szczegółowy: dla Koła w Legionowie.

Wiktoria Kiezik
ma 9 lat. Choruje na ostrą białaczkę limfoblastyczną pro-B ALL, stopień
wysokiego ryzyka. Obecnie jest poddawana ciężkiej i intensywnej chemioterapii. Koszty leczenia znacznie przekraczają możliwości finansowe rodziny. Część leków, które niwelują skutki uboczne leczenia, nie jest refundowana przez NFZ.
W styczniu br., z powodu braku odporności, Wiktoria zachorowała na sepsę. Z tego powodu nie chodzi, porusza się jedynie na wózku inwalidzkim.
Konieczna jest pilna rehabilitacja ruchowa. Ze względu na bardzo odległe
terminy rehabilitacji w ramach NFZ niezbędne jest skorzystanie z rehabilitacji prywatnej, bardzo kosztownej.
Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”, 0000037904, cel szczegółowy:
21374 Kiezik Wiktoria.
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Zosia Szczerba
ma 1,5 roku. Jest chora na nieuleczalną chorobę mukowiscydozę, z którą
boryka się każdego dnia. Leczenie jest bardzo drogie, a miesięczny koszt
lekarstw to 1000-3000 zł. Rodzina marzy, by móc pozwolić sobie na zakup
sprzętów rehabilitacyjnych oraz kamizelki, której koszt to ok. 40 tys. zł.
MatiO Fundacja Pomocy Rodzinom i Chorym na MuKOWisCYDOZĘ, KRs: 0000097900,
cel szczegółowy: Dla Zofii szczerba.

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

Wiktoria Frontczak
ma 5 lat. Kiedy miała 2 lata zdiagnozowano u niej autyzm. Postrzega
świat inaczej niż inne dzieci, nie mówi, nie rozumie poleceń. Wymaga
systematycznej terapii, która jest bardzo kosztowna.
Fundacja Krok po Kroku, KRs: 0000287008, cel szczegółowy: Wiktoria Frontczak,
subkonto 023.

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

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

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

Fundacja Onkologiczna Osób Młodych alivia; KRs: 0000358654; cel szczegółowy:
DaROWiZNa Na PROGRaM sKaRBONKa – BaRBaRa Wasita 10105

stowarzyszenie Rodzin i Opiekunów Osób z Zespołem Downa „Bardziej Kochani”;
KRs: 0000032355; cel szczegółowy: Jurek Mańkowski, umowa 195/2013
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Nocna i świąteczna opieka
W poprzednim numerze Kuriera przybliżyliśmy zasady korzystania z usług ratownictwa medycznego. Warto wiedzieć
więcej również o świadczeniach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

C

hoć nowy system podziału opieki zdrowotnej na trzy odrębne
służby działa już od kilku lat ciągle jesteśmy przyzwyczajeni do poprzednich rozwiązań. Gdy dzieje się
coś niepokojącego z naszym zdrowiem w godzinach, kiedy przychodnie już nie przyjmują pacjentów, często pierwszym odruchem jest telefon
wzywający karetkę. Bo rzeczywiście,
niegdyś w takich przypadkach można było wzywać pogotowie. Nie było
innej alternatywy – albo karetka,
ewentualnie osobista wizyta „na pogotowiu”, ewentualnie mało realne oczekiwanie na nadejście godziny otwarcia przychodni. Obecnie mamy możliwość skorzystania ze świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

Nocna i świąteczna
Ratownictwo medyczne z zasady
przeznaczone jest tylko do podejmowania interwencji w przypadkach zagrożenia ludzkiego życia lub w sytuacjach, kiedy poszkodowanemu grozi
trwały i poważny uszczerbek na zdrowiu. O tym warto pamiętać, ponieważ
ambulans wezwany do – okazuje się
nie tylko przysłowiowego – bólu palca, może być potrzebny w tym samym czasie, w innym miejscu do ratowania osób szczególnie poszkodowanych. Co jednak w przypadku, kiedy nasz stan zdrowia nie pozwala czekać na moment, kiedy przychodnia
rozpocznie przyjmowanie pacjentów?
W takich sytuacjach pomocą służy
właśnie nocna i świąteczna opieka
zdrowotna, która świadczy usługi
od poniedziałku do piątku, w godz. 18
– 8 dnia następnego, a także całodobowo w soboty, niedziele i pozostałe

dni wolne od pracy. Świadczenia są
dla osób ubezpieczonych bezpłatne.
Nocną i świąteczną pomoc uzyskamy
bez konieczności okazania skierowania. Są trzy sposoby świadczenia
usługi: w przychodni, telefonicznie,
a w uzasadnionych przypadkach
– w domu pacjenta. Istnieje również
dowolność w kwestii miejsca zamieszkania – możemy korzystać poza nim. Podobne zasady dotyczą zabiegów zaleconych przez lekarza dyżurującego lub rodzinnego. Można je
otrzymać zarówno w placówce nocnej
i świątecznej opieki zdrowotnej, jak
i w domu chorego.

Praktyka
Tyle pokrótce można powiedzieć
o teorii. Tymczasem w praktyce sytuacja wygląda zgoła mniej optymistycznie. Właściwie każdy region Polski boryka się z podobnymi problemami. W wyniku kłopotów z dostępem do podstawowej opieki zdrowotnej w godzinach pracy przychodni,
pacjenci szturmują placówki świadczące usługi w ramach świątecznej
i nocnej opieki zdrowotnej. Są one zatem w wielu przypadkach przysłowiową „ostatnią deską ratunku”.
Czy jednak w tym celu zostały
stworzone? Z założenia miały służyć
rozwiązywaniu problemów zdrowotnych, które wystąpiły po godz. 18 lub
w okresie świątecznym, lecz nie kwalifikują się do wezwania ambulansu
ratownictwa medycznego. Tymczasem stanowią nic więcej, tylko uzupełnienie niewydolnej podstawowej
opieki zdrowotnej. Aby spełnić swoje
zadanie w tych szczególnych warunkach, powinny być wyposażone w od-

Zarządzająca przychodnią Dorota Glinicka

powiednie narzędzia: nowoczesny
i sprawny sprzęt, warunki lokalowe
oraz odpowiednio dobraną kadrę.

sne. Tymczasem na Legionowo ponad 50-tysięczne miasto jest zakontraktowanych... 2 lekarzy. „Trzeba
zdać sobie sprawę, że w 2013 r. nocna i świąteczna pomoc przyjęła 17 192 osoby – informuje prezes
NZOZ „Legionowo” Dorota Glinicka.
– natomiast rok później – już 22 144,
czyli 5 tysięcy więcej.” Liczba chorych znacznie wzrosła, natomiast obsługuje ich tyle samo lekarzy. Co więcej, istnieją niewielkie szanse na uzupełnienie obsługi medycznej, ponieważ przepisy uwzględniają i odnoszą
się do liczby mieszkańców, a ta nie
wzrasta tak szybko, jak liczba zachorowań.
Dla zarządzającej przychodnią Doroty Glinickiej sytuacja jest mało komfortowa. O wszystkim decydują pieniądze, a tych ciągle brakuje. W sytu-

acji deficytu za usługę medyczną płaci ubezpieczyciel lub pacjent albo odbywa się ona kosztem placówki, często na jej kredyt. W tym kontekście
sytuacja lekarzy, którzy chcą i próbują poświęcić pacjentowi znacznie więcej niż 5 minut, jest nie do pozazdroszczenia. Tym bardziej, że to właśnie na nich spada całe odium zrozumiałej ludzkiej frustracji. Dlatego Dorota Glinicka nie ma wątpliwości, co
w systemie należałoby zmienić jak
najszybciej: „Najbardziej utrudniają
nam pracę małe kontrakty, ponieważ
oczekiwania pacjentów są znacznie
większe. Jeżeli by było więcej usług
na ubezpieczenie, my bylibyśmy zadowoleni i pacjenci byliby zadowoleni.
Natomiast musimy spełniać wymogi
określone w przepisach”.
MaRiusZ KRasZeWsKi

U nas...
Nocną i Świąteczną Opiekę Zdrowotną na terenie Legionowa świadczy
przychodnia NZOZ przy ul. Sowińskiego 4. Na warunki lokalowe pacjenci korzystający z jej usług zbytnio narzekać nie mogą. Również sprzęt, jakim dysponuje placówka pozwala
świadczyć skuteczną pomoc – w ubiegłym roku Starostwo doposażyło przychodnię w aparaturę o wartości przekraczającej 140 tys. zł. Gdzie zatem
„pies pogrzebany”, skoro problemy są
widoczne gołym okiem? Wychodzi
na to, że wina jest po stronie lekarzy...
jednak czy oby na pewno?
W samym grudniu 2014 legionowska nocna i świąteczna opieka zdrowotna przyjęła prawie 2 200 pacjentów. Do obsłużenia takiej armii chorych potrzeba wielu lekarzy – to ja-

Starosta we władzach Konwentu
Starosta Jan Grabiec został wybrany na stanowisko
wiceprzewodniczącego Konwentu Powiatów Województwa
Mazowieckiego. Konwent obejmuje swoim działaniem
wszystkie, czyli 42 (37 ziemskich oraz 5 miast na prawach
powiatu), powiaty województwa mazowieckiego.

Od lewej: Jan Grabiec i Krzysztof Fedorczyk

N

a posiedzeniu Konwentu Powiatów Województwa Mazowieckiego starosta legionowski Jan Grabiec został wybrany
na funkcję wiceprzewodniczącego
tej instytucji. Stanowisko przewodniczącego objął starosta węgrowski
Krzysztof Fedorczyk. Konwent jest
częścią Związku Powiatów Polskich, stowarzyszenia powołanego
w 1999 r. w celu reprezentowania
ich wspólnych interesów. Do głównych zadań ZPP należy reprezento-

wanie powiatów na forum ogólnokrajowym i międzynarodowym
oraz inicjowanie rozwiązań prawnych korzystnych dla rozwoju samorządów.
Związek Powiatów Polskich skupia 316 powiatów (z ogólnej ich liczby 360) i miast na prawach powiatów. Jest członkiem Rady Gmin i Regionów Europy oraz Polskiego Komitetu Współpracy z Komitetem Regionów UE.
MK
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Przegląd filmów Artura Żmijewskiego

fot. Dorota Milerowicz

Starosta Jan Grabiec
wręcza Arturowi
Żmijewskiemu portret

W dniach 5-7 lutego 2015 r. w sali widowiskowej legionowskiego ratusza odbył się przegląd filmów z udziałem artura Żmijewskiego organizowany
przez Powiatową instytucję Kultury w Legionowie (PiK). Przegląd odbył się w ramach projektu KiNO OtWaRte (realizowanego od jesieni zeszłego
roku), jednak tym razem w formule poszerzonej i rozbudowanej.

P

rzez trzy dni wielbiciele aktora
i wszyscy mieszkańcy Legionowa oraz całego powiatu legionowskiego mieli unikalną okazję
obejrzenia najciekawszych filmów,
odzwierciedlających drogę zawodową
artysty, który jest – jak wiadomo
– Honorowym Obywatelem Miasta
Legionowo.
Wprawdzie Artur Żmijewski jest
w tej chwili znany i rozpoznawalny
głównie ze względu na swój udział
w popularnych serialach (rola doktora
Burskiego w produkcji „Na dobre
i na złe” oraz księdza w „Ojcu Mateuszu”), my postanowiliśmy jednak
przypomnieć widzom inne jego kreacje, także te mniej znane. Filmy wybrał krytyk filmowy – Wojciech Kałużyński, który jest również autorem
okolicznościowego folderu towarzyszącego wydarzeniu. Znalazł się
w nim nie tylko tekst o głównym bohaterze (już doświadczonym i uznanym), ale także informacje o poszczególnych filmach przeglądu wraz ze
szczegółową filmografią (także
z udziałem Artura Żmijewskiego

w spektaklach Teatru Telewizji) oraz
nagrodami, jakie aktor otrzymał. Filmy, które pokazaliśmy w ramach wydarzenia, bez wątpienia dały wyobrażenie o wszechstronności jego talentu.
Pierwszego wieczoru obejrzeliśmy
dwa obrazy z początków jego ścieżki
zawodowej: „Stan posiadania”, w którym zagrał ze swoimi profesorami ze
szkoły teatralnej oraz „Lawę”, po której został okrzyknięty jednym z najbardziej utalentowanych aktorów
młodego pokolenia. Po projekcjach
odbyło się spotkanie z samym Żmijewskim, który wspominał swoje
pierwsze kroki artystyczne i opowiadał o związkach z Legionowem.
Drugiego wieczoru zaproponowaliśmy kino sensacyjne. W dwóch kolejnych filmach: „3 dni bez wyroku”
oraz „Psy 2. Ostatnia krew”, Artur
Żmijewski wcielał się w role szwarccharakterów. A ostatniego dnia widzowie mieli możliwość uczestniczenia w prawdziwym maratonie filmowym, pokazaliśmy bowiem cztery
różne filmy (i cztery różne oblicza ak-

tora): „Ucieczkę”, „Daleko od siebie”,
„Mój rower” oraz „Kamienie na szaniec”. Pierwszy z tych filmów – produkcja węgierska, mało znana w Polsce i w związku z tym warta szczególnej uwagi – to fabularyzowana (oparta na faktach) opowieść o ucieczce
z tajnego obozu pracy w Recsku. Drugi tytuł to kameralna opowieść
o uczuciach i wchodzeniu w rolę ojca,
a kolejny to komediodramat o rodzinie i mężczyznach, reprezentujących
trzy pokolenia: ojcu, synu i wnuku
(Żmijewski wciela się w tego środkowego). W ostatnim z pokazywanych
filmów – ważnym ze względu na tematykę i dość mocno dyskutowanym
– Żmijewski występuje w roli drugoplanowej (wraz z partnerującą mu
Danutą Stenką).
Finałem przeglądu było spotkanie,
które odbyło się sobotniego wieczoru,
po ostatnim seansie, a uczestniczył
w nim zarówno główny bohater, jak
i reżyser Robert Gliński. Twórcy opowiadali o kulisach powstawania „Kamieni na szaniec” i swoich doświadczeniach z planu filmowego oraz od-

powiadali na pytania publiczności.
Licznie zgromadzona widownia żywo
reagowała, zarówno na film, jaki
i na rozmowę.
Rozmiar przedsięwzięcia, dobór filmów i wreszcie obecność artystów,
a także fakt dużego zainteresowania
odbiorców uczyniła te trzy dni prawdziwym świętem kina w Legionowie

i powiecie legionowskim. W obliczu
tak dużego zapotrzebowania na tego
typu przedsięwzięcia, chcielibyśmy
kontynuować zarówno projekt KINO
OTWARTE, jak i kolejne przeglądy filmów w jego ramach. Już dziś zapraszamy na kolejne seanse. Szczególną
zachętą są dla nas wciąż spływające
od widzów pozytywne opinie i koReNata sOWiŃsKa
mentarze.

Przegląd odbył się w ramach projektu „KINO OTWARTE” (pod patronatem Prezydenta Miasta Legionowo oraz Starosty Legionowskiego).
Bardzo dziękujemy za życzliwość i wsparcie finansowe. Dziękujemy
również Miejskiemu Ośrodkowi Kultury w Legionowie za użyczenie
sali widowiskowej oraz Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej za pomoc. Patronatu medialnego użyczyli: telewizja LTV, „Gazeta Miejscowa”, portal „Legio. 24” oraz Program 2. PR.
Program opracował krytyk filmowy – Wojtek Kałużyński. Oprawę fotograficzną zabezpieczyła Dorota Milerowicz.
Wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji przedsięwzięcia składamy serdeczne podziękowania. Dziękujemy również widzom, którzy
nam towarzyszyli przez te trzy dni.
Zapraszamy na kolejne projekcje filmowe
w ramach „KINA OTWARTEGO”.
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Batalia o DK61

Podczas konferencji – od lewej: radny Przemysław Cichocki, wicepremier Janusz Piechociński, starosta Jan Grabiec.

P

Plany przebudowy
Plany całkowitego udrożnienia drogi krajowej 61 były związane z mistrzostwami EURO 2012. Niestety wtedy nie udało się ich zrealizować. Potem projekt został „odłożony na półkę”. Pod koniec 2014 r. ministerstwo
infrastruktury i rozwoju ogłosiło konsultacje dotyczące Programu Budowy
Dróg Krajowych na lata 2014-2023
wraz z załączoną listą drogowych
przedsięwzięć priorytetowych, które
mogą zostać zrealizowane przy udziale finansowych środków rządowych.
Niestety dokument ten nie uwzględniał konieczności przebudowy najbardziej nas interesującej drogi krajowej 61 na odcinku ul. Zegrzyńskiej
w Legionowie. Stało się jasne, że
na ostateczną decyzję ministerstwa

będzie miał wpływ wynik konsultacji
– uwagi mieszkańców mogą spowodować umieszczenie modernizacji legionowskiego odcinka DK61 na liście inwestycji przewidzianych do realizacji
w najbliższym czasie.

Stop korkom!
W czasie przewidzianym na konsultacje społeczne dotyczące projektu ministerialnego programu Powiat Legionowski i Miasto Legionowo oraz organizacje pozarządowe przeprowadziły
akcję „STOP korkom na DK61”. Działania polegały na zbieraniu wniosków
opiniujących umieszczenie przebudowy drogi krajowej 61 w planach inwestycyjnych. Odbyły się również demonstracje mające na celu poinformowanie opinii publicznej zarówno
o trwających konsultacjach, jak i możliwości zabrania głosu w sprawie.
Dzięki akcji, wśród kilkudziesięciu
odcinków dróg, których dotyczyły konsultacje, DK61 wyróżniła się największą liczbą wniosków o jej rozbudowę.
Do 7 tys. formularzy złożonych przez
Miasto i Powiat Legionowski należy dodać ankiety wysyłane przez internautów. W ministerstwie trwa liczenie
wniosków – niebawem będziemy mogli
poznać ich całkowitą liczbę. „Podziękowania dla całej ekipy zbierającej podpisy poparcia, zwłaszcza dla wspólnot
mieszkaniowych, spółdzielni mieszkaniowej, urzędu miasta i radnych miejskich, starostwa i radnych powiatu, internautów wysyłających maile oraz
wielu ludzi dobrej woli.” – dziękował
za poparcie starosta Jan Grabiec.
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Wierzę, że się uda

W styczniu 2015 r. starostwo Powiatowe w Legionowie, urząd Miasta Legionowo
oraz kilka organizacji społecznych zorganizowało akcję „stOP korkom na DK61”.
W jej wyniku tysiące mieszkańców opowiedziało się za przebudową drogi krajowej 61
na odcinku ul. Zegrzyńskiej w Legionowie.

rzebudowa drogi krajowej 61
na odcinku ul. Warszawskiej
w Legionowie tylko połowicznie
rozwiązała problem notorycznie tworzących się tu korków. Tzw. „wąskie
gardło” przesunęło się w kierunku
wiaduktu kolejowego, za którym trasa
zwęża się z dwóch pasów ruchu do jednego. Największe zatory powstają
w poniedziałki i piątki, kiedy kierowcy
masowo przemieszczają się wyjeżdżając z Warszawy lub wracając do stolicy
po weekendzie. Brak komfortu podróży jest tylko połową problemu – w korkach wielokrotnie utykają obsługujące
teren całego powiatu legionowskiego
karetki pogotowia. A jak wiadomo,
w sytuacjach zagrożenia ludzkiego życia każda minuta jest na wagę złota.

Kurier

Debata
Konsultacje społeczne zostały podsumowane podczas konferencji zorganizowanej 29 stycznia przez ministerstwo infrastruktury i rozwoju.
Podczas debaty w sprawie rządowego
projektu Programu Budowy Dróg
Krajowych najgłośniej i najwięcej
mówiono o konieczności przebudowy
właśnie legionowskiego odcinka
DK61. Akcję STOP korkom na DK61
poparli m.in. wicepremier Janusz
Piechociński, europoseł Michał Boni
oraz radna sejmiku wojewódzkiego
Kinga Gajewska. W konferencji
uczestniczyły również delegacje radnych miasta Legionowo i powiatu. Radę powiatu reprezentował Zbigniew
Garbaczewski.

Co dalej?
Akcja STOP korkom na DK61 trwa.
Po zakończeniu etapu zbierania wniosków dotyczących konsultacji społecznych organizatorzy skupiają się na pozyskaniu kolejnych sojuszników.
Do licznego grona osób popierających
akcję dołączyli m.in. prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz, wojewoda Jacek Kozłowski i poseł Artur
Dębski. Stosowną uchwałę w sprawie
poparcia działań mających na celu rozbudowę legionowskiego odcinka drogi
krajowej 61 podjął Sejmik Województwa Mazowieckiego. „Ważna bitwa
za nami. Czekamy teraz na decyzję minister Marii Wasiak.” – podsumowuje
pierwszy etap walki o DK61 starosta
Jan Grabiec.
MaRiusZ KRasZeWsKi

O przebudowie drogi krajowej 61 rozmawiamy z posłanką
Alicją Dąbrowską.
Jakie jest Pani stanowisko w sprawie
rozbudowy legionowskiego odcinka
drogi krajowej 61?
DK nr 61 jest główną arterią przebiegającą przez Legionowo i powiat
legionowski. Wspieram władze samorządowe w kwestii rozbudowy
newralgicznego odcinka trasy. W ubiegłym
roku współorganizowałam spotkanie z wiceministrem infrastruktury Zbigniewem Rynasiewiczem. Odbyliśmy
m.in. wizję lokalną
na wiadukcie nad linią
kolejową Warszawa-Gdańsk. Władze centralne znają więc podstawowy problem Legionowa. Obiecane zostało wsparcie – oczywiście w miarę posiadanych środków finansowych w budżecie państwa.
Jak ocenia Pani naszą
akcję STOP korkom
na DK61?
Każda akcja przybliżająca przebudowę DK nr 61 jest
warta realizacji. Trzeba używać
wszelkich możliwych sposobów, by
przybliżyć realizację inwestycji.
Wierzę, że kiedyś cały odcinek
od Jabłonny aż za Serock będzie
miał standard drogi dwujezdniowej.
Na początek musimy oczywiście
rozwiązać problem korków w granicach samego Legionowa.

Jakie są szanse na uwzględnienie
przez ministerstwo postulatów mieszkańców powiatu legionowskiego?
Kierownictwu ministerstwa, także dzięki ubiegłorocznej wizycie,
w pełni znane są lokalne problemy
komunikacyjne. Stosunkowo nie-

wielkim kosztem da się je rozwiązać. Wspólnie z prezydentem Smogorzewskim i starostą Grabcem będziemy pilotować odpowiednie
przesunięcie środków finansowych,
by realizacja inwestycji stała się
faktem. Wierzę, że się uda.
Rozmawiał
MaRiusZ KRasZeWsKi
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Brasławszczyzna
– miejsce szczególne
Powiat Legionowski i miasto Legionowo współpracują z Krajowym
stowarzyszeniem Brasławian – organizacją, która wspiera Polaków
mieszkających na Białorusi. Rozmawiamy z prezesem stowarzyszenia
Władysławem Krawczukiem.

Stanisław Krawczuk w Romanach. W tle ruiny jego rodowej, kilkusetletniej posiadłości.

B

rasławszczyzna jest rejonem woj.
witebskiego w Białorusi graniczącym z Litwą i Łotwą. Po stronie litewskiej widać stąd elektrownię atomową w Ignalinie, a po łotewskiej dawne
Polskie Inflanty. Brasławszczyzna to
przepiękna kraina dziewiczej przyrody, jezior i lasów, odległa od Legionowa
o ok. 550 km. Ok. 60 proc. jej zamieszkującej od wieków ludności posiada
polskie korzenie – w oficjalnym zapisie, oczywiście jest ich dużo mniej.
Grodzieńszczyzna, rejon o podobnym
zagęszczeniu rodaków, kipi polskością
a Brasławszczyzna zdaje się być w tym
względzie skazana przez Macierz
na zapomnienie. Skąd ta nierówność,
kiedy los i historię Polaków ze wschodnich rubieży Rzeczpospolitej nic
w przeszłości nie różniło…

Dzieje dawnych kresów
wschodnich Rzeczypospolitej
są tragiczne.
Brasławianie, kiedy tylko w przeszłości zawłaszczała ich Rosja, byli za swoją polskość oraz zrywy narodowe srodze i bezwzględnie rozliczani, niewoleni, rusyfikowani, a także eksterminowani najokrutniej i najperfidniej. Tak
było przez 123 lata carskiego zaboru,
za bolszewików, w okresie lat 1939-41
i później, aż do rozpadu ZSRR. Dopiero
ta zmiana zaowocowała powstaniem
i rozkwitem tu działalności polskiej
przy głęboko skrywanej, wyidealizowanej nadziei na jej swobodę.
Trzeba pamiętać, że Polacy którzy
do tego okresu dotrwali, stanowili
grupę szczególnie wysokiej próby.
Ogołoceni z inteligencji, która w okresie II Rzeczpospolitej stanowiła jej
społeczno-państwową strukturę, z ledwie szczątkiem Kościoła katolickiego, prawie bez wszystkiego co stanowiło duchowo-materialne polskie
podłoże, a także z zablokowaną wię-

zią rodzinną i krewnych, którzy znaleźli się w Polsce i poza ZSRR – przetrwali wszystko. W swojej polskości
byli najtwardsi, najbardziej wrośnięci
w brasławską ziemię.

W jaki sposób odradzały się
polskie struktury
na Brasławszczyźnie?
W 1990 r. zorganizował się Związek
Polaków na Białorusi, sprawny i dynamiczny ich organizator, rozwijając również i tu swoją strukturę. Z napływającej licznie pomocy zagranicznej,
w 1995 r. przyjęto składki byłych żołnierzy Armii Krajowej, finalizując z tego zakup budynku na Dom Polaka, który przyjął funkcję centrum pracy polonijnej w rejonie. Powstawały też licznie
i rozwijały swoją działalność w różnych
miejscowościach polskie zespoły artystyczne, rozszerzała się szkolna nauka
j. polskiego młodzieży i dorosłych.
W kulminacyjnym okresie 2005 r.
w 14 szkołach pobierało ją ponad 700
uczniów. Wiele młodzieży wyjeżdżało
na wakacje do Polski. Równolegle prowadzono również prace związane
z identyfikacją i przywracaniem
Miejsc Polskiej Pamięci. Okres wojny
wypełniała tu trudna konspiracja bogata w działalność niepodległościową.
Tu w latach 1942-43 zorganizowano bazę i działalność bojową w obszarze Wileńszczyzny i Łotwy V Odcinka
Wydzielonej Organizacji Dywersyjnej
AK „Wachlarz”, tu sformowały się
i działały dwie brygady partyzanckie
AK. Wszyscy na zewnątrz przyjmowali to z bezlitosną wrogością, przede
wszystkim hitlerowcy i partyzantka
oraz wojska radzieckie.

Jak wygląda brasławska
polska społeczność obecnie?
W 11 białoruskich szkołach państwowych, uczy się języka polskiego

ok. 150 polskich dzieci, w dobrowolnym, nadobowiązkowym programie
1 godziny tygodniowo. To dla nich
znacznie zwiększony trud, ale nie rezygnują. Trwają przy tym, oni i ich
rodziny, choć odszedł od j. polskiego
również Kościół katolicki. Odrodzony
tu przy wielkim polskim wsparciu
i głównie siłami polskich księży,
przez wieki ostoja polskości, zamienił
teraz w komunikacji swój język
na białoruski. Jeszcze tam w parafiach, gdzie odprawia się Msze św.
w języku polskim, dotyczy to tylko
ścisłej liturgii, wszystko pozostałe
a więc np. ogłoszenia parafialne głosi
się po białorusku. Najintymniejsze
w katolickich obcowaniach, spowiedź
Polaka, jego kapłan, również rdzenny
przybyły z Macierzy rodak, przyjmuje po białorusku, odstępując od tego
tylko w skrajnych przypadkach
i wielką niechęcią.
Na Brasławszczyźnie zanikł również język polski z powszechnej komunikacji i zastąpił go język rosyjski.

ży podkreślić, że obecny czas jest
okresem przełomu dla egzystencji
Polaków na Białorusi. Waży się to jak
przetrwają, czy jako liczna, samoświadoma społeczność, czy skurczą
się do nielicznych wysp polskiego życia kulturalnego, animowanego przez
nielicznych aktywistów.
Brasławszczyznie nie życzymy tego drugiego rozwiązania. Byłoby też
to wielką hańbą już choćby z zanie-

dbania szansy jaką stanowi sąsiedztwo przez granicę łotewską z Polakami regionu Daugavpols, Polskich Inflant, z ok. 17 procentową ludnością
polską i ich rozwiniętymi formami
działalności narodowej.
ROZMaWiaŁ MaRiusZ KRasZeWsKi

Ciąg dalszy wywiadu opublikujemy
w kolejnym numerze Kuriera.

Klasa dwujęzyczna w Liceum
Ubiegłoroczny sukces i ogromne zainteresowanie
gimnazjalistów nauką w klasach dwujęzycznych przy
LO im. M. Konopnickiej skłonił władze powiatowe do
umożliwienia nauki z przedmiotami w języku angielskim
również kandydatom na licealistów.

Ale nadal żywe są marzenia
o powrocie do Macierzy?
Młodsze pokolenia widzą to już
inaczej, uczą się w szkołach białoruskich a wcześniej w rosyjskich. Pozostając tu muszą myśleć o swoim rozwoju, stabilizacji i pracy. Planując
wyjazd zagraniczny za wykształceniem lub pracą, dodatkowy wysiłek
koncentrują na przydatnym przy tym
języku obcym. Język polski nie wyróżnia się w tym najwyższymi preferencjami, choć Karta Polaka sprzyja
tym, którzy swoje dążenia wiążą
z Polską. Temat naszych rodaków
w Białorusi wybrzmiał też ostatnio
głośno i dramatycznie na IV Zjeździe
Polonii i Polaków z Zagranicy za sprawą listu otwartego niezależnego
Związku Polaków na Białorusi. Nale-

Od września 2015 roku Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Legionowie planuje uruchomienie wśród sześciu klas pierwszych, jednego oddziału dwujęzycznego z językiem angielskim. Tym samym również licealiści będą mogli ukończyć ten atrakcyjny kierunek.
Spotkanie informacyjne dla kandydatów do liceum i ich rodziców,
w którym wezmą udział nauczyciele i przedstawiciele samorządu
uczniowskiego, odbędzie się 6 marca 2015 roku, o godz. 18.00 w budynku szkoły, przy ul. Piłsudskiego 26 w Legionowie. W placówce funkcjonują obecnie dwie sale z wyposażeniem językowym, które również zwiedzić będzie można podczas spotkania na początku marca.
eR
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75. rocznica mordu w Palmirach
W tym roku mija 75 lat od tragicznych wydarzeń, w wyniku których hitlerowscy okupanci zamordowali w Palmirach 191 mieszkańców Legionowa i miejscowości
dziś należących do powiatu legionowskiego.

O

krągła rocznica jest okazją
do przywołania w pamięci znanych z imienia i nazwiska ofiar,
ale również podjęcia próby poznania
tożsamości osób zamordowanych, dotąd nie zidentyfikowanych. Jest pewnym, że celem okupanta było wyeliminowanie polskich elit – ludzi, którzy odbudowywali i tworzyli niepodległe państwo, także na poziomie lokalnym. Zadanie oprawcom ułatwiała
liczna społeczność niemiecka osiedlona w Legionowie i okolicach
na długo przed wybuchem II wojny
światowej. To właśnie lokalni zwolennicy Hitlera – Niemcy i volksdeutsche – po wkroczeniu jego wojsk
do Polski stworzyli listy osób „przeznaczonych do wyeliminowania”. To
oni spowodowali, że mord w Palmirach był szczególnie bolesnym dla naszej społeczności lokalnej ciosem.
Na początku okupacji Niemcy jeszcze próbowali tworzyć pozory działania zgodnie z prawem międzynarodowym. Aby dokonać egzekucji, potrzebowali pretekstu. W tym celu w lutym 1940 r. volksdeutsche Dreger,
Korcz i Stupnicki zorganizowali zamach na wójta Legionowa. Odpowiedzialność za ten czyn spadła na Polaków. Niemcy w odwecie 26 lutego
aresztowali, wywieźli do Palmir i rozstrzelali 191 naszych rodaków i krajan.
Do eksterminacji zostali wyznaczeni najwybitniejsi Polacy – założyciele
miasta, działacze, dzięki którym powstała gmina Legionowo i ci, którzy
walnie przyczynili się do rozwoju pozostałych miejscowości w naszym regionie. Byli to głównie urzędnicy, wojskowi, rzemieślnicy, lekarze i osoby
z wyższym wykształceniem. W palmirskim lesie zginęli m. in.: wójt Legionowa Mikołaj Bożym z synem Józefem, bohater wojny 1920 r. kpt.
Henryk Starczewski z Jabłonny, na-

czelny lekarz garnizonu Legionowo
ppłk dr Julian Mermon, właściciel
Wytwórni Wyrobów Betonowych Jan
Górczyński.

Upamiętnić ofiarę
Prace mające na celu zbadanie
zbrodni i godny pochówek jej ofiar rozpoczęły się tuż po wojnie. Ekshumację
przeprowadzili pracownicy Polskiego
Czerwonego Krzyża, przy wsparciu
okolicznych mieszkańców oraz służby
leśnej, która podczas okupacji, z narażeniem życia, oznaczała miejsca egzekucji. W „dołach śmierci” odnaleziono
w sumie ponad 1700 ciał. Niestety tylko 576 z nich udało się zidentyfikować.
Cmentarz zorganizowano w bezpośrednim sąsiedztwie miejsc, gdzie hitlerowcy dokonywali mordów i zakopywali
ciała ofiar. Spoczęły na nim szczątki
ofiar znalezione zarówno w palmirskim
lesie, jak i w najbliższej okolicy.
Obecnie na cmentarzu-mauzoleum
w Palmirach pomordowanych legionowian i mieszkańców okolicznych
miejscowości upamiętnia kwatera I,
rzędy XI i XVI. Grobami opiekują się
m.in. środowiska kombatanckie, harcerze i urzędy. Na terenie nekropolii
znajduje się również muzeum, gdzie
zgromadzono część przedmiotów wydobytych z masowych grobów oraz
inne świadectwa tej zbrodni – m.in.
zeznania naocznych świadków.
Pod koniec lat 50. kapelan legionowskiego garnizonu wojskowego,
ksiądz płk Jan Mrugacz sprowadził
z Palmir do Legionowa, w asyście harcerzy i wojska, symboliczną urnę
z prochami pomordowanych. Została
ona wmurowana, wraz z pamiątkową
tablicą z ciemnoszarego granitu,
w ścianę kościoła garnizonowego pw.
św. Józefa Oblubieńca NMP. Uroczyste odsłonięcie i poświęcenie tablicy
odbyło się w 1958 r.

Co roku, 26 lutego, delegacja społeczeństwa i władz samorządowych Legionowa udaje się na cmentarz w Palmirach, składa kwiaty i zapala znicze, kapłan prowadzi modlitwę za pomordowanych.

Szczególna uroczystość
Okrągła 75. rocznica mordu dokonanego na mieszkańcach Legionowa
i miejscowości położonych na terenie
obecnego powiatu legionowskiego zostanie uczczona uroczyście – z udziałem starosty Jana Grabca, prezydenta
Romana Smogorzewskiego, przedstawicieli sejmu RP, władz wojewódzkich, wojska i innych służb mundurowych. Będą w niej uczestniczyły środowiska kombatanckie i delegacje
szkół z całego powiatu. Oprócz złożenia kwiatów, oddania hołdu ofiarom,
zapalenia zniczy oraz modlitwy
za zmarłych w programie uwzględniono zwiedzanie muzeum, w którym
zebrane są świadectwa wszystkich
mordów dokonanych przez hitlerowców w palmirskim lesie.
Rocznica mordu w palmirskim lesie
jest również okazją do propagowania
działań mających na celu poszerzenie
wiedzy o tym wydarzeniu. Szczególnie ważne są wysiłki zmierzające
do poznania nazwisk ofiar, które do tej
pory nie zostały zidentyfikowane. Osoby posiadające choć szczątkową wiedzę na temat aresztowań, jakie przeprowadzili w Legionowie i okolicach
Niemcy przed i w dniu 26 lutego 1940
r., mogą zgłaszać się do Muzeum Historycznego w Legionowie. Prosimy
o kontakt z kierownikiem filii „Piaski”
Mirosławem Pakułą mailowo, pod adres miroslaw.pakula@muzeum.legionowo.pl lub telefonicznie, pod nr
22 378 33 54.
MaRiusZ KRasZeWsKi
WOJCieCH Jeute
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Wybierz sportowca roku 2014
K
Po raz drugi wybierzemy
sportowca Roku Powiatu
Legionowskiego.
Do tegorocznej edycji
zgłoszonych zostało ośmioro
kandydatów do tego tytułu.
Poniżej prezentujemy
ich sylwetki.

Agata Błażewska
Agata ma 17 lat, jest
uczennicą drugiej klasy Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa
Sportowego
w Warszawie. Jej hobby to windsurfing, wakeboarding, pływanie, kolarstwo, snowboard, żeglarstwo, czytanie książek.
Agata jest sportowcem wszechstronnym, osiągającym sukcesy zarówno
w żeglarstwie, jak i snowboardzie. Mimo młodego wieku jej dokonania są imponujące: 3 złote medale Mistrzostw
Polski Juniorów (SBX, PGS, KOM)
w 2012 roku, zloty, srebrny i brązowy
medal w Mistrzostwach Polski Juniorów
w 2013 roku (SBX, PSL, PGS), 6. miejsce
w Mistrzostwach Polski Kobiet (żeglarstwo, 420) w 2012 roku. Agata wciąż się
rozwija, o czym świadczą jej osiągnięcia
w 2014 roku. Jej pasja może być wzorem dla młodzieży i wizytówką Powiatu
Legionowskiego.

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

Emil o sobie, swojej pasji, treningach i planach:
W zeszłym roku zdobyłem trzy medale Mistrzostw Polski w kategorii senior, poprawiłem rekordy życiowe
na dystansach od 5000 m do maratonu, poza tym na dystansie maratonu
mam Mistrzowską Klasę Sportową.
Osiągnięcia Emila w 2014 r.:
srebrny medal Mistrzostw Polski
w Maratonie

Kurier

andydatury sportowców, którzy
Waszym zdaniem zasługują
na tytuł Sportowca Roku 2014 Powiatu Legionowskiego można było
zgłaszać do 13 lutego. Teraz czas, by poznać pretendentów do tego tytułu i oddać głos na swojego faworyta. Poniżej
prezentujemy kandydatów, a decyzję
pozostawiamy Państwu. Głosowanie
rozpoczęło się 23 lutego i potrwa do 31
marca 2015 r. Głosy na swoich faworytów można oddawać na trzy sposoby:

• poprzez wysłanie kuponu wyciętego z lokalnej prasy,
• poprzez wrzucenie kuponudo jednej z rozstawionych na terenie powiatu legionowskiego urn,
• poprzez Internet -Serwis społecznościowy Facebook,
Regulamin plebiscytu oraz prezentacje kandydatów do tytułu Sportowca Roku 2014 znaleźć można również
na stronie powiat-legionowski.pl.

brązowy medal Mistrzostw Polski
w biegu na 10km
srebrny medal Mistrzostw Polski
w biegach przełajowych
III miejsce na 10km w biegu „Biegnij
Warszawo” (pierwszy Polak)
II miejsce w Maratonie w Poznaniu
(pierwszy Polak)

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

Joanna Kaczyńska
Joanna ma 30 lat. Jej
nieodłączną pasją
jest sport. Dotychczas
trenowała lekkoatletykę, pływanie, karate. Od 10 lat trenuje
kulturystykę i fitness. Od trzech lat jest czynnym zawodnikiem. Poza tym jest także trenerem personalnym, fizjoterapeutą, instruktorem WOPR i instruktorem fitness. vUwielbia podróże, dobre kino,
książki i gotowanie.

Joanna o sobie, swojej pasji, treningach i planach:
Tym Plebiscytem chciałabym pokazać,
że ten sport jest piękny. Startuję
od 2013 roku i od razu zdobyłam Mistrzostwo Polski. Chciałabym także zawalczyć na arenie międzynarodowej.
Osiągnięcia Joanny w 2014 r.:
Mistrzostwo Polski w Fitness Bikini
7 miejsce na Mistrzostwach Europy
w Fitness Bikini.
Paweł Kozarzewski
Paweł ma 28 lat, pochodzi z niewielkiej
miejscowości Zalesie
Borowe w gminie Serock.
Wcześniej zapalony
motocyklista, obecnie
zapalony pilot motoparalotniowy.
Od 2013 roku również pilot Motoparalotniowej Kadry Narodowej PPG.
Oprócz motoparalotni i motocykli interesuje się również fotografią.

Paweł o sobie, swojej pasji, treningach i planach:
Motoparalotniarstwo uprawiam od 2,5
roku. Duża determinacja oraz wiele

JOaNNa KaJDaNOWiCZ

Osiągnięcia Pawła w 2014 roku:
Złoty medal – VIII Motoparalotniowe
Mistrzostwa Świata Matkopuszta/Węgry 2014 w drużynie
Srebrny medal – VIII Motoparalotniowe Mistrzostwa Świata Matkopuszcza/Węgry 2014 – kat. drużyn PF1
Złoty medal – klasa PF1 XV Mikrolotowe Mistrzostwa Podlaskiego Kontakty 2014
II miejsce klasa PF1 Galiny 2014
udział w pokazach „Piknik Szybowcowy” Leszno 2014
Madlena Kratiuk
Madlena trenuje podnoszenie ciężarów.
Sport ukierunkował
jej życie, dlatego jest
nauczycielem wychowania
fizycznego
w dwóch szkołach
oraz trenerem w wiodącej dyscyplinie
sportu. Jej drugą pasją są jednoślady,
uzupełniają sport i tworzą pewien styl
życia.

Madlena o sobie, swojej pasji, treningach i planach:
Sporty indywidualne nie są tak popularne w Polsce, jak drużynowe. Trudno
jest się przebić przez erę gier zespołowych, jeżeli chodzi o pozyskanie zainteresowania kibiców i sponsorów,
w szczególności, gdy jest się kobietą.

„Ciężka praca jest kluczem do sukcesu,
aby go osiągnąć pierwsze, co musisz
zrobić, to zakochać się w ciężkiej pracy” – to jednak mnie nie demotywuje.
Najtrudniej wyglądają przygotowania
do zawodów w „sprzęcie”, ponieważ
wtedy zaangażowanie wzrasta do kilku osób na treningu do jednego zawodnika. Wówczas zakładany jest ciasny
„sprzęt” wspomagający dany bój. Nie
jest on obojętny dla ciała zawodnika,
powoduje rozległe siniaki, obtarcia,
czasem nawet rany.
Osiągnięcia Madleny w 2014 r.:
I miejsce w Pucharze Polski w Wyciskaniu Sztangi Leżąc
III miejsce na Mistrzostwach Polski
w Wyciskaniu Sztangi Leżąc
III miejsce na Mistrzostwach Polski
w Trójboju Siłowym Klasycznym.
Kamil Otowski

Kamil ma 15 lat, jest
osobą z niepełnosprawnością ruchową. Jego zainteresowania to sport
– w szczególności
piłka nożna, a także
historia II Wojny Światowej.
Aktualnie sklasyfikowany jest w klasie
startowej S-3 na trzecim miejscu
w rankingu światowym i drugim miejscu w rankingu europejskim na 100 m
stylem grzbietowym. Pomimo niepełnosprawności ruchowej stara się, aby
nie było dla niego rzeczy niemożliwych.
Osiągnięcia Kamila w 2014 r.:
cztery srebrne medale na Mistrzostwach Hiszpanii w klasie startowej S-3 (50 m stylem dowolnym, 50 m stylem grzbietowym, 100m stylem dowolnym i 100m stylem grzbietowym)
srebrny medal na Mistrzostwach Polski w klasie startowej S-3
złoty medal na Mistrzostwach Polski
w sztafecie 4x50m stylem dowolnym
powołanie do kadry narodowej na 2015
rok
Michał Perl
Michał jest uczniem klasy maturalnej

Liceum Salezjańskiego w Legionowie. Interesuje się fizjoterapią, masażem leczniczym. Lubi rywalizację w różnych dziedzinach np. gry komputerowe i inne sport. Jego najważniejszą pasją od 11 lat jest pływanie.
Michał o sobie, swojej pasji, treningach i planach:
Wiele lat czekałem na tak udany sezon
sportowy, podczas którego odniosłem
spektakularny sukces w klasyfikacji
końcowej Pucharu Polski, a także
pierwszy w karierze medal na Mistrzostwach Polski Juniorów 17-18-letnich.
Osiągnięcia Michała w 2014 r.:
zwycięstwo w Pucharze Polski w pływaniu w sezonie 2013/14 w kategorii
Junior 17-18 lat
brązowy medal Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży – Mistrzostw Polski
Juniorów 17-18 lat w konkurencji 50 m
stylem klasycznym
srebrny medal ISM w Berlinie w konkurencji 50 m stylem klasycznym
w kategorii Junior.
Dawid Szulich

Dawid (24 l.) to student prawa na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.
Posiadacz najlepszego czasu w historii
Polski na 100 i 50 metrów stylem klasycznym w pływaniu.
Interesuje się motoryzacją, nowinkami
technicznymi, sportami samochodowymi. Kocha zdrową rywalizację w różnych dziedzinach np. gokarty, bilard,
gry komputerowe, sporty. Najważniejszą pasją i jednocześnie pracą od 15 lat
jest pływanie.
Osiągnięcia Dawida w 2014 roku:
Mistrz Polski na dystansie 50m stylem
klasycznym na głównych Mistrzostwach Polski Seniorów
Mistrz Polski na dystansie 100 m stylem klasycznym na zimowych Mistrzostwach Polski Seniorów.
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