BEZPŁATNA

A
T
E
Z
A
G

NR 2 (71) ROK XII • CZERWIEC 2009

ISSN 1505-3059

www.naszemiastonaszesprawy.pl

Ambitne plany PWK

Józef Dziedzic

Komunikacyjny labirynt

Spółka staje się jednym z większych inwestorów na terenie miasta

Dla bardzo wielu mieszkańców Legionowa codzienne dojazdy do Warszawy stają się coraz większą udręką. Zatłoczone do granic
wytrzymałości drogi, wysokie koszty dojazdu
wynikające przede wszystkim z ilości nadmiernie zużytego paliwa, kierują nasze myśli w stronę
innych rozwiązań komunikacyjnych. s – 3

Wiesław
Karnasiewicz

Stanisław Kraszewski

Małgorzata
Luzak
Już po raz drugi w nietypowy sposób legionowscy uczniowie obchodzili Dzień Dziecka.
Przedstawiciele samorządów szkolnych i radni
Młodzieżowej Rady Miasta spotkali się na debacie poświęconej funkcjonowaniu samorządów
uczniowskich.
Obradom przysłuchiwali się włodarze miasta: przewodniczący Rady Miasta Wiesław Karnasiewicz, prezydent Roman Smogorzewski,
zastępca prezydenta Piotr Zadrożny, radna
Małgorzata Luzak, naczelnik Wydziału Edukacji Elżbieta Kiełbasińska oraz pracownik tego
wydziału Wiesława Gorzelana-Gałązka. Debatę
zaszczycił swą obecnością także starosta Powiatu Legionowskiego Jan Grabiec.
Nad wszystkim skutecznie i życzliwie czuwała pani Beata Narel, nauczyciel ZSO nr 2
i koordynator MRM przy pomocy Emilii Vedral.
Gościnnie wystąpili pełni energii uczniowie ze
Społecznego Gimnazjum nr 20 w Warszawie
(tzw. Gimnazjum na Raszyńskiej), którzy w czasie
debaty zaprezentowali zebranym ciekawy, niestandardowy sposób funkcjonowania uczniów w
ich szkole.
Ustrój Szkoły - Rzeczpospolitej Szkolnej
- opiera się na pomyśle Monteskiusza na trójpo-
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W Warszawie działa 5 akademickich poradni
prawnych, zwanych klinikami, skupiających studentów prawa lub administracji, którzy pod opieką i kierownictwem pracowników naukowych
warszawskich uczelni udzielają bezpłatnych porad prawnych osobom niezamożnym.. s – 4

Paweł Lewandowski

Legionowo – balonowe miasto

Biurowiec PWK przed modernizacją.
się ze zmianami, jakie zaszły w ostatnich dwóch
latach na terenie w siedzibie Spółki, z uznaniem
odnosi się do wysiłku organizacyjnego Zarządu
oraz zaangażowania w zmiany całej załogi. Plany
rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych
i kanalizacyjnych są bardzo ambitne. Nigdy dotąd
przedsiębiorstwo nie wykazywało się taką dużą
działalnością inwestycyjną. Jeżeli nie pojawią się
obiektywne przeszkody, to nasze sieci będą jednymi z lepszych w kraju. Wszyscy wiemy, że inwestowanie w sieci to planowanie rozwoju miasta.
Nasze miasto pomimo ograniczonej przestrzeni
ma jeszcze szansę rozwijać się i zmieniać. Z
uwagą więc powinniśmy obserwować działalność
inwestycyjną Spółki, pamiętając również o tym,
że są to inwestycje w infrastrukturę krytyczną, od

której zależy nasze bezpieczeństwo sanitarne.
Generalnie jest nieco inaczej. Nasze zainteresowania dotyczą głównie kalkulowanych przez
Spółkę taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę
i zbiorowe odprowadzenie ścieków. Nikt z nas
nie lubi podwyżek. Dlatego też każdego roku z
niecierpliwością, a nawet z pewną obawą oczekujemy wniosku PWK o uchwalenie nowych taryf.
W biegłym roku podwyżki były znaczne i prawdę
mówiąc, liczyliśmy na chwilowe zamrożenie
cen. Niestety, tegoroczny wniosek taryfowy nie
przewiduje zamrożenia stawek. Stawki mają
wzrosnąć. Co prawda nie będzie to duża zwyżka,
bo woda zdrożeje o 7,2%, a ścieki tylko o 2,5 %,
ale będzie i to już od 1 lipca. W uzasadnieniu,
wnioskodawca wykazał głównie wzrost cen ener-

gii oraz zatwierdzony wcześniej przez Radę Miasta
plan rozwoju i modernizacji urządzeń. Zgodnie
z ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i
zbiorowym odprowadzeniu ścieków Prezydent
Miasta pozytywnie zaopiniował taryfę i skierował
do Rady wniosek o podjęcie uchwały zatwierdzającej taryfę. Ze względów proceduralnych Rada
wniosku nie rozpatrzyła, co oczywiście nie ma
wpływu na dalsze procedowanie. Bezczynność
Rady nie wstrzymuje terminu wprowadzenia nowej
taryfy, jeżeli wniosek taryfowy został złożony zgodnie obowiązującymi przepisami, a Prezydent Miasta nie dopatrzył się uchybień merytorycznych.
W naszym przypadku tak się właśnie stało. I
chociaż Rada nie rozpatrzyła wniosku Prezydenta
i nie podjęła uchwały, to i tak taryfa wejdzie w
życie w zaplanowanym przez Spółkę terminie.

Przed II wojną światową Legionowo słynęło z
Wytwórni Balonów i Spadochronów oraz ze
stacjonującego tutaj 2 Batalionu Balonowego,
w którym służyli m.in. kpt. Zbigniew Józef
Burzyński i pułk. Franciszek Hynek, którzy w
latach 1933-35 triumfowali w zawodach o Puchar Gordona Bennetta, najważniejszego wyróżnienia w sporcie balonowym. s – 4

Anna Mateuszczyk

Ratuj się, gdzie, kto może...
W celu realizacji zadań państwa polegających na
zapewnieniu pomocy każdej osobie znajdującej
się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego
z dniem 1.01.2007r. utworzony został system – Państwowe Ratownictwo Medyczne.
Jednocześnie zlikwidowane zostały placówki
Pogotowia Ratunkowego. Zmiana ta to nie tylko
zmiana nazwy. To prawie rewolucja. A więc po
kolei... s – 4

By samorząd uczniowski działał lepiej
dział władzy. Raz do roku odbywają się wybory do
szkolnych władz: do Sejmu (władza ustawodawcza), do Rady Szkoły (władza wykonawcza) i do
Sądu Szkolnego (władza sądownicza).
W każdym organie władz stany nauczycielski, uczniowski i rodzicielski posiadają równą
liczbę przedstawicieli. Dodatkowo w Sejmie
i Radzie Szkoły są absolwenci. Waga decyzji
podejmowanych przez wszystkie organy jest bardzo wysoka. Sejm uchwala ustawy, najważniejszą,
Wielką, jest Konstytucja, a wśród Małych trzeba
wymienić Regulamin Szkoły. Rada szkoły organizuje wszystkie szkolne imprezy, m.in. WOŚP, czy
Dni Otwarte. Szefem Rady (Premierem) bardzo
często jest uczeń bądź uczennica. Sąd Szkolny
zostawił kiedyś w szkole ucznia, który miał być
wyrzucony za picie alkoholu w szkole, a w czasie
procesu okazało się, że był niewinny. W takiej
atmosferze uczniowie z Raszyńskiej uczą się demokracji (więcej informacji www.rasz.edu.pl ).
Młodzi legionowscy działacze w czasie debaty próbowali odpowiedzieć na pozornie proste,
ale w rzeczywistości wcale niełatwe i zasadnicze
pytania regulujące sprawne działanie uczniów
w szkołach: Kto stanowi samorząd uczniowski? W jaki sposób się wybiera przedstawicieli
samorządu? Jakie są ich obowiązki i uprawnienia? Kto wybiera opiekuna samorządu? Wnioski
z rozmowy były zapisywane na planszy, pojawiły
się między innymi spostrzeżenia dotyczące zalet
działania w samorządzie np. uczenie się podejmowania decyzji i ponoszenia odpowiedzialności,
uczenie się samodzielności i współpracy, dzięki

działaniu samorządu nauczyciele poznają potrzeby uczniów. Uczniowie prezentowali sposoby
działania samorządów w ich szkołach i już pierwsze wystąpienia pokazały, że samorządność
uczniów nie jest na ogół właściwie rozumiana. W
czasie dyskusji okazało się, że większość zgromadzonych nie ma świadomości, iż to uczniowie
powinni wybrać opiekuna samorządu (dyrektor
szkoły tylko wtedy, gdy uczniom się to nie uda).
Rola takiego opiekuna jest niezwykle ważna
i trudna, gdyż powinien motywować uczniów do
działania, mądrze nimi kierować a nie za nich
pracować.
Wielu (większość?) uczniów nie jest świadomych swoich praw, więc pojawiło się w czasie
debaty pytanie, kto powinien być odpowiedzialny
za znajomość prawa przez ucznia.
Zastanawiano się wspólnie, skąd niechęć
do działania? Wśród przyczyn wymieniono: narzucanie zadań przez nauczycieli, brak wsparcia,
brak motywacji.
Co więc należy zrobić, by samorządność
uczniów była samorządnością z prawdziwego
zdarzenia? Dużymi literami zostało zapisane NIE
REZYGNOWAĆ, a potem padały kolejne ważne
propozycje: w przemyślany sposób wybrać opiekuna samorządu, umożliwić uczniom poznanie
ich praw, usprawnić komunikację między uczniami, dzielić się doświadczeniami, rozmawiać z nauczycielami i dyrektorami szkół, współpracować z
Młodzieżową Radą Miasta, badać potrzeby uczniów. Ciekawym wnioskiem było zaproponowanie
zorganizowania Dnia SU w szkole.

fot. E. Vedral

n aszym zdaniem

Bezpłatna pomoc prawna

fot. Redakcja

W kwietniu Rada Miasta dokonała korekty planu rozwoju oraz modernizacji urządzeń
wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2007
– 2009, a także uchwaliła nowy plan na lata 2010
– 2012. Korekta dotyczyła głównie przekazania
Przedsiębiorstwu Wodociągowo – Kanalizacyjnemu „Legionowo” Sp. z o.o. zadań związanych
z budową III etapu kanalizacji sanitarnej. Dalsze
prowadzenie tej inwestycji przez Gminę Legionowo byłoby nieopłacalne z powodu podatku VAT,
którym obciążone zostałoby przedsiębiorstwo
przyjmujące majątek powstały w wyniku działalności
inwestycyjnej Gminy. Inwestycja, którą poprowadzi teraz PWK będzie zasilana z budżetu miasta poprzez zwiększanie kapitału zakładowego.
Dzięki tym rozwiązaniom Spółka staje się jednym
z większych inwestorów na terenie miasta. W
tym roku wartość inwestycji prowadzonych przez
PWK przekroczy 7 milionów zł. Natomiast już w
roku 2010 Spółka planuje podwoić kwotę zainwestowanych środków. W latach 2010 – 2012
zamierza sfinalizować inwestycje na kwotę łączną
32 miliony złotych. Inwestycje finansowane będą
z trzech źródeł. Będą to środki gminne, środki
własne Spółki oraz zewnętrzne środki pomocowe.
Oprócz budowy III etapu kanalizacji sanitarnej
zostaną między innymi zmodernizowane ujęcia
wody, punkt zlewny i przepompownie ścieków.
Jeszcze w tym roku zostanie wdrożony nowatorski
system monitorowania sieci. Zaplanowano również
budowę 8 km sieci wodociągowej (każdego roku
po 2 km). Ujęcia wody i przepompownie ścieków
zostaną wyposażone w rezerwowe źródła zasilania,
co zapewni nam ciągłość dostawy wody i odbioru
ścieków w przypadku awarii bądź planowanych
wyłączeń zasilania podstawowego. Zostanie również
zmodernizowana siedziba Spółki. Obecnie Spółka
zakończyła modernizację zaplecze logistycznego,
a w przyszłym roku planuje zmodernizować część
biurową siedziby. Każdy, kto miał okazję zapoznać

Debata na sali konferencyjnej Ratusza była bardzo ożywiona.
Choć początkowo wydawało się, że debata
będzie polegała na odczytaniu standardowych
sprawozdań z działalności samorządów, tak
się nie stało. Na szczęście zaczęto mówić nie
tylko o tym, co dobre, ale o realnej sytuacji,
o problemach, o których trzeba mówić otwarcie,
bo one są. Nie sztuka chować głowę w piasek,

sztuka dostrzec, co nam dolega i szukać leku,
który nam pomoże. Debata taką rolę spełniła,
uczniowie wyszli z niej bogatsi o wiedzę, która,
oby, pomogła młodym działaczom usprawnić
funkcjonowanie samorządów w ich szkołach.
Powodzenia.
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Z pracy Rady Miasta ...

Bogdan
Kiełbasiński

ny, której członkowie chlubnie zapisali się w
historii naszego miasta: Leon Rykaczewski:
Barbara Rykaczewska, Gabriela RykaczewskaGabrysiak, Genowefa Rykaczewska, Wojciech
Leon Rykaczewski – w okresie okupacji działający w konspiracji niepodległościowej, w
latach późniejszych oddani pracy zawodowej
i społecznej, szanowani
obywatele miasta.
Uchwała zmieniająca uchwałę w
sprawie uchwalenia
Regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie Legionowo – jest to uchwała
związana z przejęciem
przez Gminę Legionowo z dniem 1 lipca br.
obowiązku odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców miasta i dostosowaniem postanowień
regulaminu do nowych
rozwiązań w zakresie seUroczyste nadanie tytułu honorowego obywatela
gregacji odpadów i ich
Legionowa Arturowi Żmijewskiemu.
przygotowania do odUchwała w sprawie nadania nazwy
bioru. W Regulaminie zapisano również upulicy w Legionowie – jest to kolejna uchwała
rawnienia Straży Miejskiej do kontrolowania
związana z obchodami jubileuszu 90-lecia nadamieszkańców pod względem posiadania aknia nazwy Legionowo. Niniejszą uchwałą Rada
cesoriów do sprzątania po swoich zwierzętach.
Miasta zmieniła nazwę ulicy Wodociągowej (na
Uchwała zmieniająca uchwałę w
sprawie Programu Stypendialnego w
odcinku od ul. Strużańskiej do ul. Grudzie), na
Gminie Legionowo – uchwała wprowadziła
ppłk. Franciszka Hynka – postaci historycznej,
zmiany podyktowane zwiększeniem środków
dwukrotnego zwycięzcy Międzynarodowych Zaprzyznawanych na stypendia sportowe, a także
wodów Balonowych o Puchar im. Gordona Bennetta, związanego z legionowskim garnizonem
zniosła istniejące dotychczas ograniczenia w
mieszkańca naszego miasta.
ubieganiu się o stypendia. Aktualnie nasi uzUchwała w sprawie nadania nazwy
dolnieni sportowcy będą mogli ubiegać się o
stypendium co roku, a nie tylko dwa razy w ciągu
rondu u zbiegu ulic Bolesława Chropięciu lat.
brego, Artura Grottgera i ks. Augustyna
Kordeckiego w Legionowie – następna
uchwała jubileuszowa nadająca nazwę Rondo
Rodziny Rykaczewskich. Jest to hołd dla rodzi-

uhonorowanych obywateli miasta dołączył
przedstawiciel młodego pokolenia, absolwent
L.O. im. M. Konopnickiej, jeden z najpopularniejszych polskich aktorów, działacz społeczny,
ambasador UNICEF’u aktywnie uczestniczący w
życiu kulturalnym naszego miasta.

Od ostatniego wydania gazety odbyły się
dwie sesje Rady Powiatu.Na XXX Sesji 30 kwietnia
br. 17 głosami za, przy 4 głosach wstrzymujących
się i braku głosów przeciw podjęto uchwałę w
sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Legionowie. Na majowej XXXI Sesji Rady
Powiatu odebrali nagrody i gratulacje za swoje
osiągnięcia laureaci konkursu fotograficzno-ekologicznego pt. „Zimowa stołówka”

o samorządzie terytorialnym
miasta Legionowo
W czwartym już turnieju, który odbył się 19 maja w
Ratuszu, udział wzięli legionowscy gimnazjaliści.
Głównodowodzącą była Beata Narel i właśnie ona wraz z współorganizatorką Emilią Vedral
czuwała nad przebiegiem ciekawych i różnorodnych
konkurencji.
Nie był to z pewnością tradycyjny konkurs.
Rozpoczął się „wędrówką” zespołów biorących
udział w turnieju po różnych wydziałach urzędu.
Ta gra terenowa, miała sprawdzić, czy uczniowie
potrafią w praktyce wykorzystać swą wiedzę, czy zdobędą informacje, jak załatwić
sprawy, które mieli określone w zadaniach. Konkurs sprawdzał również, jak obywatele mogą wpływać na decyzje władz terytorialnych. Zespoły próbowały wejść także
w rolę doradcy prezydenta i szukały argumentów, które pomogłyby rozwiązać dylemat władz miasta. Po zapoznaniu się z krótką historyjką o próbie skorumpowania
urzędnika, uczniowie zajęli się tworzeniem zasad obowiązujących, ich zdaniem,
urzędników. Były też konkursowe pytania sprawdzające wiedzę o funkcjonowaniu i
uprawnieniach samorządów terytorialnych.

niorów i Młodzieżowców w Pływaniu w Ostrowcu Świętokrzyskim wywalczył trzy złote i jeden srebrny medal) i trenerskich – Rafał Perl
wprowadził swojego podopiecznego do kadry
narodowej młodzików.

Z pracy Rady Powiatu ...
Anna
Mateuszczyk

Turniej
wiedzy

Wszystkim nagrodzonym gratuluję i życzę dalszych sukcesów.

Barbara Wymazał 12-letnia uczennica Szkoły
Podstawowej Nr 2 w Legionowie
I miejsce za pracę „Mieszkańcy mojego królestwa”
Martyna Szarow – 11 lat, uczennica Szkoły
Podstawowej w Skrzeszewie
II miejsce – praca pt. „Ptasie śniadanie”
Mateusz Sierawski – 11 lat, uczeń Szkoły
Podstawowej w Skrzeszewie
III miejsce – praca pt. „Zimowa stołówka”

fot. E.Vedral

Od ostatniego świątecznego wydania
gazety odbyły się dwie sesje Rady Miasta.
Podjęto w sumie 30 uchwał. Sesja kwietniowa
była zwykłą roboczą, natomiast w maju sesja
miała specjalny uroczysty charakter i podjęto na
niej kilka uchwał związanych z obchodami 90-lecia nadania naszemu miastu nazwy Legionowo.
Poniżej przedstawiam kilka wybranych uchwał,
które powinny zainteresować legionowian:
Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta z tytułu
wykonania budżetu Gminy Legionowo
za 2008 rok – podejmując tę uchwałę, Rada
pozytywnie oceniła pracę Prezydenta i wykonanie budżetu za rok 2008. Należy podkreślić,
że ważnym argumentem za przyjęciem niniejszej
uchwały była również pozytywna opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej.
Uchwała w sprawie uchwalenia
planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa Wodociągowo-Kanalizacyjnego „Legionowo” Sp.
zo.o. na terenie Gminy Legionowo na
lata 2010-2012 – niniejsza uchwała umożliwi
dalszy rozwój sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, a także jej unowocześnienie. Realizacja przyjętego planu zwiększy dostępność ww.
usług dla mieszkańców i podniesie ich jakość.
Uchwała w sprawie udzielenia umocowania przedstawicielom Rady
Miasta Legionowo do działania przed
Trybunałem Konstytucyjnym – uchwała
upoważniła Prezydenta Miasta do występowania
przez składem sędziowskim Trybunału Konstytucyjnego w ramach postępowania związanego
ze złożonym przez Gminę Legionowo wnioskiem
o zbadanie konstytucyjności ustawy nakładającej
na gminy obowiązek wypłaty odszkodowań właścicielom działek zajętych pod drogi publiczne.
Uchwała w sprawie nadania tytułu
Honorowego Obywatela Miasta Legionowa Arturowi Żmijewskiemu – tytuł
przyznany został w związku z jubileuszem 90lecia miasta Legionowo. Do grona wcześniej

aktualności samorządowe

Głównodowodząca Beata Narel czeka na ogłoszenie wyników przez jury
(Małgorzata Luzak i Anna Gogolewska)

Kolejnymi uhonorowanymi gośćmi byli: pływak
Dawid Szulich, tegoroczny maturzysta Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Legionowie i jego trener Rafał Perl. Otrzymali
nagrody i gratulacje za wybitne osiągnięcia sportowe (Dawid na Głównych Mistrzostwach Se-

Wicestarosta wręcza nagrodę zwyciężczyni konkursu Basi Wymazał.

Jest wyrok TK, są odszkodowania

Oddzielny problem stanowi sposób
ustalania wysokości odszkodowań. Naszym
zdaniem przepisy wykonawcze do ustawy
są mało precyzyjne i w rezultacie rzeczoznawcy majątkowi do ustalenia wartości
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gruntów zajętych pod drogi przyjmują
ceny działek budowlanych. Wszystko to
stanowiło podstawę naszego wystąpienia
do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem
o zbadanie zgodności z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej wymienionych wyżej

aktów prawnych. 19 maja br. Trybunał ostatecznie rozwiał nasze nadzieje. Stanęliśmy
przed jednym z największych wyzwań, z jakimi musimy się zmierzyć jeszcze w tej kadencji. Musimy wypłacić odszkodowania za
około 29 ha. Kwota odszkodowań wyniesie
około 116 milionów zł. W najbliższym czasie
Urząd Miasta uruchomi wypłaty. W pierwszej kolejności otrzymają je osoby, którym
wydano decyzje o ustaleniu i wypłacie
odszkodowań za grunt zajęty pod drogi publiczne, a których wykonanie zostało wstrzymane do czasu rozstrzygnięcia wniosku
przez Trybunał Konstytucyjny.

fot. Redakcja

Przepisy ustawy z dnia 13 grudnia
1998 roku wprowadzające reformy w administracji publicznej nałożyły na gminy
obowiązek wypłacenia odszkodowań za
grunty zajęte pod drogi gminne, a nie
będące ich własnością. Ustawa ta, w
sposób szczególny dotknęła Gminę Legionowo. Nasze miasto, powstało głównie na
skutek parcelacji i sprzedaży dóbr Potockich. Przeprowadzona w latach dwudziestych i trzydziestych
parcelacja obejmowała wydzielenie działek budowlanych
wraz z drogami dojazdowymi. W ten
sposób jeszcze przed II wojną światową
powstała sieć dróg lokalnych, których regulacje prawne musi przeprowadzić obecny
samorząd. Od samego początku drogi te
miały charakter publiczny i przez ponad 70
lat służyły tym celom. Nasz samorząd stoi
na stanowisku, że wraz z przekazaniem
gminom dróg obciążonych roszczeniami
powinny być również przekazane środki na
regulacje prawne.

Przed siedzibą TK.

Odszkodowania mocno zaciążą na
budżecie miasta i w sposób istotny wpłyną
na dalszy rozwój inwestycji komunalnych.
Pierwsze środki na ten cel już pojawiły
się budżecie. Na ostatniej Sesji Rady Miasta podjęto uchwałę zmieniająca uchwałę
budżetową na 2009 r. wprowadzając między innym do budżetu 500 tys. złotych na
zaspokojenie roszczeń.

fot. E.Vedral

19 maja br. Trybunał Konstytucyjny ostatecznie rozwiał nasze nadzieje

Uczniowie z dużym zaangażowaniem podchodzili do każdego
konkursowego zadania.
Wszystkie zespoły zaimponowały wiedzą, pomysłowością i pasją, z jaką
wykonywały poszczególne konkurencje turnieju. Zwycięzcą został zespół z Gimnazjum Salezjańskiego. Brawo!

Małgorzata Luzak

Dyżury Radnych:

W czwartki, w godz: 15:00 – 16:00
w Biurze Rady Miasta Legionowo
przy ul. J. Piłsudskiego 41, III p. pokój 4.02

Wiesław Karnasiewicz

Nasze Miasto

29 maja w ramach Dni Legionowa odbył się kolejny koncert
z udziałem utalentowanych uczniów legionowskich szkół.
W ZSO nr 2 wyczekiwany zawsze przez uczniów Festiwal Młodych Talentów stał się
już tradycją. Dotychczasowe festiwale skutecznie przekonały wszystkich, że „talentów ci u
nas dostatek”. 21marca odbył się pierwszy miejski festiwal zorganizowany dla uczniów legionowskich szkół z okazji Pierwszego Dnia Wiosny. Jego popularność skłoniła organizatorów
(Małgorzatę Luzak i Grażynę Wesołowską) do zaprezentowania młodych artystów mieszkańcom naszego miasta. W koncercie, nad którym patronat objął Starosta Powiatu Jan Grabiec,
legionowski kandydat do EUROPARLAMENTU, udział wzięły dwa legionowskie licea: I LO im.
M. Konopnickiej i II LO im. Króla Jana III Sobieskiego. Festiwal rozpoczął nastrojowo - patriotyczny program, w którym wystąpili utalentowani artyści z Konopnickiej, w drugiej części koncertu w nastroju lekkim, łatwym i przyjemnym widzowie mogli podziwiać młode talenty z II LO.
Jako pierwszy wystąpił chór pod dyrekcją Danuty Baranowskiej, który pięknie wykonał
kilka znanych pieśni, między innymi:” Piękna nasza”, „Witaj majowa jutrzenko”„ Matczyne ręce”.
Potem nadszedł czas na indywidualne popisy i talenty z I LO udowodniły, że mają różnorodne
uzdolnienia. Bardzo podobały się piosenki w wykonaniu Marty Pawlak i Arlety Sputowskiej
.Zainteresowanie wzbudziła też wiązanka melodii zagrana na pianinie przez Stanisława
Kutrowskiego oraz „Santa Lucia”, którą na trąbkach zagrali Czarek Gąsiorowski i Rafał Wróbel.
Urozmaiceniem był hip hop w wykonaniu Łukasza Kongiela. Dużo oklasków zdobył duet : Kasia
Karwowska i Przemek Paszyń za piosenkę z musicalu „Romeo i Julia” a także, kończący występ
Konopnickiej, Artur Szałkowski i doskonale zaśpiewane przez niego „Ave Maria” i „Oda do
radości”.
W drugiej części koncertu zabłysnęły talenty z Sobieskiego. Fragmenty słynnej Fredrowskiej „Zemsty”, w kostiumach z epoki, brawurowo zaprezentowało koło teatralne pod kierunkiem Elżbiety Wieczorek. Menuet (przygotowany przez Ewę Witecką) był dopełnieniem
sztuki, przeniósł nas w czasy baroku i pokazał, jak bawiono się za panowania patrona szkoły.
A potem zmiana atmosfery i przenieśliśmy się w XXI wiek . Kasia Świeściak, świetnie zaśpiewała
znaną piosenkę Christiny Aquilery „Beautiful”. Boysband (Daniel Sochocki, Marcin Cygan
i Mikołaj Piekarski) z przebojem Backstreet Boys „I want it that way” podbił serca wszystkich
widzów. Reakcja widowni była niesamowita.
Moc braw zdobył także gimnazjalista Damian Krawczyk, który z prawdziwym talentem wykonał
na ksylofonie „Lot trzmiela” oraz Maciek Wagnerowicz i zagrany na syntezatorze „Taniec w
słońcu” Łosowskiego.
Program zakończyli tegoroczni maturzyści, którzy choć już skończyli szkołę, nadal chcieli
występować w jej barwach, co z pewnością dobrze świadczy o atmosferze w Sobieskim.
Natalia Skurzewska, Grzegorz Łukasik i Asia Chodakowska rozbawili widzów scenką kabaretową
pt. „Kobieta”. Nastrojowo-blusowymi przebojami pożegnali widzów Asia Chodakowska i Tomek
Troczyński.

Komunikacyjny labirynt
Józef
Dziedzic
Dla bardzo wielu mieszkańców Legionowa codzienne dojazdy do Warszawy stają się
coraz większą udręką. Zatłoczone do granic
wytrzymałości drogi, wysokie koszty dojazdu
wynikające przede wszystkim z ilości nadmiernie
zużytego paliwa, kierują nasze myśli w stronę innych rozwiązań komunikacyjnych. Przebudowa
traktu kolejowego wiodącego z Legionowa do
Warszawy spowoduje zasadniczą poprawę
komunikacji kolejowej. Zabiegi władz miasta,
z udziałem radnych Stowarzyszenia Nasze Miasto Nasze Sprawy, zostały uwieńczone sukcesem. Od 1 grudnia bieżącego roku planuje się
uruchomić połączenia realizowane przez Szybką
Kolej Miejską. Jest to rodzaj naziemnego metra.
Samorząd będzie zmuszony wydatkować na
ten cel sporą kwotę pieniędzy. Warto ponieść
takie koszty, by w ciągu dwudziestu paru
minut dojechać do stacji Warszawa Gdańska.
Oczywiście w dalszym ciągu funkcjonować
będą połączenia realizowane przez Koleje
Mazowieckie. Oferta ta zapewne zachęci wielu
zmotoryzowanych do zmiany środka lokomocji.
Planuje się, by SKM docierał nie tylko do centralnej części miasta, lecz także na Piaski.
Niestety w zakresie komunikacji drogowej informacje są mniej optymistyczne. Warunki dojazdu do Warszawy nie ulegną w najbliższej
przyszłości znacznej poprawie. Niestety możliwości samorządu gminnego są ograniczone.
Drogi wiodące do Warszawy są drogami krajowymi. Samorząd czyni starania, by przyspieszyć
te ważne dla miasta inwestycje. Do końca
bieżącego roku planuje się oddać do użytku
drugą nitkę wiaduktu, której dobrodziejstwa
będą odczuwalne dopiero po wybudowaniu
odcinka ulicy Warszawskiej pomiędzy Jabłonną
a wiaduktem. Niestety data rozpoczęcia realizacji
tej inwestycji nie jest ściśle określona, być może
nastąpi to jeszcze tego roku. Jeżeli tak by się

rys. Krzysztof Kiełbasiński

Młode talenty znów
na scenie...
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stało, to z końcem 2010 roku moglibyśmy odczuć
poprawę w komunikacji z Warszawą. Lecz niestety do wybudowania mostu północnego nie
byłaby ona odczuwalna w sposób zasadniczy.
Sytuacja w zakresie przejezdności ulic wewnątrz
miasta jest także trudna. Ulegnie ona poprawie po
planowanym w 2011 roku uruchomieniu pod torami tunelu łączącego Aleję Róż z Aleją Krakowską
oraz ulicą Jagiellońską. Jednocześnie planuje się
wybudowanie w 2010 r. ulicy biegnącej pomiędzy
torami a jednostką wojskową, łączącej przejazd
kolejowy Aleja Legionów – Piaskowa z przejazdem Kwiatowa-Polna. Połączy ona ze sobą Bukowiec, Piaski oraz III Parcelę i pozwoli na szybkie dotarcie w rejon targowiska oraz stadionu.
Zdecydowanie sytuację poprawiłoby wybudowanie jeszcze jednego tunelu pod torami.
Przygotowując taką inwestycję, Rada Miasta
na wniosek prezydenta, wydzieliła środki w
budżecie w celu opracowania studium w zakresie możliwości budowy takiego tunelu. Istnieją warunki terenowe do zbudowania tunelu

łączącego ze sobą ulicę Kwiatową z Polną,
wspomnianą wcześniej ulicę biegnącą pomiędzy
torami a jednostką wojskową z ulicą 3 Maja
lub Kazimierza Wielkiego i tunelu łączącego
ul. Z. Krasińskiego z ul. Szczyglą. Ocenia się,
że dla usprawnienia komunikacji wewnątrz
miasta potrzeba ogółem 2-3 tunele. Wyrok
Trybunału Konstytucyjnego w zakresie wypłaty
za grunty zajęte pod drogi na pewno opóźni ich
budowę Jeden tunel to wydatek 20 – 40 mln zł.
Aktualnie trwają przygotowania do przebudowy ulicy Sobieskiego, która po modernizacji
udrożni ruch w kierunku ulicy Warszawskiej.
Wydaje się, że tak zwane rezerwy w zakresie poprawy organizacji ruchu tkwią jeszcze
w możliwości zastosowania większej ilości
rond oraz instalowania sygnalizacji świetlnej
na głównych ulicach naszego miasta.

Nietypowe otwarcie …

fot. E. Witecka

Na początku były przygotowania i obawy, czy deszcz nie popsuje uroczystości. Jednak, choć o godzinie 18,00 nad Legionowem zawisły chmury, na otwarcie boiska przybyli wszyscy zaproszeni goście,
młodzież oraz rodzice. Na ten obiekt szkoła
czekała długo, ale doczekała się boisk
i bieżni z prawdziwego zdarzenia. Nic
dziwnego, że zainteresowanie legionowian
było duże. Nie było tym razem tradycyjnego
przecięcia wstęgi. Wstęgę przerwał zwycięzca
biegu na 200 metrów, oczywiście biegu po
nowiutkiej bieżni. Po tym fakcie, dyrektor ZSO
nr 2 Małgorzata Sujak ogłosiła, że obiekt jest
oficjalnie otwarty. Okolicznościowe przemówienia, występy przedszkolaków, rozgrywki sportowe i pokaz umiejętności chirliderek uświetniły
i urozmaiciły uroczystość. Deszcz spadł, ale
tylko na chwilę, więc nie przerwał ani meczów,
ani popisów. Żeby i duch był syty, i ciało miało
trochę przyjemności, każdy mógł skosztować
kiełbasek z rożna i wypić coś smacznego.

Menuet w strojach z epoki.
Koncert jeszcze raz udowodnił, że w legionowskich szkołach mamy wiele talentów i z pewnością
o niektórych z nich jeszcze nieraz usłyszymy.
P.S. Dobrym obyczajem byłoby nieopuszczanie sali po swoim występie, tylko dopingowanie
kolegów z innej szkoły. Warto zwrócić na to uwagę w przyszłorocznym koncercie.

Z pewnością uczniowie ZSO nr 2 będą
teraz chętniej wychodzili na lekcje WF na
dwór, bo mają naprawdę świetne warunki, by
rozwijać swoje talenty sportowe.

Redakcja

Małgorzata Luzak
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fot. E. Witecka

Boysband podbił serca widzów.

Władze miasta i powiatu na uroczystości otwarcia obiektu w ZSO nr 2.

fot. E. Witecka

fot. E. Witecka

... czyli małe co nieco o otwarciu zespołu boisk przy Zespole
Szkół Ogólnokształcących nr 2, które odbyło
się uroczyście 5 czerwca 2009 r.

Rozgrywki na nowo otwartym boisku.
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Legionowo – balonowe miasto
Paweł
Lewandowski
Przed II wojną światową Legionowo
słynęło z Wytwórni Balonów i Spadochronów
oraz ze stacjonującego tutaj 2 Batalionu Balonowego, w którym służyli m.in. kpt. Zbigniew
Józef Burzyński i pułk. Franciszek Hynek, którzy
w latach 1933-35 triumfowali w zawodach o
Puchar Gordona Bennetta, najważniejszego
wyróżnienia w sporcie balonowym.
Chcąc przypomnieć trochę historii naszego
miasta, władze Legionowa, w ramach obchodów 90-tej rocznicy nadania nazwy Legionowo, zorganizowały w dniach 29-31 maja
Festiwal Wiatru, podczas którego mieliśmy
możliwość obejrzeć zawody balonów, paralotni
z napędem, latawców dla dzieci, pokaz skoczków spadochronowych oraz przeloty samolotów.
Od wieków ludzie zazdrościli ptakom
i marzyli o lataniu. I rzeczywiście jest czego
zazdrościć, ponieważ unoszenie się w przestworzach jest czymś wspaniałym. Często czujemy się wtedy wolni i podekscytowani ob-

Projekt wstępny balonu wykonany
przez Zakłady Balonowe KUBICEK.

NASZE ZŁOTKA

serwowaniem świata z dużej wysokości. Sam
miałem przyjemność latać kilkakrotnie samolotem i szybowcem, a podczas Festiwalu Wiatru wziąłem udział w przygotowaniach do startu
balonu „Stalowa Wola”, który zajął 10 miejsce
na 18 startujących załóg. Jak się przekonałem,
latanie balonem jest czymś niesamowitym i
polecałbym takie przeżycie każdemu. Sam
balon ma ok. 25 m. wysokości, czyli mniej
więcej tyle, ile liczy sobie kilkupiętrowy blok
mieszkalny. Aby lot balonem był bezpieczny,
pogoda musi być stabilna a powietrze bardzo
spokojne. Nie może być opadów deszczu oraz
oznak zbliżającej się burzy. Prędkość wiatru
w porywach nie powinna przekraczać 4 m/s.
Najlepsze warunki do lotów panują od świtu do
godziny 9.00 rano i późnym popołudniem na
2-3 godziny przed zachodem słońca.
Przed wojną Legionowo szczyciło się
swoim balonem „SP – ANH LEGIONOWO”,
który uczestniczył w wielu imprezach i zawodach w kraju, jak i za granicą. Dzisiaj wśród
legionowskich samorządowców krąży pomysł
wskrzeszenia tamtych tradycji. Mówi się o zakupie balonu, który promowałby nasze miasto w
różnych zakątkach kraju i świata. W taki sposób
już promuje się m.in.: Białystok, Stalowa Wola,
Konin, Grudziądz i jeszcze kilka innych miast.

Wielki sukces siatkarek z
gimnazjum nr 4 w Legionowie. W
dniach 4-6 czerwca odbyła się gimnazjada wojewódzka w Siedlcach. Uczennice gimnazjum nr 4 wygrały
wszystkie mecze i zdobyły mistrzostwo województwa mazowieckiego.
W ten oto sposób awansowały do
finału krajowego, który odbędzie
się 12-14 czerwca w Radomiu.
W finale wystąpi 16 drużyn z poszczególnych województw. Nasz zespół wystąpił
w składzie: Małgorzata Gryziak, Iga Chojnacka, Mariola Chudy, Ewelina Szalast, Agnieszka Dzikon, Magda Dybek, Kinga Dybek,
Marta Lewańska, Monika Kuczko, Karolina
Dąbkowska, Joanna Chmiele-wska, Sara Struniawska. Trenerem zespołu jest Janusz Patriak, którego wspierali Krzysztof Kuna oraz Andrzej Kucharski – kierownik zespołu. Wielkie
brawa dla dyrekcji Zespołu Szkół na Piaskach,
szczególnie dla pani dyrektor Zoji Dąbrowskiej,
za kolejny sukces szkoły.
Trzymamy kciuki za mistrzowski start w
finale krajowym.

Drużyna siatkarek z gimnazjum nr 4 w Legionowie.

Józef Dziedzic

PJdsłuchane jednym uchem
POMÓŻ !

Zapewne słyszeliście Państwo o plebiscycie „Srebrne Usta” organizowanym przez
Program 3 Polskiego Radia. W myśl przysłowia
„mowa jest srebrem, a milczenie złotem”
słuchacze Trójki wybierają osobowości wyróżniające się niebanalnym lub osobliwym językiem i poczuciem humoru. Na przykład
zdobywcą „Srebrnych Ust” w 2005 r. był Józef
Zych za wypowiedź: „Wysoki Sejmie, nie po
raz pierwszy staje mi... przychodzi mi stawać...

Około 20 maja na ul. Słowackiego w Legionowie przybłąkała się
młodziutka (ok. 10-11 miesięcy) suczka.
Jest nieduża, ładna, zgrabna i przemiła.
Ma świetny charakter. Choć to jeszcze
psie dziecko, pilnuje się człowieka. Jest
bardzo przyjazna, radosna i ufna. Lubi
się bawić. Pomóżcie ją uratować przed
schroniskiem. Zapewniamy bezpłatną
sterylizację, gdy dojrzeje.
kontakt

506 403 514

przed Izbą. Wysoki Sejmie staje mi w pamięci
pan poseł...”.

Podobną statuetkę można byłoby przyznawać samorządowcom, ponieważ również
pełnią funkcje publiczne i również miewają
oryginalne wypowiedzi. Poniżej przytaczam
najśmieszniejsze wypowiedzi legionowskich
włodarzy:
J Radny na temat turnieju siatkarek organizowanego w Legionowie: „Serdecznie zapraszam szczególnie panów, ponieważ będzie
na co popatrzeć”. J Radny do radnego na
temat zakłócania porządku przez młodzież na
jednej z ulic: „Panie radny, to niech Pan tam
pojedzie swoim nowym autem, włączy muzykę
i spróbuje ich zagłuszyć”. J Przewodniczący
Rady podczas sesji: „Proszę wyłączyć telefony,
a najlepiej proszę włączyć w nich wibracje”
J Przewodniczący Rady podczas sesji: „Prezydent jest, no wiadomo ... umocowany” J Radny: „Przewodniczący czyta to, jakby wygłaszał

ogłoszenia parafialne”. J Przewodniczący do
Wiceprzewodniczącego Rady podczas odczytywania jednej z długich opinii: „Panie wiceprzewodniczący, czy już Pan się zmęczył,
bo jak tak, to teraz poczytałby drugi wiceprzewodniczący”. J Radny do prezydenta
podczas sesji: „Panie prezydencie, Pan to już
ma chyba dosyć tego chwalenia”. J Radny
mylący Naczelny Sąd Administracyjny z NASA:
„Ja zaskarżyłbym tę uchwałę do NASA”.J
Przewodniczący jednej z komisji do pani w leciwym wieku, reprezentującej jedną z legionowskich instytucji, która miała zabrać głos na
końcu posiedzenia komisji: „ Może Pani poczekać tutaj albo udać się do sali naprzeciwko,
gdzie trwa konkurs młodych talentów”. J Pytanie radnego: „Kto to jest ten reedukator?”.
Żartobliwa odpowiedź przewodniczącego jednej z komisji: „Dowie się Pan, jak skorzysta z
jego usług.”

Paweł Lewandowski

Legionowski rekord Guinessa!
W dniu 5.06 b. r. odbyło się uroczyste
otwarcie zespołu boisk przy Zespole Szkół
Ogólnokształcących nr 2. W czasie tej uroczystości legionowski przedsiębiorca, producent chrupek kukurydzianych Andrzej Borowik,
postanowił ustanowić rekord Guinessa w długości wytworzonej chrupki. Czynny udział, w
ustanowieniu rekordu, brały dzieci. Wszyscy
bawili się znakomicie. Rekord został ustanowiony i wynosi ponad 52 m. Przedmiot rekordu
Redakcja
został schrupany.

23 czerwca br. minie
pierwsza rocznica śmierci
radnego Rady Miasta Legionowo,
znanego lekarza-urologa

dr. Andrzeja Kurpińskiego

Z tej okazji przedstawiciele władz
samorządowych miasta złożyli
kwiaty na grobie zmarłego.

Bezpłatna pomoc prawna

W Warszawie działa 5 akademickich poradni prawnych,
zwanych klinikami, skupiających studentów prawa lub administracji, którzy pod opieką i kierownictwem pracowników naukowych warszawskich uczelni udzielają bezpłatnych porad prawnych
osobom niezamożnym. Każda porada w formie opinii zanim
Stanisław
zostanie przekazana osobie, która o nią prosi, jest dokładnie
sprawdzona przez prawników praktyków współpracujących
Kraszewski
z poradnią albo pracowników naukowych uczelni. Poradnie
świadczą pomoc prawną w szerokim zakresie. W sprawach cywilnych mogą np. pomóc w wyjaśnianiu
treści zawieranych umów; w zakresie spraw rodzinnych wyjaśnić, jak sporządzić pozwy rozwodowe
czy alimentacyjne; a w sprawach spadkowych można liczyć na pomoc poradni w zrozumieniu zasad
dziedziczenia ustawowego i sporządzania testamentów. Ponadto poradnie pomagają w uzyskaniu
świadczeń z funduszy pomocy społecznej, dochodzeniu spraw w toku postępowań przed urzędami, w
tym skarbowymi, ułatwiają realizację uprawnień pracowniczych, osób niepełnosprawnych, pacjentów,
lokatorów, spółdzielców, a także cudzoziemców i uchodźców.
Bezpłatna, rzetelna porada świadczona jest z reguły tym osobom, których sytuacja finansowa
nie pozwala na pełne pokrycie kosztów odpłatnej pomocy prawnej udzielanej przez kancelarie adwokackie. Poradnia może zrezygnować z prowadzenia sprawy na każdym etapie, gdy klient zechce
skorzystać z odpłatnej pomocy adwokata lub radcy prawnego. Praca nad sprawą prowadzona jest
z zachowaniem pełnej poufności, a udzielenie pomocy prawnej przez poradnie następuje zawsze w
formie pisemnej.
Jesteś niezamożny – masz problem prawny – mogą pomóc Ci bezpłatnie Studenckie Poradnie prawne w Warszawie: Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji 00-927 Warszawa
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 tel. 552 43 18, 552 08 11 • Wyższa Szkoła Handlu i Prawa
im. Ryszarda Łazarskiego 02-662 Warszawa ul. Świeradowska 43 sala 21 tel. 543 53 18 • Wyższa
Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej 02-486 Warszawa Al. Jerozolimskie 200 pokój
138 tel. 539 19 39 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego,
Wydział Prawa 03-301 Warszawa ul. Jagiellońska 59 tel. 519 22 38 • Fundacja Akademia Iuris 00227 Warszawa ul. Freta 20/24a tel. 498 72 30

Ratuj się, gdzie, kto może ...
W celu realizacji zadań państwa polegających na zapewnieniu pomocy każdej osobie
znajdującej się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego z dniem 1.01.2007 r. utworzony został system - Państwowe Ratownictwo Medyczne. Jednocześnie zlikwidowane zostały placówki Pogotowia
Ratunkowego. Zmiana ta to nie tylko zmiana nazwy. To prawie rewolucja. A więc po kolei...
W karetce nie zawsze będzie lekarz. Tylko zespoły specjalistyczne, powszechnie znane jako
R-ki w swoim składzie mają lekarza. Jest to lekarz systemu posiadający tytuł specjalisty lub specjalizujący
się w dziedzinie medycyny ratunkowej. Do 31.12.2020 r. lekarzem systemu może być również lekarz
posiadający specjalizację lub tytuł specjalisty w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii, chorób
wewnętrznych, chirurgii ogólnej, chirurgii dziecięcej, ortopedii i traumatologii narządu ruchu, ortopedii
i traumatologii, lub pediatrii.
Natomiast zespoły podstawowe, w skład których wchodzą co najmniej dwie osoby uprawnione
do wykonywania medycznych czynności ratunkowych, w tym pielęgniarka systemu lub ratownik medyczny, nie muszą i coraz częściej mieć nie będą w swoim składzie lekarza. Wynika to z kilku powodów.
Przede wszystkim nie ma tylu lekarzy wymienionych wyżej specjalności chętnych i mających predyspozycje do pracy w Ratownictwie Medycznym. Jest to bowiem praca wykonywana w nocy, w niedziele
i święta, po godzinach podstawowego zatrudnienia, a przede wszystkim związana z ogromnym stresem. Ale głównym powodem zlikwidowania obowiązkowego udziału lekarza w składzie zespołu jest
ścisłe określenie zadań Ratownictwa Medycznego. W ramach tych zadań jest dokonywanie oceny
stanu zdrowia osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego i podejmowanie medycznych czynności
ratunkowych. Wykonywać to mogą, zgodnie z ustawą, ratownicy medyczni.
Zawód ratownika medycznego może wykonywać osoba, która ukończyła studia wyższe na
kierunku (specjalności) ratownictwo medyczne lub ukończyła szkołę policealną i posiada dyplom
potwierdzający uzyskanie tytułu zawodowego „ratownik medyczny”.
Ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym nie zawiera przepisów nakazujących lub
zezwalających na podejmowanie jakichkolwiek działań leczniczych poza czynnościami ratunkowymi.
W praktyce wygląda to tak, że nie uzyskamy porady lekarskiej, nie otrzymamy recepty ani skierowania
na badania, konsultacje, itp. Przede wszystkim dlatego, że ratownik medyczny nie posiada ani takich
uprawnień, ani takich możliwości. Po wtóre dlatego, że pacjent nie ma wstępu na teren placówki Ratownictwa Medycznego. Zresztą gdyby nawet tam wszedł, to i tak nie uzyska pomocy, ponieważ w
nowym systemie zlikwidowano ambulatoria funkcjonujące do niedawna przy pogotowiach ratunkowych. Wszystkie czynności medyczne podejmowane są w miejscu zdarzenia lub w karetce. A jeżeli stan
chorego tego wymaga, po udzieleniu pierwszej pomocy pacjent przewożony jest do najbliższego Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (SOR) lub do szpitala, a stamtąd w razie konieczności do najbliższego
zakładu opieki zdrowotnej udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej w odpowiednim zakresie.
Kiedy wzywamy zespół Ratownictwa Medycznego?
W stanach zagrożenia życia, a więc w razie drgawek, utraty przytomności, krwotoku,
niewydolności oddechowej (duszność), niewydolności krążeniowej (zawał serca-nagły, silny ból w
klatce piersiowej ) nagłego porodu, wypadków.
Nie wzywamy karetki do wysokiej gorączki, wymiotów, kaszlu, biegunki, wysypki. Pomocy w tym
zakresie udzielają placówki Podstawowej Opieki Zdrowotnej. Zapewniają ją przez całą dobę, również w
niedzielę i w święta. W nocy oraz w dni wolne mogą świadczyć pomoc samodzielnie lub zlecać innym
zakładom.
Pacjenci Przychodni „Zdrowie” mieszczącej się w Legionowie przy ul.Sowińskiego 15 A
korzystają z pomocy w swojej przychodni. W godz. 20.00 – 8.00 oraz w dni wolne dyżur pełni jeden
lekarz, który przyjmuje zarówno dzieci, jak i osoby dorosłe. Czynny jest również gabinet zabiegowy.
Pacjenci wszystkich pozostałych placówek medycznych Powiatu Legionowskiego po godzinach pracy swoich przychodni mają zapewnioną nocną (od godz.18.00 do 8.00 rano) i świąteczną
całodobową pomoc lekarską (NPL) w przychodni w Legionowie przy ul. Sowinskiego 4 (tzw.” przychodnia na górce”). Dyżuruje zespół trzech lekarzy: pediatra, internista i lekarz wykonujący pomoc
wyjazdową oraz pielęgniarka.
Finansuje to NFZ w ramach ubezpieczenia zdrowotnego. Świadczenia są bezpłatne dla osób
ubezpieczonych i korzystających z pomocy placówek, do których mają uprawnienia.
Ratownictwo Medyczne jako zadanie państwa finansowane jest z budżetu państwa i bezpłatne
dla wszystkich chorych.

Anna Mateuszczyk

Napisz lub zadzwoń do swojego radnego
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