ukazuje się w:
Jabłonnie

maj
nr 15/2010

Nieporęcie
Wieliszewie
Serocku
Legionowie
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www.powiat-legionowski.pl

Nie zalało nas. Mieszkańcy, żołnierze, władze, strażacy, harcerze razem powstrzymali żywioł

Powiat uratowany
Ciężka, pełna poświęcenia, wytrwała praca oraz działania
zapobiegawcze sztabu powodziowego, żołnierzy, władz sa−
morządowych, harcerzy i samych mieszkańców nie poszła
na marne. Wspólnymi siłami udało się nie dopuścić do po−
wodzi w naszym powiecie.

Przypomnijmy kilka faktów.
Już 19 maja starosta legionowski
Jan Grabiec ogłosił pogotowie
przeciwpowodziowe dla gmin: Legionowo, Serock, Jabłonna, Wieli-

Napełnianie worków piachem przebiegało sprawnie

Pomóżmy ofiarom powodzi
Obroniliśmy powiat legionowski przed powodzią, ale są takie miejsca
w kraju, gdzie wielu ludzi zostało pozbawionych dorobku całego życia.
Takim miejscem jest Gmina Wilków w województwie lubelskim, woda
zalała prawie 90% jej powierzchni.

Tragedia dotknęła większość mieszkańców Wilkowa
Lokalne samorządy i stowarzyszenia wraz z PCK i Caritas włączyły się do akcji pomocy miesz-

kańcom Wilkowa. Ważne jest, abyśmy wspólnie wsparli potrzebujących i zadeklarowali udział w akcji

„Pomóżmy Gminie Wilków”. Już
dziś Polski Czerwony Krzyż (Zarząd Rejonowy w Legionowie) Caritas Diecezji Warszawsko – Praskiej oraz: Urząd Gminy Wieliszew, Starostwo Powiatowe w Legionowie, Urząd Miasta Legionowo, Urząd Miasta i Gminy Serock,
Urząd Gminy Nieporęt, Urząd
Gminy Jabłonna, stowarzyszenie
eMka, stowarzyszenie Porozumienie Samorządowe, SML-W, ZHP,
Polski Związek Emerytów i Rencistów itd. rozpoczynają wspólną akcję informacyjną i zbiórkę rzeczową, mając nadzieję na wsparcie zarówno mieszkańców, jak i organizacji społecznych oraz przedsiębiorstw. Chcemy, aby wszyscy zainteresowani mogli realnie pomóc
ofiarom powodzi. Zapraszamy
wszystkich, którzy mogą pomóc we
współpracy.

szew, Nieporęt, a w tym samym
dniu zwołał posiedzenie powiatowego sztabu kryzysowego, który
podjął decyzje dotyczące przeglądu stanu wałów i aktualizacji planów ewakuacji ludności i zwierząt.
Stan wody na Wiśle w Warszawie
wynosił 314 cm.
W czwartek, 20 maja sztab kryzysowy podjął kolejne działania. Starosta ogłosił alarm przeciwpowodziowy dla gmin Jabłonna i Wieliszew. Odbyła się inspekcja wałów
przeciwpowodziowych Wisły na
wysokości gminy Jabłonna. Od
godz. 16.00 rozpoczęło się umacnianie wałów przed nadejściem fali powodziowej do Jabłonny.
W ciągu pierwszej doby ułożono
ok. 11 tys. worków z piaskiem. Wały zostały umocnione zanim wysoka fala dopłynęła do Jabłonny.
W kolejnych godzinach, głównie
na odcinku Rajszew – Skierdy,
w trakcie nadpływania spodziewanej fali powodziowej, systematycznie prowadzony był całodobowy
monitoring wałów wzdłuż Wisły.
W akcjach brali udział mieszkańcy.

Przystań
w sercu
Mazowsza

W numerze…
Modernizacja Sobieskiego
str. 3
Nowe karetki
str. 3
S9 dla powiatu legionowskiego
str. 4
Zdrowe bajki
str. 5

Zapraszamy na
II edycję biegu

Legionowska
Dycha
W programie:
700–845 godziny
otwarcia biura zawodów
(biegi dziecięce)
900–1130 godziny
otwarcia biura zawodów
(bieg główny)
905–1130 Biegi dziecięce
(szczegółowy harmonogram
w regulaminie)
1200 start biegu głównego
(10 000 m)
1400 dekoracje zwycięzców

dokończenie na str. 6

Zbiórka darów prowadzona
jest we wszystkich urzędach
gmin, w godzinach ich pracy. Najbardziej oczekiwane artykuły:
• środki czystości,
• narzędzia do czyszczenia
– w tym: szczotki, łopaty,
wiadra, kalosze
• ubrania – nowe lub używane
ale wyprane
• ubrania robocze
• koce, pościel
• ręczniki
• kurtki przeciwdeszczowe

• worki na śmieci, rękawice
• odżywki i środki
pielęgnacyjne dla dzieci
• pampersy
• żywność o przedłużonej
trwałości – np. dżemy,
konserwy, cukier, herbata,
itp., woda pitna
niegazowana) itp.
Numer konta dla osób chcących pomóc finansowo ludziom
dotkniętych Powodzią z terenu
Gminy Wilków:

Bank Spółdzielczy w Kazimierzu Dolnym Oddział w Wilkowie
45 8731 0001 0200 0055 2000 0040
Pomoc Dla Powodzian Gmina Wilków
Urząd Gminy Wilków 24–313 Wilków
Wpłat można dokonać na konto bankowe PCK o numerze:
93 1160 2202 0000 0001 6233 5614
dopiskiem „Powódź 2010” (pozwolenie nr 95/2010 MSWiA).
Jeśli chcesz przyłączyć się do akcji prosimy o kontakt z koordynatorem: Paweł Kownacki tel.: 510 109 109, pk@vis.pl

Kurier

2

i n f o r m a t o r

p o w i a t u

Dzieci mówią…
Tym razem na pytania co to jest samorząd oraz
strategia rozwoju niezwykłych odpowiedzi
udzieliły nam przedszkolaki z Przedszkola
Miejskiego nr 10 w Legionowie.

Samorząd

Kacper

l e g i o n o w s k i e g o

Strategia
Rozwoju

Daria

Basia

mi się wydaje, że strategia, to są
jakieś wypadki np. na ulicy, na
wodzie. Może być to też jakaś
roślina.

Bartek

Kuba
Daria
– mama Filipowi kupuje deserki
i obiadki, a ja mogę się sam
rządzić i to jest samorząd.
Dominik

– ludzie pracują w samorządzie,
aby móc sobie kupować desery.
Może być to też np. jakaś
maszyna.

– samorząd to jest przedmiot.
Moim zdaniem samorząd
to ludzie, którzy sobie budują
domy. W samorządzie ludzie
podłączają klawiaturę
do komputera

– według mnie strategia rozwoju
to taka łódź duża, która
może pływać po wszystkich
morzach.
Jak człowieka przejedzie
samochód, to wtedy też jest
strategia. Chciałam jeszcze
powiedzieć, że strategia
to jest dla mnie taka choroba,
którą wszyscy mieli jeden
raz, np. ospa.
Bartek

Basia

Kuba

– to znaczy, że człowiek może
się też odwodnić.
Wiktoria

– w samorządzie pracują ludzie
po to, aby móc kupić sobie
ubrania.
Patryk

– samorząd, to ludzie, którzy
podpisują papiery, aby wiedzieć
jak się ma na imię. To jest
instytucja, do której się chodzi
zarabiać pieniądze, bo
pieniądze są potrzebne do tego,
aby kupić sobie jedzenie i picie.

– samorząd to urząd, w którym
pracują ludzie i podpisują pisma.
W tym urzędzie, to np. dla mnie
ustalają tam nazwiska, numery
telefonu. Samorząd to może być
też np. jakaś rzecz – telefon,
który jest w urzędzie i ludzie,
którzy w nim pracują mogą
z niego korzystać. Samorząd to
też latarnia morska.

Słowniczek
samorządowy
Samorząd …
…z prawno-administracyjnego
punktu widzenia oznacza powierzenie przez państwo realizacji
różnego rodzaju zadań z zakresu
administracji publicznej (czasem
również sądowniczej) zrzeszeniom osób, których dotyczą
skutki wykonywania tych zadań.
Samorząd oznacza również
administrację publiczną wykonywaną samodzielnie przez odrębne od państwa, posiadające
osobowość prawną wspólnoty

osób (korporacje, związki publicznoprawne).
Pojęcie samorządu wywodzi
się z niemieckiego: Selbstverwaltung, (samodzielny zarząd,
samorząd), używanego dla określenia lokalnej administracji publicznej nie sprawowanej przez
państwo. Znanym teoretykiem
samorządu w nauce niemieckiej
był XIX – wieczny uczony Rudolf von Gneist.
Wyróżniamy dwa rodzaje samorządu:

– jak człowiek rośnie, to wtedy
jest strategia rozwoju. To dla
mnie też czekanie aż mama
urodzi dziecko. Strategia
pomaga dziecku dorosnąć.

– jest to jakaś wieża, w której
ludzie pracują i zarabiają
pieniądze.

• terytorialny – dotyczący
wspólnoty osób
zamieszkujących dane
terytorium (w Polsce jest to
samorząd gminny,
powiatowy i wojewódzki),
• funkcjonalny – dotyczący
wspólnoty osób opartej na
więzi pracy, wykonywania
zawodu lub innej
działalności (samorząd
adwokacki, samorząd
radców prawnych, samorząd
sędziowski, samorząd
prokuratorski, samorząd
notarialny, samorząd
lekarski, samorząd
rzemieślniczy, samorząd
akademicki, samorząd
rolniczy itp.).
Strategia rozwoju …
…jest to podstawowy dokument strategiczny, w którym

– to taka łódź, co tonie. Jak
woda przeleje ulice to wtedy
jest strategia.

Przedszkole Miejskie nr 10 w Legionowie, ul. Władysława
Broniewskiego 6, tel. 22 774 45 91,
http://www.pm10.legionowo.pl

określone zostają cele i priorytety polityki rozwoju w perspektywie najbliższych lat oraz warunki, które powinny ten rozwój
zapewnić. Jest to nadrzędny dokumentem strategiczny, opracowany na wiele lat. W samorządzie jest punktem odniesienia
dla planów inwestycyjnych, innych strategii oraz programów
realizowanych przez daną jednostkę samorządu terytorialnego.
Głównym celem strategii jest
podniesienie poziomu i jakości
życia mieszkańców.
Przez podniesienie poziomu
życia rozumiemy ułatwienie dostępu do edukacji i szkolenia, co
prowadzi do podwyższenia poziomu wykształcenia społeczeństwa i podnoszenia kwalifikacji
obywateli, wzrost zatrudnienia
i wydajności pracy, skutkujące

zarówno obniżeniem bezrobocia, jak i zwiększeniem poziomu
aktywności zawodowej oraz poprawę zdrowotności mieszkańców.
Przez podniesienie jakości życia rozumiana jest istotna poprawa stanu i wzrost poczucia
bezpieczeństwa wśród obywateli, możliwość korzystania z funkcjonalnej i łatwo dostępnej infrastruktury technicznej i społecznej, życie w czystym, zdrowym i sprzyjającym środowisku
przyrodniczym, uczestnictwo
w życiu demokratycznym,
uczestnictwo w kulturze i turystyce, przynależność do zintegrowanej, pomocnej wspólnoty
lokalnej, umożliwiającej lepszą
harmonizację życia rodzinnego
i zawodowego oraz aktywność
w ramach społeczeństwa obywatelskiego. n
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Modernizacja Sobieskiego
Już w sierpniu pojedziemy nową ulicą Jana III Sobieskiego
w Legionowie. 5 maja u jej zbiegu z ullcą Piłsudskiego
miało miejsce symboliczne wkopanie pierwszej łopaty pod
przebudowę tej ważnej legionowskiej arterii.

ku od ulicy Rycerskiej do Piłsudskiego, wybudowaniu chodników i zatok autobusowych.
W ramach kontraktu planowane
jest również zmodernizowanie
wjazdów bramowych oraz wykonanie odwodnienia. Bardzo ważnym elementem realizacji tej
prestiżowej inwestycji będzie
montaż sygnalizacji świetlnej
i przejść dla pieszych oraz wydzielenie pasów prawo i lewoskrętnych na skrzyżowaniach, co
zdecydowanie poprawi bezpieczne poruszanie się przez jezdnie
– informuje przedstawiciel wykonawcy. Sygnalizacja świetlna
powstanie na wyjeździe z ulicy
Zwycięstwa, potem na przejściu

dla pieszych w połowie drogi
między ul. Husarską, i na ul. Husarskiej.
Wzdłuż ulicy Sobieskiego znajduje się targowisko miejskie, które
codziennie odwiedza setki ludzi,
stąd ruch samochodowy i pieszy
w tym rejonie jest utrudniony.
Dzięki przebudowie skrzyżowania
przy targowisku, ruch zostanie
przeniesiony na równoległą ulicę
Wysockiego, co także poprawi
płynność ruchu na tym kluczowym
odcinku. Dodatkowo zamontowane zostanie nowe ogrodzenie systemowe targowiska.
W okresie 5 maja – 15 lipca ulica Sobieskiego będzie wyłączona
z ruchu dla samochodów cięża-

3
rowych, wystąpią lokalne utrudnienia dla samochodów osobowych. Początkowo jezdnia zostanie miejscowo zwężona, a po 15
czerwca ulica zostanie całkowicie zamknięta na czas trwania
robót asfaltowych. Wykonawca
zapewnia, że dołoży wszelkich
starań, by umożliwić dojazd do
posesji i targowiska samochodom osobowym.
Przez pierwsze dwa tygodnie
prace będą prowadzone na odcinku od ulicy Rycerskiej do Piłsudskiego. Kolejno prace będą
się odbywały od ulicy Piłsudskiego do Warszawskiej. W celu
usprawnienia ruchu kierowcy
proszeni są o kierowanie się wyznaczonymi objazdami, w pierwszym etapie ulicami Krasińskiego i Sowińskiego, następnie ulicami: Husarską, Rycerską i Piłsudskiego.

fot
W spotkaniu uczestniczyli Jagoda Miszewska – dyrektor biura wojewody mazowieckiego, Roman
Smogorzewski – prezydent Miasta
Legionowo, Jan Grabiec – starosta
legionowski, Janusz Kubicki – wicestarosta legionowski, oraz dyrektor Oddziału Budownictwa Drogowo–Mostowego Skanska S. A.
w Warszawie – Piotr Cieszewski.
Obecni byli także Marek Milke
– menedżer projektu, Rafał Śledziński – kierownik budowy i Sławomir Dziakiewicz – majster Skanska S.A.
Wartość inwestycji, realizowanej
przez Skanska S.A. dla Starostwa
Powiatowego w Legionowie, to
6 036 935,00 złotych. Dofinansowanie z Narodowego Programu

Przebudowy
Dróg
Lokalnych 2008–2011 wynosi 3 mln złotych, pozostałe koszty po połowie
sfinansowało Miasto Legionowo
i Powiat Legionowski.
Ulica Sobieskiego jest w chwili
obecnej jednym z najbardziej newralgicznych, jeśli chodzi o komunikację, odcinków w Legionowie. Jak
powiedział starosta Jan Grabiec,
najważniejszym zadaniem jest
usprawnienie i zapewnienie bezpiecznego ruchu na tej ulicy. Zakończenie prac na tej najbardziej
ruchliwej ulicy w Legionowie zaplanowane jest na koniec lipca bieżącego roku.
Remont ulicy będzie polegał
na wymianie, wzmocnieniu i poszerzeniu nawierzchni na odcin-

Zmiana tras linii 723, 731, 736, 801 i N63 w okresie od 5.05 do 31.07:
• 723 Żerań FSO –… – Legionowo: Warszawska – Sowińskiego – Krasińskiego – Sobieskiego
– Krakowska – PKP Legionowo Przystanek
• 731 Żerań FSO –… – Legionowo: Warszawska – Zegrzyńska – Piaskowa – al. Legionów –…
– Os. Młodych / Starostwo Powiatowe
• 736 Żerań FSO –… – Legionowo: Polna – Strużańska – Warszawska – Sowińskiego
– Mickiewicza
• 736 (kursy wydłużone) Żerań FSO –… – Legionowo: Polna – Strużańska – Warszawska
– Sowińskiego – Krasińskiego – Sobieskiego – Parkowa –… – Os. Młodych / Starostwo Powiatowe
• 801 Żerań FSO –… – Legionowo: Warszawska – Sowińskiego – Mickiewicza –…
– pl. Kościuszki
• N63 Dw. Centralny –… – Legionowo: Warszawska – Sowińskiego – Mickiewicza (powrót
Piłsudskiego – Sowińskiego) –… – Os. Jagiellońska.
Przystanki w zespole Sowińskiego obowiązują dla linii strefowych jako stałe.
Czasowo zawieszone zostaje funkcjonowanie przystanków:
• Rycerska 01;
• Husarska 01 I 02;
• Siwińskiego 01, 02 I 04;
• Sobieskiego 04;
• Rondo Poniatowskiego 03. n

Nowe karetki

Edycja „Zima”
rozstrzygnięta

Od kwietnia legionowskie pogotowie ratunkowe dysponuje nowymi ka−
retkami, które będą ratowały życie mieszkańcom Powiatu.
Karetki zostały oficjalnie przekazane i poświęcone na dziedzińcu legionowskiego ratusza.
Są w pełni funkcjonalne i wyposażone w najnowocześniejszy
sprzęt służący ratowaniu życia.

Rozstrzygnięty został zimowy kon−
kurs fotograficzny „Powiat Legio−
nowski – cztery pory roku w obiek−
tywie”, którego organizatorem
jest Starostwo Powiatowe w Le−
gionowie.

Jednocześnie zastąpią zużyte karetki, które dotychczas służyły
legionowskim ratownikom. Zakup nowych pojazdów został dofinansowany przez Starostwo
Powiatowe w Legionowie. n

Statkiem z Warszawy do Serocka
Z początkiem maja na wody Zalewu Zegrzyńskiego wracają rejsy wy−
cieczkowe, organizowane wspólnie przez samorządy Warszawy i na−
szego powiatu.

Ten, kto skorzystał z tej możliwości w ubiegłym roku wie, że zdecydowanie warto wybrać się w niezapomniany, ośmiogodzinny rejs Wisłą i Kanałem Żerańskim nad Jezioro Zegrzyńskie, do pięknie położonego Serocka, znajdującego
się na terenie Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.
Statek „Zefir” wypływa rano
z przystani Podzamcze (pierwszy
rejs w sobotę 1 maja), pokonuje
śluzy Kanału Żerańskiego i w samo południe przybija do Serocka, którego historia sięga czasów
średniowiecza. Tam pasażerowie
mają około 1,5 godziny na zwie-

dzanie miasteczka i odpoczynek.
Około godziny 18 „Zefir” jest
z powrotem w stolicy.
„Zefir” zabiera na pokład 110
pasażerów. Na statku jest grill
oraz bufet z napojami. Statek
obsługuje
Przedsiębiorstwo
Usług Wodnych z Legionowa,
a organizatorem jest Zarząd
Transportu Miejskiego w Warszawie.
Bilety dostępne są w przedsprzedaży w Punkcie Obsługi Pasażerów ZTM na stacji metra
Centrum (od poniedziałku do
czwartku w godzinach 7–20,
a w piątek w godz. 7–17) oraz
u armatora w dniu rejsu.
Więcej szczegółów na stronie
www.ztm.waw.pl. n

Zwycięzcą został Paweł Kozarzewski z Legionowa, którego
fotografia „Pole golfowe Rajszew” zdobyła najwięcej głosów
internautów. n
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Akcja „100 000 mieszkaniec”
– są pierwsi nagrodzeni!
Są już wśród nas pierwsi szczęśliwcy, którzy zdecydowali się wziąć
udział w konkursach akcji „100 000 mieszkaniec powiatu legionow−
skiego”. Być może ich przykład zachęci kolejne osoby, aby dołączyć do
społeczności powiatu, wygrywając przy okazji atrakcyjne nagrody.

Zwycięzców losował przedstawiciel młodego pokolenia
Pierwszych zwycięzców wylosowała 15 kwietnia komisja w osobach Szymona Rosiaka – Prezesa
Zarządu SMLW, Iwony Jadach
– Radcy Prawnego oraz Bożeny
Borowskiej – Kierownika Działu
Obsługi Zarządu Spółdzielni

Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Legionowie.
Dla biorących udział w Akcji Promocyjnej „Dołącz do nas – zamelduj się w zasobach SMLW” spółdzielnia przewidziała dwa zestawy
nagród, składające się ze sprzętu

Dofinansowanie
dla przedsiębiorczych
W marcu zakończył się nabór wniosków do Związku Stowarzyszeń
„Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego” w ramach działania 413 „Wdra−
żanie Lokalnych Strategii Rozwoju PROW.

Wnioski można było złożyć
w następujących kategoriach:
• odpowiadające warunkom
przyznania pomocy w ramach działania 312 „Tworzenie i Rozwój Mikroprzedsiębiorstw”
• nieodpowiadające warunkom przyznania pomocy
w ramach Osi 3, ale przyczyniające się do osiągnięcia celów tej osi tzw. „Małe Projekty”.

Termin naboru wyznaczony był
w okresie 17.02–12.03.2010 r.
Łącznie złożono 63 wnioski,
z czego w zakresie „Małe Projekty” – 51 oraz „Tworzenie i rozwój
mikroprzedsiębiorstw” – 12.
Limit dostępnych środków
w działaniu 312 „Tworzenie i Rozwój Mikroprzedsiębiorstw” wynosił 2 000 000,00 zł. Złożone wnioski opiewały zaś na łączną kwotę
dofinansowania 1 286 830,00 zł,
co stanowiło 64% alokacji. Nato-

O pociągach w biurze
Samorządowcy nalegają. Szybka Kolej Miejska chce rozszerzyć swoją
ofertę.
Z inicjatywy starosty Jana
Grabca 29 marca doszło do spotkania w biurze Jarosława Jóźwiaka, zastępcy dyrektora biura
politycznego prezydenta Warszawy, poświęconego Szybkiej
Kolei Miejskiej.

Głównym tematem rozmów
przedstawicieli samorządów była
kwestia uruchomienia pociągów
Szybkiej Kolei Miejskiej do stacji w Wieliszewie.
Owocem spotkania jest zobowiązanie Zarządu Transportu

RTV, rocznego abonamentu na telewizję kablową oraz rocznego dostępu do Internetu za pośrednictwem SSTP o prędkości 6 Mb. Nagrody powędrują do pań Moniki
Jackowskiej i Belity Figury, których
zgłoszenia wylosowane zostały spośród 34 nadesłanych. Akcja była
częścią konkursu organizowanego
przez Starostwo Powiatowe. Swój
udział w niej mogli zgłaszać mieszkańcy spółdzielczych osiedli z Legionowa i Jabłonny, którzy zameldowali się w zasobach SMLW między 1 stycznia a 31 marca 2010 r.
Procedura losowania odbyła się
w obecności kamery LTV, relację
można było obejrzeć w programie
lokalnym. Wręczenie nagród będzie miało miejsce podczas Dni
Legionowa, 30 maja o godzinie 14.
Kolejna odsłona konkursu „Dołącz do nas! Zostań 100 000 mieszkańcem powiatu legionowskiego”
miała miejsce 10 maja, gdzie nastąpiło rozstrzygnięcie jego pierw-

miast w działaniu „Małe Projekty”
limit dostępnych środków wynosił
1 597 000,00 zł, zaś złożone wnioski opiewały na łączną kwotę dofinansowania 979 299,17 zł, co stanowi 61% alokowanych środków.
Wyznaczenie następnego terminu naboru wniosków w powyższych kategoriach będzie
możliwe dopiero po podpisaniu
umów przez Samorząd Województwa z tymi beneficjentami,
których operacje uznane będą za
zgodne z Lokalną Strategią Rozwoju oraz lokalnymi kryteriami
wyboru. Najbardziej prawdopodobny termin to IV kwartał 2010
roku lub I kwartał 2011 roku.
Niezależnie jednak od tego Lokalna Grupa Działania uruchomiła nabór wniosków w działaniach „Odnowa i Rozwój Wsi”
oraz „Różnicowanie w kierunku
działalności nierolniczej”. Potrwa on do 8 czerwca. Zachęcamy do uczestnictwa w programie.
Więcej informacji na:
www.partnerstwozalewu.org.pl.
Lokalna Grupa Działania, Związek
Stowarzyszeń „Partnerstwo
Zalewu Zegrzyńskiego”
05–119 Legionowo,
ul. Sikorskiego 11, pok. 413
tel.: 22 764–04–13 n

Miejskiego do zwrócenia się do
Polskich Linii Kolejowych
o udostępnienie torów, po których SKM-ki mogłyby jeździć do
Wieliszewa. Po uzyskaniu zgody,
możliwe będą dalsze posunięcia.
Starosta Jan Grabiec zaproponował także władzom Wieliszewa wspólne uruchomienie autobusów, dowożących mieszkańców tej gminy na stację kolejową
do Legionowa, gdzie Szybka
Kolej Miejska już kursuje. n
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szej edycji. Losowanie odbyło się
w auli Starostwa Powiatowego
w Legionowie w obecności mediów oraz zaproszonych przedstawicieli gmin. W pierwszej edycji
konkursu nagrody otrzyma 16
osób: Małgorzata Hanc z Jabłonny, Paweł Heinrich z Jabłonny,
Anna Garstka z Legionowa, Paulina Spodobalska z Jabłonny, Michał Olszewski z Jabłonny, Tomasz
Wiączek z Wieliszewa, Katarzyna
Sarzyńska z Legionowa, Janusz
Kado z Jabłonny, Agnieszka Kado
z Jabłonny, Iga Świętorecka z Jabłonny, Monika Jackowska z Legionowa, Iga Piestrzyńska z Jabłonny, Artur Rakowski z Jabłonny, Maciej Ciborowski z Serocka,
Krzysztof Wolski z Nieporętu i Lila Lisiecka z Wieliszewa.
Spośród wylosowanych szczęśliwców:
• sześć osób wysłało formularz
konkursowy dostępny na
stronie www.stotysiecy.info,
• dziesięciu laureatów
zameldowało się w okresie od
stycznia do kwietnia 2010 r.
na terenie powiatu
legionowskiego.
Wręczenie nagród zaplanowano
podczas Dni Legionowa (30.05).

Wśród osób biorących udział
w akcji we wszystkich edycjach
konkursu zostaną rozdane vouchery na:
• pokrycie rocznego czesnego
w jednym z wybranych
przedszkoli „Przy Lesie”,
• kolonie młodzieżowe
organizowane przez firmę
Guliwer
• zabiegi w Spa La Perle oraz
w klinice Vita Med,
• weekend w Centrum
Konferencyjno-Rekreacyjnym
Promenada,
• zakup asortymentu w sklepach
Kropka, Coccodrillo oraz
produktów firmy MAM
w wybranych aptekach
w powiecie legionowskim,
• zajęcia fitness w klubie
Zdrofit, a także nagroda
pieniężna na zakup sprzętu
AGD od SML-W
w Legionowie.
Dla 100 000 mieszkańca organizatorzy przygotowali nagrodę specjalną o wartości 10 tys. złotych
oraz rabat na zakup mieszkania na
osiedlu „Nowy Bukowiec”.
Kolejne losowanie już w czerwcu.
Zapraszamy wszystkich do udziału
w akcji i wygrywania nagród. n

S9 dla powiatu
legionowskiego
Od połowy marca mieszkańcy powiatu legionowskiego mogą korzystać
z pociągów Szybkiej Kolei Miejskiej. Linia S9 jeździ na trasie Legiono−
wo Piaski – Legionowo – Warszawa Gdańska z wybranymi kursami do
Warszawy Wschodniej.

Dla wszystkich, którzy zdecydowali się pierwszego poranka
jej kursowania skorzystać z linii
S9 przygotowana była drobna
niespodzianka w postaci gorącej
kawy i herbaty. Dodatkowo każda z Pań otrzymała z rąk wicestarosty i zastępcy prezydenta miasta Legionowo tulipana.
SKM jeździ do Legionowa średnio raz na godzinę (http: //ztm.waw.pl).
Tabor stanowią wyremontowane
składy Kolei Mazowieckich oznakowane logo ZTM Warszawa.
W pociągach SKM obowiązują
bilety ZTM. W planach jest wybudowanie parkingu w systemie

P+R (Park and Ride), umożliwiającego dojazd do stacji mieszkańcom całego powiatu.
Uruchomiona została również
bezpłatna linia autobusowa na
terenie miasta Legionowo skoordynowana z rozkładem SKM.
Szczegóły dotyczące kursowania
linii znajdują się na stronie http:
//legionowo.pl/. W związku z powiększeniem liczby połączeń S9
planowana jest reorganizacji linii autobusowych na terenie Legionowa i powiatu. Informacji
na ten temat należy szukać na
stronach internetowych powiatu
i miasta. n
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Zdrowe bajki
Dzieciom z przedszkoli i podstawówek z powiatu legionowskiego
czwartkowy poranek (13.05) upłynął pod znakiem zdrowia. W tym roku
konkurs „Zdrowie w bajce” przeniósł się na deski sali widowiskowej
legionowskiego ratusza.

Przedszkolaki porwały publiczność
Ubiegłoroczna edycja konkursu
pokazała, jak dużym zainteresowaniem cieszy się tematyka prozdrowotna wśród najmłodszych
mieszkańców powiatu. Jurorzy
mieli pełne ręce roboty przy czytaniu i ocenianiu bajek tworzonych
przez dzieci. Tym razem organiza-

Mazovia Cup
tuż tuż
3. Otwarte Mistrzostwa Mazowsza
Samorządów w Piłce Nożnej Ma−
zovia Cup 2010 zbliżają się wielki−
mi krokami. Na początek, w mar−
cu, organizatorzy uruchomili no−
wą, bardziej przejrzystą stronę in−
ternetową turnieju.
Nowa witryna http: //www.mazoviacup.pl znacznie ułatwi odnalezienie poszukiwanych informacji
dotyczących Mistrzostw, takich
jak na przykład harmonogram
rozgrywek, wyniki meczów, fotogalerie oraz ciekawostki turnieju.
Dodatkowym elementem strony,
którego na poprzednim portalu
zabrakło są relacje video.
Jednak strona internetowa to
nie jedyny element związany
z Mazovią, który uległ zmianie.
W tym roku mecze odbywać się
będą na czterech boiskach, a nie
tak jak było dotychczas na trzech.
Dzięki temu większa liczba drużyn
będzie mogła wziąć udział w mistrzostwach. Mecze rozgrywane
będą na boiskach w Jabłonnie, Legionowie, Serocku i Wieliszewie.
Na otwarciu turnieju, 11 czerwca 2010 roku zatańczy profesjonalny zespół cheerleaders, a w trakcie
trwania rozgrywek Mazovia Cup
wyświetlane będą mecze Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 2010. Wprowadzone zostały
także drobne zmiany w regulaminie, aby w rozgrywkach mogli
wziąć udział również pracownicy
jednostek
samorządowych.
Wszystkich, którzy chcieliby kibicować reprezentantom swoich
gmin oraz zagorzałych fanów futbolu zapraszamy już 11 i 12 czerwca 2010 r. na trybuny boisk. n

torzy (Powiat Legionowski,
Sanepid w Legionowie i Niepubliczne Przedszkole „Przy Lesie”
w Legionowie) postanowili umożliwić maluchom zaprezentowanie
talentu aktorskiego. Przedmiotem
konkursu zostało więc stworzenie
przedstawienia na temat zdrowia

oraz zaprezentowanie go podczas
festiwalu „Zdrowie w bajce”.
Dziesięć zespołów podzielonych
zostało na dwie kategorie: „Przedszkolaki” oraz „Klasa 0 i klasy I–III”. Sala widowiskowa pękała w szwach, a dzieci pięknie recytowały, tańczyły i śpiewały, aby wypaść jak najlepiej przed srogim
wzrokiem jury. Podczas krótkiej
przerwy nabierały sił jedząc słodkie bułeczki, które przygotowała
Piekarnia Hetmańska oraz pijąc
soczki otrzymane dzięki uprzejmości hurtowni Markus Bis.
Jury miało bardzo twardy orzech
do zgryzienia, ponieważ wszystkie
przedstawienia były wyjątkowe
i niepowtarzalne, a wszystkie dzieci wypadły świetnie. Po długich
naradach przedstawione zostały
następujące wyniki:
Kategoria „Przedszkolaki”:
I miejsce: Przedszkole Miejskie
nr 1 w Legionowie za „Bajkę
o zdrowiu i dzieciach
w naszym przedszkolu”
II miejsce: Przedszkole Miejskie
„Tęczowa 6” z Legionowa za
„Receptę na zdrowie”
III miejsce: Zespół
Szkolno-Przedszkolny

Kurier
w Woli Kiełpińskiej za
„Nasze zdrowie w naszych
rękach”
Wyróżnienie: Przedszkole
Samorządowe w Łajskach za
„Witaminki dla chłopczyka
i dziewczynki”
Wyrożnienie: Przedszkole
Miejskie nr 7 w Legionowie
za przedstawienie „Pij
Mleko”
Kategoria „Klasy 0 i klasu I–III”:
I miejsce: Niepubliczne
Przedszkole „Bajkowy Dom”
za przedstawienie
„Bo to była taka bajka”
II miejsce: Przedszkole
Samorządowe w Serocku
za „Urodziny Królewicza”
III miejsce: Szkoła Podstawowa
nr 3 w Legionowie za
„Królestwo Pychotka”
Wyróżnienie: Szkoła
Podstawowa
im. Jerzego Szaniawskiego
w Jadwisinie za „Zdrowie
w bajkach”
Wyróżnienie: Zespół
Szkolno-Przedszkolny
w Woli Kiełpińskiej za
przedstawienie
„Oliwka w krainie czarów” n
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LKS Lotos
na podium
Ludowy Klub Sportowy Lotos z Ja−
błonny zdobył pierwsze miejsce
w
klasyfikacji
generalnej
XVI Ogólnopolskiej Olimpiady
Młodzieży, która odbyła się
w ostatni weekend w Glinojecku.

Najlepsi zawodnicy zawodów
Klaudia Szczepaniuk
(LKS Lotos) i Marcin Dróżdż
(WAT Wrocław)

W dniach 7–9.05.2010 r. w Glinojecku szesnastoosobowa ekipa
juniorów młodszych z Lotosu
wzięła udział w XVI Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży. Od
pierwszego dnia zawodów lotosiaki dawali popis swoich umiejętności. Karolina Fabisiak po
wspaniałych walkach zdobyła
srebrny medal w kategorii wagowej powyżej 57 kg, a Klaudia
Szczepaniuk wygrała układy formalne I dan oraz walki w kategorii wagowej do 57 kg.
Drugiego dnia pozostała rywalizacja w trzech konkurencjach
walk i w każdej z nich zawodnicy
Lotosu doszli do finału. Natalia
Pająk zdobyła srebrny medal
w walkach w kategorii wagowej
do 45 kg, Konrad Jakubowski
zdobył złoty medal w walkach
w kategorii wagowej do 66 kg,
Piotr Dominiak zdobył brąz
w walkach w kategorii wagowej
powyżej 66 kg, a Marek Grabowski zdeklasował konkurencję
walk w kategorii wagowej powyżej 66 kg, wygrywając każdą
z walk znaczną liczbą punktów
i ostatecznie wygrywając tę konkurencję.
Klaudia Szczepaniuk została
uznana najlepszą zawodniczką
XVI Ogólnopolskiej Olimpiady
Młodzieży. Wszyscy pozostali
zawodnicy, którzy nie zdobyli
miejsc medalowych wykazali się
ogromnym duchem walki, a jeśli
nawet zostali pokonani to nieznaczną liczbą punktów i w wysokiej klasyfikacji rankingowej.
W zawodach udział wzięło 241
zawodników z 49 klubów w Polsce reprezentując aż 16 województw. Ekipa Lotosu zdobyła 77 punktów w klasyfikacji generalnej, co dało Klubowi pierwsze miejsce. Oprócz Lotosu na
podium stanęli: KS Wrocławska
Akademia Taekwon-do – 56
pkt., Wrocławski Sportowy Klub
Taekwon-do – 51 pkt.
Serdecznie gratulujemy. n

