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Starosta podpisał pozwolenie na budowę strażnicy
Starosta Robert Wróbel podpisał decyzję zezwalającą na rozpoczęcie budowy nowej strażnicy dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży
Pożarnej. Inwestycja przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa pożarowego w powiecie.
skróci się czas dojazdu do zdarzeń, poprawi się gotowość operacyjno-techniczna strażaków, a co za tym idzie zwiększy
się poziom bezpieczeństwa mieszkańców. Działka, na której powstanie strażnica jest gęsto zalesiona. Plan zakłada
usunięcie jak najmniejszej liczby drzew.
Oprócz względów ekologicznych powodem jest fakt, że zieleń to naturalna bariera, która ograniczy uciążliwość działań strażaków dla sąsiadów.

Wszystko na miejscu

Starosta Robert Wróbel wydał pozwolenie na budowę nowej strażnicy. Nowoczesny i funkcjonalny obiekt powstanie
w sąsiedztwie tunelu w ul. Krakowskiej w Legionowie. Prace ruszają wiosną br.

O

becnie siedzibą Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Legionowie (KP PSP) jest, wybudowany
w latach 80-tych ubiegłego wieku, budynek przy ulicy Mickiewicza. Strażacy, aby zapewnić mieszkańcom bezpieczeństwo na najwyższym poziomie,
potrzebują nowej siedziby. Przyszedł
czas na realizację tych zamierzeń. W listopadzie ub. r. podpisany został akt notarialny, na mocy którego przekazano

KP PSP w Legionowie nieruchomość
pod budowę nowej strażnicy. 8 lutego
br. starosta Robert Wróbel złożył swój
podpis pod pozwoleniem na budowę.
Prace ruszą wiosną, po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego i wyłonieniu wykonawcy inwestycji.

Strategiczna lokalizacja

Nowoczesny i funkcjonalny obiekt powstanie przy ul. Nowobarskiej w Legionowie, na działce o powierzchni 1,3 ha,
w bezpośrednim sąsiedztwie tunelu pod
torami kolejowymi. Dzięki tej lokalizacji

W części garażowej budynku znajdzie się 12 stanowisk postojowych dla
wozów bojowych i pojazdów pomocniczych straży pożarnej, magazyn techniczny, wieża suszenia węży, pomieszczenia administracyjne, techniczne,
warsztat naprawczy, myjnia oraz magazyn sprzętu. Parter zajmie Jednostka
Ratowniczo–Gaśnicza (JRG). Usytuowane zostaną tam stanowiska kierowania,
pomieszczenia socjalne, pokoje do wypoczynku, sala sportowa, szatnie, toalety, pomieszczenia mycia butów, pralni
i suszarni. Część administracyjno-biurowa obejmie m.in.. pokoje dowódców JRG,
archiwum, czytelnię akt, sala „Iskierka”,
pomieszczenia socjalne oraz techniczne. Na terenie strażnicy znajdą się także
zbiornik do magazynowania paliw oraz
miejsca postojowe.

„Iskierka” w nowej odsłonie

Poza bazą strażaków w obiekcie
uwzględniono również salę edukacyjno-szkoleniową „Iskierka”, służącą podnoszeniu świadomości dzieci i młodzieży
w zakresie bezpieczeństwa pożarowego.

Obecnie sala mieści się poza siedzibą komendy i pozbawiona jest zaplecza socjalnego oraz sanitarnego. Teraz to się zmieni. O popularności i celowości programu
oferowanego przez legionowskich strażaków świadczy duże zainteresowanie
ofertą edukacyjną „Iskierki” wśród szkół
i przedszkoli nie tylko z terenu naszego powiatu.

Strażacy w dobrej formie

Straż pożarna to nie tylko pojazdy
i sprzęt ratowniczy i gaśniczy, ale przede
wszystkim ludzie. Od ich przygotowania
i sprawności w dużym stopniu zależy powodzenie akcji. Planując nową strażnicę wzięto to pod uwagę i zadbano o zaprojektowanie przestrzeni treningowej
dla strażaków. Jednym z jej elementów
będzie trzykondygnacyjna ściana wspinaczkowa z dobiegiem, niezastąpiona
w przebiegu szkoleń w zakresie doskonalenia umiejętności posługiwania się
sprzętem do prowadzenia akcji na wysokości takim, jak drabiny pożarnicze,
linki, aparaty ratownicze i płachty. Wybudowane zostanie także wielofunkcyjne boisko sportowe.
Przybliżony koszt inwestycji to ponad 10 mln zł. Zostanie pokryty ze
środków budżetu państwa (w ramach
tzw. „ustawy modernizacyjnej) oraz
samorządów lokalnych. Powiat Legionowski zabezpieczył w tegorocznym
budżecie na ten cel pół miliona złotych i planuje wesprzeć tę inwestycję
także w 2019 r.
AMZ/KALINA BABECKA

st. bryg. mgr inż. Mieczysław Klimczak

Budowa nowej strażnicy poprawi stan bezpieczeństwa pożarowego na terenie powiatu legionowskiego poprzez skrócenie czasu dojazdu do zdarzeń, a to
dzięki dogodnej lokalizacji budynku i jego lepszej funkcjonalności. Zapewnieni także garażowanie całego sprzętu ratowniczego i rezerw materiałowych
w jednym miejscu. Obecnie wykorzystujemy bazy innych komend powiatowych i jednostek OSP z terenu powiatu. Z kolei zastosowanie nowoczesnych
rozwiązań teletechnicznych i łączności radiowej poprawi funkcjonowanie stanowiska kierowania w sytuacjach kryzysowych.

Fot. Stwudio DNA, Poznań

komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie

Wizualizacja nowej strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie
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Odszedł Józef Lemański - wspomnienie bohatera
25 stycznia br. odszedł na „wieczną wartę” kpt. w st. spocz. Józef Lemański ps. „Grusza”, „Kajtuś”. Ostatnie pożegnanie Honorowego Obywatela
gminy Jabłonna odbyło się 3 lutego w kościele Wniebowzięcia N.M.P. w Chotomowie.

J

Śp. kpt. w st. spocz. Józef Lemański pozostanie w naszej pamięci jako bohater,
zasłużony społecznik, radosny i dobry człowiek

ózef Lemański, syn Stanisława oraz Stefanii z domu Grabowskiej, od urodzenia związany z Chotomowem, gdzie przyszedł
na świat 15 marca 1929 r. Wychowany w duchu umiłowania Ojczyzny, od najmłodszych lat związany
był z harcerstwem. Już jako dziesięciolatek wstąpił do gromady zuchowej w Chotomowie. Po wybuchu
wojny, w grudniu 1942 r., już jako
harcerz, wstąpił do tajnej drużyny
Szarych Szeregów „Roju-Tom” w Chotomowie. Przybrał pseudonim konspiracyjny „Grusza”, ale ze względu
na niski wzrost najczęściej zwracano się do niego „Kajtuś”. W konspiracji działał do stycznia 1945 r. biorąc
udział w akcjach „małego sabotażu”.
Od stycznia 1944 r. był łącznikiem
w 3. Kompanii 1. Batalionu I Rejonu
„Marianowo – Brzozów” VII Obwodu „Obroża” Armii Krajowej pod dowództwem Stefana Krasińskiego ps.
„Kacper”. Po 1945 r. pozostał w drużynie ZHP Chotomów Hufiec Legionowo. Tamże zdobył stopień „Ćwika”.
W 1949 roku był uczestnikiem obozu letniego w Kamieniu Pomorskim,
kończącym działalność ZHP według
przedwojennych zasad.

Po II wojnie światowej dzielił czas
pomiędzy rodzinę, pracę zawodową
i działalność społeczną. Działał jako
społecznik na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej. Niemałe sukcesy odnosił
na polu wychowania młodzieży i pielęgnowania miejsc pamięci narodowej.
Był współautorem i członkiem komitetów budowy kilku takich miejsc na granicy Chotomowa i Legionowa. Zabiegał
o oznaczanie miejsc wydarzeń historycznych i nadawanie nazw ulic bohaterom pola walki. Od 1968 roku, przez
dwadzieścia kolejnych lat, był radnym

gminy Jabłonna. Szczególną rolę odegrał jako organizator środowiska kombatanckiego w Chotomowie i jako członek Oddziału Stowarzyszenia Szarych
Szeregów w Legionowie. Został mianowany porucznikiem, a później kapitanem Wojska Polskiego. Otrzymał
odznaczenia Warszawskiego Krzyża
Powstańczego, Krzyża Armii Krajowej, Krzyża Partyzanckiego, Krzyża
Zasługi dla ZHP i inne.
AMZ

Jacek Szczepański

dyrektor Muzeum Historycznego w Legionowie
Odszedł kolejny, zasłużony dla środowiska Armii Krajowej człowiek. Przez dziesięciolecia kultywował etos walki powstańczej na terenie Chotomowa i okolic.
Wspomnieć należy jego ogromne zasługi dla konsolidacji środowisk kombatanckich. Lokalnej społeczności dał się poznać jako człowiek zaangażowany
w pielęgnowanie miejsc pamięci narodowej. Dużą uwagę skupiał na wychowywaniu młodzieży w duchu miłości do Ojczyzny. Józef Lemański, oprócz wielu znaczących odznaczeń i wyróżnień, decyzją Ministra Obrony Narodowej
z 2013 roku, został uhonorowany Odznaką Honorową oraz Medalem Pamiątkowym „Kustosza Tradycji, Chwały i Sławy Oręża Polskiego” za wybitne zasługi w procesie upowszechniania i kultywowania tradycji niepodległościowych.

Zdjęcia uczniów szkoły specjalnej na europejskich plakatach
Zdjęcia wykonane przez uczniów Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych
w Legionowie znalazły się na plakatach promujących, ogłoszony przez Komisje Europejską,
Rok Dziedzictwa Kulturowego.

Uczniowie PZSiPS w Legionowie i ich opiekunowie, których zdjęcia możemy oglądać na plakatach promujących
Rok Dziedzictwa Kulturowego w całej Europie, otrzymali europejskie certyfikaty, potwierdzające ich udział w akcji

W

2018 roku, na terenie całej
Europy, odbywać się będą
wydarzenia informacyjne,
kulturalne, edukacyjne oraz zwiększające społeczną świadomość w zakresie
dziedzictwa kulturowego krajów członkowskich UE. Uczniowie PZSiPS w Legionowie, przy wsparciu Starostwa Powiatowego oraz Grupy Fotograficznej
„Migawki”, wzięli udział w konkursie fotograficznym, zorganizowanym
z tej okazji przez eTwinning, Creative Classroom i Instagram. W efekcie
powstały zdjęcia z warszawskich Łazienek i Wilanowa, na których uwieczniono wszystko to, co kojarzyć może
się z szeroko pojętym dziedzictwem

kulturowym. Uczniowie przesłali na
konkurs fotografie zabytków i pomników, ale także te przedstawiające
przyrodę, ludzi i krajobrazy. Pięćdziesiąt z tych prac zostało wykorzystanych na 12 plakatach promujących
Rok Dziedzictwa Kulturowego Europy. W efekcie mieszkańcy wszystkich
krajów zjednoczonej Europy zobaczą
zdjęcia wykonane przez legionowskich uczniów i dzięki nim poznają
nasze dziedzictwo kulturowe, z którego w Polsce jesteśmy tak dumni.
KALINA BABECKA

Nowe kąciki dla dzieci w starostwie
Dzieci towarzyszące rodzicom podczas wizyty w starostwie nie
mogą narzekać na nudę. Właśnie odświeżono i doposażono kąciki
zabaw, znajdujące się w budynku.

S

pecjalnie wydzielone miejsca dla
najmłodszych znajdują się w Biurze Obsługi Mieszkańców, Powiatowym Urzędzie Pracy i Biurze Paszportowym. W ostatnim czasie zdecydowano
o ich odświeżeniu i doposażeniu. Pojawiły się kolorowe mebelki, pufy i dywany. Aranżując przestrzeń dla maluchów zadbano nie tylko o ich wygodę

i bezpieczeństwo, ale także rozwój. Na
najmłodszych czekają gry, zabawki interaktywne oraz kolorowanki, pozwalające ćwiczyć umiejętności logiczne oraz
zdolności motoryczne.
AMZ

Beata Karaś
mama Lenki

Rodzice zabierający dzieci do urzędu doskonale wiedzą, jak nieinteresujące
dla najmłodszych jest czekanie w najkrótszej nawet kolejce czy grzeczne siedzenie przy okienku. Moja córka czuje się swobodnie w przygotowanym specjalnie dla niej miejscu, oddalonym nieco od stanowisk urzędników, jednak na
tyle bliskim, bym miała ją na oku. Ja bez problemu mogę załatwić to co miałam w planach, ona się pobawi. Obie jesteśmy zadowolone.

Kąciki zabaw w starostwie
przeszły ostatnio
metamorfozę. Dzieci i rodzice
nie kryją zadowolenia

inwestycje/samorząd
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Ruszyły prace przygotowawcze na DK 61
W lipcu ubiegłego roku Generalna Dyrekcja Dróg
Krajowych i Autostrad podpisała umowę z wykonawcą
trzeciego odcinka drogi krajowej nr 61, przebiegającego
przez Legionowo. Pierwsze prace porządkujące teren
pod budowę już trwają. Jednocześnie krystalizują się
plany dalszej przebudowy DK 61 aż do ronda w Zegrzu
Południowym.

D

roga krajowa nr 61 jest jedną
z najważniejszych arterii wyprowadzających ruch z Warszawy w kierunku północnym i jest
trasą o znaczeniu turystycznym, prowadzącą ruch w kierunku Mazur i północnego Podlasia. Rozbudowa drogi przebiega etapami od wielu lat. Po
przebudowie półtorakilometrowego odcinka od Jabłonny do ul. Jagiellońskiej
w Legionowie oraz rozbudowie wiaduktu nad torami kolejowymi, dwupasmowa DK 61 zaczyna ponownie biec jedną
nitką. W tym miejscu pojawia się tzw.

wąskie gardło, a natężony ruch sprawia, że tworzą się korki.
Dalsza przebudowa, której inwestorem jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, to jedna z najbardziej wyczekiwanych inwestycji na
terenie powiatu. Jej wykonawcą w formule „zaprojektuj i zbuduj” jest firma
SKANSKA SA. Zakres prac obejmie
rozbudowę drogi na blisko dwukilometrowym odcinku wraz z przynależną infrastrukturą techniczną oraz

Robert Wróbel
starosta legionowski

Rozpoczęcie prac na DK 61, od wiaduktu w Legionowie do ul. Wolskiej, cieszy
szczególnie tych, który codziennie mierzą się z korkami na tym odcinku. Konsultujemy z przedstawicielami inwestora GDDKiA oraz wykonawcą inwestycji
firmą SKANSKA S.A. rozwiązania projektowe, dotyczące nie tylko połączeń lokalnego układu drogowego z DK61, ale także te związane z zabezpieczeniem
interesów mieszkańców powiatu w zakresie bezpieczeństwa i funkcjonalności inwestycji.

Zakończyła się przebudowa mostu na Kanale Bródnowskim
w Łajskach. Powiat Legionowski zrealizował tę inwestycję
za 1,2 mln złotych.

S

urządzeniami bezpieczeństwa ruchu.
Każdy z dwóch pasów nowopowstałych
jezdni będzie miał szerokość 3,5 m,
wydzielone pasy do skrętów – 3 m.
Całkowity koszt tego etapu inwestycji to
ponad 45 mln zł.
31 stycznia br. w Urzędzie gminy Nieporęt odbył się Konwent Samorządowy
Powiatu Legionowskiego, którego obrady zdominowała przebudowa DK 61.
W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele GDDKiA – Ewa Gniwek – Kierownik Projektu oraz Daniel Woźniak,
którzy przedstawili plan przeprowadzenia modernizacji drogi z podziałem na

etapy. Zgodnie z informacją przekazaną
przez pracowników GDDKiA, potwierdzony został termin ostateczny realizacji odcinka od wiaduktu w Legionowie
do ulicy Wolskiej i jest to sierpień 2020
roku. Już niebawem rozpocznie się przebudowa sieci w pasie drogowym, a po
uzyskaniu zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, jesienią tego roku
rozpocznie się budowa lewej nitki drogi, następnie przepięcie ruchu i budowa prawej nitki. Ciągłość ruchu w trakcie budowy zostanie więc zachowana.
GDDKiA podała również informacje
na temat kolejnego etapu przebudowy

drogi na odcinku do ronda w Zegrzu
Południowym. Niebawem planowane
jest ogłoszenie zamówienia publicznego na koncepcję programową przebudowy, która zawierała będzie analizy
geotechniczne i akustyczne. Na 2019
rok przewidziano ogłoszenie postępowania przetargowego na zaprojektowanie i przebudowę tego odcinka, która
od uzyskania pozwolenia w 2021 roku
potrwać ma dwa lata. Oznacza to, że
w 2023 roku trasę z Warszawy do Serocka pokonać będzie można płynniej
i bezpieczniej z wykorzystaniem dwóch
dwupasmowych jezdni.
AMZ

Związek Powiatów Polskich obradował
w starostwie

Most w Łajskach gotowy
ymboliczne otwarcie mostu,
z udziałem starosty Roberta
Wróbla, wójta gminy Wieliszew
Pawła Kownackiego i zaproszonych
gości, odbyło się 13 lutego br.
Zwężona jezdnia, brak chodnika
oraz zły stan techniczny starej przeprawy wymagały podjęcia działań,
mających na celu zbudowanie nowego mostu o normatywnej szerokości i przekroju. Latem ubiegłego
roku Powiat Legionowski wprowadził na budowę wykonawcę. Prace polegały na rozbiórce istniejącego przepustu, wraz z infrastrukturą

W połowie stycznia br. rozpoczęła się wycinka drzew pod przebudowę drogi krajowej nr 61 na odcinku do ul. Wolskiej.
Kolejnym krokiem będzie usuwanie kolizji w infrastrukturze podziemnej. W ciągu 5 lat zaplanowano przebudowę DK 61 aż do
ronda w Zegrzu Południowym

Zagadnienia za zakresu ochrony zdrowia i szpitalnictwa znalazły się w programie posiedzenia zarządu
Związku Powiatów Polskich, które odbyło się 16 stycznia br. w siedzibie legionowskiego starostwa.

elektryczną i gazową, oraz budowie
nowego mostu o długości 14,5 m
z jezdnią i chodnikiem. Inwestycję wyposażono w nowe instalacje
- elektryczną i gazową. Na czas robót
dojazd z ul. Sikorskiego do ul. Kolejowej w Łajskach był zamknięty.
Obecnie cała ulica Sikorskiego jest
ponownie przejezdna. Inwestorem
przebudowy był Powiat Legionowski. Gmina Wieliszew sfinansowała stworzenie dokumentacji projektowej przedsięwzięcia.
AMZ

Związek Powiatów Polskich jest platformą współpracy oraz wymiany doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie
funkcjonowania i zarządzania samorządem

U
Zakończenie działań oznacza, że przestają obowiązywać, wytyczone na czas
budowy, objazdy. Kierowcy i piesi mogą korzystać z nowej, bezpiecznej
przeprawy. W przecinaniu wstęgi uczestniczyli (od lewej): dyrektor ds.
produkcji WPM Mosty Rafał Gorczyca, radny Rady Powiatu Janusz Kubicki,
członek zarządu Powiatu Michał Kobrzyński, kierownik robót WPM Mosty
Witold Kamelski, starosta Robert Wróbel, wójt gminy Wieliszew Paweł
Kownacki, przewodniczący Rady gminy Wieliszew Marcin Fabisiak,
członek zarządu Powiatu Grzegorz Kubalski, radny Rady Powiatu Stanisław
Kraszewski, wicestarosta Jerzy Zaborowski, główny specjalista w Wydziale
Inwestycji i Drogownictwa Sławomir Prus, zastępca wójta gminy Wieliszew
Zenon Popławski oraz radny Rady Powiatu Marek Mazur

czestnicy posiedzenia zajęli się
analizą sytuacji w ochronie zdrowie oraz wymianą uwag i spostrzeżeń z zakresu funkcjonowania
szpitali powiatowych. Przedstawiciele powiatów, na terenie których istnieją powiatowe jednostki szpitalne, omówili zasadnicze kwestie związane z ich
działalnością oraz podzielili się doświadczeniami związanymi z prowadzeniem
takich podmiotów. W dyskusji uczestniczyli delegaci z siedemnastu powiatów.
Związek Powiatów Polskich jest stowarzyszeniem powiatów, którego celem jest wspieranie idei samorządu
terytorialnego, integrowanie i obrona
wspólnych interesów powiatów, kształtowanie wspólnej polityki, wspieranie

inicjatyw na rzecz rozwoju i promocji,
wymiana doświadczeń oraz upowszechnianie modelowych rozwiązań w zakresie rozwoju i zarządzania. W swoich szeregach związek skupia obecnie

316 powiatów i miast na prawach powiatów.
KALINA BABECKA

Jerzy Zaborowski
wicestarosta legionowski

Powiat Legionowski jest aktywnym członkiem Związku Powiatów Polskich.
Dzięki temu jesteśmy na bieżąco we wszystkich kwestiach będących w kompetencji samorządu terytorialnego w Polsce oraz poprzez wymianę informacji
mamy dostęp do dobrych praktyk w zakresie zarządzania samorządem w innych powiatach. Styczniowe posiedzenie w siedzibie legionowskiego starostwa
było dla nas ważne. Jesteśmy na etapie przygotowań do powstania szpitala
na naszym terenie, więc tematyką posiedzenia byliśmy żywo zainteresowani.

Kurier
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Konopnicka na balu studniówkowym

Na tradycyjnym balu studniówkowym bawili się uczniowie Powiatowego Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Legionowie. Teraz odliczają już dni do matury.

Uczniowie o studniówce:
Karolina Bembas,

To dla mnie wyjątkowy wieczór. Miałam zaszczyt
i przyjemność poprowadzić część oficjalną balu
oraz zatańczyć w pierwszej parze poloneza. Podczas
studniówki najważniejsza jest dobra zabawa i odłożenie na bok wszystkich trosk.

Jakub Kajas,

To, jak wygląda bal studniówkowy zależy przede wszystkim od tego, kto w nim uczestniczy. Zabawa jest zawsze
udana, gdy odbywa się w gronie przyjaciół. I tak właśnie jest tym razem, choć na początku byliśmy trochę
zestresowani. Polonez nam się udał, a to najważniejsze,
bo długo ćwiczyliśmy.

Polonez w wykonaniu blisko stu par uczniów PZSO w Legionowie zachwycił chorografią i wykonaniem

B

al zwyczajowo zainaugurowano
polonezem, mistrzowsko zatańczonym przez tegorocznych maturzystów. Za choreografię odpowiadał Mariusz Suwiński, nauczyciel
muzyki. Rodzice oraz pedagodzy nie
kryli dumy i wzruszenia. Po części

oficjalnej przyszedł czas na tańce i zabawę. W studniówce uczestniczyło blisko 170 uczniów wraz z osobami towarzyszącymi, przedstawiciele grona
pedagogicznego i rodziców nauczycieli oraz zaproszeni goście. Powiat Legionowski reprezentował członek zarządu

Michał Kobrzyński. – Studniówka to
wyjątkowe wydarzenie, nieporównywalne z żadnym innym. Młodzi ludzie
bawią się ze swoimi koleżankami i kolegami w takiej oprawie, na sto dni
przed egzaminem dojrzałości, tylko raz
w życiu. Z zachwytem obserwowałam

Serock daje Perspektywy

P

prestiżowej klasyfikacji. W stosunku
do roku ubiegłego placówka awansowała o 28 pozycji – z 89. miejsca na 61.
wśród techników województwa mazowieckiego. Kapituła rankingu, oceniając szkoły, brała pod uwagę sukcesy
uczniów w olimpiadach, wyniki egzaminu maturalnego z przedmiotów obowiązkowych, wyniki egzaminu maturalnego z przedmiotów dodatkowych

Wspomnienia studniówkowe na długo pozostaną z uczniami, jednak teraz
już najwyższy czas przysiąść do książek. Egzamin dojrzałości zbliża się wielkimi krokami. Już dziś życzymy powodzenia.
KALINA BABECKA

regionu i województwa. Absolwenci
potrafią odnaleźć się nie tylko na egzaminach, ale i w życiu zawodowym.

Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Serocku znalazł
się w rankingu 100 najlepszych Techników na Mazowszu –
PERSPEKTYWY 2018!
oczątek roku to czas wielkich
oczekiwań nauczycieli i uczniów
liceów oraz techników. W tym
czasie pojawia się coroczny Ogólnopolski Ranking Liceów i Techników „Perspektywy” W 2018 r.
przypada jego jubileuszowa, XX edycja. PZSP im. Włodzimierza Wolskiego
w Serocku kolejny raz może poszczycić się obecnością w pierwszej setce tej

poloneza oraz walca w wykonaniu naszych uczniów. Z całego serca życzę im
powodzenia zarówno w trakcie egzaminów, jak i w dalszym życiu – podsumowuje Jolanta Magda, dyrektor PZSO
w Legionowie.

OPRAC. KB

oraz wyniki egzaminu zawodowego.
Pozycja PZSP w Serocku jest potwierdzeniem wysokiego poziomu nauczania oraz odpowiedniej atmosfery, pozwalającej uczniom dobrze czuć się
w szkole i zdobywać wiedzę.
Tegoroczny Ogólnopolski Ranking Liceów i Techników „Perspektywy” potwierdza dobrą pozycję serockiej szkoły w ofercie edukacyjnej

Anna Gajewska

członek zarządu Powiatu Legionowskiego
PZSP w Serocku po raz kolejny znalazł się w rankingu Perspektyw. Z roku
na rok szkoła plasuje się coraz wyżej w tym zestawieniu, co oznacza, że
poziom kształcenia stale rośnie, nauczyciele nieustannie podnoszą kwalifikacje oraz wykorzystują nowoczesne metody kształcenia, a uczniowie
uzyskują coraz lepsze wyniki w nauce. Dzięki temu placówka może śmiało konkurować z najlepszymi w Warszawie.

Coraz bezpieczniej w powiecie – Policja podsumowała 2017 rok
Komenda Powiatowa Policji w Legionowie podsumowała ubiegły rok w trakcie odprawy rocznej, która odbyła się 25 stycznia br. w legionowskim ratuszu.
Na spotkaniu przedstawiono także plany na rok bieżący.

Na zdjęciu (od lewej): p.o. Komendanta KPP podinsp. Anna Jędrzejewska-Szpak,
zastępca Komendanta Stołecznego Policji mł. insp. Krzysztof Smela, wicestarosta
legionowski Jerzy Zaborowski

W

2017 roku popełniono 2655
przestępstw ogólnych i 1754
przestępstwa kryminalne,
a 428 osób zostało zatrzymanych na
gorącym uczynku próbując popełnić przestępstwo. Odnotowano spadek
liczby przestępstw rozbójniczych, kradzieży z włamaniem i kradzieży cudzej
rzeczy. Zmalała także liczba zgłoszonych bójek i pobić oraz liczba przypadków uszkodzenia mienia. Zanotowano

jednak wzrost kradzieży samochodów
– z 56 w 2016 r. do 63 w 2017 r. Ponadto na terenie powiatu odnotowano 1 zabójstwo (sprawca został wykryty), 120
aktów przestępczości narkotykowej oraz
337 przypadków przestępczości gospodarczej i korupcyjnej. Zatrzymano 48
osób poszukiwanych listami gończymi.
Efektywnie działał Pion Prewencji,
który przeprowadził 1767 postępowań w sprawach o wykroczenie oraz

skierował w teren 13 034 zewnętrzne służby patrolowe. W 2017 roku policjanci zabezpieczyli łącznie 48 imprez
masowych. Zrealizowano programy
okolicznościowe z zakresu prewencji
kryminalnej oraz zorganizowano 412
spotkań z dziećmi i seniorami w ramach działań dotyczących profilaktyki społecznej.
Policjanci z wydziału Ruchu Drogowego mogą zaliczyć 2017 rok do pracowitych. Skontrolowano 27 938 pojazdów ujawniając 442 kierowców
nietrzeźwych lub po spożyciu alkoholu. W ubiegłym roku nastąpił wzrost
liczby wypadków drogowych. Rannych
w nich zostało 55 osób, a 8 poniosło
śmierć. Nieznacznie natomiast spadła liczba kolizji drogowych z 1292 do
1263. Nałożono 8960 mandatów karnych, udzielono 232 pouczeń oraz zatrzymano 864 dowody rejestracyjne
i 791 praw jazdy.
W 2017 roku lokalne samorządy na
sfinansowanie m. in. służb ponadnormatywnych oraz zakup sprzętu i wyposażenia przeznaczyły środki pochodzące z dochodów własnych w wysokości
194.924,00 zł. Udział Powiatu Legionowskiego w tej kwocie to 89 500,00 zł.
KB

podinsp. Anna Jędrzejewska-Szpak

p.o. Komendanta Komendy Powiatowej Policji w Legionowie
Za nami rok wytężonej pracy, przed nami nowy rok i kolejne wyzwania.
Priorytetem jest bezpieczeństwo w ruchu drogowym i zmniejszenie liczby
wypadków na drogach. Zamierzamy też utrzymać dotychczasowy wskaźnik
czasu reakcji na zgłaszane zdarzenia oraz podejmiemy działania zmierzające do wzrostu skuteczności wykrywalności w ściganiu sprawców przestępstw. Zachęcamy także do korzystania z wirtualnych narzędzi dostępnych w Internecie – Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz aplikacji
Moja Komenda.

Michał Kobrzyński

członek zarządu Powiatu Legionowskiego
Powiat Legionowski udziela wsparcia Komendzie Powiatowej Policji w Legionowie na różnych polach jej działalności, aby zapewnić naszym mieszkańcom bezpieczeństwo na jak najwyższym poziomie. Z danych, przedstawionych
w sprawozdaniu, wynika, że policjanci pracują skutecznie i efektywnie, a powiat legionowski jest coraz bardziej przyjaznym miejscem do życia.

zdrowie
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Pluszaki znów w karetkach

Już po raz kolejny Starostwo Powiatowe przekazało Legionowskiemu Pogotowiu Ratunkowemu pluszowe maskotki.
Zabawki znajdą się na wyposażeniu karetek, aby zmniejszyć stres u najmłodszych pacjentów przewożonych do szpitala.

Radosław Lewiński
ratownik medyczny

Te zabawki potrafią czynić prawdziwe cuda. Jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki znika nieufność małego pacjenta do nas. Możemy z dzieckiem
porozmawiać i spokojnie zbadać je. Już sam wypadek albo zachorowanie jest
dla naszych najmłodszych pacjentów dużym stresem i obciążeniem. Karetka
ten stres jeszcze potęguje, ale na szczęście maskotki odwracają uwagę od przykrych rzeczy i zajmują dzieci powodując ich uśmiech. Pluszaki sprawdzają się
nie tylko w trakcie transportu do szpitala, ale także potem, gdy mały pacjent
przechodzi diagnostykę w oddziale ratunkowym. Jedna z dziewczynek stwierdziła kiedyś rozbrajająco, że może ponownie upadnie i rozbije sobie główkę,
bo chciałaby dostać jeszcze jedną maskotkę dla swojej najlepszej przyjaciółki
z przedszkola. Z naszej perspektywy to naprawdę dobra i trafiona inicjatywa.

Dyżury aptek
w powiecie

Rada Powiatu w Legionowie podjęła uchwałę w sprawie
rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie
powiatu legionowskiego.

Pluszowe maskotki w karetkach uspokajają dzieci ułatwiając pracę ratownikom. Na zdjęciu od lewej: dyrektor NZOZ
„Legionowo” Dorota Glinicka, starosta Robert Wróbel, ratownik medyczny Radosław Lewiński

A

kcja „Pluszak w karetce”, zapoczątkowana z inicjatywy starostwa kilka lat temu, okazała się
dużym sukcesem. Właśnie przeprowadzono jej czwartą edycję, przekazując
60 pluszowych piesków. W sumie do tej
pory przekazano ich blisko 400. – Bardzo ważne jest, aby dziecko współpracowało z zespołem ratowniczym i temu
właśnie służą te maskotki. Dodatkowo,
w trudnych dla maluchów chwilach, pozwalają zapomnieć o bólu i cierpieniu
oraz wywołują miłe skojarzenia z bezpiecznym domem i zabawą – powiedział starosta Robert Wróbel, który
osobiście przekazał maskotki dla legionowskich karetek.
Mali pacjenci pozytywnie reagują na zabawkę, poprawia się ich stan
psychiczny, stają się spokojniejsi i bardziej ufni. Dzięki temu załoga karetki

może nawiązać lepszy kontakt z dzieckiem i skuteczniej wykonywać swoją
pracę. - Te na pierwszy rzut oka niepozorne przytulanki stanowią dla nas
ogromne wsparcie. Dzięki nim łatwiej
jest nawiązać dialog z zestresowanym
maluchem i wykonać różne czynności
medyczne, które muszą być przeprowadzone szybko i sprawnie – wyjaśnia
dyrektor NZOZ „Legionowo” Dorota

Glinicka. Zabawki towarzyszą dzieciom nie tylko w czasie drogi do szpitala. Pluszak opuszcza karetkę razem
z dzieckiem i staje się jego własnością.
KALINA BABECKA

Łukasz Głażewski
tata Jaśka

Fantastyczna sprawa! Jako rodzic byłbym przerażony, że moje dziecko jest
chore, albo miało wypadek i musi jechać do szpitala karetką. Stres dziecka by
dodatkowo spotęgował mój własny. Dzięki maskotkom uwaga dzieci od nieprzyjemnych okoliczności zostaje odwrócona, stają się spokojniejsze i można skutecznej udzielić im pomocy. To taki prosty, a zarazem genialny pomysł.

Całodobowy dyżur pełni w powiecie jedna apteka, zlokalizowana
przy ul. Piłsudskiego 13 w Legionowie.
Poniższe placówki są czynne w niedziele i częściowo w święta:
Apteka przy ul. Zegrzyńskiej 115 w Legionowie (godz. 9-19)
Apteka przy ul. 3-go maja 59 w Legionowie (godz. 9-20)
Apteka przy ul. Sowińskiego 8A w Legionowie (godz. 8.30-15)
Apteka przy ul. Norwida 1 w Legionowie (ndz. 8-20, święto 10-18)
Apteka przy ul. Siwińskiego 2 w Legionowie (ndz. 10-19)
Apteka przy ul. Piłsudskiego 31C/7A w Legionowie ( godz. 10-19)
Apteka przy ul. Piłsudskiego 33 w Legionowie (godz. 9-20)
Apteka przy ul. Partyzantów 9 w Chotomowie (godz. 8.30-15)
Apteka przy ul. Zegrzyńskiej 8 w Jabłonnie (godz. 9-15)
Pozostałe apteki otwarte są od poniedziałku do soboty (z wyjątkiem apteki przy
ul. Nowodworskiej 57 A w Skrzeszewie, czynnej od poniedziałku do piątku).
Szczegółowy wykaz aptek wraz z godzinami pracy i danymi kontaktowymi znajduje się na www.powiat-legionowski.pl w zakładce Zdrowie i Sprawy Społeczne.

Defibrylatory znajdą się na wyposażeniu szkół
Starostwo Powiatowe w Legionowie zakupiło dla zarządzanych przez siebie placówek edukacyjnych przenośne defibrylatory, umożliwiające przeprowadzenie akcji ratunkowej
w przypadku wystąpienia nagłych, zagrażających życiu zaburzeń rytmu serca.

U

Powiatowe szkoły dołączają do grona instytucji, na wyposażeniu których znajdą się defibrylatory. Urządzenia zostały
uroczyście przekazane w trakcie spotkania w starostwie. Na zdjęciu (od lewej): sekretarz Powiatu Artur Borkowski, Kierownik
ds. szkolenia praktycznego w PZSP w Serocku Magdalena Lusa, dyrektor Powiatowego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
w Legionowie Dorota Kurowska, dyrektor Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie Ewa Lewicka,
dyrektor Powiatowego Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Legionowie Jolanta Magda oraz starosta Robert Wróbel

mieszczanie defibrylatorów w instytucjach użyteczności publicznej oraz miejscach, w których
przebywają duże skupiska ludzi jest
praktyką coraz powszechniejszą, rekomendowaną przez środowiska medyczne (m.in. Europejską Radę Resuscytacji). W 2015 roku defibrylator pojawił
się w budynku starostwa. Teraz kolejne znajdować będą się w szkołach, dla
których Powiat jest organem prowadzącym, czyli w Powiatowym Zespole Szkół
Ogólnokształcących w Legionowie, Powiatowym Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Legionowie, Powiatowym
Zespole Szkół i Placówek Specjalnych
w Legionowie oraz Powiatowym Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Serocku. Urządzenia na ręce przedstawicieli każdej ze szkół osobiście przekazał
starosta Robert Wróbel. Wkrótce pracownicy tych placówek zostaną przeszkoleni w zakresie ich obsługi oraz
udzielania pierwszej pomocy.
Defibrylator Kliniczny AED Lifeline
z elektrodami w wersjach dla dorosłych

i pediatrycznej to specjalistyczne urządzenie używane w trakcie czynności
resuscytacyjnych, służące do odwrócenia chaotycznych impulsów elektrycznych, pobudzających mięsień serca
i przywrócenia prawidłowego rytmu
zatokowego. Urządzenie, po podłączeniu elektrod do klatki piersiowej pacjenta, automatycznie dokonuje analizy pracy serca i powiadamia, czy
defibrylacja jest konieczna. Jeśli zachodzi taka potrzeba AED, krok po kroku,
za pośrednictwem komunikatów głosowyc, instruuje operatora odnośnie dalszego postępowania. Jest prosty w obsłudze, sam określa moc i częstotliwość
wyładowań. W badaniach stwierdzono,
że wczesne użycie defibrylatora powoduje zwiększenie wskaźnika przeżyć,
jeżeli defibrylację wykonano w ciągu 3
minut od chwili wystąpienia zaburzeń
w pracy serca. Wskaźnik ten wzrasta
w niektórych przypadkach nawet do
75%. Koszt jednego urządzenia to ponad 5,5 tys. złotych.
KB
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Wzięli mamy na warsztat

Uczestniczki o warsztatach:

Powrót do pracy po urodzeniu dziecka to dla wielu kobiet wielkie wyzwanie. Z pomocą przyszły
warsztaty „Nie sama Mama”, zorganizowane w legionowskim Centrum Konferencyjnym. Powiat
Legionowski patronował temu przedsięwzięciu.

Magdalena Piwnikiewicz,

Wzięłam udział w warsztatach, bo potrzebowałam
wyjść z domu, poznać nowe osoby. Opieka nad niemowlakiem jest zajmująca, ale jednocześnie kobiecie,
spędzającej cały dzień z dzieckiem, brakuje interakcji
i rozmowy z innymi dorosłymi. Planuję aktywizację
zawodową po urlopie macierzyńskim i chętnie skorzystam z oferowanej pomocy i wskazówek. Mam wykształcenie filologiczne, więc myślę o tym, że mogłabym robić korektę dla wydawnictw, częściowo pracując w domu.

Aleksandra Odalska,

Uważam, że takie spotkania to doskonała inicjatywa. Decyzja o powrocie do pracy po urodzeniu dziecka wielu mamom spędza sen z powiek. Tu mogą podzielić się swoimi
obawami, uzyskać wsparcie oraz przede wszystkim wyposażyć się w narzędzia, które ułatwią podjęcie zatrudnienia. Ważne też, aby mieć wokół osoby, które zaoferują pomoc i tym samym umożliwią realizację tego planu. Wsparcie bliskich
odgrywa kluczową rolę, kiedy mama chce wrócić do pracy.

Kinga Bogdańska,

Mama czy kobieta sukcesu? Uczestniczki warsztatów już wiedzą, że nie muszą wybierać mogąc z powodzeniem godzić życie
rodzinne i zawodowe

C

oraz częściej kobiety, które urodziły dziecko pragną realizować
się nie tylko w roli matek. Chcą
i potrzebują realizować się także na
płaszczyźnie zawodowej, zwłaszcza jeśli wcześniej osiągały na tym polu sukcesy. W praktyce satysfakcjonujące pogodzenie obu ról okazuje się niełatwe.
Z pomocą paniom, które planują wrócić do pracy, ale nie są pewne czy im
się uda i nie bardzo wiedzą od czego
ten powrót zacząć, przyszła pierwsza

edycja warsztatów „Nie sama Mama”,
zorganizowanych przez Fundację Rozwoju Przedsiębiorczości i Inicjatyw Lokalnych Bizoon.
W trakcie dwudniowego szkolenia
mamy spotkały się ze specjalistami
z różnych dziedzin i miały okazję kompleksowo przygotować się do zawodowego powrotu. W programie warsztatów
znalazły się panele dotyczące komunikacji w biznesie, kreowania wizerunku,
prowadzenia własnej działalności jako

alternatywy dla etatu, zasad właściwej
diety oraz sztuki makijażu. Dodatkowo
w szkoleniu udział wzięły kobiety, które z powodzeniem łączą życie rodzinne z zawodowym i chętnie podzieliły
się z uczestniczkami swoimi doświadczeniami. Warsztaty zakończył panel
dyskusyjny z udziałem prelegentów.
Organizator zapowiada kolejne edycje
przedsięwzięcia, do udziału w których
już dziś serdecznie zapraszamy.
KALINA BABECKA

Przekaż swój 1%
Zbliża się termin składania zeznań podatkowych za 2017 rok. Tak, jak w latach ubiegłych podatnicy mogą
zdecydować, komu przekażą 1% swojego podatku. Zachęcamy do wsparcia potrzebujących mieszkańców powiatu.
Aby zgłosić beneficjenta 1%, prosimy o kontakt z Wydziałem Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Legionowie, ul. Sikorskiego 11 (pokój 504), pod numerem telefonu
Drodzy przyjaciele, znajomi i biegacze!
Zwracam się do Was z prośbą o przekazanie na mnie 1% podatku, który przeznaczę
na rehabilitację. Wystarczy wpisać KRS
0000231536 Mariusz Wronowski.
Dziękuję za każdą złotówkę. Mariusz.
Ela urodziła się w 2013 roku jako zdrowe
dziecko. Krótko po 2 urodzinach zachorowała na Młodzieńcze Idiopatyczne Zapalenie
Stawów – postać wielostawowa. Zanim lekarze
postawili diagnozę przestała chodzić. Ela jest
w trakcie długotrwałego, skomplikowanego leczenia sterydami
i lekami z grupy przeciwnowotworowych. Musi być regularnie
rehabilitowana i pozostaje pod stałą opieką poradni okulistycznej,
immunologicznej, chorób zakaźnych, reumatologicznej, alergologicznej i kardiologicznej. Walczymy o to, by Ela była sprawna,
żyła bez ciągłego bólu, by mogła w miarę normalnie żyć i rozwijać się, żeby mogła cieszyć się dzieciństwem. Mamy trójkę dzieci
w różnym wieku, a z powodu choroby Eli pracować może tylko
jedna osoba. Zwracamy się z gorącą prośbą o pomoc.
Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”
KRS: 0000037904
Cel szczegółowy: 28299 Snopkiewicz Elżbieta
Maja była zdrowym dzieckiem, rozwijała się
książkowo. Po podaniu szczepionki uwsteczniła się, straciliśmy z nią kontakt wzrokowy. Dziś
Maja ma 5 lat i pomimo wielu badań, w tym
genetycznych i metabolicznych, nie została
zdiagnozowana. Dzięki intensywnej rehabilitacji robi postępy
intelektualne, ale jej motoryka, sensoryka i mowa są bardzo
zaburzone. Jej samodzielne kroki i mowa są jej i naszym największym marzeniem. Dotychczasowa rehabilitacja w ramach
NFZ okazała się niewystarczająca. Dopiero intensywne turnusy
rehabilitacyjne i psychoruchowe zaczęły przynosić zamierzone efekty. Jednak ich koszt przekracza nasze możliwości
finansowe. Dlatego prosimy o każdą, choć najmniejszą pomoc
w przywróceniu sprawności naszemu dziecku.
Fundacja „Złotowianka”, KRS: 000308316
Cel szczegółowy: Darowizna na rzecz Maja Rybicka R/52

Z przyjemnością wzięłam udział w warsztatach jako
uczestniczka i prelegentka. Jestem pracującą mamą i chętnie dzielę się z kobietami swoimi spostrzeżeniami w tym
obszarze. Mam dwóch synów i jednocześnie od 7 lat prowadzę swój biznes. Rozumiem, jak dużym wyzwaniem
jest pogodzenie domu i pracy. Zawsze radzę kobietom,
aby wsłuchały się w siebie, w swoje potrzeby i dzieliły się ze światem swoimi darami. To procentuje zarówno w życiu rodzinnym, jak i zawodowym.

Bronisława Mazur Honorowym
Obywatelem Powiatu Legionowskiego

Na styczniowej sesji powiatowi radni zdecydowali o przyznaniu
prezes Koła nr 1 Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej
Bronisławie Mazur jako pierwszej tytułu Honorowego Obywatela
Powiatu Legionowskiego.

22 7640 593 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej:
spoleczne@powiat-legionowski.pl.

Wiktoria ma 8 lat. Choruje na mózgowe porażenie dziecięce, nie funkcjonuje samodzielnie i wymaga całodobowej opieki. W związku
z tym cały czas musi być rehabilitowana
i poddawana wszelkiej możliwej stymulacji
- logopedycznej, psychologicznej, z zakresu integracji sensorycznej i innych, aby zacząć w miarę możliwości samodzielnie funkcjonować. Zwracam się z prośbą o przekazanie 1%
dla Wiktorii, gdyż umożliwi jej to lepszy start w życiu.
Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”
KRS 0000037904
Cel szczegółowy: Figlerowicz Wiktoria 24845
Staś Orłowski to siedmioletni chłopiec
cierpiący na dziecięce porażenie mózgowe,
padaczkę, wodogłowie, jaskrę, brak widzenia
w jednym oku i znaczną wadę wzroku
w drugim. Obecnie jest znacznie opóźniony
w rozwoju, nie potrafi mówić i chodzić, jednocześnie rozumiejąc wszystko co słyszy i co się wokół niego dzieje.
Od pierwszych miesięcy życia było wiadomym, że będzie wymagał szczególnej opieki i długoletniej, wielospecjalistycznej terapii.
Staś codziennie jest rehabilitowany i ciężko pracuje. Wszystkie
formy usprawniania są w naszym przypadku w pełni odpłatne.
Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”
KRS:0000037904
Cel 1%: 15493 Orłowski Stanisław
Paulinka ma 6 lat. Jest bardzo radosną
i ciekawą życia dziewczynką. Niestety od
urodzenia choruje na dziecięce porażenie
mózgowe oraz opóźnienie rozwoju ruchu.
Proces leczenia i terapii takiego schorzenia
jest długotrwały i bardzo kosztowny. Możesz pomóc Paulince
w walce z chorobą przekazując swój 1% podatku.
Fundacja Dzieciom „Zdążyć z pomocą”
KRS 0000037904
Cel szczegółowy: 23739 Brześkiewicz Paulina

Bronisława Mazur aktywnie działa na rzecz konsolidacji środowisk
kombatanckich i propagowania idei patriotyzmu wśród mieszkańców
powiatu legionowskiego

T

ytuł Honorowego Obywatela Powiatu Legionowskiego
został ustanowiony w marcu
ubiegłego roku przez powiatowych
radnych. Wyróżnienie mają otrzymywać osoby działające na rzecz lokalnej społeczności i mające dla niej wyjątkowe zasługi, które swą postawą
i życiem świadczą o najważniejszych
wartościach. Z inicjatywą uhonorowania tym tytułem pani Bronisławy
wyszedł zarząd Fundacji na Rzecz
Dzieci i Młodzieży im. Wandy Tomczyńskiej. Radni jednogłośnie poparli ten wniosek.
Bronisława Romanowska-Mazur od
dzieciństwa mieszka w Legionowie,
do którego przeprowadziła się wraz
z rodzicami spod Łomży w 1930 roku.
W czasie II wojny światowej aktywnie działała w pogotowiu harcerskim,
które pomagało polskim żołnierzom
przejeżdżającym przez legionowską
stację kolejową. W trakcie okupacji
była członkinią konspiracji niepodległościowej, należała do Szarych Szeregów. W Powstaniu Warszawskim

uczestniczyła jako sanitariuszka
i łączniczka. Za służbę w konspiracji została awansowana do stopnia
porucznika oraz odznaczona Warszawskim Krzyżem Powstańczym
i Krzyżem Armii Krajowej. Otrzymała także Medal za Udział w Wojnie
Obronnej 1939, Złoty Krzyż Zasługi i Srebrny Krzyż Zasługi dla ZHP.
Po wojnie ukończyła studia wyższe
- filologię polską. Jako pedagog wychowała wiele pokoleń legionowian.
Jest aktywnym uczestnikiem Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej oraz Stowarzyszenia Szarych
Szeregów. Z jej inicjatywy powstała
Fundacja im. Wandy Tomczyńskiej
w Legionowie, działająca na rzecz wyrównania szans edukacyjnych dzieci
znajdujących się w trudnej sytuacji
życiowej.
Uroczyste nadanie Bronisławie
Mazur tytułu Honorowego Obywatela Powiatu Legionowskiego nastąpi 23 lutego br. w trakcie sesji rady
Powiatu.
AMZ

środowisko/kultura
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Walka ze smogiem trwa

Sonda

Niemal codziennie pojawiają się komunikaty o złej jakości powietrza, ale i bez nich gołym okiem
widać, że powietrze, którym oddychamy pozostawia wiele do życzenia. Winni temu są głównie ludzie,
którzy palą byle czym w przestarzałych piecach, pomimo kampanii informacyjnych i możliwości
skorzystania z dotacji na wymianę źródeł ciepła.

S

Fot. Krzysztof Skaryszwski

mog to nienaturalne zjawisko atmosferyczne, polegające na dużej koncentracji zanieczyszczeń
powietrza na danym obszarze. Spowodowany jest działalnością człowieka
oraz wystąpieniem warunków meteorologicznych, sprzyjających kumulacji
zanieczyszczeń Badania potwierdzają,
że przebywanie na powietrzu zanieczyszczonym pyłami zawieszonymi
może prowadzić do schorzeń układów
krążenia i oddechowego, a nawet przedwczesnych zgonów.

Utrzymujące się wysokie stężenia zanieczyszczeń powietrza mogą być przyczyną
pogorszenia stanu zdrowia. Pamiętajmy, by stosować się do zaleceń, ale też
przekazywać informacje o szkodliwości smogu i alarmować o przypadkach
łamania uchwały Antysmogowej

Skontaktuj się ze swoją gminą i sprawdź
planowane dotacje na wymianę pieców:
Gmina Miejska Legionowo: dotacje z budżetu gminy na wymianę kotłów na nowoczesne piece gazowe, olejowe lub pompy ciepła oraz wykonanie przyłączy gazowych
i badań termowizyjnych – www.legionowo.pl, tel. 22 774 40 65, 22 766 40 66
Gmina Nieporęt: dotacje z budżetu gminy na wymianę i modernizację źródeł ciepła
centralnego ogrzewania – www.nieporet.pl, tel. 22 767 04 10
Gmina Wieliszew: dofinansowanie z WFOŚiGW na wymianę źródeł ciepła
– www.wieliszew.pl, tel. 22 782 19 10
Gmina Jabłonna: Program Wymiany Pieców 2018 – nabór wniosków do 19 lutego
br. – dotacje z budżetu gminy oraz z WFOŚiGW, www.jablonna.pl, tel. 22 767 73 31
Gmina Serock: mieszkańcy mogą uzyskać dofinansowanie z budżetu gminy na
wymianę starych kotłów węglowych na piece ekologiczne. Szczegółowe informacje
dostępne są w UMiG w Serocku, w Referacie Ochrony Środowiska, Rolnictwa
i Leśnictwa, tel.: 22 782 88 39/40

Zanieczyszczenie powietrza to zagrożenie realne, z którym należy walczyć.
W oparciu o szerokie konsultacje społeczne oraz eksperckie powstała Uchwała Antysmogowa dla Mazowsza, która od
11 listopada 2017 r. obowiązuje wszystkich mieszkańców województwa, samorządy oraz podmioty działające na jego
terenie. Ograniczenia i zakazy w niej
wymienione dotyczą wszystkich użytkowników urządzeń o mocy do 1 MW,
w których następuje spalanie paliw stałych. Uchwała wskazuje m.in. jakie piece
mogą być stosowane. Ściśle określa parametry instalacji grzewczych, a także
jakość spalanych paliw. Przestrzeganie
przepisów zawartych w uchwale będzie
kontrolowane zarówno w kwestii posiadanych urządzeń grzewczych, jak i stosowanych rodzajów paliw. Użytkownicy
instalacji naruszający przepisy uchwały mogą być ukarani grzywną do 5 000
zł lub mandatem do 500 zł.
AMZ

W nowy rok śpiewająco
Styczniowa odsłona „Pałacowych spotkań z muzyką” upłynęła pod nutą pieśni cerkiewnych i ludowych.
Także w tym roku Powiat Legionowski jest współorganizatorem cyklu koncertów i wystaw.

Barbara Leśniewska,

Jestem już w podeszłym wieku i wiem, że spacerowanie na powietrzu zanieczyszczonym pyłami mi nie służy. Nie chciałabym być więźniem we własnym domu
tylko z tego powodu, że ludzie są nieodpowiedzialni
i palą śmieci. Martwię się też o moje prawnuki, ostatnio jeden z nich skarżył mi się, że z powodu stanu
powietrza nie wychodzą w przedszkolu na dwór. Nie
powinno tak być.

Sylwester Buchowiecki,

Jakość powietrza w Legionowie pozostawia wiele do życzenia. Od niedawna zrobiło się głośno o smogu nie tylko u nas, ale i w całym kraju. Mam nadzieję, że ludzie
zaczną zwracać uwagę na to, co dzieje się dookoła nich
i reagować. Nie możemy godzić się na ten smród.

Anna Szostak,

Szczególnie uderzająca była dla mnie śmierdząca „mgła”
w okolicy szkoły podstawowej nr 2 i Areny, w której dzieciaki uprawiały sport i bezpośrednie sąsiedztwo domku
jednorodzinnego, z którego późną nocą lub o świcie dymiło czarne, śmierdzące paskudztwo. Na szczęście wymienili tam piec. Zmiana na plus nie uszła uwadze wielu osób z sąsiedztwa.

Jak palić bez dymu?
• Nigdy nie spalaj śmieci i odpadów! Trujesz siebie i sąsiadów.
• Rozpalaj od góry, dzięki temu żar powoli podgrzewa paliwo poniżej,
a lotne smoły uwalniają się stopniowo. Wytworzona wysoka
temperatura powoduje, że wszystko dopala się do przejrzystych spalin.
• Dokładaj mniejsze porcje, a częściej. Ważne, aby nie stłumić żaru.
Kluczem do efektywnego spalania jest stale palący się ogień.
• Dorzucaj od boku - to tzw. palenie kroczące. Polega ono na rozpaleniu
niewielkiej porcji opału. Kiedy już mocno się rozżarzy, odgarnia się
go na tył pieca. Obok należy dosypać kolejną część paliwa tak, aby
stopniowo nagrzewała się od żaru. Uzyskana w ten sposób wysoka
temperatura pozwala na spalenie dymu.

POWIAT LEGIONOWSKI
– KULTURALNIE I NA SPORTOWO
03.02–02.03 – Wystawa Malarstwa
Wojciecha Wierzbickiego,
Galeria Sztuki na Prostej w Jabłonnie,
ul. Prosta 2
16.02 – Wieczór z kulturą Grecji,
Poczytalnia, Legionowo
17.02 – Parkrun – Park w Jabłonnie
17.02 – Bajka dla dzieci pt. „Rybak”,
Poczytalnia, Legionowo
18.02 – Widowisko baletowe dla dzieci
„Bajkowy balet”, sala widowiskowa
w ratuszu, Legionowo
18.02 – Spotkanie autorskie z Joanną
Bator, Poczytalnia, Legionowo

Zespół Imprevisti. Na zdjęciu (od lewej) Marta Czarkowska–sopran, Anna Kuraś-Boruta-mezzosopran, Aleksandra
Czapiewska–alt, Jakub Grabowski–tenor, Bartosz Stawiarski-Lietzau–baryton, Mateusz Irmiński–bas

N

a pierwszym z tegorocznych
koncertów w jabłonowskim pałacu wystąpił, założony w 2005
roku, zespół Imprevisti. Sekstet wykonał a capella pieśni cerkiewne oraz tradycyjne pieśni rosyjskie i ukraińskie,
nawiązujące tematyką do okresu świąteczno-noworocznego. – Mam nadzieję, że również w tym roku mieszkańcy będą zadowoleni i zauroczeni nie
tylko atmosferą pałacu, ale i muzyką,
której w tych pięknych wnętrzach będziemy słuchać. Jak zawsze zaplanowano ogromnie urozmaicony repertuar,
o bardzo dobrym wykonaniu. Myślę,
że będą to niepowtarzalne doznania –
mówi Magdalena Grzelecka, dyrektor

Kurier

Domu Zjazdów i Konferencji Polskiej „Między ciszą a ciszą” złożyły się graAkademii Nauk w Jabłonnie.
fiki autorstwa Zdzisławy Ludwiniak.
KALINA BABECKA
Po koncercie otwarto pierwszą
w tym roku wystawę w przypałacowej
galerii „Oranżeria”. Na ekspozycję pt.

Marta Czarkowska

kierowniczka zespołu Imprevisti
Początkowo zajmowaliśmy się wyłącznie muzyką dawną i przez dwa, trzy
lata śpiewaliśmy wyłącznie renesans. Potem zaczęliśmy rozszerzać repertuar
i w krąg naszych zainteresowań wdarła się szeroką falą muzyka cerkiewna.
Po prostu bardzo, ale to bardzo nam się podobała. Tradycyjnie jest to muzyka wykonywana przez ogromne, a przynajmniej duże zespoły, natomiast kameralne wykonania to rzadkość. My próbujemy się z nią mierzyć.

Jackiem Pałkiewiczem w CKiCz
w Serocku, ul. Pułtuska 35
23.02 – Altiplano – spotkanie
z podróżnikiem, MOK Legionowo,
ul. Norwida 10
23.02 – Strauss Gala, sala widowiskowa
w ratuszu, Legionowo
23.02 – Spotkanie z fotografem przyrody
Pawłem Kreftem, Poczytalnia,
Legionowo
24.02 – „W pobliżu Chopina”, recital
fortepianowy Wojciecha Kruczka, sala
widowiskowa w ratuszu, Legionowo
24.02 – Parkrun – Park w Jabłonnie

18.02 – Spektakl „Za rok o tej samej
porze”, sala widowiskowa w CKiCz
w Serocku, ul. Pułtuska 35

24.02 – „Produkty z ula” – wykład,
sala widowiskowa w ratuszu,
Legionowo

18.02 – Koncert z cyklu „Pałacowe
spotkania z muzyką”, pałac w Jabłonnie

25.02 – Niedzielne Spotkania z Bajką
– „O pięknej i bestii”, sala widowiskowa
w ratuszu, Legionowo

18.02 – Spektakl „Nasze Miasto” – GOK
w Nieporęcie, ul. Dworcowa 9a
18.02 – Dramat muzyczny Teatru ITP. pt.:
„Ifigenia”, sala widowiskowa w ratuszu,
Legionowo
18.02 – Pałacowy Salon Naukowy –
„Zagęstniki żywności – bezpieczne czy
szkodliwe?” pałac w Jabłonnie
20.02 – Widowisko baletowe dla
dzieci „Piękna nasza Polska Cała”, sala
widowiskowa w ratuszu, Legionowo
22.02 – Spotkanie z podróżnikiem

25.02 – Spektakl „Lekcje miłości”
grupy teatralnej z GOK Nieporęt,
sala w ratuszu, Legionowo
27.02 – Mecz piłki ręcznej: KPR
Legionowo S.A. – Energa MKS Kalisz,
Arena Legionowo
04.03 – Spotkanie w Klubie Winylowej
Płyty, Fila MOK, Legionowo,
ul. Targowa 65
04.03 – Kabaret „Jurki” – CKiCz
w Serocku, ul. Pułtuska 35
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Czwarty Bieg Zająca przed nami

Zapraszamy do udziału w kolejnej, czwartej już odsłonie charytatywnego Biegu Zająca, który tym razem odbędzie się w sobotę,
17 marca br., na terenie gminy Nieporęt.

Artur Borkowski

sekretarz Powiatu Legionowskiego
Wśród wielu inicjatyw z obszaru sportu i rekreacji wspieranych przez Powiat
Legionowski zwraca uwagę popularność imprez biegowych. Szczególny charakter ma wydarzenie organizowane przez Fundację Active Life – Bieg Zająca. Jest to jedna z ciekawszych imprez charytatywnych, której pełnoprawnymi
uczestnikami są osoby niepełnosprawne. Wydarzenie integruje mieszkańców Powiatu i promuje go na zewnątrz. Zarząd Powiatu wspiera to przedsięwzięcie od jego pierwszej edycji. Zachęcam zawodników do udziału w 4. edycji Biegu Zająca.

Anna Smolińska
dyrektor Biegu Zająca

W grudniu, podczas III Biegu Zająca zawodnikom udzieliła się świąteczna atmosfera. Czwarta edycja odbędzie się niedługo
przed Wielkanocą

P

rzypomnijmy, że wspierany przez
Powiat Legionowski Bieg Zająca
organizowany jest w formule „pomaganie przez bieganie”. Zapisując się
do udziału wydarzeniu i uiszczając opłatę startową uczestnicy biegu głównego,
czyli na 10 km oraz biegu na 5 km,
umożliwiają start osobom niepełnosprawnym. Każda z nich otrzymuje
asystę wolontariusza, czyli tytułowego

„zająca”, który towarzyszy i wspiera
na całej długości trasy.
Osoby chore i niepełnosprawne mają
do pokonania dystans 2 km. Ich udział
jest bezpłatny. Dzięki asyście „zająców”
na trasę mogą wyruszyć również osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich.
Organizatorzy pomyśleli także
o najmłodszych zawodnikach - dzieci

pobiegną na dystansie 200 m (niepełnosprawne – ze swoimi „zającami”). Odbędzie się też rywalizacja młodzieżowa.
W otwartym biegu dziewczęta i chłopcy
wystartują na 1000 m.
Wydarzenie organizowane jest
przez wspierającą chorych na stwardnienie rozsiane Fundację Active Life.
Trasa poprowadzi głównie przez
lasy. Start i meta umiejscowione są

Chcąc być imprezą integrującą ze sobą całe rodziny w 4. edycji Biegu Zająca
zaplanowaliśmy ,,depozyt” dla maluchów – każdy rodzic startujący na dystansie 5 lub 10 km albo rodzic, który chciałby zostać wolontariuszem ,,zającem”
w biegu na dystansie do 2 km, będzie miał możliwość na czas startu pozostawić swoją pociechę w naszym ,,klubie maluszka”. Tam animatorzy będą zajmowali dzieci różnymi zabawami, np. malowaniem buziek, plastyką w plenerze, robieniem zwierzątek z balonów itp. Oprócz tego na biegu będzie pyszne
jedzonko, rozgrzewka z muzyką w tle, krwiobus oraz losowanie nagród – co
jest już u nas tradycją. Dzięki wsparciu starosty Roberta Wróbla oraz wójta
gminy Nieporęt Macieja Mazura już niebawem w całym powiecie legionowskim będziemy widoczni na billboardach i plakatach. Dziękuję za to wsparcie. Serdecznie zapraszam do aktywnego spędzania wolnego czasu i 17 marca widzimy się na Biegu Zająca.
w Kątach Węgierskich, natomiast
wejście – od strony Urzędu Gminy

Nieporęt. Zapisy uczestników - na stronie www.zmierzymyczas.pl. MK/FAL

ZAŁÓŻ PROFIL ZAUFANY JUŻ DZIŚ!
Profil Zaufany to bezpłatne narzędzie, umożliwiające załatwienie spraw urzędowych online
w serwisach administracji publicznej.
Dzięki Profilowi Zaufanemu można nie tylko dokonać niezbędnych formalności urzędowych, ale
także na bieżąco kontrolować ich status. Narzędzie umożliwia między innymi rejestrację działalności
gospodarczej, składanie i sprawdzanie dokumentów rozliczeniowych w ZUS i US, wystąpienie
o Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego, uzyskanie odpisu aktu stanu cywilnego oraz zgłoszenie
utraty dokumentu tożsamości. Sprawy urzędowe dotyczące najbliższej rodziny takie, jak becikowe,
świadczenia rodzicielskie, Karta Dużej Rodziny, Świadczenie o Funduszu Alimentacyjnym również mogą
być załatwiane przy pomocy Profilu Zaufanego.

Mariusz Wronowski potrzebuje wsparcia, ale w wielu sytuacjach potrafi
sam nieść pomoc osobom chorym i niepełnosprawnym

Wspieramy Mariusza
Reprezentant Powiatu Legionowskiego Mariusz Wronowski, który
jako niepełnosprawny zawodnik startuje w biegach na wózkach
aktywnych, potrzebuje naszego wsparcia.

K

ażdy może dołączyć do grona
wspierającego walkę Mariusza
Wronowskiego o najlepsze wyniki sportowe. Wśród instytucji pomagających mu finansowo jest Powiat Legionowski. Dzięki wsparciu
nasz reprezentant może pokonywać długie trasy odnosząc duże
sukcesy. Jest złotym medalistą m. in.

w maratonach i półmaratonach:
BMW Półmaraton Praski, PZU Maraton Warszawski, 32 Venice Marathon, Wybiegaj Sprawność.
Wszelkie informacje dotyczące
form pomocy Mariuszowi Wronowskiemu można znaleźć na fecebookowej stronie „Razem dla Mariusza”.
MK

Przede wszystkim mikroprzedsiębiorcy powinni jak najszybciej założyć Profil Zaufany ze względu
na zmieniające się przepisy. Od 1 stycznia br. płatnicy VAT, zatrudniający do 10 osób, o obrotach
nieprzekraczających 2 mln euro rocznie, najpóźniej do 26 lutego br. po raz pierwszy muszą wysłać do
systemu Ministerstwa Finansów Jednolity Plik Kontrolny. JPK_VAT to zestaw informacji o operacjach
gospodarczych przedsiębiorcy za dany okres. Przesyła się go wyłącznie w wersji elektronicznej.
Dane pobierane są bezpośrednio z systemów finansowo-księgowych przedsiębiorstwa.
Do prawidłowego złożenia i wysłania JPK potrzebny jest certyfikat kwalifikowany lub Profil Zaufany.
Przedsiębiorcy zakładający Profil Zaufany z odpowiednim wyprzedzeniem będą dobrze przygotowani
do szybkiego, bezpiecznego i terminowego wysłania pliku JPK_VAT.
Profil Zaufany można założyć na dwa sposoby:
za pośrednictwem bankowości elektronicznej
oraz przez Internet potwierdzając go w Punkcie Potwierdzającym.
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.pz.gov.pl.
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