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Smartfonowy przewodnik turystyczny
Powiat stworzył turystyczną aplikację mobilną. Dla turystów i mieszkańców powiatu. Dla aktywnych, sportowców, rodzin, miłośników plażowania
i żeglarzy. Można ją pobrać bezpłatnie ze sklepów Google Play i AppStore.
akwen wodny na Mazowszu i raj dla
wodniaków i wędkarzy. Aplikacja oferuje miłośnikom żeglowania i innych
sportów wodnych unikalne narzędzie:
mapę żeglowną. Oznaczono na niej
głębokości zbiornika i punkty niebezpieczne. Jeśli włączycie aplikację podczas rejsów po jeziorze, wbudowane
w mapę alerty ostrzegą Was, gdy znajdziecie się w odległości około 80-100
metrów od przeszkody.

Fot. Jacek Biegajski

Wirtualnie po powiecie

Powiat legionowski ma turystom wiele do zaoferowania. Aplikacja to kompleksowy zbiór informacji i wskazówek
o wszystkich atrakcjach regionu i możliwościach spędzenia czasu

W

ładze powiatu od lat stawiają na
rozwój turystyki. Wykorzystują fakt, że nasz powiat to region
ekologiczny, z bogactwem dzikiej przyrody w licznych rezerwatach i obszarach chronionych, w dodatku posiadający największy na Mazowszu akwen
wodny w postaci Jeziora Zegrzyńskiego, ponad 300 kilometrów tras rowerowych, liczne szlaki turystyczne i wiele cennych zabytków. Nie brakuje też
atrakcji dla dzieci i dorosłych, oraz odpowiedniego zaplecza noclegowego
i gastronomicznego.

Aplikacja mobilna „Powiat Legionowski” to jeden ze sposobów na promocję
turystyczną regionu. Została przygotowana w odpowiedzi na oczekiwania nowoczesnych turystów, ale też mieszkańców, którzy chcą poznawać najbliższą
okolicę i korzystać z uroków miejsca,
w którym mieszkają. Są w niej zebrane wszelkie przydatne informacje: baza
noclegów, punktów gastronomicznych,

Robert Wróbel
starosta legionowski

Turystyka jest ważną gałęzią lokalnej gospodarki i daje miejsca pracy wielu
mieszkańcom powiatu. Dlatego staramy się wpierać promocję powiatu pod tym
kątem. Aplikacja jest kolejnym do tego narzędziem. Staraliśmy się, by zawierała
wszystko, co niezbędne turyście, ale także mieszkańcowi, który lubi wypoczywać lokalnie w powiecie. Chcemy, żeby był to wypoczynek bezpieczny, a jedną z głównych atrakcji u nas jest Jezioro Zegrzyńskie. Stąd pomysł na mapę
dla żeglarzy, która pozwoli im bezpiecznie odbywać rejsy po naszym akwenie.
Mam nadzieję, że aplikacja spełni oczekiwania użytkowników.

wypożyczalni sprzętu turystycznego,
opis atrakcji i wiele innych, które zainteresują zarówno tych, którzy chcą wypoczywać aktywnie, jak i miłośników
leniwego polegiwania na plaży.

O tym, jak pięknie jest w powiecie
legionowskim i nad Jeziorem Zegrzyńskim można się przekonać jeszcze zanim się do nas przybędzie. Aplikacja
„Powiat Legionowski” oferuje moduł
wirtualnej rzeczywistości, tzw. VR,
w którym można obejrzeć panoramy
sferyczne wielu miejsc w naszym regionie. Przy użyciu gogli do wirtualnej
rzeczywistości możemy poczuć, jakbyśmy byli na miejscu. Dla tych, którzy ich
nie posiadają, przewidziano możliwość
oglądania panoram w postaci zdjęć.
Zapraszamy do korzystania z aplikacji i cieszenia się wypoczynkiem
w powiecie legionowskim. Swoje spostrzeżenia i uwagi na jej temat można
przesyłać na adres e-mail: powiat@legionowski.pl.
JOANNA KAJDANOWICZ

Planowanie i nawigacja

Jeszcze przed wizytą w powiecie legionowskim można zaplanować swój
pobyt w regionie. Wystarczy wybrać
atrakcje, które chcecie odwiedzić i dodać je do planera wycieczek.
Ktoś nie wie, jak do nas trafić? To żaden problem! Wystarczy wybrać z bazy
miejsc w aplikacji to, do którego planujemy dotrzeć i skorzystać z przycisku
„nawiguj”. Aplikacja, wykorzystując
mapy Google w systemie Android i AppleMaps w systemie iOS, doprowadzi
nas tam, gdzie chcemy dojechać. Funkcja nawigacji wskaże również drogę do
najbliższego w stosunku do naszej lokalizacji punktu szlaku turystycznego lub
rowerowego, do którego chcemy trafić.

Unikalne narzędzie dla żeglarzy

Jezioro Zegrzyńskie, położone w powiecie legionowskim, to największy

Zapytaliśmy
mieszkańców
o aplikację Powiatu
Legionowskiego:
Anna Leciejewska

Znam już
dobrze
aplikację
i uważam,
że to
świetna
propozycja
dla osób, które chcą aktywnie
spędzić czas nad wodą.
Znajdą tu wszelkie niezbędne
informacje o Jeziorze
Zegrzyńskim. Ponadto aplikacja
jest bardzo przejrzysta,
czytelna i przede wszystkim
bezpłatna.

Marcin Stola

Dzięki aplikacji „Powiat Legionowski”
zaplanowałem swój pobyt i wspaniale spędziłem czas. Bez
problemu znalazłem fajną knajpę i przystań. Najbardziej jednak podoba mi się możliwość
odbycia wirtualnego spaceru po
powiecie. Super sprawa.

Michał Rdzanek

Aplikacja mobilna „Powiat Legionowski”
to przydatne narzędzie dla wszystkich
wypoczywających nad Jeziorem
Zegrzyńskim

Mieszkam
w Warszawie, ale pracuję i wypoczywam
tutaj. Aplikacja pozwala dokładnie zapoznać się
z ofertą regionu. Każdy może
w niej znaleźć, to czego potrzebuje. To także doskonałe działanie promujące powiat, które
na pewno zachęci wiele osób do
wizyty tutaj.
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Zarząd z absolutorium
Zarząd Powiatu w Legionowie otrzymał absolutorium za wykonanie budżetu powiatu
w 2016 roku. Starosta Robert Wróbel podziękował radnym, pracownikom starostwa
i jednostek za współpracę przy realizacji zadań wyznaczonych w budżecie.

Szymon Rosiak

Przewodniczący Rady Powiatu
Absolutorium jest opinią rady powiatu o prawidłowości wykonania zadań
określonych w budżecie. W naszej Radzie utarł się zwyczaj ścisłej współpracy tzw. koalicji z tzw. opozycją. Opozycja wstrzymała się od głosu nad absolutorium, ale nie było głosów dyskredytujących poczynania Zarządu Powiatu
i większości Rady. Nasz Powiat jest wyjątkiem, gdzie poczynania inwestycyjne naszego Powiatu są ściśle sprzęgnięte z inwestycjami gmin, gdzie stosowane inwestycyjne połączenie środków z budżetu gmin i Powiatu skutkuje
większą skutecznością, lepiej odpowiadającą na realne potrzeby i problemy
mieszkańców Powiatu i tworzących go gmin.

30
Zarząd Powiatu w Legionowie uzyskał absolutorium za wykonanie ubiegłorocznego budżetu. Na zdjęciu od lewej: członek
zarządu Michał Kobrzyński, wicestarosta legionowski Jerzy Zaborowski i starosta legionowski Robert Wróbel

Warsztaty Design Thinking

Przeciwdziałanie bezrobociu i wykluczeniu zawodowemu
w powiecie legionowskim było tematem warsztatów Design
Thinking, które odbyły się w dniach 23-24 maja br. w Legionowie.

Celem metody Design Thinking jest kreowanie i wdrażanie nowatorskich
rozwiązań dla konkretnych problemów. W Legionowie szukano nowych
sposobów na przeciwdziałanie wykluczeniu zawodowemu

W

arsztaty zorganizowało Powiatowe Centrum Integracji
Społecznej przy współpracy
z Mazowiecką Federacją na Rzecz Ekonomii Społecznej, a udział w nich wzięli uczestnicy PCIS oraz przedstawiciele
samorządów, instytucji rynku pracy, pomocy społecznej i pracodawcy z terenu
powiatu legionowskiego.
Spotkanie odbyło się w ramach powołanego w zeszłym roku partnerstwa instytucji i pracodawców, którzy
chcą wspólnie pracować na rzecz rozwiązywania problemu wykluczenia
zawodowego. Przy pomocy innowacyjnej metody Design Thinking uczestnicy pracowali nad prototypami konkretnych działań na rzecz rozwiązania
problemu wykluczenia zawodowego
osób, które chcą pracować, ale nie potrafią odnaleźć się na rynku pracy.

czerwca w legionowskim starostwie odbyło się comiesięczne posiedzenie Rady Powiatu.
Ta sesja była wyjątkowa, bo jej głównym
punktem było sprawozdanie zarządu
z wykonania budżetu powiatu w 2016
roku oraz głosowanie nad udzieleniem
zarządowi absolutorium. Rada Powiatu
w Legionowie w głosowaniu udzieliła
zarządowi absolutorium za wykonanie
ubiegłorocznego budżetu stosunkiem

Warsztaty to element projektu
„Partnerstwo przeciw wykluczeniu
społecznemu – profesjonalne formy
pomocy ze szczególną rolą zatrudnienia socjalnego”, który już drugi
rok z rzędu otrzymał dofinansowanie z Ministerstwa Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej. Partnerstwo
zainicjowane przez PCIS zawiązało
się w ubiegłym roku. W chwili obecnej w jego prace włączyło się przeszło
dwadzieścia podmiotów – instytucji
i pracodawców, które łączą siły podejmując działania na rzecz wdrożenia
programu reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz członków ich
rodzin, zamieszkujących na terenie
powiatu legionowskiego.
KB

17 głosów za do 6 głosów wstrzymujących. – W imieniu swoim i całego zarządu dziękuję Państwu radnym, dziękuję Wam koleżanki i koledzy pracujący
w starostwie i jednostkach powiatu,
za współpracę i wsparcie w realizacji
budżetu. Bez Waszej pomocy nie byłoby możliwe uzyskanie tak dobrych rezultatów – powiedział po głosowaniu
starosta legionowski Robert Wróbel.
KALINA BABECKA

Dorota
Wróbel-Górecka

Dyrektor Powiatowego
Centrum Integracji Społecznej
w Legionowie
W CIS ciągle poszukujemy nowych
narzędzi i rozwiązań, aby skuteczniej
i efektywniej wspierać osoby oddalone
od rynku pracy. Budujemy sieć partnerów wśród instytucji, pracodawców
i osób zaangażowanych społecznie,
które chcą działać na rzecz rozwiązywania ważnych problemów społecznych. Doceniamy tę współpracę i dziękujemy za nią naszym partnerom.

Niezłomni Legioniści bohaterami uroczystości
Uroczyste obchody 100. rocznicy odmowy złożenia przysięgi
na wierność Niemcom i Austro-Węgrom przez żołnierzy Legionów
Polskich, które odbyły się 24 czerwca br. na terenie kompleksu
wojskowego w Białobrzegach, przywróciły to wydarzenie zbiorowej
pamięci.

W

lipcu 1917 r. oficerowie i żołnierze 5. Pułku Piechoty III Brygady
Legionów Polskich, stacjonujący w Zegrzu Południowym, mieli złożyć
przysięgę „na wierne braterstwo broni” z Niemcami i Austro-Węgrami. Jednak w odpowiedzi na wezwanie Józefa
Piłsudskiego cały pułk odmówił złożenia przysięgi. Konsekwencją tej decyzji było internowanie żołnierzy pułku
– strzelców i podoficerów umieszczono w obozie w Szczypiornie, a oficerów
w koszarach w Beniaminowie (dzisiejszych Białobrzegach).
Obchody 100. rocznicy tamtych
wydarzeń rozpoczęto poświęceniem

ronda w Białobrzegach, które uchwałą Rady Gminy otrzymało nazwę Legionów Polskich oraz złożeniem kwiatów
pod pomnikiem upamiętniającym niezłomnych legionistów.
Główne uroczystości odbyły się
na terenie jednostki wojskowej w Białobrzegach, a zainicjowała je msza
święta polowa, odprawiona przez ks.
Biskupa Polowego WP Józefa Guzdka,

Jacek Szczepański

Dyrektor Muzeum Historycznego w Legionowie

„Kryzys przysięgowy” wzmocnił nieprzychylne zaborcom nastroje społeczne
i uruchomił procesy polityczne, które 11 listopada 1918 r. doprowadziły do
odzyskania przez Polskę niepodległości

Inscenizacja setnej rocznicy „kryzysu przysięgowego” w Legionach Polskich
stała się doskonałą okazją do przypomnienia tego bardzo ważnego wydarzenia z dziejów Polski. Odmowa złożenia przysięgi na wierność cesarzom Niemiec i Austro-Węgier odwróciła sojusze i wytyczyła nową drogę do odzyskania niepodległości w czasie I wojny światowej.

w asyście pocztów sztandarowych wojska, policji, straży pożarnych i szkół.
Z ramienia Powiatu Legionowskiego w
wydarzeniu wziął udział starosta Robert Wróbel.
Część nieoficjalna obejmowała inscenizację wydarzeń sprzed stu lat.
- Gmina Nieporęt była sceną wielu
wydarzeń historycznych mających
wpływ na losy Polski i narodu polskiego. Są jeszcze wśród nich takie,
które choć ważne, nie zostały dotąd
szerzej poznane. Naszą uroczystością
pragnęliśmy przywrócić zbiorowej pamięci wydarzenie, którego następstwa
wpisały się w proces prowadzący do
odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 roku. – powiedział wójt
gminy Nieporęt Maciej Mazur.
Honorowy Patronat nad uroczystością objął Prezydent RP Andrzej
Duda. Przedsięwzięcie zostało objęte
dofinansowaniem ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego
w ramach projektu Powiat Legionowski – Stolica Kultury Mazowsza 2017.
UG NIEPORĘT/OPRAC. KB
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Cieplej i taniej na Targowej

Dzięki inwestycji w szkole przy ul. Targowej w Legionowie jednostka prowadząca tę placówkę, czyli Powiat Legionowski, zaoszczędzi fundusze i przyczyni się do ochrony
środowiska naturalnego.
Termomodernizacja szkoły przy
ul. Targowej kosztowała ponad 974 000 zł.
Odbiór techniczny inwestycji nastąpił
27 czerwca br. Rada Powiatu priorytetowo traktuje nakłady na obiekty oświatowe oraz inwestycje na rzecz poprawy
standardu edukacji oraz komfortu dzieci
i młodzieży – deklaruje radna Agnieszka
Powała. – Jest to konsekwentna realizacja długofalowej strategii poprawy warunków infrastruktury i poziomu edukacji w Powiecie.
Powiat nadal inwestuje w mieszczącą się przy ul. Targowej szkołę ponadgimnazjalną. Kolejnym etapem modernizacji jest budowa wielofunkcyjnego
boiska. Wykonawcą zadania jest wyłoniona w wyniku postępowania przetargowego legionowska firma Mróz Roboty

Budynek szkoły przy ul. Targowej ma już nową elewację. Teraz przyszedł czas na wyposażenie placówki w nowoczesne boisko
sportowe. Prace właśnie ruszyły

W

Powiatowym Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Legionowie przy ul. Targowej Powiat
Legionowski zrealizował projekt polegający na termomodernizacji budynku
wraz z wymianą instalacji centralnego
ogrzewania oraz wodno-kanalizacyjnej.

Wykonawca robót docieplił ściany
szkoły styropianem, a dach – wełną mineralną. Poza tym wymieniono okna i drzwi
na energooszczędne, wykonano instalację centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami. Kolejne oszczędności przyniesie założenie kolektorów solarnych

wraz z zasobnikami ciepłej wody. Dzięki
temu za ogrzewanie kranówki jest odpowiedzialna energia słoneczna.
Wykonawca zajął się również otoczeniem szkoły – wymienił nawierzchnię
chodników oraz ułożył kostkę brukową
na podjazdach.

Ziemne-Budowlane. Prace już ruszyły.
Rozpoczęto je od zerwania istniejącej
nawierzchni asfaltowej, a obecnie trwają przygotowania do wykonania przyłącza wodno–kanalizacyjnego. Powstacjący obiekt będzie bliźniaczo podobny do
wybudowanego w ubiegłym roku przy
PZSO w Legionowie i będzie składał się
z ogrodzonego boiska z nawierzchnią
poliuretanową, ogrodzeniem i monitoringiem. W ramach prac wykonane zostaną również piłkochwyty, stojak na
rowery i wiata śmietnikowa. Uczniowie
zagrają na nowym boisku już we wrześniu br. Wykonawca daje aż 84-miesięczną gwarancję na jego niezawodność.
MK

Jerzy Zaborowski
wicestarosta legionowski

Szkoła przy ul. Targowej w Legionowie od lat czekała na modernizację.
Dzięki zakończonej przez Powiat inwestycji budynek zyskał nową, estetyczną elewację. Ponadto, wymiana okien, docieplenie ścian i wymiana instalacji grzewczej obniżą koszty użytkowania i poprawią komfort
nauki. Jeszcze w tym roku zbudujemy w szkole nowoczesne, wielofunkcyjne boisko.

Rondo w Legionowie na półmetku

Finiszuje przebudowa drogi
Skubianka – Wola Kiełpińska
Powiat Legionowski już na początku sierpnia br. odda do użytku
przebudowywany ponad 1300-metrowy odcinek drogi 1803W
z Dosina do Woli Kiełpińskiej. Obecnie trwają zaawansowane
prace przy kładzeniu nawierzchni bitumicznych.

W połowie drogi jest ekipa budująca rondo na skrzyżowaniu Al. Legionów i Al. Róż w Legionowie.
Zadanie ma być wykonane przed końcem wakacji, ponieważ w okresie tym wzrasta natężenie
ruchu drogowego.

Czy rondo jest
potrzebne?
Sławomir Dziedzicki
Mieszkam na
osiedlu Młodych
i codziennie
przejeżdżam
przez to
skrzyżowanie
jadąc do lub z tunelu. Korki
straszne. Rondo w tym
miejscu jest bardzo potrzebne
i z niecierpliwością czekam na
zakończenie tej inwestycji.

Roboty w Woli Kiełpińskiej są już bardzo zaawansowane i przebiegają
zgodnie z harmonogramem

N

a początku sierpnia pojedziemy drogą obecnie przebudowywaną przez Powiat Legionowski na odcinku Skubianka - Wola
Kiełpińska. Remont rozpoczął się 20
czerwca br. Zadanie realizuje wyłoniona w wyniku postępowania przetargowego firma Polchild. Inwestycja
jest kontynuacją wykonanego przez
Powiat w ubiegłym roku remontu
jezdni i pobocza w Woli Kiełpińskiej.
Długość przebudowywanego odcinka drogi wynosi 1,3 km. Inwestycja
będzie kosztowała ponad 510 000 zł.
Cały jej budżet pokrywa Powiat Legionowski.
Na obecnym etapie zakończono frezowanie nawierzchni. Ekipa

budowlana zaczęła kładzenie dwóch
warstw mieszanki mineralno-asfaltowej o łacznej grubości 8 cm. Część
drogi będzie stanowiło szerokie na
0,8 m pobocze wykonane z kruszywa łamanego. Równolegle z kładzeniem nawierzchni jezdni wykonawca buduje z kostki brukowej zjazdy
na posesje. Na całym odcinku zastosowane zostanie dotychczasowe odwodnienie - ku niżej położonym partiom terenu.
Na terenie zabudowanym w Woli
Kiełpińskiej Powiat dodatkowo kładzie chodnik, a także wykona z płyt
ażurowych dwa stanowiska do parkowania równoległego.
MK

Prace przy budowie ronda na skrzyżowaniu Al. Legionów z Al. Róż idą pełną parą.
Ich finisz zaplanowano na koniec sierpnia

M

imo często niesprzyjającej aury
wykonawca ronda na skrzyżowaniu Al. Legionów i Al. Róż
w Legionowie prowadzi prace zgodnie z harmonogramem. Pierwszym
zadaniem było przygotowanie terenu,
m.in. poprzez poszerzenie przestrzeni. Nowe rondo znacznie wykracza
poza granice dotychczasowego pasa
drogowego.
Aby położyć nową nawierzchnię należało usunąć starą oraz wyrównać ją poprzez frezowanie. Trzeba było również
przygotować utwardzone podłoże pod
całkiem nowe partie nawierzchni. Będzie
miała ona w sumie 5 warstw. Jej całkowita grubość docelowo wyniesie 65 cm.

Jezdnia osiągnie szerokość 6 m, ale dodatkowo będzie poszerzona o 2-metrowy pierścień.
Rondo jest rozwiązaniem pomyślanym w kontekście bezkolizyjnej jazdy
kierowców. Jednak inwestycja Powiatu
przewiduje również znaczne podniesienie bezpieczeństwa pieszych. Zaplanowano jedno- i dwustronne chodniki, ale
największym udogodnieniem będą wyposażone w azyle przejścia przez jezdnię.
Budowę ronda wykonuje pułtuska
firma Drogi i Mosty Jan Kaczmarczyk.
Inwestycja będzie kosztowała ponad
830 tys. zł.
Dotychczas, poza przygotowaniem
terenu pod budowę, polegającym na

Julia Makowska

Korki, brak
płynności
jazdy, problemy
z włączeniem
się do ruchu
to codzienność
kierowców przejeżdżających
przez skrzyżowanie Al.
Legionów z Al. Róż. Rondo jest
w tym miejscu niezbędne. Nie
tylko usprawni jazdę, ale też
poprawi bezpieczeństwo.

wycince drzew i zlikwidowaniu kolizji
z infrastrukturą niedrogową, wmontowano urządzenia odwadniające i kontynuowane są roboty brukarskie.
MK
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Nowe wały przeciwpowodziowe dla powiatu
P
Rusza przygotowanie rozbudowy oraz remontu wału przeciwpowodziowego Wisły na długości
prawie 19 km po stronie powiatów legionowskiego i nowodworskiego. Nowa budowla będzie
spełniała wszystkie wymogi techniczne zapewniając mieszkańcom bezpieczeństwo.

Przebudowa wałów na odcinku Jabłonna-Nowy Dwór Mazowiecki to niezbędna inwestycja, która zapewni bezpieczeństwo
przeciwpowodziowe

Strażacy, dziękujemy!
W trakcie spotkania, które odbyło się 12 lipca br., w siedzibie
starostwa uroczyście podziękowano druhom Ochotniczych
Straży Pożarnych z terenu powiatu legionowskiego za ich
zaangażowanie w usuwanie skutków nawałnicy, która
nawiedziła nasz teren pod koniec czerwca.

o przebudowie wały przeciwpowodziowe na odcinku Jabłonna
– Nowy Dwór Mazowiecki będą
spełniały warunki I klasy ważności
budowli hydrotechnicznych. O wadze
tego przedsięwzięcia świadczy rozległość obszaru, jaki dzięki niemu zostanie ochroniony – jest to dolina o powierzchni ponad 6 800 ha, sięgająca aż
po Warszawę.
Zadanie związane z remontem wałów przeciwpowodziowych oraz budową
brakującej infrastruktury jest inwestycją kosztowną i czasochłonną. W chwili wydania tego numeru „Kuriera” Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń
Wodnych w Warszawie kończy procedury związane z postępowaniem przetargowym dotyczącym przygotowania dokumentacji niezbędnej do wykonania
tego zadania.
W finansowanie inwestycji włączyło
się wiele samorządów – Województwo
Mazowieckie zabezpieczyło na ten cel
500 000 zł, powiaty legionowski i nowodworski – po 150 000 zł, gmina Jabłonna i miasto Nowy Dwór Mazowiecki
– po 250 000 zł, miasto Legionowo i gmina Wieliszew – po 100 000 zł.

Wspólne działania samorządów dotyczące przebudowy wałów przeciwpowodziowych na odcinku Jabłonna – Nowy
Dwór Mazowiecki rozpoczęły się już
w styczniu ubiegłego roku, kiedy Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
poinformował o znowelizowanej ustawie dotyczącej umożliwienia finansowania tego typu przedsięwzięć również ze
środków budżetowych powiatów, miast
i gmin. Rada powiatu w Legionowie już
w marcu 2016 r. wyraziła wolę wsparcia działań Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie na rzecz poprawy bezpieczeństwa
powodziowego na terenie powiatu legionowskiego. W budżecie uchwalonym
w grudniu ubiegłego roku na 2017 r. znalazła się pozycja umożliwiająca przekazanie na ten cel 150 000 zł. W maju br.
WZMiUW ogłosił przetarg na przygotowanie dokumentacji. Po zakończeniu
procedury zostanie podpisana umowa,
natomiast marszałek Adam Struzik wyznaczy termin podpisania porozumienia
finansowego pomiędzy Województwem
Mazowieckim i pozostałymi samorządami, które zadeklarowały swój udział.
MK

Bezpieczni w wodzie
27 czerwca br., w siedzibie legionowskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego
odbyły się ćwiczenia ratownictwa wodnego wraz konferencją dotyczącą bezpieczeństwa nad wodą
z udziałem Wojewody Mazowieckiego Zdzisława Sipiery, przedstawicieli władz samorządowych
ze starostą Robertem Wróblem, Policji, Straży Pożarnej, Wodnego Ochotniczego Pogotowia
Ratunkowego i Ratownictwa Medycznego.

Na terenie powiatu legionowskiego funkcjonuje szesnaście jednostek
Ochotniczej Straży Pożarnej. Na spotkaniu w starostwie ich przedstawiciele
otrzymali uroczyste podziękowania za zaangażowanie i pełną mobilizację
w walce ze skutkami czerwcowej nawałnicy

W

ieczorem 28 czerwca br. na naszym terenie wystąpiły ulewne deszcze i burze. Załamanie pogody trwało blisko dwie doby.
W tym czasie straż pożarna interweniowała 360 razy. Na powiatowe ulice
wyjechało 45 wozów strażackich. Pomoc druhów z naszego powiatu okazała
się także niezbędna na terenie Warszawy. Szybkie i skuteczne usuwanie skutków nawałnicy nie byłoby możliwe bez
wsparcia Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu legionowskiego oraz żołnierzy z Centrum Szkolenia
Łączności i Informatyki w Zegrzu. To
właśnie im, za trud włożony w zapewnienie bezpieczeństwa i ratowanie mienia, uroczyście podziękowali starosta
Robert Wróbel, prezydent Legionowa
Roman Smogorzewski oraz Komendant
Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Mieczysław Klimczak.

– Na szczęście bardzo gwałtowne zjawiska pogodowe nieczęsto nawiedzają
nasz powiat. Czerwcowe załamanie pogody było trudnym sprawdzianem, który pozytywnie zweryfikował przygotowanie i umiejętności strażaków. Tak szybka
i skuteczna pomoc nie byłaby możliwa
gdyby nie pełne zaangażowanie zarówno
Państwowej Straży Pożarnej, Ochotniczej
Staży Pożarnej, jak i Wojskowej Straży
Pożarnej funkcjonującej przy Centrum
Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu. Chcę podziękować wszystkim druhom za pełną mobilizację oraz ciężką
pracę, którą wykonali, aby zapanować
nad sytuacją i przywrócić porządek –
powiedział starosta Robert Wróbel. Ponadto starosta zapewnił zgromadzonych
o wsparciu Powiatu Legionowskiego dla
funkcjonowania i działalności Ochotniczych Straży Pożarnych z naszego terenu.
KALINA BABECKA

W ubiegłym roku w Polsce miały miejsce 504 utonięcia. W tym roku już ponad 140. Niestety wciąż zbyt wiele osób nie
przestrzega zasad bezpieczeństwa przebywając nad wodą

S

potkanie było częścią akcji promującej bezpieczeństwo nad
wodą „Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą”, prowadzonej przez
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
i Administracji. Oprócz pokazu ratownictwa wodnego w wykonaniu ratowników WOPR, policjantów z komisariatu rzecznego i pogotowia ratunkowego,
miała miejsce również premiera filmu
pokazującego, jak bezpiecznie zachowywać się nad wodą.

Obecne w Zegrzu służby zapewniły,
że są w pełnej gotowości. – Od pierwszego maja do końca września utrzymujemy stały, 24-godzinny dyżur,
na którym jest zawsze minimum trzech
ratowników. W soboty i niedziele, szczególnie w okresie wakacyjnym, ich liczba znacząco wzrośnie i w każdej chwili będziemy w stanie uruchomić nawet
do czterech trzyosobowych zespołów
ratowniczych – poinformował prezes
legionowskiego WOPR Krzysztof

Jaworski. Ratownicy dyżurują też na plażach. W tym roku, podobnie jak w ubiegłych latach, nad Jeziorem Zegrzyńskim
będą działały trzy strzeżone miejsca do
kąpieli. Będą to kąpieliska przy Dzikiej
Plaży w Nieporęcie oraz plaże w Serocku i Wieliszewie. Ratownicy dyżurują
tam codziennie w godzinach od 10.00
do 18.00. Cennym wsparciem jest też
działający od kilku lat monitoring wód
Jeziora Zegrzyńskiego.
GM/OPRAC. KB
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Pociągiem do Zegrza o rok wcześniej
Rewitalizacja linii kolejowej do Zegrza Płd. przyspieszyła. Inwestor zadania podpisał
już umowę na wykonanie dokumentacji przedprojektowej, a harmonogram realizacji
projektu zakłada, że pierwsze pociągi pojadą tamtędy pod koniec 2021 r. Wcześniej
oceniano, że linia ruszy w 2022 r.

Janusz Kubicki

radny powiatu w Legionowie
Kolej do Zegrza jest inwestycją długoterminową. Przygotowanie dokumentacji wymaga więcej czasu, niż roboty budowlane. W przypadku rewitalizacji linii kolejowej
nr 28 Wieliszew - Zegrze można mówić o współpracy wzorowej. Już we wrześniu
2011 r. Powiat zlecił wykonanie analizy rozwoju połączeń kolejowych na naszym
terenie, co pozwoliło w 2014 r. podpisać pomiędzy Samorządem Województwa
Mazowieckiego, PKP PLK S.A., ZTM w Warszawie oraz Powiatem Legionowskim
i Pułtuskim, Legionowem, Pułtuskiem, Serockiem oraz gminami Wieliszew, Nieporęt, Winnica i Pokrzywnica list intencyjny o współpracy w sprawie rewitalizacji.

P

Starosta Robert Wróbel (drugi z lewej) otrzymał od inwestora (PKP PLK) zapewnienie, że przedstawiciele Powiatu
Legionowskiego będą uczestniczyć we wszystkich uzgodnieniach dotyczących projektu

rzetarg na wykonanie dokumentacji przedprojektowej linii kolejowej do Zegrza wygrała firma
Multiconsult, która wykona zadanie
za ponad 570 000 zł. W czasie prac odbędą się konsultacje z samorządami
i mieszkańcami. Pierwsze po wyłonieniu wykonawcy projektu spotkanie robocze odbyło się 19 lipca br. w siedzibie
Multiconsultu. Wzięli w nim udział m.in.
przedstawiciele samorządów. Powiat Legionowski był reprezentowany przez
starostę Roberta Wróbla, wicestarostę
Jerzego Zaborowskiego i Kierownika

Zespołu ds. Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych Michała Stalmacha.
– Pierwsze spotkanie robocze rozpoczyna realizację ustaleń, że już na etapie przygotowania dokumentacji przedprojektowej (umowę z Wykonawcą PKP
PLK podpisały 22 czerwca – red.), prowadzone będą szerokie konsultacje ze
wszystkimi interesariuszami projektu.
Przy uzgadnianiu projektu z innymi instytucjami przedstawiciele powiatu również będą zapraszani w charakterze konsultantów – relacjonuje Robert Wróbel.
ADK/MK

Rajd Rowerowy śladami historii

Serdecznie zapraszamy do udziału w rajdzie rowerowym, organizowanym przez Towarzystwo Przyjaciół
Legionowa (TPL), który odbędzie się 14 sierpnia br.

P

rzejazd ma na celu upamiętnienie udziału 10. Dywizji Piechoty
gen. Żeligowskiego, Armii Ochotniczej oraz społeczeństwa ziem
dzisiejszego powiatu legionowskiego w działaniach bojowych oraz przygotowaniach
obronnych w sierpniu 1920 r.,
w okresie Bitwy Warszawskiej.
Zachęcamy do aktywnego poznawania
historycznej trasy marszu żołnierzy

z legionowskiego garnizonu, którzy
w walkach pod Nieporętem i Radzyminem zatrzymali natarcie Armii Czerwonej i przyczynili się do zwycięstwa w Bitwie Warszawskiej.
Uczestnicy zapalą znicz pamięci przy pomniku w Wólce Radzymińskiej i wezmą udział w uroczystościach przy Pomniku.
Trasa Rajdu: Legionowo – Stanisławów Pierwszy – Wola Aleksandra – Kąty

Węgierskie – Izabelin – Ranczo Bena –
Zamostki Wólczyńskie – Pomnik Żołnierzy 10. Dywizji Piechoty w Wólce
Radzymińskiej (z wykorzystaniem
dróg gminnych i tras rowerowych).
Całkowita długość trasy – 30 km.
Zapisy i informacje – tpl@przyjaciele-legionowa.org.pl lub w siedzibie TPL
przy ul. Mickiewicza 23 w Legionowie.
Liczba miejsc ograniczona.

Mirosław Kado
Radny Rady Powiatu

Mamy prawo być dumni zarówno z naszego kraju, jak i naszej małej ojczyzny. Upamiętnianie ważnych wydarzeń, które miały miejsce w ponad tysiącletniej historii Polski jest naszym obowiązkiem. Organizowany od wielu lat Rajd Rowerowy TPL to świetne połączenie aktywnego wypoczynku
i promocji walorów turystycznych powiatu legionowskiego z edukacją historyczną. Zachęcam do uczestnictwa w rajdzie. Sam dużo jeżdżę rowerem
po duktach i ścieżkach w okolicy, niezmiennie zachwycając się śladami historii, które można spotkać w naszym powiecie prawie na każdym kroku.

TPL/OPRAC. KB

Działania aktywizacyjne szansą na zatrudnienie
Powiatowy Urząd Pracy w Legionowie we współpracy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Warszawie i Zakładem Doskonalenia Zawodowego
w Warszawie przystąpił do realizacji projektu zakładającego aktywizację zawodową osób długotrwale bezrobotnych. Środki na ten cel pochodzą
z Funduszu Pracy.

Zainteresowani udziałem w projekcie uzyskali wszelkie niezbędne informacje
podczas spotkania, które odbyło się 14 lipca br. w budynku starostwa

W

sparcie w ramach działań aktywizacyjnych skierowane jest do
250 osób długotrwale bezrobotnych, zarejestrowanych w Powiatowym

Urzędzie Pracy w Legionowie, dla których ustalono II lub III profil pomocy.
Dla każdego uczestnika przygotowana
zostanie diagnoza sytuacji zawodowej,

co pozwoli na skuteczny dobór działań
ułatwiających osobie bezrobotnej wejście lub powrót na rynek pracy. Każdy
uczestnik projektu otrzyma wsparcie indywidualnego opiekuna tzw. asystenta
aktywizacji, który będzie pomagał w skutecznym poszukiwaniu pracy oraz wspierał po podjęciu zatrudnienia. Wszystkie
działania w ramach tej inicjatywy mają
charakter bezpłatny i będą odbywały się
pod okiem wyspecjalizowanej kadry doradców zawodowych, pośredników pracy,
psychologów, terapeutów i prawników.
W ramach zadań podstawowych dla
każdej osoby zaplanowano udział w zajęciach grupowych pozwalających nabyć umiejętności istotne na rynku pracy,
a także pomoc w profesjonalnym przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych
wymaganych przez pracodawców. Przewidziano też indywidualne konsultacje
wspierające w trafnym wyborze obszaru pracy i doskonaleniu zawodowym
oraz kursy, szkolenia i pośrednictwo

pracy polegające na gromadzeniu i udostępnianiu osobom bezrobotnym odpowiednich ofert pracy. Udział w projekcie
gwarantuje także jego uczestnikom zwrot
niektórych kosztów związanych z udziałem w aktywizacji zawodowej, m.in. kosztów dojazdu. Realizacji zadania będzie

służył uruchomiony w centrum Legionowa Punkt Aktywizacji.
Rekrutacja ruszyła 14 lipca i potrwa
do 11 września br. Wszystkie osoby zainteresowane działaniami aktywizacyjnymi proszone są o kontakt z doradcą
klienta w Powiatowym Urzędzie Pracy
w Legionowie przy ul. Sikorskiego 11.
PUP/ OPRAC. KB

Elżbieta Szczepańska

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Legionowie
To nowy wymiar współpracy różnych instytucji na rzecz osób, znajdujących się
w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy. Urząd pracy od dwóch lat ubiegał się o sfinansowanie kompleksowych działań dla osób długotrwale bezrobotnych z powiatu legionowskiego. Na obecną chwilę blisko 55% zarejestrowanych bezrobotnych jest uprawnionych do skorzystania z oferty aktywizacyjnej.
W związku z tym, zależy nam, aby jak najwięcej osób skorzystało z przedsięwzięcia i w rezultacie podjęło pracę zgodną ze swoimi zainteresowaniami zawodowymi. Mam nadzieję, że z działań skorzystają również lokalni pracodawcy,
którzy pozyskają wykwalifikowanych pracowników, przygotowanych do podjęcia zatrudnienia.
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Przedszkole Specjalne podsumowało realizację projektu
W Powiatowym Zespole Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie dobiegła końca realizacja projektu pn. „Dziecko w wieku przedszkolnym – aktywny
partner w edukacji, komunikacji oraz zabawie. Projektowanie sytuacji edukacyjnych ukierunkowanych na rozwój umiejętności komunikacyjnych
i społecznych u dzieci z autyzmem i niepełnosprawnych intelektualnie. Projektowi partnerowało Starostwo Powiatowe w Legionowie.

Z okazji spotkania podopieczni Przedszkola Specjalnego przygotowali występ artystyczny

D

zięki środkom pozyskanym z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu udało się uruchomić dodatkowy nabór do
Przedszkola Specjalnego, funkcjonującego w ramach PZSiPS, poszerzyć ofertę indywidualnych i grupowych zajęć
specjalistycznych, którymi objęto 16
podopiecznych placówki oraz doposażyć sale terapeutyczne. Głównym celem projektu było wyrównywanie szans
edukacyjnych dzieci z autyzmem, dzieci niepełnosprawnych intelektualnie

w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz z niepełnosprawnościami
sprzężonymi w wieku 3–8 lat.
Uroczyste podsumowanie projektu
odbyło się 22 czerwca br. w siedzibie PZSiPS. Oprócz władz placówki z dyrektor Ewą Lewicką na czele i nauczycieli
zaangażowanych w realizację projektu,
uczestniczyli w nim również członek
zarządu Powiatu Legionowskiego Michał Kobrzyński, Kierownik Wydziału
Wdrażania Projektów EFS Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów

Unijnych Jacek Rawa, przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Legionowie, gmin powiatu oraz instytucji związanych z edukacją, pomocą społeczną
i rynkiem pracy.
Podczas spotkania zaprezentowano efekty realizacji projektu. Dzieci
nim objęte uczestniczyły w zajęciach

indywidualnych takich jak: AAC-alternatywne i wspomagające metody komunikacji, integracja sensoryczna, terapia
behawioralna, a także w zajęciach psychologicznych, pedagogicznych i logopedycznych. Przedszkolaki brały również
udział w zajęciach grupowych z gimnastyki korekcyjnej, muzykoterapii i dogoterapii. Dzieci, wraz z opiekunami, wyjeżdżały na basen, do centrum kreatywnej
zabawy oraz do stadniny koni na zajęcia z hipoterapii. Maluchy brały również
aktywny udział w koncertach muzyczno–edukacyjnych o charakterze terapeutycznym oraz wyjeździe edukacyjno-terapeutycznym Zielone Przedszkole,
którego celem była generalizacja wiedzy
oraz wdrażanie do większej samodzielności w różnych obszarach rozwoju. Dzięki
realizacji projektu Przedszkole Specjalne doposażone zostało również w sprzęt
specjalistyczny oraz pomoce dydaktyczne wykorzystywane do prowadzenia terapii z alternatywnych i wspomagających
metod komunikacji, terapii behawioralnej i integracji sensorycznej.
Podkreślić należy, że część zajęć będzie kontynuowana w ramach środków
własnych Powiatu, gdyż terapia dziecka
z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi wymaga czasu, aby przynieść pożądane efekty.
Projekt realizowany był od kwietnia 2016 r. do czerwca 2017 r. Jego

Michał Kobrzyński
Członek zarządu Powiatu

Środki zewnętrze pozyskane przez
starostwo i Powiatowy Zespół Szkół
i Placówek Specjalnych na realizację projektu pozwoliły na uruchomienie dodatkowego naboru do
przedszkola dając szansę dzieciom wymagającym specjalistycznej opieki i terapii na ich uzyskanie.
Z kolei dotychczasowi podopieczni
placówki zostali objęci szeregiem
dodatkowych zajęć, często innowacyjnych, które skutecznie wspomogły ich rozwój i funkcjonowanie.
całkowity budżet opiewał na kwotę 510
tys. zł, z czego 408 tys. zł to dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego. Pozostała kwota w wysokości
102 tys. zł to wkład własny Powiatu Legionowskiego.

3. spotkanie Platformy
Współpracy
Za nami 3. spotkanie Platformy Współpracy, powstałej dla
realizacji projektu „Edukacja zawodowa w szkołach trampoliną do
zrównoważonego rozwoju kadry na legionowskim rynku pracy”,
na który gmina miejska Legionowo pozyskała dofinansowanie ze
środków zewnętrznych. Powiat Legionowski wraz z Towarzystwem
Amicus jest partnerem tego projektu.

G

łównym celem projektu jest dostosowanie oferty edukacyjnej
powiatu legionowskiego do potrzeb lokalnego rynku pracy. Podczas
spotkania dokonano prezentacji Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Legionowie, jako przedsiębiorcy aktywnie
zainteresowanego nawiązaniem współpracy z Powiatowym Zespołem Szkół
Ponadgimnazjalnych w Legionowie
w zakresie zatrudnienia najlepszych
absolwentów szkoły, którzy ukończyli kierunek technik urządzeń i systemów energetyki oraz organizacji staży
dla uczniów tej placówki. Z kolei Dyrektor Powiatowego Centrum Integracji Społecznej Dorota Wróbel-Górecka przedstawiła zgromadzonym ideę
współpracy jednostki z uczniami PZSP
w Legionowie w zakresie wymiany

informacji i organizacji warsztatów
dotyczących nowych technik żywienia. Ponadto doradca zawodowy z Powiatowego Urzędu Pracy w Legionowie
zaprezentował wyniki ankiety przeprowadzonej wśród uczniów mającej na
celu określić ich oczekiwania i wyobrażenia dotyczące przyszłości zawodowej.
Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem przedstawicieli instytucji
otoczenia biznesu, lokalnych samorządów i szkół z terenu powiatu legionowskiego, dzięki którym możliwe było wypracowanie katalogu dobrych praktyk
aktywizacji zawodowej społeczeństwa
na różnych płaszczyznach. Kolejne spotkanie Platformy Współpracy zaplanowano w październiku.
KALINA BABECKA

Projekt, którego budżet opiewa na ponad 600 tys. zł, ma za zadanie umożliwić wymianę doświadczeń i dobrych praktyk
pomiędzy pracodawcami a osobami wchodzącymi na rynek pracy
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Powiat walczy z rakiem

Bezpłatne badania w kierunku nowotworów prostaty i jelita grubego znalazły się w ofercie
tegorocznej edycji Powiatowego Programu Polityki Zdrowotnej. Badania i zapisy trwają.

Profilaktyka to najlepszy przepis na zdrowie. Regularne badania pozwalają na wykrycie raka we wczesnym stadium i dają szansę na całkowity powrót do zdrowia

P

rogramem badań w kierunku chorób gruczołu krokowego objęci zostali mężczyźni powyżej 40. roku
życia. W jego ramach wykonywane są
badania krwi w celu oznaczenia markera raka prostaty – PSA wolnego oraz
badania ultrasonograficzne gruczołu
krokowego. W przypadku wykrycia jakichkolwiek nieprawidłowości pacjenci zostają skonsultowani przez lekarza

urologa, który zadecyduje o dalszym postępowaniu diagnostycznym i ewentualnym leczeniu. W Polsce nowotwór prostaty rozpoznawany jest rocznie u około
10 tys. mężczyzn. Blisko połowa z nich
umiera. – Rak gruczołu krokowego jest
obecnie najczęstszym nowotworem złośliwym u mężczyzn w krajach rozwiniętych. Tylko wczesne wykrycie choroby pozwala na trwałe wyleczenie. Na

tym etapie choroba przebiega całkowicie bezobjawowo i jedynie regularne
badania urologiczne i oznaczanie PSA
w surowicy krwi pozwalają na wykrycie
choroby w tym stadium. Właśnie dlatego tak istotne są programy profilaktyczne pozwalające na badanie dużych grup
chorych pozornie zdrowych – informuje urolog lek. Adam Zakościelny, wykonujący badania usg prostaty w ramach
powiatowego programu zdrowotnego.
Diagnostyka w kierunku nowotworu
jelita grubego skierowana jest do osób
powyżej 50. roku życia. Obejmuje badanie kału na krew utajoną oraz kolonoskopię w znieczuleniu ogólnym w przypadku, gdy test da wynik pozytywny.
Rak jelita grubego również jest jednym
z najczęstszych nowotworów. Rozwija się zazwyczaj z polipów, łagodnych
zmian na błonie śluzowej jelita. Proces
transformacji trwa ok. 10 lat, więc regularne wykonywanie badań daje szansę na wykrycie polipów zanim staną
się złośliwe. Niestety według statystyk
około 70% chorych zgłasza się do lekarza, gdy choroba poczyniła już ogromne spustoszenie w organizmie i jest za
późno na wyleczenie. Należy też pamiętać, że występowanie raka okrężnicy może być uwarunkowane rodzinnie.
Osoby, u których w rodzinie wystąpiła
choroba powinny badać się regularnie.

To Barbarki robota...

Fot. UMiG w Serocku

Za nami 6. serockie warsztaty rzemieślnicze na podgrodziu – To Barbarki robota... Impreza odbyła się w ramach
tegorocznych obchodów 600–lecia nadania Serockowi praw miejskich.

Barbarkowe warsztaty to nie tylko doskonała zabawa, ale też okazja do nabycia
wielu cennych umiejętności

M

iejsce warsztatów ma bogatą historię. Tu właśnie, nad brzegiem
Narwi, u stóp wzgórza zwanego
Barbarką, od średniowiecza rozwijały się
wszelkie rzemiosła, transport rzeczny
i handel jarmarczny.
Tegoroczne warsztaty barbarkowe
były jak zwykle pełne atrakcji i roboty. Każdy, bez względu na wiek i płeć,
mógł malować, lepić z gliny, wyczarować papierowe kwiaty lub zwierzaki
z siana. Z pomocą rękodzielników można
było zrobić filcową zakładkę, świecznik
ze słoiczka, owocowego szaszłyka albo
sakiewkę na świeżo wybijanego serockiego dukata. Nad brzegiem rzeki uczyli
swego fachu łucznik, kowal oraz przybyli
z dalekiego Ulanowa przedstawiciele flisackiej braci. Na serockich warsztatach

fachu i tocząc niemal krwawe boje.
Było coś dla ducha, było też coś dla ciała. O podniebienia odwiedzających zadbały gospodynie z gminnych Kół Gospodyń Wiejskich oraz poczatkujące na
barbarkowym spotkaniu Stowarzyszenie SMS ze Skubianki. Pochłonięte kalorie można było szybko spalić w trakcie zajęć Archerobiku. Na kolejną edycję
imprezy zapraszamy za rok.
Barbarkowe warsztaty znalazły się
na liście imprez dofinansowanych przez
Województwo Mazowieckie w ramach
projektu Powiat Legionowski – Stolica
Kultury Mazowsza 2017

Krzysztof Krzyczkowski,
Legionowo

uczestnik powiatowego programu zdrowotnego
O tym, że mogę bezpłatnie wykonać badania w kierunku nowotworu prostaty dowiedziałem się z plakatu w przychodni. Nie jest to jedyna kampania,
z której skorzystałem. Uważam, że to cenna inicjatywa i zachęcam znajomych, aby poddali się diagnostyce. Tyle słyszy się o zbyt późno wykrytym
raku. W pewnym wieku trzeba już na poważnie zająć się zdrowiem. Byłoby wspaniale, gdyby uwzględniono w programie także diagnostykę kardiologiczną – ekg, echo serca, próbę wysiłkową. Cieszę się i doceniam, że
Władze Powiatu dbają o mieszkańców.
Zachęcamy mieszkańców do zadbania o swoje zdrowie i umówienia się
na bezpłatne badania w ramach obu
kampanii, które wykonywane są w Mazowieckim Szpitalu Onkologicznym

w Wieliszewie. Zapisy pod numerem
telefonu (22) 766 15 00 wew. 1.
KALINA BABECKA

Marcin Feliga

Radny Rady Powiatu, lekarz
Zasadniczym celem Powiatowego programu polityki zdrowotnej jest zwiększenie świadomości zdrowotnej mieszkańców, a także zwiększenie dostępu do badań diagnostycznych i przesiewowych. Dlatego w tym roku
po raz drugi chcielibyśmy zaprosić państwa na badania w kierunku diagnostyki raka jelita grubego oraz raka gruczołu krokowego. Nowotwory
jelita grubego są obecnie jednymi z najczęstszych problemów onkologicznych, a rak gruczołu krokowego po raku płuc i żołądka jest najczęstszą
przyczyną zachorowalności u mężczyzn.

Najlepsze zdjęcie miesiąca
wybrane
Znamy już kolejnego laureata konkursu fotograficznego „Architektura
powiatu legionowskiego w obiektywie”. „Pałac Krasińskich w Zegrzu”
autorstwa Krzysztofa Czarneckiego zostało zdjęciem miesiąca w czerwcu.

UMIG W SEROCKU/ OPRAC. KB

nie mogło zabraknąć wojów piastowskich, którzy gościli w swoim obozowisku i kuchni opowiadając o rycerskim

Artur Borkowski

Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Serock
Kolejny raz na terenie Serocka zrealizowano niezwykle ciekawą inicjatywę, która w lekki i przyjemny sposób przybliża historię tysiącletniego grodu, przenosząc uczestników wydarzenia w ciekawą podróż w przeszłość.
To idealna propozycja zwłaszcza dla ludzi, którzy w aktywny i twórczy
sposób poszukują korzeni swojej tożsamości, wiedzy o otaczającym ich
świecie czy w końcu pomysłu na budowanie więzi rodzinnych oraz społecznych. Każde przedsięwzięcie łączące walory integracyjne i edukacyjne
zasługuje na uznanie. Impreza organizowana w roku 600-lecia uzyskania
praw miejskich, u podnóża historycznego wzgórza, stanowiącego symboliczne serce miasta, budzi szczególnie pozytywne skojarzenia i emocje.

Fot. Krzysztof Czarnecki „Pałac Krasińskich w Zegrzu”

K

onkurs trwa przez cały rok. Zachęcamy do nadsyłania zdjęć
budynków, współczesnych
i zabytkowych oraz ciekawych
wnętrz i konstrukcji znajdujących
się na terenie naszego powiatu. Termin nadsyłania prac to ostatni dzień
każdego miesiąca. Na laureatów czekają nagrody miesiąca w postaci zestawów upominków promocyjnych
o wartości ponad 300 złotych. Autor zdjęcia, które otrzyma tytuł fotografii kwartału otrzyma tablet.

Najciekawsze prace zostaną zaprezentowane w kalendarzu wieloplanszowym Powiatu Legionowskiego
na 2018 rok. Regulamin konkursu i karta zgłoszenia znajdują się
na www.powiat-legionowski.pl. Dodatkowe informacje można uzyskać
pod numerem telefonu 22 764 05
95. Organizatorem konkursu jest Powiat Legionowski. Serdecznie zapraszamy do udziału!
KB
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Jubileuszowa Mazovia Cup 2017
Już 10 lat minęło od pojawienia się Mazovii Cup w kalendarzu największych piłkarskich
wydarzeń samorządowych w naszym województwie. W jubileuszowych rozgrywkach
uczestniczyły 22 zespoły reprezentujące powiaty, gminy i instytucje zaprzyjaźnione.

Piłkarska Liga Powiatu
Legionowskiego po raz
czwarty
Zakończyła się już 4. edycja Piłkarskiej Ligi Powiatu Legionowskiego.
Ostatnia seria turniejów dla wszystkich grup wiekowych odbyła się
25 czerwca br., na terenie Stadionu Miejskiego w Legionowie.
Udział wzięło ponad 350 zawodników z 33 zespołów.

Powiat Legionowski w bratobójczym pojedynku z Miastem Legionowo

POWIAT LEGIONOWSKI
– KULTURALNIE
I NA SPORTOWO
29.07 – Dyskoteka w Parku Zdrowia
w Legionowie
29.07 – Grand Prix w Siatkówce
Plażowej, Arena Legionowo
29.07 – Mecz ZKS Olimpia Elbląg
– Legionovia KZB Legionowo,
stadion miejski w Legionowie
4.08 – Wieczór Kameralny,
Park im. Tadeusza Kościuszki
w Legionowie
5.08 – Dyskoteka w Parku Zdrowia
w Legionowie
5.08 – Mecz Legionovia KZB
Legionowo – Warta Poznań,
stadion miejski w Legionowie
6.08 – Kiermasz rzeczy używanych,
rynek w Serocku
6.08 – Turniej Siatkówki Plażowej,
plaża gminna w Wieliszewie
12.08 – Piknik Sąsiedzki, Park Zdrowia
w Legionowie
19.08 – Dancing w Parku Zdrowia
w Legionowie
20.08 – Kiermasz rzeczy używanych,
rynek w Serocku
25.08 – Wieczór Kameralny, MOK
w Legionowie, ul. Targowa 65
26.08 – Dancing w Parku Zdrowia
w Legionowie
13.08 – „LWO BASKET CHALLENGE”
turniej koszykówki, Arena Legionowo
20.08 – Turniej Siatkówki Plażowej,
plaża gminna w Wieliszewie

W

organizowanych po raz 10.
przez Powiat Legionowski mistrzostwach samorządowców
Mazovia Cup najlepsi okazali się samorządowi piłkarze z miasta i gminy Serock. Zwycięska drużyna pokonała w finale reprezentację gminy Góra Kalwaria
stosunkiem bramek 2-0. Brązowy medal

wywalczyli samorządowcy z Dąbrówki.
Oprócz triumfującego w 2017 r. Serocka również pozostałe – poza Jabłonną
– gminy powiatu legionowskiego brały
udział w rozgrywkach. Tym razem niestety ze zmiennym szczęściem.
MK

W roczniku 2007 najwięcej punktów wywalczyli zawodnicy
Wisły Jabłonna

W

zakończonej 4. edycji Piłkarskiej Ligi Powiatu Legionowskiego wzięło udział
aż 46 drużyn z 10 klubów. Trenuje
w nich ok. 500 młodych adeptów piłki nożnej. Ostatni turniej serii odbył
się na boiskach ze sztuczną murawą
przy Stadionie Miejskim w Legionowie. Na finał stawiły się 33 zespoły.
W najstarszych grupach wiekowych losy zwycięstwa ważyły się
do końca. Ostatecznie w rocznikach
2005/2006 triumfowali młodzi piłkarze z zespołu AP Sokół Serock
B. Reprezentanci Wisły Jabłonna

okazali się najlepsi w aż trzech kategoriach wiekowych – 2007, 2008
i 2009. Natomiast wśród drużyn
z rocznika 2010 najwięcej punktów
zdobyli piłkarze Żbika Nasielsk.
Już teraz zapraszamy kibiców
na kolejną, 5. edycję Piłkarskiej Ligi
Powiatu Legionowskiego. Pierwsze
mecze zostaną rozegrane 9 i 10
września br. Organizatorem ligi jest
Powiat Legionowski przy współpracy z Miejskim Ośrodkiem Sportu
i Rekreacji w Serocku.

Nowy reprezentant Powiatu Legionowskiego
Samorząd Powiatu Legionowskiego od dawna wspiera sportową pasję poruszającego się na wózku inwalidzkim
Mariusza Wronowskiego. Od czerwca br. zawodnik jest naszym reprezentantem. Pierwszą okazją do startu
w barwach Powiatu Legionowskiego był udział w Wheelmageddonie.

I

mpreza, w której wystartował Mariusz Wronowski, odbyła się w sobotę, 8 lipca br., w Nasielsku. Organizator – Fundacja Avalon Extreme
– zaprosiła poruszających się na wózkach inwalidzkich uczestników do
wyścigu w morderczych warunkach.
Na trasie zawodnicy musieli wykonać wiele zadań opóźniających bieg,
m.in. strzelać z łuku, rzucać piłkami
do celu i przeciągać ciężkie odważniki. Sama 2-kilometrowa trasa była wymagająca – prowadziła przez wertepy,
pokryte gałęziami piachy, a w jednym

punkcie wszyscy musieli przejechać
przez… ogień.
Do zdobycia medalu zabrakło Mariuszowi Wronowskiemu 11 sekund, ale
i tak należą się mu ogromne brawa.
Co prawda nasz zawodnik ma doświadczenie w wyścigach, ale dotychczas
uczestniczył tylko w konkurencjach
rozgrywanych na nawierzchni utwardzonej. W zmaganiach ekstremalnych
Mariusz dopiero debiutuje. Jak widać,
z obiecującymi wynikami. Będziemy
trzymali kciuki za jego kolejne sukcesy.

Mariusz Wronowski
Jestem mieszkańcem powiatu legionowskiego, dlatego zdecydowałem
się na to, aby zwrócić się do starostwa o udzielenie wsparcia dla rozwijania mojej pasji. Otrzymałem pomoc, która umożliwia mi startowanie w zawodach. Mam nadzieję, że jestem inspiracją dla osób niepełnosprawnych i udowadniam, że wózek inwalidzki nie skazuje na siedzenie
w domu. Nadal można realizować swoje marzenia. Bardzo dziękuję staroście Robertowi Wróblowi za to, że dzięki otrzymanej pomocy mogę
realizować swoje cele.

MK
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