Tytuł „Stolica Kultury Mazowsza 2017”
dla Powiatu Legionowskiego to szansa na
promocję naszych artystów nie tylko wśród
mieszkańców, ale na całym Mazowszu.
Pomogą w tym środki, otrzymane od
samorządu województwa, które zostaną
przeznaczone na kulturę.
ROBERT WRÓBEL
starosta legionowski
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Informator Powiatu Legionowskiego ukazuje się w Jabłonnie  Nieporęcie  Wieliszewie  Serocku  Legionowie
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Powiat stolicą kultury

Tytuł „Stolica Kultury Mazowsza 2017” i 100 tysięcy złotych na organizację wydarzeń kulturalnych to nagrody, które otrzymał Powiat Legionowski w konkursie
organizowanym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego.
współpracy z gminnymi instytucjami kultury i artystami z naszego terenu, odbędzie się w sali widowiskowej
Urzędu Miasta Legionowo. W programie poza symbolicznym przekazaniem
klucza do Stolicy Kultury Mazowsza,
przewidziany jest koncert zdobywającego międzynarodowe nagrody skrzypka jazzowego Mateusza Smoczyńskiego z zespołem Mateusz Smoczyński
Quintet. Zaprezentują całkiem nowy repertuar z płyty zarejestrowanej w grudniu 2016, którego oficjalna premiera zaplanowana jest na kwiecień bieżącego
roku. Autorami kompozycji, w których
znaleźć można wiele nawiązań do polskiej muzyki ludowej, amerykańskiego
folku i muzyki klasycznej, są Mateusz
Smoczyński i jego brat Jan. Oprócz lidera w skład kwintetu wchodzą najwybitniejsi polscy muzycy jazzowi: Konrad Zemler (gitara), Jan Smoczyński
(fortepian), Wojciech Pulcyn (kontrabas) i Michał Miśkiewicz (perkusja).
Dla gości uroczystości wystąpi również zespół tańca ludowego „Promyki”
Strefa Podmiejska to amatorski zespół teatralny prezentujący profesjonalny poziom aktorski. Na co dzień działa przy
Gminnym Ośrodku Kultury w Nieporęcie pod kierownictwem Bogusławy Oksza-Klossi, a 28 stycznia goście uroczystości
inaugurującej Stolicę Kultury Mazowsza 2017 będą mogli obejrzeć spektakl w ich wykonaniu w Legionowie

K

apituła konkursu doceniła bogactwo i jakość oferty kulturalnej
w naszym powiecie. Nie bez znaczenia był fakt, że planowane imprezy
wychodzą naprzeciw potrzebom mieszkańców, a ich organizacja uwzględnia
uwarunkowania historyczne, geograficzne, lokalne tradycje i aktualnie panujące na rynku kulturalnym trendy.
Warto podkreślić, że start w konkursie
to kolejna wspólna inicjatywa wszystkich samorządów z naszego terenu.
Powiat zaprosił bowiem do współpracy wszystkie gminy, które włączyły się
w ten projekt z wielkim zaangażowaniem już na etapie przygotowania wniosku konkursowego.
Powiat legionowski został wybrany
Stolicą Kultury Mazowsza 2017 po zaciętej rywalizacji z innymi powiatami
mazowieckimi, m.in. warszawskim zachodnim czy pruszkowskim. „Miło mi
poinformować, że Pana starania wyrażone we wniosku w ramach Konkursu
(…) zakończyły się sukcesem. (…) Wysoko oceniona została propozycja oferty kulturalnej Starostwa Legionowskiego, jednak na decyzję Komisji miały

również wpływ dotychczasowe dokonania Starostwa w zakresie upowszechniania kultury. Dają one gwarancję
profesjonalnej realizacji programu kulturalnego w 2017 r. (…)” – napisał Marszałek Województwa Mazowieckiego
Adam Struzik w piśmie informującym

o wygranej powiatu w rywalizacji o ten
zaszczytny tytuł.
Oficjalna inauguracja kulturalnego
roku w mazowieckiej Stolicy Kultury
zaplanowana została na 28 stycznia.
Wydarzenie, organizowane przez Starostwo Powiatowe w Legionowie, we

z Wieliszewa, a dla miłośników teatru
przygotowano spektakl w wykonaniu
amatorskiej, lecz prezentującej profesjonalny poziom aktorski, grupy teatralnej Strefa Podmiejska z Nieporętu.
Impreza jest otwarta dla mieszkańców powiatu, a wstęp na nią jest bezpłatny. Ze względu na to, że sala widowiskowa ma ograniczoną liczbę
miejsc, wszystkie osoby, zainteresowane udziałem w uroczystości proszone
są o przesłanie zgłoszenia pocztą elektroniczną na adres e-mail: dziejesie@
powiat-legionowski.pl. W temacie maila należy wpisać „Stolica Kultury Mazowsza – inauguracja”, a w treści podać
swoje imię i nazwisko oraz liczbę wejściówek, które mają zostać zarezerwowane. Zgłoszenia będą zbierane do 22
stycznia włącznie. O otrzymaniu bezpłatnego zaproszenia decyduje kolejność zgłoszeń.
JOANNA KAJDANOWICZ

Wiesław Raboszuk

wicemarszałek województwa mazowieckiego
Co roku organizujemy konkurs Stolica Kultury Mazowsza, w którym udział
biorą powiaty, zazwyczaj we współpracy z samorządami gmin znajdujących się na ich terenie. Kapituła konkursu, w której zasiadają radni sejmiku
województwa mazowieckiego, członkowie zarządu województwa i urzędnicy, wybrała w tym roku powiat legionowski, uznając jego ofertę za najbogatszą spośród aplikacji kilku mazowieckich powiatów, choć konkurencja
również miała propozycje dobre i bardzo dobre.

Paweł Cukrowski

dyrektor departamentu kultury,
promocji i turystyki w Urzędzie Marszałkowskim
Województwa Mazowieckiego

Działający przy Ośrodku Kultury w Wieliszewie zespół Tańca Ludowego „Promyki”
wystąpi podczas uroczystej inauguracji Stolicy Kultury Mazowsza 2017

Jurorów ujęła przede wszystkim różnorodność przedsięwzięć kulturalnych,
które znalazły się w ofercie kulturalnej skierowanej do mieszkańców powiatu legionowskiego i – szerzej – do mieszkańców Mazowsza. Zarówno
tych, które odbywają się cyklicznie, jak i tych, które w tym roku odbędą się
po raz pierwszy. Dostrzeżono ugruntowane już w kulturalnym krajobrazie
powiatu, a niekiedy nawet kraju, wydarzenia takie, jak wieliszewski konkurs tańców „Mazur”, przedsięwzięcia realizowane przez Polską Akademię Nauk w Jabłonnie, czy też bogactwo imprez w Legionowie. Zwróciły
uwagę jury również dwa ważne jubileusze: 600-lecie Serocka i setna rocznica kryzysu przysięgowego, której obchody przygotowuje gmina Nieporęt.
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Budowa biura obsługi mieszkańca rozpoczęta
Profesjonalne Biuro Obsługi Mieszkańca w przyjaźnie i komfortowo zaaranżowanej
przestrzeni – taki będzie rezultat rozpoczętego właśnie w starostwie remontu.
Będziemy w nim mogli załatwiać sprawy już od maja tego roku.

Magdalena Chmiel
Interesantka

W wydziale komunikacji załatwiałam sprawy przed przebudową i teraz.
Remonty w starostwie są wykonywane z pieniędzy podatników. Kiedy byłam
tutaj przedtem, musiałam długo czekać w kolejce, teraz zajęło mi to niecałe 5 minut. Dzisiaj wydział komunikacji wita ciepłem, przyjazną atmosferą,
a wcześniej było tu chłodno, w klimacie więziennym.

Pomoc prawna za darmo

Także w tym roku mieszkańcy powiatu mogą skorzystać z bezpłatnej
pomocy prawnej. Gdzie ją znaleźć i kto może z niej skorzystać?
O tym poniżej.

U
W pierwszej fazie wykonywane są prace rozbiórkowe. Ponieważ są one związane z dużym hałasem, aby nie przeszkadzać
klientom starostwa, pracownicy wykonują je w późnych godzinach wieczornych i nocą

P

o przeprowadzonych remontach
wydziałów architektury i komunikacji w 2017 r. starosta Robert
Wróbel zaplanował kontynuowanie
zmian w przestrzeni starostwa. Rozpoczął się remont parteru. Przeorganizowania wymaga kancelaria i jej otoczenie. Dzięki zmianom mieszkańcy będą
mogli w jednym miejscu załatwić wiele formalności, które dzisiaj zmuszają
ich do poszukiwania właściwych wydziałów na terenie starostwa.
Oprócz stoiska kancelaryjnego zostanie uruchomionych 6 punktów obsługi

klienta. Planowane są również zmiany
architektoniczne, dzięki którym będzie więcej przestrzeni. Możemy spodziewać się również rewitalizacji estetycznej.
Ważną zmianą będzie zastąpienie
schodów wejściowych łagodną pochylnią, która znacznie pomoże osobom
niepełnosprawnym w poruszaniu się.
Inną zmianą będzie remont wszystkich
instalacji, które pamiętają jeszcze lata
70. Przebudowa dostosuje budynek
również do aktualnych zaleceń Straży
Pożarnej dotyczących bezpieczeństwa.

Oczywiście remont prawie całego poziomu parteru musi wiązać się
z utrudnieniami dla mieszkańców odwiedzających budynek starostwa. Jednak przedstawiciele powiatu zapewniają, że prace zaplanowano tak, aby
niedogodności zminimalizować. Na
przykład podczas trwającej ponad
3 miesiące przebudowy dostęp do
wind będzie zamknięty jedynie na
ok. 2 tygodnie – dopiero w końcowej
fazie robót.

stawa o nieodpłatnej pomocy
prawnej oraz edukacji prawnej została uchwalona 5 sierpnia 2015 roku. Reguluje zasady, sposób i zakres porad prawnych, jakie
obywatele mogą uzyskać za darmo.
Zgodnie z jej zapisami obowiązek
zorganizowania punktów bezpłatnej
pomocy prawnej przekazano powiatom. Na naszym terenie działa siedem takich punktów. Z oferowanej
przez nie pomocy mogą skorzystać
osoby, którym w okresie 12 miesięcy przed zwróceniem się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej
przyznano świadczenie z pomocy
społecznej, posiadacze Karty Dużej
Rodziny, kombatanci oraz osoby będące ofiarami represji wojennych

i okresu powojennego, osoby posiadające ważną legitymację weterana
albo legitymację weterana poszkodowanego, osoby, które nie ukończyły
26. roku życia, osoby, które ukończyły 65. rok życia, osoby, które w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej,
katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazły się w sytuacji zagrożenia lub poniosły straty oraz kobiety w ciąży. Zakres udzielanej pomocy
prawnej obejmuje zagadnienia związane z prawem pracy, ubezpieczeniami społecznymi, przygotowaniem do
rozpoczęcia działalności gospodarczej, prawem karnym, prawem administracyjnym, prawem cywilnym,
prawem rodzinnym i podatkowym.
KB

MARIUSZ KRASZEWSKI

Sprzedaż bezpośrednia – poznaj swoje prawa
Sprzedaż bezpośrednia - mamy z nią do czynienia, gdy kupujemy poza stałymi punktami sprzedaży
detalicznej m.in. podczas wizyty akwizytora w domu, na pokazach w świetlicy osiedlowej, w sanatoriach,
centrach handlowych, a nawet podczas wycieczek do miejsc kultu religijnego. Dla wielu konsumentów
jest to bardzo wygodna forma dokonywania zakupów, pod tym jednak warunkiem, że przedsiębiorcy
przestrzegają prawa i dobrych obyczajów.

W

śród najczęściej spotykanych
niezgodnych z prawem praktyk związanych ze sprzedażą bezpośrednią jest ukrywanie tożsamości przedsiębiorcy i handlowego
celu działań. Przykładem mogą być
wizyty przedstawicieli sprzedawców
energii, przedstawiających się konsumentom jako reprezentanci dotychczasowych usługodawców, którzy jedynie
aktualizują dane abonentów. Podpisując podsuwane przez akwizytorów

dokumenty, konsumenci nie zdają sobie sprawy, że właśnie dokonują zmiany usługodawcy. Innym przykładem
jest nieprzekazywanie konsumentom
egzemplarza umowy. Powoduje to,
że o zmianie dostawcy usługi klient
dowiaduje się dopiero w momencie
otrzymania faktury, co uniemożliwia
skuteczne odstąpienie od zawartej niekorzystnie umowy.
Zgodnie z prawem, każdy przedsiębiorca składający ofertę handlową ma

KONSUMENCIE, PAMIĘTAJ:

obowiązek poinformować konsumenta o zamiarze zawarcia umowy oraz
o podmiocie, w którego imieniu działa.
Wprowadzanie w błąd, a nawet niedoinformowanie potencjalnych klientów,
jest uznawane za niezgodną z prawem
nieuczciwą praktykę rynkową.
OPRAC. NA PODST. MAT. UOKIK
AGNIESZKA ZAŁUSKA
POWIATOWY RZECZNIK KONSUMENTÓW

• Akwizytor u drzwi? Zanim zaprosisz go do środka, ustal, kogo reprezentuje i co oferuje. Poproś o wylegitymowanie się i zapytaj o możliwość telefonicznej weryfikacji oferty przedstawiciela u przedsiębiorcy.
• Jeśli otrzymujesz zaproszenie na spotkanie, ustal czy będą na nim oferowane towary lub usługi. Można o to zapytać dzwoniącą do nas
osobę albo skontaktować się z instytucją kierującą do nas zaproszenie pisemne.
• Nie podejmuj decyzji pod wpływem impulsu. Większe jest wtedy ryzyko dokonania nieracjonalnych wyborów co do warunków, na jakich
zostaje zawarta umowa.
• Poczekaj z zakupem, zastanów się i sprawdź różne możliwości. Zanim skorzystasz z oferty, skonsultuj się z rodziną lub kimś bliskim.
Pamiętaj: jeżeli towar jest dostępny dziś, będzie dostępny także jutro.
• Jeżeli rozmyślisz się po nabyciu produktu, masz prawo odstąpić od umowy w ciągu 14 dni, wystarczy wysłać oświadczenie pocztą.
• 801 440 220 – pod tym numerem telefonu udzielane są bezpłatne porady prawne (opłata za połączenie zgodna z taryfą operatora).
• Więcej informacji o zakupach bezpośrednich i nie tylko znajdziesz w serwisie www.prawakonsumenta.uokik.gov.pl.

Prawnicy dyżurujący w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej wskażą
ścieżkę postępowania oraz pomogą napisać pismo do sądu lub urzędu

Harmonogram nieodpłatnej pomocy prawnej
w powiecie legionowskim w 2017 r.:
Legionowo, ul. Piłsudskiego 41
(Urząd Miasta Legionowo)
pon.-pt. 16:00-20:00
Legionowo, ul. Sikorskiego 11
(Starostwo Powiatowe w Legionowie)
pon. 08:00 – 12:00
wt. 14:00 – 18:00
śr. 16:00 – 20:00
czw. 14:00 – 18:00
pt. 14:00 – 18:00
Legionowo, ul. Piłsudskiego 3
pon.-pt. 8:00-16:00
Serock, ul. Rynek 21
(Urząd Miasta i Gminy Serock)
pon. 10:00 – 16:00
śr. 8:00 – 12:00
pt. 12:00 – 16:00

Jabłonna, ul. Modlińska 152
(Urząd Gminy Jabłonna)
wt. 10:00 – 14:00
czw. 12:00 – 16:00
Łajski, ul. Moniuszki 2
(Gminne Centrum Kultury)
pon. 8:00 – 12:00
wt. 12:00 – 16:00
śr. 12:00 – 16:00
Nieporęt, Pl. Wolności 1
(Urząd Gminy Nieporęt)
czw. 12:00 – 16:00
pt. 10:00 – 16:00

inwestycje

Informator Powiatu Legionowskiego
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Rondo w tym roku

Powiat wybuduje w 2017 roku rondo u zbiegu Alei Róż i Alei Legionów w Legionowie. To rozwiązanie zapewni większą płynność
i bezpieczeństwo ruchu.

Opinie
mieszkańców
ŁUKASZ ARTOWICZ
Rondo jest potrzebne, bo tam jest
dużo nowych mieszkań, domów.
Gdy ktoś na tym skrzyżowaniu
skręca w lewo, a u nas w Polsce nie
ma kultury jazdy, stoi i czeka, aż
ktoś go puści łaskawie. Z rondem
będzie bezpieczniej, chyba że ktoś
będzie jeździł wkoło, żeby stłuczkę
zrobić, ale to już inna bajka.
MARIUSZ SZAFRAŃSKI
Rondo za tunelem nie rozwiąże
problemu. Powinien być jeszcze
jeden tunel zrobiony, bo wszystkie samochody, które jadą z Warszawy, kierują się na tunel, omijają wiadukt. Tam trzeba czekać pół
godziny w korku, żeby dojechać do
Osiedla Piaski.
ADAM OSIŃSKI
Często jeżdżę w kierunku cmentarza, bo wożę dzieci na Osiedle
Piaski. Za tunelem prawie zawsze
jest koreczek. Ci, którzy jadą prosto, muszą czekać.

W dni robocze, rano, na skrzyżowaniu Alei Róż i Alei Legionów tworzy się korek, którego koniec czasami sięga poza tunel

P

owiat dysponuje już projektem
nowego ronda przy Alei Róż i Alei
Legionów. Będzie ono bliźniacze
wobec tego, które obsługuje ruch przy
ul. Cynkowej. Nowa inwestycja ułatwi
mieszkańcom korzystającym z legionowskiego tunelu szybsze i bezpieczniejsze dotarcie do celu podróży.
Rondo będzie miało jezdnię o szerokości 6 m, nachyloną jednostronnie
w stosunku 2%, dodatkowo poszerzoną o 2-metrowy tzw. pierścień. Średnica wyspy środkowej wyniesie 19 m,
średnica zewnętrzna – 35 m. Przed rozpoczęciem kładzenia nowej nawierzchni drogi stara zostanie zdarta poprzez

frezowanie. Jezdnia ronda będzie miała
5 warstw: ścieralną z mieszanki SMA,
wiążącą z betonu asfaltowego, podbudowę zasadniczą i pomocniczą oraz warstwę mrozoodporną z gruntu stabilizowanego cementem. Łączna grubość
nawierzchni wyniesie 65 cm.
Oprócz jezdni ronda zostaną wybudowane jego wloty, czyli drogi doprowadzające. Powstaną również chodniki,
według potrzeby – częściowo jedno- lub
dwustronne. Przejścia dla pieszych będą
dysponowały zwiększającymi bezpieczeństwo azylami. Zaplanowano pobocza gruntowe oraz obustronne zjazdy do
istniejących posesji.

Serdeczne wyrazy współczucia z powodu śmierci

kpt. Mieczysława Budzińskiego

Robert Wróbel
starosta legionowski

Rondo przy Alei Legionów to inwestycja wyczekiwana przez bardzo wielu
mieszkańców powiatu legionowskiego. Właściwie wszystkich, którzy korzystają z tunelu przy ul. Krakowskiej w Legionowie. Jest ono niezbędne, aby
ruch w tym punkcie uczynić bardziej płynnym i bezpieczniejszym. Nowe
rondo powstanie według projektu sprawdzonego w praktyce – również przy
Alei Legionów, na skrzyżowaniu z ul. Cynkową.
Projekt zakłada zachowanie istniejącej zasady odprowadzania wód opadowych i roztopowych – do niższych partii
jezdni. W tym celu zostanie wykonane 6 zespołów podziemnych skrzynek

z PCV, które przyjmą nadmiar wody.
Wybudowane zostanie również odwodnienie wlotów do ronda.
Kolejnym etapem inwestycji, po zatwierdzeniu planu, będzie ogłoszenie

Winda już z kabiną

Kończy się budowa windy, która będzie służyła uczniom Powiatowego
Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Legionowie. Pierwsi pasażerowie
skorzystają z niej już po feriach zimowych.

wiceprezesa Zarządu Koła Powiatowego Związku Kombatantów
Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych w Legionowie.
Działał w Konspiracji w Armii Krajowej w latach 1943-1945, w 25. pułku
piechoty w Opocznie, pod pseudonimem „Zemsta”. Członek Związku od
listopada 1946 r. Prezes Koła w Opocznie, w ostatnich latach wiceprezes
Zarządu Koła Powiatowego w Legionowie. Odznaczony Krzyżem AK, Odznaką
Weterana Walk o Niepodległość, Odznaką Kościuszkowską, Krzyżem
„Zwycięzcom-1945”, Odznaką Za Wybitne Zasługi dla ZKRP i BWP.
Składamy najszczersze wyrazy głębokiego żalu i współczucia
Rodzinie Zmarłego i Jego Najbliższym
Zarząd
ZKRP i BWP

Robert Wróbel
Starosta Legionowski

Przed instalacją kabiny windy pracownicy przygotowują wnęki jej szybu

PRZEMEK SUCHECKI
Od początku inwestycja nie została skonsultowana przez PKP
z władzami samorządowymi. Rondo będzie wynikiem przeniesienia
ruchu w jedno miejsce po likwidacji przejazdu kolejowego. Najpierw
trzeba było budować infrastrukturę, a potem dopiero tunel. Wszystkie skrzyżowania pomiędzy liniami kolejowymi a drogami powinny
być bezkolizyjne. Rondo pomoże.
PKP podarowało tunel, ale szkoda,
ze nie dwa wiadukty.

przetargu, w wyniku którego zostanie
wyłoniony wykonawca.
MARIUSZ KRASZEWSKI

W

ykonawca – wyłoniona w wyniku postępowania przetargowego warszawska firma
Masterlift - zrealizował prace wykończeniowe w szybie, w którym będzie
się poruszała budowana przez Powiat
winda. Wykonano tynki zewnętrzne
i wewnętrzne. Kabina windy jest montowana z perspektywą uruchomienia
urządzenia niedługo po feriach zimowych.
Winda obsłuży 5 poziomów – łącznie z półpiętrami. Będzie przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Zmieści się w niej do 8 osób. Będzie
posiadała automatyczne, dwupanelowe
drzwi teleskopowe.
Za realizację inwestycji Powiat zapłaci 343 000 zł, a część budżetu inwestycji zostanie pokryta z funduszy
MK
zewnętrznych.

Kurier
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Specjalna rozbudowa
Starostwo zleciło opracowanie projektu nowego budynku, w którym będzie mieściło się przedszkole działające
w ramach Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie.

Michał Kobrzyński
członek Zarządu Powiatu
Legionowskiego

Powiat Legionowski dba o zaspokojenie potrzeb osób niepełnosprawnych. Inwestujemy duże środki, aby
nie tylko likwidować bariery architektoniczne, ale skupić się również
na zapewnieniu jak najlepszych
warunków do rozwoju, szczególnie
najmłodszych. Przedszkole, które
wybudujemy przy Zespole Szkół
w Placówek Specjalnych w Legionowie, da szansę na pełniejsze włączenie wielu osób niepełnosprawnych w życie lokalnej społeczności.

Bieżacy rok szkolny to dla przedszkola
specjalnego nowa jakość, bo zajęcia
odbywają się w nowo wybudowanym
skrzydle placówki, w czterech nowocześnie urządzonych salach. W wyniku
planowanej dalszej rozbudowy zespołu
szkół i placówek specjalnych zarówno
przedszkolaki, jak i starsi uczniowie
zyskają dodatkową powierzchnię do
nauki i zabawy

W

edług umowy, jaką Powiat
Legionowski podpisał z wyłonioną w wyniku postępowania przetargowego pruszkowską
firmą projektową Sart, przed 3 kwietnia br. wpłynie wniosek o pozwolenie
na budowę przedszkola przy Powiatowym Zespole Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie. Zakładamy, że wymagane pozwolenie uzyskamy przed
18 maja br. Nowe przedszkole będzie

mieściło się w oddzielnym, 3-kondygnacyjnym budynku, obok już istniejącego
Zespołu przy ul. Jagiellońskiej w Legionowie. Obie części będą skomunikowane
za pomocą łącznika. Każda z kondygnacji będzie miała ok. 300-metrową powierzchnię użytkową. Zagospodarowana zostanie również piwnica budynku,
gdzie zaplanowano archiwum Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz pomieszczenia techniczne

– wentylatornię i węzeł cieplny.
Na parterze będą znajdowały się pomieszczenia przedszkola. Sale zajmowane przez nie dotychczas w „starym”
budynku zostaną zagospodarowane na
szkolne pracownie. Na I piętrze powstanie Ośrodek Wczesnego Wspomagania
Rozwoju Dziecka – miejsce, gdzie pomoc uzyskają rodzice dzieci w wieku od
urodzenia do przedszkolnego, które borykają się z problemami rozwojowymi.

Pomieszczenia na II piętrze ma zająć
funkcjonująca obecnie przy ul. Jagiellońskiej w Legionowie Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna. Placówka ta
pomaga uczniom i ich rodzicom w sytuacjach, kiedy dzieci mają lub powodują
problemy wychowawcze i edukacyjne.
Z uwagi na charakter i przeznaczenie
nowego budynku będzie on dysponował
oddzielnym wejściem z własną klatką
schodową. Komunikację między piętrami obsłuży specjalistyczna winda. Oczywiście budynek będzie przyjazny dla
osób niepełnosprawnych poprzez zniesienie barier architektonicznych i zastosowanie wielu ułatwień dla mieszkańców mających problemy ze swobodnym
poruszaniem się.
MARIUSZ KRASZEWSKI

Skrzydło NZOZ jak nowe
Powiat Legionowski będzie kontynuował remont budynku przychodni Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Legionowo”. Modernizacji zostanie poddane
nieobjęte dotąd przebudową skrzydło przychodni.

P

rzed nami ostatni etap przebudowy budynku przychodni Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Legionowo”. Dotychczas Powiat
Legionowski przeprowadził gruntowne remonty dwóch skrzydeł przychodni co przyczyniło się do usprawnienia
obsługi mieszkańców. Ponadto zlikwidowano nieestetyczne ogrodzenie placówki otwierając przestrzeń. W przyszłości w tym miejscu mają powstać
nowe parkingi oraz skwer z wytyczonymi alejkami. Park będzie oświetlony oraz wyposażony w ławki i kosze.

Powiat Legionowski w sumie przebuduje ponad 1000-metrową powierzchnię na 3 kondygnacjach legionowskiego
NZOZ-u. W miejsce starej dobudowana
zostanie również nowa klatka schodowa, która spełni wszystkie wymogi bezpieczeństwa. Przestrzeń w ten sposób
pozyskana będzie wykorzystana na potrzeby analityki medycznej.
W piwnicy zostaną utworzone nowe
pomieszczenia techniczne między

Dorota Glinicka

dyrektor NZOZ „Legionowo”
Planowana przebudowa pozostałej części budynku przychodni pozwoli na
spełnienie wymogów zawartych w wymaganiach prawnych oraz ujętych
w planie dostosowawczym placówki. Dzięki zaangażowaniu władz Powiatu budynek przychodni NZOZ „Legionowo” stale się unowocześnia i dostosowuje do potrzeb osób niepełnosprawnych. Ostatni etap modernizacji pozwoli na lepszą organizację świadczeń oraz daje większe możliwości
działania przed nowymi wyzwaniami stawianymi przed służbą zdrowia.

innymi szatnie dla personelu i sanitariaty. Remontowi ulegnie węzeł cieplny.
Na parterze po remoncie docelowo
będą funkcjonowały 2 specjalistyczne
gabinety lekarskie i gabinet pobrań.
Poza tym znajdą się tam poradnie: ginekologiczna (wraz z kabiną higieny
osobistej i gabinetem położnej), chirurgiczna, ortopedyczna, proktologiczna
i urologiczna (z kabiną higieny osobistej).
Pierwsze piętro jest podzielone na
część administracyjną i medyczną. Tak
pozostanie. W części medycznej będą
przyjmowali specjaliści w dziedzinie
okulistyki (2 gabinety), laryngologii (gabinet lekarski i kabina do audiogramu)
oraz stomatologii. Laboratorium zostanie zorganizowane w pomieszczeniach
pracowni: analityki ogólnej, hematologii, biochemii, koagulologii, immunologicznej oraz oceny wyników. Ponadto na I piętrze będą umiejscowione dwa
gabinety medycyny pracy. Znajdzie się
również miejsce na pokój socjalny dla
personelu. W części administracyjnej
zaplanowano pomieszczenia dla 14 osób
– m.in. pracowników statystyki medycznej, kadr, księgowości, działu technicznego oraz zamówień.

Obecnie starostwo powiatowe w Legionowie jest na etapie wnioskowania
o wszczęcie postępowania przetargowego na opracowanie dokumentacji.
MARIUSZ KRASZEWSKI

Jerzy Zaborowski
wicestarosta legionowski

Powiat Legionowski chce jak najszybciej doprowadzić do osiągnięcia w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej „Legionowo” najwyższych standardów obsługi pacjenta. Do osiągnięcia tego celu niezbędne jest dokończenie
remontu budynku. Przy okazji przebudowy dokonujemy również zmiany organizacji obsługi. Doskonałe efekty dało gruntowne przeorganizowanie rejestracji pacjentów. Ten punkt obsługi został nie tylko przesunięty w przestrzeni, ale również pozbawiony barier architektonicznych. Zmiany znacznie
usprawniły rejestrację i kierowanie do poszczególnych specjalistów zgłaszających się do przychodni mieszkańców.

Do 5 lutego br. można zgłaszać kandydatury osób
szczególnie zasłużonych dla niepełnosprawnych w powiecie legionowskim. Wniosek o przyznanie Orderu
„Przyjaciel Niepełnosprawnych” – który można pobrać
ze strony www.powiat-legionowski.pl – należy złożyć
w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Legionowie,
w pok. 419 lub przesłać pocztą elektroniczną na adres:
j.kubicki@powiat-legionowski.pl

zdrowie/środki zewnętrzne
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„Zdrowy Powiat” 2016 podsumowany
Z bogatej oferty ubiegłorocznego Programu Polityki Zdrowotnej „Zdrowy Powiat”
skorzystało 5655 mieszkańców. Na jego realizację Powiat Legionowski przeznaczył
264 996,38 złotych. Czas na podsumowanie.

Marcin Feliga

Radny Rady Powiatu w Legionowie
W 2016 roku ponownie, w ramach programu zdrowotnego, zdecydowaliśmy
się na kontynuację programów medycznych mających na celu promocję, szczególnie badań profilaktycznych wśród naszych mieszkańców. Dotyczyło to zarówno dzieci - program „Trzymam się prosto”, profilaktyka wad rozwojowych
i nowotworów, badania psychologiczno-neurologopedyczne, a także dorosłych
– usg piersi, profilaktyka raka gruczołu krokowego i raka jelita grubego. Edukacja i zwiększanie świadomości oraz możliwości wczesnego wykrycia chorób nowotworowych było naszym priorytetem w ubiegłym roku i będzie ponownie w 2017 r.

374 dzieci zostało przebadanych w ramach akcji „NIE nowotworom u dzieci”. Dzięki badaniu usg rodzice małej Marty mają
pewność, że dziewczynka ma zdrowe narządy wewnętrzne

S

tarostwo powiatowe w Legionowie aktywnie zajmuje się promocją i ochroną zdrowia od 2001
roku. W obecnej formie już po raz szósty zadbano o mieszkańców powiatu

poprzez zorganizowanie bezpłatnych
badań profilaktycznych oraz dofinansowanie udziału w zajęciach szkoły rodzenia. W ofercie bezpłatnych badań znalazły się diagnostyka ultrasonograficzna

narządów wewnętrznych u dzieci, badania usg piersi oraz testy w kierunku
chorób nowotworowych jelita grubego
i gruczołu krokowego. Drugoklasistów ze wszystkich publicznych szkół

AKCJA

LICZBA OSÓB, KTÓRE SKORZYSTAŁY
ZE ŚWIADCZENIA

WYKRYTE
NIEPRAWIDŁOWOŚCI

PODEJRZENIE
NOWOTWORU

Szkoła Rodzenia

20 par

-

-

Trzymam się prosto

• przebadano 1848 dzieci klas II
• 395 dzieci klas III uczestniczyło w instruktażowych zajęciach korekcyjnych

• u 1169 dzieci wykryto
nieprawidłowości
w postawie

-

Profilaktyka wad rozwojowych
i nowotworów u dzieci

374

150

9

USG piersi

816

361

13

Dbam o zdrowie

564

-

-

Zdrowie w Bajce

255

-

-

Edukacja w zakresie profilaktyki raka piersi – AMAZONKI

814

-

-

Profilaktyka raka gruczołu
krokowego

• 224 badanie PSA + USG transrektalne

• 46 PSA
• 91 USG

12

Profilaktyka raka jelita grubego

• 142 badania na krew utajoną w kale
• 58 kolonoskopii

• 70 badań krwi
• 19 kolonoskopii

19

Badania psychologiczne
i neurologopedyczne dzieci

183

• 78 psychologiczne
• 85 neurologopedyczne

-

SUMA

5655

53

podstawowych w naszym powiecie
przebadano pod kątem wad postawy,
zaś uczniom, u których takie wady
wykryto w poprzedniej edycji projektu, zaproponowano instruktażowe zajęcia korekcyjne. W trosce o prawidłowy
rozwój psychoruchowy zorganizowano bezpłatne badania psychologiczne
i neurologopedyczne dla dzieci poniżej
6. roku życia. Przeprowadzono także
akcje edukacyjne mające na celu podniesienie świadomości i rozpowszechnienie wiedzy z zakresu profilaktyki
zdrowotnej – spotkania z higienistką
stomatologiczną dla przedszkolaków
i zajęcia z Amazonkami dla uczniów
gimnazjów i szkół średnich. Zorganizowano ósmą edycję konkursu „Zdrowie w Bajce” oraz zakupiono pluszaki
do karetek, aby zminimalizować stres
u najmłodszych pacjentów. Ponadto Powiat Legionowski aktywnie włączył się
w inicjatywy prozdrowotne organizowane na naszym terenie przez podmioty zewnętrzne współorganizując

warsztaty dla rodziców „Jak rozwijać
maluchy”, udzielając wsparcia Dniom
honorowego krwiodawstwa PCK oraz
akcji „Wspieranie prowadzenia indywidualnych zajęć ruchowych z kinezygerontoprofilaktyki i rehabilitacji
ruchowej na terenie powiatu legionowskiego”, współpracując przy kampanii
NEFROTEST obejmującej bezpłatne badania w kierunku chorób nerek oraz
finansując szkolenia dla mieszkańców
z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
Ogromne zainteresowanie Powiatowym Programem Polityki Zdrowotnej
mile zaskoczyło organizatorów. Mieszkańców, którzy nie wzięli udziału w ubiegłorocznej edycji programu, serdecznie
zapraszamy w tym roku. Wychodząc
naprzeciw rosnącym potrzebom badań
profilaktycznych, wynikających z coraz
większej świadomości i troski o własne
zdrowie, już dziś zachęcamy do skorzystania z przygotowywanej oferty.
KALINA BABECKA

Samochód na urodziny
Pierwsza rocznica działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej św. Rity
w Legionowie była okazją do przekazania i poświęcenia samochodu
przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych – w tym
poruszających się na wózkach.

R

ok minął od utworzenia, przy
parafii Matki Bożej Fatimskiej,
w Legionowie prowadzonych
przez Fundację Amicus, Warsztatów
Terapii Zajęciowej św. Rity. Na swoje pierwsze urodziny placówka otrzymała praktyczny prezent – specjalistyczny samochód przeznaczony do
przewozu osób niepełnosprawnych.
Auto zostało zakupione dzięki dotacji Powiatu Legionowskiego w wysokości ponad 100 tys. zł (72 tys. zł pozyskane z PFRON, 30 tys. zł z budżetu
Powiatu). Samochód pozwala przewozić osoby poruszające się na wózkach.
Zarówno otwarciu, jak i jubileuszowi

towarzyszył biskup Marek Stolarczyk. Pod jego przewodnictwem była
koncelebrowana uroczysta Msza św.
On również poświęcił auto. Warsztaty
Terapii Zajęciowej św. Rity zajmują się
nauką prawie 30 osób niepełnosprawnych przygotowując ich do podjęcia
działalności zawodowej, a w rezultacie – usamodzielnienia. WTZ zatrudnia 10 osób, wśród których jest
5 terapeutów. Zajęcia odbywają się
od poniedziałku do piątku, w godz.
8.00-15.00. Większość uczniów jest
dowożona środkami transportu, jakimi dysponują Warsztaty.
MARIUSZ KRASZEWSKI

Nowe ubiory dla strażaków
Strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie otrzymali nowe ubiory. Zakup
sfinansowano ze środków Powiatu Legionowskiego oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Całkowity koszt przedsięwzięcia to blisko 40 tys. zł.

Z

pozyskanych środków zakupiono dwa komplety odzieży chroniącej przed promieniowaniem
cieplnym i płomieniem oraz 21 kompletów ochronnej odzieży specjalnej typu Nomex. Na ten cel Powiat

Legionowski przekazał dofinansowanie w kwocie 20 tys. zł, zaś Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej udzielił
wsparcia w formie dotacji w wysokości 18 941,80 zł. Dzięki nowym

ubiorom zwiększy się gotowość operacyjna powiatowych strażaków, a tym
samym wzrośnie poziom bezpieczeństwa mieszkańców.
KALINA BABECKA

Nowy samochód dla Warsztatów Terapii Zajęciowej św. Rity spełnia wszystkie
wymogi bezpieczeństwa i jest funkcjonalny
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Co nowego u przedszkolaków…
Od września br. rozpoczęła się realizacja dodatkowych zajęć specjalistycznych skierowanych do 16 dzieci
uczęszczających do Przedszkola Specjalnego w Powiatowym Zespole Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie. Na ten
cel Starostwo Powiatowe i szkoła pozyskali ponad 400 000 zł dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Mery, pies rasy golden retriver, uczestniczy w zajęciach z przedszkolakami. Kontakt ze zwierzęciem stymuluje rozwój dzieci i pozytywnie wpływa na ich samopoczucie

Z

ajęcia realizowane są w ramach
projektu pt. „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”.

Specyficzne potrzeby edukacyjne
dzieci niepełnosprawnych wymagają
zastosowania odpowiedniej terapii, profesjonalnego sprzętu oraz zaangażowania wykwalifikowanej i doświadczonej
kadry. Dzieci niepełnosprawne potrzebują bardzo intensywnych oddziaływań
terapeutycznych ukierunkowanych na
ich indywidualne potrzeby w zakresie:

komunikacji, rozwoju poznawczego, rozwoju sensomotorycznego oraz rozwoju
społeczno-emocjonalnego. Dlatego też
w ramach realizacji projektu, w roku
szkolnym 2016/2017 każde dziecko
uczęszczające do przedszkola specjalnego uczestniczy zarówno w zajęciach
indywidualnych takich jak logopedia,
AAC-alternatywne i wspomagające

metody komunikacji, integracja sensoryczna, terapia behawioralna, jak i w zajęciach grupowych z gimnastyki korekcyjnej, dogoterapii i muzykoterapii.
Dzieci wyjeżdżają na basen, gdzie pod
okiem instruktora pływania uczestniczą
w zajęciach rekreacyjnych w wodzie. Dodatkowo, podczas wyjazdów do stadniny koni, pod okiem wykwalifikowanego

Lepszy start – lepsza przyszłość
Ponad 500 tysięcy zł dofinansowania z funduszy europejskich otrzymał Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Legionowie. Pieniądze
przeznaczono na doposażenie pracowni przedmiotowej, zakup sprzętu dydaktycznego oraz specjalistyczne szkolenia dla uczniów.

P

rojekt „Lepszy start dla energetyka i informatyka – rozwój kompetencji zawodowych uczniów
Powiatowego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jerzego Siwińskiego w Legionowie” ruszył we wrześniu.
Jego głównym celem jest zwiększenie
zdolności do zatrudnienia 60 uczniów
kształcących się na kierunkach technik urządzeń i systemów energetyki
odnawialnej oraz technik informatyk
poprzez podniesienie kwalifikacji zawodowych oraz poprawę jakości przygotowania zawodowego dzięki doposażeniu pracowni przedmiotowej.
W listopadzie 2016 r. rozpoczęła się
realizacja pierwszych kursów specjalistycznych. Dziesięcioosobowa grupa
uczniów wzięła udział w szkoleniu pt.
„Spawanie metodą TIG (141) i MAG
(135) blach i rur ze stali ferrytycznych
spoinami pachwinowymi”. Zajęcia teoretyczne zostały już przeprowadzone,
obecnie trwają warsztaty praktyczne,
które w lutym zakończą się egzaminem.
Od marca kolejna grupa uczniów rozpocznie kurs. Z kolei w grudniu 2016 r.

Specjalistyczne kursy podniosą kwalifikacje zawodowe uczniów PZSP
w Legionowie

20 – osobowa grupa uczniów uczestniczyła w jednodniowym kursie pt. „Eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci
elektroenergetycznych o napięciu do 1
kV”. Warsztaty zakończyły się egzaminem, a kursanci otrzymali certyfikaty
potwierdzające zdobyte kwalifikacje.
Ponadto w ramach projektu uczniowie objęci zostaną szkoleniami

rozwijającymi kompetencje interpersonalne, które zwiększą ich kreatywność, umiejętności pracy w zespole i zarządzania czasem oraz
wezmą udział w szkoleniach z zakresu uprawnień elektrycznych. Dodatkowo 30 uczniów uczących się w zawodzie technik urządzeń i systemów
energetyki odnawialnej uczestniczyć

będzie w szkoleniach edukacyjnych
z metod spawania TIG/MAG oraz odbędzie 150-godzinne staże zawodowe
u lokalnych przedsiębiorców.
Niezwykle istotnym aspektem realizowanego projektu jest doposażenie
placówki w sprzęt dydaktyczny niezbędny do praktycznej nauki zawodu.
Powstała w grudniu 2015 r. pracownia odnawialnych źródeł energii, doposażona została w nowoczesny sprzęt
niezbędny do prowadzenia kształcenia
zawodowego dającego możliwość jak
najlepszego przygotowania uczniów
do zdawania egzaminów z kwalifikacji
zawodowych, a w perspektywie zwiększenia szans zawodowych na otwartym rynku pracy.
Projekt realizowany będzie do końca
roku. Jego całkowity budżet opiewa na
kwotę 604 375 zł, z czego 543 375 zł to
dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego. Pozostała kwota
w wysokości 61 000 tys. zł to wkład
własny Powiatu Legionowskiego.
OPRAC. KB

hipoterapeuty, poprzez obcowanie z koniem, dzieci poddawane są stymulacji,
pozwalającej usprawnić je ruchowo i intelektualnie. Raz w miesiącu maluchy
biorą również aktywny udział w koncertach muzyczno–edukacyjnych o charakterze terapeutycznym, gdzie podczas
zabaw ruchowych przy muzyce poznają instrumenty pochodzące z różnych
stron świata.
Jedną z istotnych form wspierania
rozwoju dzieci są indywidualne zajęcia
z integracji sensorycznej. Jest to proces
w którym mózg otrzymując informacje ze wszystkich zmysłów segregując,
rozpoznając, interpretując i integrując
ze sobą oraz wcześniejszymi doświadczeniami odpowiada adekwatną reakcją. Inną formą wsparcia rozwoju dzieci uczęszczających do przedszkola są
grupowe zajęcia z gimnastyki korekcyjnej. Głównym celem prowadzonych
zajęć jest wszechstronny rozwój dzieci oraz profilaktyka w zakresie kształtowania nawyku prawidłowej postawy.
Oprócz zajęć rozwijających umiejętności zmysłowe i ruchowe dzieci, prowadzone są również indywidualne zajęcia
z AAC-alternatywnych i wspierających
metod komunikacji. Terapeuta Iwona Kondraciuk, jedna z prowadzących
zajęcia podkreśla, że głównym celem
tych zajęć jest umożliwienie dzieciom
nieposługującym się mową lub posługującym się nią w ograniczonym zakresie, porozumiewania się z najbliższym
otoczeniem przy pomocy satysfakcjonującego ich systemu komunikacji,
w oparciu o ich możliwości rozwojowe.
Jedną z grupowych form wsparcia, która cieszy się ogromnym zainteresowaniem przedszkolaków, jest dogoterapia
– metoda wspomagająca proces rozwoju, rehabilitacji i terapii dzieci z udziałem odpowiednio wyselekcjonowanego i wyszkolonego psa o imieniu Mery.
Podczas zajęć dzieci utrwalają wiedzę
zdobytą w przedszkolu, a poprzez opiekę nad psem m.in. karmienie, głaskanie, czesanie, wyprowadzanie na spacer
czy zabawę uczą się zachowań przydatnych w życiu codziennym. Poprzez bezpośredni kontakt ze zwierzęciem uczą
się również bezpiecznych zachowań
w relacji z psem.
Dodatkowo, dwa razy w miesiącu grupa przedszkolaków wyjeżdża do aquaparku, gdzie pod okiem wykwalifikowanego instruktora dzieci wraz ze swoimi
opiekunami wykonują ćwiczenia rehabilitacyjne w wodzie. Taka forma usprawniania ruchowego jest szczególnie wskazana dla dzieci posiadających dysfunkcje
w zakresie koordynacji ruchowej, poruszania się, a także dla dzieci ze spektrum
autyzmu. Kolejnymi zajęciami grupowymi realizowanymi w ramach projektu
jest muzykoterapia prowadzona w każdej z trzech grup przedszkolnych. Muzykoterapia jest świadomym posługiwaniem się muzyką w celu usprawniania
rozwoju intelektualnego, emocjonalnego i społecznego.
Projekt realizowany będzie do czerwca 2017 r. Jego całkowity budżet opiewa
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..
OPRAC. KB

społeczność/kultura
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WOŚP znów zagrał
Prawie pół miliona złotych dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zebrali wolontariusze na terenie powiatu legionowskiego. Zeszłoroczny rekord znów został pobity.
podróżna przekazana na rzecz orkiestry
przez Powiat Legionowski.
Pozostałe sztaby na terenie powiatu
zostały zorganizowane w Zespole Szkół
w Legionowie, Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Legionowie, Szkole
Podstawowej w Józefowie, Publicznym
Gimnazjum im. Orła Białego w Chotomowie, Szkole Podstawowej w Jadwisinie, Powiatowym Zespole Szkół
Ponadgimnazjalnych w Serocku, Niepublicznym Gimnazjum Sapere Aude
w Rajszewie oraz w atrium legionowskiego ratusza. W każdym ze sztabów
organizatorzy przygotowali dla odwiedzających mnóstwo atrakcji.

Gmina Wieliszew nie miała w tym
roku swojego sztabu, ale wsparła Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy poprzez zorganizowany przez Stowarzyszenie Młodzi Dla Rozwoju EMKA
i Drużynę Wieliszew Heron TEAM bieg
charytatywny.
Dzięki temu, że mieszkańcy tak chętnie i licznie wzięli udział w 25. Finale
WOŚP, powiat legionowski mógł wesprzeć ideę niesienia pomocy potrzebującym.
KALINA BABECKA

Brygida
Wagner-Konstantynowicz

Dyrektor Powiatowego Zespołu Szkół Ogólnokształcących
w Legionowie
Walizka, której licytację poprowadził starosta Robert Wróbel, była jednym z wielu przedmiotów przekazanych przez Powiat
Legionowski na rzecz WOŚP

15

stycznia br., w całej Polsce
oraz w kilkudziesięciu krajach
na świecie odbył się 25. Finał
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Mieszkańcy naszego powiatu po raz
kolejny udowodnili, że chcą i umieją pomagać. Udało się zebrać zawrotną kwotę prawie 500 tys. zł. To o około 125 tys.
więcej niż w roku ubiegłym.
W tym roku WOŚP zbierała fundusze
na rzecz ratowania życia i zdrowia
dzieci na oddziałach ogólnopedia-

trycznych oraz dla zapewnienia godnej
opieki medycznej seniorom. Na terenie
powiatu zorganizowano dziewięć sztabów, ale imprezy towarzyszące zbiórce
odbywały się także poza nimi. Na ulice
powiatowych miejscowości wyszło ponad 700 wolontariuszy, którzy wytrwale
i z uśmiechem kwestowali na rzecz Orkiestry. Nad prawidłowym przebiegiem
Finału na terenie powiatu czuwało kilkudziesięciu policjantów, którzy zadbali
o bezpieczeństwo uczestników zbiórki.

Największy i najstarszy, bo grający
z Orkiestrą od samego początku, był
sztab zlokalizowany w Powiatowym
Zespole Szkół Ogólnokształcących w Legionowie, który wydelegował 235 wolontariuszy. W sumie udało się tu zebrać
184 013,68 zł i tym samym poprawić
zeszłoroczny wynik o ponad 50 tys. zł.
Przez cały dzień miały miejsce występy,
pokazy i licytacje. Jedną z licytacji poprowadził starosta legionowski Robert
Wróbel, a jej przedmiotem była walizka

Kulturalna niedziela w Pałacu

Utwory kilkunastu znakomitych kompozytorów znalazły się w programie styczniowego koncertu
z cyklu „Pałacowe spotkania z muzyką”. Zwieńczeniem kulturalnej uczty był wernisaż wystawy
prac Artura Winiarskiego w Galerii Sztuki Współczesnej „Oranżeria”.

Trio muzyczne zaprezentowało, w mistrzowskiej aranżacji, utwory najsłynniejszych
kompozytorów

K

ierownictwo cyklu zawsze starannie dobiera repertuar oraz
wykonawców, co za każdym razem gwarantuje komplet widzów na
sali. Gości powitała dyrektor Domu
Zjazdów i Konferencji PAN Magdalena
Grzelecka, która słowem wstępu omówiła program koncertu oraz zaprosiła
na wystawę.

W ramach koncertu zatytułowanego Magia dźwięków – Harfacello i Obój
Gabriela, trio wykonawców zaprezentowało ponadczasowe utwory znanych
i cenionych kompozytorów. Dostojne
dźwięki wiolonczeli (Dorota Smolińska), harfy (Magdalena Miłaszewska-Delimat) i oboju (Agata Wojciechowska)
zachwyciły zgromadzoną publiczność.

Można było wysłuchać m. in. „Kanonu” Johanna Pachelbela, arii z suity orkiestrowej D-dur Jana Sebastiana Bacha, „Humoreski” Antonina Dworzaka,
„Łabędzia” Camille Saint-Saens i przepięknego walca Wojciecha Kilara z filmu „Ziemia obiecana”.
Tuż po koncercie w Galerii Sztuki
Współczesnej „Oranżeria” otwarto wystawę prac Artura Winiarskiego zatytułowaną „Pejzaż postsowiecki”. Na ekspozycję
złożyło się kilkanaście starannie wybranych obrazów. Ich autor od jakiegoś czasu zajmuje się malarstwem o tematyce
postsowieckiej, ujmowanej w aspektach
symbolicznym, realistycznym i emocjonalnym, łącząc pierwiastek malarski z literackim. Sam artysta tak mówi o swojej twórczości - Poprzez system znaków
malarskich próbuję zasugerować podświadomą obecność skomplikowanej
rzeczywistości, której częścią jeszcze
niedawno byliśmy(…). Był to świat oszukańczej propagandy, groźnych sytuacji,
dwuznacznych okoliczności. Próbuję ten
świat opisać językiem malarstwa. Wciąż
eksperymentuję ze środkami wyrazu, by
obudzić ukryte odcienie emocji.
KALINA BABECKA

Gramy z Orkiestrą od początku jej istnienia. Ten Finał był wyjątkowy, bo
ćwierćwiecze zobowiązuje. Orkiestra łączy pokolenia, ludzi różnych środowisk w dziele czynienia dobra. To świetna inicjatywa, samo to, że tak długo
trwa świadczy o zaufaniu ludzi do jej pomysłodawcy i do wolontariuszy. Poruszyliśmy serca mieszkańców, którzy zawsze hojnie nas wspierają. Nasz
sztab stanął na wysokości zadania, zorganizowaliśmy mnóstwo atrakcji. Głównym koordynatorem pracy sztabu był u nas gimnazjalista Piotr Wasilewski,
który wykonał ogromną pracę.

Promocja IX tomu Rocznika
Legionowskiego
8 stycznia br. Towarzystwo Przyjaciół Legionowa i Muzeum
Historyczne w Legionowie zorganizowały promocję kolejnego tomu
Rocznika Legionowskiego, który jest już dostępny w legionowskich
księgarniach i bibliotekach oraz będzie do nabycia na stoiskach
promocyjnych TPL podczas wydarzeń powiatowych.

W

spotkaniu uczestniczyli
członkowie i sympatycy Towarzystwa, miłośnicy historii lokalnej, przedstawiciele władz
samorządowych oraz środowisk
kombatanckich. Spotkanie umilił występem artystycznym Marek
Pawłowicz.
Na 300 stronach rocznika 19 autorów zaprezentowało różnorodne
aspekty historii i kultury naszego
powiatu. W IX tomie rocznika znajdują się artykuły poświęcone historii lokalnej, odwołujące się między innymi do dziejów komunikacji
miejskiej w Legionowie, opisujące

legionowski rynek na wojennej fotografii 1939-1944 oraz prezentujące
formację Juzistek – żołnierski kwiat
przedwojennego Zegrza. Ponadto wydawnictwo zawiera artykuł poświęcony legionowskim ofiarom Zbrodni
Katyńskiej, w którym przedstawiono biogramy osób z legionowskiego
garnizonu.
ERAZM DOMAŃSKI,
PREZES TPL/OPRAC. KB

Jacek Szczepański
Dyrektor Muzeum Historycznego w Legionowie
W pracach redakcyjnych nad „Rocznikiem Legionowskim” biorę udział
od pierwszego numeru, który ukazał się 13 lat temu - w maju 2004 r.
Już wówczas zależało nam na tym, aby czasopismo otworzyło się na
dzieje powiatu legionowskiego, które są bardzo bogate. Dlatego cieszę
się, że regionaliści z poszczególnych gmin chętnie podjęli współpracę
z redakcją i prezentują w „Roczniku...” wyniki swoich badań. Tak jest
też w przypadku nowego IX tomu.
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Engravery na rowery
Powiat Legionowski i Miasto Legionowo przekazały sprzęt informatyczny Komendzie Powiatowej
Policji w Legionowie i komisariatom gminnym. Dzięki niemu będzie można skuteczniej ścigać
m.in. złodziei rowerów.

W 2017 r., podczas pikników rodzinnych i uroczystości obok stoisk promocyjnych
Powiatu Legionowskiego będą działały policyjne punkty, na których mieszkańcy
zabezpieczą swoje rowery za pomocą engraverów

W

2016 r. Powiat Legionowski
i Miasto Legionowo przekazały
powiatowej Policji w Legionowie 50 tys. zł na zakup sprzętu teleinformatycznego oraz engraverów wraz
z osprzętem do znakowania rowerów.

Dzięki tym zakupom stróże prawa
będą mogli dużo skuteczniej ścigać
złodziei tych jednośladów. Nasi policjanci bez pomocy stołecznych kolegów będą znakowali rowery – nie tylko w komendzie, ale też na oficjalnych

imprezach i piknikach organizowanych przez urzędy. Komputery stacjonarne, notebooki, drukarki, monitory
oraz zestawy z engraverami zostały przekazane 10 stycznia br. przez
starostę Roberta Wróbla i wiceprezydenta Piotra Zadrożnego. Beneficjentami są policjanci Komendy Powiatowej
Policji w Legionowie oraz w komisariatów gminnych. Szczególnie doposażeni zostali dzielnicowi, policjanci wydziału kryminalnego, wydziału
do walki z przestępczością gospodarczą i korupcją. Sprzęt trafił też do dyżurnych na stanowiska kierowania
w jednostkach organizacyjnych, aby
poprawić jakość pracy i zapewnić terminowe wprowadzanie danych do systemów centralnych Policji.
Zakupionych 6 zestawów engraverów rozdysponowano do każdego z komisariatów. Dwa będą służyły w siedzibie legionowskiej komendy. Akcja
promocyjna znakowania rowerów rozpocznie się w kwietniu 2017 r.
KPP/MK

Trzecia Iskierka
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie otworzyła trzecią przeznaczoną dla dzieci
i młodzieży salę edukacyjną Iskierka. Nowy obiekt obrazuje młodzieży i dorosłym przyczyny i skutki pożaru
mieszkania.

D

la legionowskich powiatowych
strażaków ich praca jest nie tylko obowiązkiem, ale również życiową pasją. Stąd takie nadobowiązkowe inicjatywy, jak program edukacyjny
Iskierka. W pierwszym roku skorzystało z niego ponad 1800 dzieci i młodzieży.
W styczniu br. otwarto już 3. salę w ramach programu Iskierka. Pierwsza jest
modelem spalonego mieszkania przeznaczonym dla najmłodszych uczniów.
Druga sala markuje punkt ewakuacyjny, w którym do dyspozycji jest wiele
pomocy naukowych. Uczniowie zgłębiają w nim teorię działań prewencyjnych i przeciwpożarowych. Najnowsza
sala jest modelem spalonego mieszkania przeznaczonym dla starszej młodzieży i dorosłych.
Iskierka 3 dysponuje rzutnikiem płomienia, efektami dźwiękowymi i promiennikiem ciepła oraz przykrych zapachów towarzyszących pożarowi.
W 30-metrowej sali znajdują się też
tzw. „gorące drzwi”. Uczestnicy szkolenia mogą bardzo sugestywnie doświadczyć grozy pożaru.

Iskierka 3 mieści się w zaadaptowanym na cele edukacyjne strażackim garażu

Zorganizowanie Iskierki 3 kosztowało jedynie niewiele ponad 4 tys. zł – wykorzystane na zainstalowanie nowych
przewodów elektrycznych i rozdzielnika. Resztę zapewnili strażacy bezkosztowo przynosząc co kto mógł z domu
lub od znajomych. Nasza powiatowa
komenda straży pożarnej jest trzecią

na Mazowszu, która uruchomiła program edukacyjny Iskierka. Do skorzystania z nieodpłatnych szkoleń organizowanych przez legionowskich druhów
zaproszone są wszystkie szkoły z terenu powiatu legionowskiego.

Wybierz Sportowca Roku
Starosta Legionowski ogłasza plebiscyt na Najlepszego
Sportowca Powiatu Legionowskiego w roku 2016.
Zapraszamy do zgłaszania kandydatur.

S

tarosta Robert Wróbel postanowił po raz kolejny wyróżnić
szczególnie utytułowanych
sportowców powiatu legionowskiego. Ponownie zapraszamy mieszkańców do głosowania, aby wybrać
najlepszego z nich. Do 3 lutego br.
będziemy zbierali kandydatury do
listy Nominowanych Sportowców.
Jeśli więc w Państwa otoczeniu
lub klubie sportowym, któremu
kibicujecie, znajduje się osoba zasługująca na miano Najlepszego

Sportowca, prosimy o wypełnienie
formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie internetowej
www.powiat-legionowski.pl i dostarczyć go do Starostwa Powiatowego w Legionowie.
Po zebraniu kandydatur, 8 lutego
br., ogłoszone zostanie głosowanie,
które wyłoni Najlepszego Sportowca Powiatu Legionowskiego w 2016
roku.
WS/MK

POWIAT LEGIONOWSKI – KULTURALNIE I NA SPORTOWO
17.01 – Koncert dla dzieci „Pod boki
i z przytupem” w Legionowie, MOK
Legionowo, ul. Norwida 10
18.01 – Mecz piłki siatkowej Legionovia
Legionowo vs Giacomini Budowlani
Toruń, Arena Legionowo
18.01 – Wernisaż wystawy fotografii
Janusza Garbalińskiego w Legionowie,
Galeria Sztuki Ratusz
20.01 – Finisaż wystawy malarstwa
DUETY Agnieszka ChodakowskaPlewczyńska i Wioletta Dominiczak
w Legionowie, Galeria Sztuki Ratusz
21.01 – Zabawa karnawałowa Seniorów
w Jabłonnie, GCKiS w Jabłonnie,
ul. Modlińska 102
21.01 – Spektakl „Wesele
u drobnomieszczan” w Nieporęcie,
GOK Nieporęt, ul Dworcowa 9a
21.01 – Złote przeboje operetki
i musicalu w Legionowie, sala
widowiskowa w Ratuszu
21.01 – Koncert Kolęd i Pastorałek
w Chotomowie, Filia GCKiS
w Chotomowie, ul. Partyzantów 27
21.01 – Spotkanie autorskie z Edytą
Jungowską w Nieporęcie, GOK Nieporęt,
ul Dworcowa 9a
21.01 – Parkrun w Jabłonnie, Zespół
parkowo - pałacowy PAN w Jabłonnie
21.01 – Turniej AMP GOOL 2017
w Stanisławowie Pierwszym, Hala
Sportowa przy ul. Jana Kazimierza 291
21-22.01 – Runmageddon w Józefowie
22.01 – Warsztaty rodzinne w Muzeum
w Legionowie, Muzeum Historyczne
w Legionowie, ul. A. Mickiewicza 23
22.01 – Spektakl baletowy dla
dzieci „Roztańczone opowieści
Królowej Śniegu” w Legionowie, sala
widowiskowa w Ratuszu
22.01 – Zimowy Maraton Kolarski
w Chotomowie

MARIUSZ KRASZEWSKI
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26.01 – Mecz piłki ręcznej KPR RC
Legionowo – Piotrkowianin Piotrków
Trybunalski, Arena Legionowo
28.01 – Impreza inauguracyjna
„Powiat Legionowski – Stolica Kultury
Mazowsza 2017” w Legionowie,
sala widowiskowa w Ratuszu
28.01 – Spektakl teatralny „Epopeja”
w Nieporęcie, GOK Nieporęt,
ul. Dworcowa 9a
28.01 – XXIII Grand Prix Gminy Jabłonna
w Szachach, GCKiS w Jabłonnie,
ul. Modlińska 102
28.01 – Mecz piłki siatkowej Legionovia
Legionowo vs KS Pałac Bydgoszcz,
Arena Legionowo
28.01 – Parkrun w Jabłonnie, Zespół
parkowo – pałacowy PAN w Jabłonnie
29.01 – Mecz piłki siatkowej Młoda Liga
Kobiet LTS Legionovia vs Budowlani
Łódź, Arena Legionowo
29.01 – Spektakl dla dzieci „Cudowna
lampa Aladyna” w Legionowie, sala
widowiskowa w Ratuszu
29.01 – Otwarty trening boot camp,
Plaża miejska w Serocku
29.01 – Wieliszewski Crossing Zima
2017
29.01 – Koncert inaugurujący obchody
600-lecia nadania Serockowi praw
miejskich, Hotel Narvil Conference
& Spa w Serocku
4.02 – Rozpoczęcie cyklu
„Galaktycznych spotkań” w Serocku,
CKiCz w Serocku, ul. Pułtuska 35
4-5.02 – Warsztaty z zespołem TGD
w Stanisławowie Pierwszym, Kościół
NMP Wspomożycielki Wiernych
5.02 – Spektakl muzyczny „Judy”
w Serocku, CKiCz w Serocku,
ul. Pułtuska 35

