Zaproponowany przez Generalną
Dyrekcję Dróg i Autostrad termin
realizacji inwestycji na drodze krajowej
61 jest dla nas nie do przyjęcia.
W imieniu Powiatu Legionowskiego
złożyłem w GDDiA wniosek
o pilne przyspieszenie prac.
ROBERT WRÓBEL
starosta legionowski
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Bez korków za trzy lata
Korek na wiadukcie nad torami w Legionowie to nasza rzeczywistość od lat. Zgodnie z informacją
z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) sytuacja może poprawić się… najwcześniej
w 2020 roku.

wiaduktu do granic Legionowa, to nadzieja na częściową poprawę sytuacji
na drodze. Modernizacja i poszerzenie
tego fragmentu zmniejszy korki na wiadukcie. Trudno sobie wyobrazić, że na
tak niezbędną inwestycję będziemy
czekać jeszcze trzy lata. Nie zamierzam
sprawy zostawić i zabiegm w GDDKiA
o przyspieszenie robót – mówi starosta legionowski Robert Wróbel. – Warto
zauważyć, że optymalnym dla płynności ruchu na DK61 byłoby jednak poszerzenie całego odcinka, aż do ronda
w Zegrzu – dodaje.

Przez Michałów Reginów bez
zmian

Jeśli roboty ruszą, z pewnością ich
efekt poprawi nieco sytuację na drodze.
Nadal nierozwiązana pozostanie kwestia pozostałego, ponad czterokilometrowego odcinka od granicy Legionowa do ronda w Zegrzu. Obecnie jest to

s. 5

droga jednojezdniowa i, zgodnie z informacjami, jakich udzielają służby informacyjne GDDKiA, taką pozostanie.
Ujęty w Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 odcinek ma
być modernizowany w ramach Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych.
Zaplanowany zakres prac obejmuje poprawę stanu drogi i jej geometrii oraz
doposażenie drogi w niezbędne urządzenia poprawiające bezpieczeństwo
ruchu. Nie ma jednak mowy o poszerzeniu jej do dwóch jezdni.
Nie wiadomo też, kiedy prace na tym
odcinku mogą zostać wykonane. Jak
poinformowała Małgorzata Tarnowska
z GDDKiA „Oddział w Warszawie jest
gotowy do przygotowania dokumentacji i wszczęcia postępowania przetargowego, po pozyskaniu środków finansowych”.
JOANNA KAJDANOWICZ

SONDA

Zapytaliśmy użytkowników legionowskiego odcinka drogi
krajowej nr 61 o opinię na temat newralgicznego zwężenia
z dwóch do jednego pasa ruchu w okolicy wiaduktu:

Codzienny horror komunikacyjny jest udziałem tysięcy pokonujących wiadukt w Legionowie kierowców.
Z zapowiedzi GDDKiA wynika, że taka sytuacja potrwa jeszcze trzy lata

P

rzebudowa drogi krajowej nr 61
na terenie powiatu legionowskiego rozpoczęła się w 2006 r.
Do 2011 r. zbudowane zostały obwodnice Jabłonny i Serocka i przebudowano drogę od granicy z Jabłonną do końca wiaduktu w Legionowie. Przez 5 lat
zbudowane i zmodernizowane zostało
w sumie 13 km drogi. Od zakończenia
ostatnich prac upłynęło już 6 lat, w czasie których trwa ciągła walka o dokończenie modernizacji kluczowej dla powiatu arterii komunikacyjnej.

Od 2012 jest pozwolenie

Już w styczniu 2012 r. wojewoda mazowiecki wydał decyzję zezwalającą na
realizację inwestycji drogowej dla odcinka od wiaduktu do skrzyżowania

z ul. Wolską. Niestety GDDKiA ciągle
odkładała inwestycję tłumacząc się brakiem pieniędzy. W końcu w 2015 r.
po szeroko zakrojonej kampanii, w którą zaangażowali się nie tylko samorządowcy, ale i sami mieszkańcy – składając podpisy pod petycją o dalszą
modernizację drogi, ogłoszony został
przetarg ograniczony na realizację tych
robót. Jednak postępowanie przetargowe nie zakończyło się do dziś. W chwili, gdy ten numer Kuriera był drukowany odbywało się dopiero otwarcie ofert
przetargowych (20 marca 2017 r.).

Szerzej w 2020

Myliłby się ten, kto sądzi, że po otwarciu ofert przetargowych inwestycja „ruszy z kopyta”. Zgodnie z informacją,

jaką legionowskie starostwo uzyskało
z GDDKiA, podpisanie umowy z wyłonionym wykonawcą zostało zaplanowane na maj br. Jednak wprowadzenie go
na teren budowy ma nastąpić dopiero
rok później w maju 2018 r. Inwestycja obejmie przebudowę ostatniego niezmodernizowanego odcinka na terenie
Legionowa, od wiaduktu nad torami do
ul. Wolskiej. Roboty na długości 1635
m zaplanowano na dwa lata. Zgodnie
z planem GDDKiA mają zakończyć się
w marcu 2020 r.
– Walczyliśmy o to od lat, bo jedynie
modernizacja sieci głównych dróg na
terenie powiatu pozwoli na udrożnienie
całego układu komunikacyjnego. Szansa na zakończenie przetargu na przebudowę DK61, dotyczącego jej odcinka od

Cieplej i taniej na Targowej

W

ściany szkoły styropianem, a dach – wełną mineralną. Wymienia okna i drzwi na
energooszczędne, wykonuje instalację
centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami. Ponadto zakłada kolektory solarne
wraz z zasobnikami ciepłej wody. Wykonawca zajmie się również otoczeniem

W Legionowie prowadzę działalność gospodarczą i jeżdżę tam codziennie kilka
razy. Problem jest szczególnie rano, potem po południu. Śledziłam obietnice kontynuowania rozszerzania ul. Zegrzyńskiej, ale sprawa ucichła. A ja tymczasem
w niedzielę lub sobotę jadę z Legionowa do Michałowa aż 40 minut.

Mariusz Galik, Maków Mazowiecki

Zwężenie za wiaduktem w Legionowie to tragedia. Trzeba przepuszczać tu kierowców, czekać, a oni się pchają. Odkąd tu jeżdżę taka sytuacja jest zawsze. Tu
trzeba jak najszybciej zrobić robotę, żeby rozszerzyć jezdnię do dwóch pasów.

Piotr Wypyszyński, Nowy Dwór Mazowiecki

Codziennie co najmniej 4 razy służbowo przejeżdżam przez wiadukt w Legionowie. Tu jest dramat. W ciągu dnia czasami się zdarza, że jest OK, ale podczas
powrotu dzieje się coś okropnego. Do pracy też czasami się spóźniam, bo właśnie stoję na wiadukcie. Ile można odsuwać w czasie przebudowę tego miejsca – 5, 10, 15 lat? Jeżdżę tu codziennie i widzę, co się dzieje.

Jerzy Zaborowski

Dzięki inwestycji w szkole na ul. Targowej w Legionowie zaoszczędzimy fundusze i ochronimy
środowisko naturalne.
Powiatowym Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Legionowie realizujemy projekt polegający na termomodernizacji budynku
wraz z wymianą instalacji centralnego ogrzewania oraz wodno-kanalizacyjnej. W ramach zadania Powiat dociepla

Mirosława Jastrzębska-Jakubiak, Michałów-Reginów

wicestarosta legionowski

szkoły – wymieni nawierzchnię chodników oraz ułoży kostkę brukową na podjazdach.
Termomodernizacja szkoły na ul. Targowej będzie kosztowała ponad 974 350
zł. Prace zakończą się do 30 maja br.
MK

Chcemy, aby młodzież z Powiatowego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
w Legionowie miała jak najlepsze warunki do nauki. Uruchomiliśmy nowe
pracownie nauki zawodu, a w tym roku inwestujemy w infrastrukturę. Placówka zyska nową, estetyczną elewację, nowoczesny system ogrzewania
oraz wielofunkcyjne boisko. Dzięki poprawie efektywności energetycznej
budynku zyskamy oszczędności, które będzie można przeznaczyć na zakup pomocy naukowych.

Kurier
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wieści z powiatu

Informator Powiatu Legionowskiego

VI Dni Osób Niepełnosprawnych wystartowały
Już po raz szósty zainaugurowano obchody Dni Osób Niepełnosprawnych Miasta Legionowo i Powiatu Legionowskiego oraz wręczono Ordery
„Przyjaciel Niepełnosprawnych”.

U

Tuż po inauguracji VI Dni Osób Niepełnosprawnych odbyły się przesłuchania
w Przeglądzie Form Scenicznych i Medialnych. Artyści rywalizowali w kategoriach
zespoły i soliści. Finał i rozstrzygnięcie konkursów już 23 marca

roczystość, która odbyła się 10 marca w legionowskim ratuszu zgromadziła podopiecznych placówek, które na co dzień zajmują się opieką nad
osobami niepełnosprawnymi, reprezentacje szkół, delegacje ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
w Pułtusku oraz DPS z powiatu pułtuskiego. Ponadto wśród gości znaleźli się
przedstawiciele władz samorządowych
z wicestarostą Jerzym Zaborowskim i wiceprezydentem Piotrem Zadrożnym na
czele, organizacji pozarządowych i instytucji, którym bliska jest działalność na
rzecz osób niepełnosprawnych.
Dni Osób Niepełnosprawnych, to
święto, którego ideą jest prezentacja dorobku artystycznego i sportowego środowiska osób niepełnosprawnych, aby

W

arszawa boryka się z problemami. Zarabiają tu także mieszkańcy zameldowani poza stolicą. Ludzie ci korzystają
z warszawskiej infrastruktury. Ten
argument podnoszą obrońcy ustawy.
To jednak nie jest problem podwarszawskich gmin. Tym bardziej, że ich
pracujący w stolicy mieszkańcy jej
rozwój tworzą w równym stopniu. Wystarczy zastosować rozwiązania prawne i instytucjonalne rozwiązujące ten
konkretny problem.
Podobnie rzecz ma się z komunikacją. Nie trzeba tworzyć miasta, które powierzchnią przerastałoby Nowy
Jork, aby usprawnić dojazdy z i do
Warszawy. Być może rozwiązaniem
byłoby przyjęcie ustawy metropolitalnej.
Podnosi się również argument niedoinwestowania polskiej prowincji.
Tymczasem również Warszawa boryka się z problemami budżetowymi.
Kto zagwarantuje gminom, które mają
zostać przyłączone do Warszawy, że

Roman Smogorzewski
prezydent miasta Legionowo

Pomimo obietnic, że każdy będzie miał prawo się wypowiedzieć, wojewoda zamknął usta warszawiakom i mieszkańcom Podkowy Leśnej, unieważniając ich uchwały o referendach.
Tylko mieszkańcy Legionowa będą mieli możliwość powiedzenia NIE dla
MegaWarszawy. A dlaczego NIE? Bo ten projekt to same niewiadome i wyraźnie widać, że ma na celu jedno – przejęcie przez PiS krzesła prezydenta
stolicy. Obietnice o lepszej komunikacji są kłamstwem – nie ma możliwości, żeby bez dodatkowych, ogromnych nakładów finansowych było taniej,
częściej i wygodniej. Mieszkańcy podwarszawskich gmin będą cierpieli
z powodu faworyzowania stolicy.
W 50-osobowej radzie nie będziemy mieli żadnej siły przebicia, nie będziemy mieli nawet jednego radnego. O remoncie dróg takich jak Sobieskiego
czy Jagiellońska będzie decydował prezydent Warszawy, który te środki
będzie wolał przeznaczyć na budowę 2. linii metra. Nie wierzę w obietnice o metropolii. Podwarszawskie gminy od 10 lat współpracują, mamy
wspólny system transportowy. I dzięki rozmowom, a nie narzucaniu swojej racji, bilety w czerwcu stanieją. Prowadzimy także rozmowy w sprawie skierowania jednego z autobusów do stacji metra Młociny. Nie trzeba
odbierać nam wolności i samorządności aby skłonić nas do współpracy
w ramach metropolii.
Zbyt wiele szkód, a zbyt mało korzyści niesie ustawa Prawa i Sprawiedliwości. Cała Polska na nas patrzy – powiedzmy NIE MegaWarszawie, powiedzmy, że Nic o Nas bez Nas!
za kilkanaście lat dziury w warszawskiej ul. Piłsudskiego nie będą ważniejsze od ubytków na głównej arterii Legionowa?
Na koniec warto wspomnieć o idei
samorządności. Im mniejszy dystans,
z jakiego obywatel patrzy władzy na

witrażu i Wojciech Kowalczyk za działalność na rzecz osób chorujących na
rdzeniowy zanik mięśni. Część artystyczną uroczystości swoim występem
uświetnił zespół Pod Czarną Banderą
z Ciechanowa.
KALINA BABECKA

Jerzy Jastrzębski

Prezes Fundacji „Promień Słońca”, organizator
Dni Osób Niepełnosprawnych Miasta Legionowo
i Powiatu Legionowskiego
Tegoroczne obchody DON zapowiadają się ciekawie. Po raz pierwszy,
w kwietniu będziemy obchodzić Miesiąc Wiedzy o Autyzmie. Integracyjny Plener Malarski „Chodź, pomaluj mój świat” będzie miał zupełnie nową
odsłonę. Będziemy malować na ulicy i chcemy do wspólnego malowania
zachęcić przechodniów. W tym roku do udziału w Paraolimpiadzie zaprosiliśmy zawodników z powiatu pułtuskiego. Atrakcje dla uczestników
przygotowuje też Muzeum Historyczne w Legionowie, znów odwiedzimy
mieszkańców DPS Kombatant oraz podsumujemy w październiku akcję
„Mówię o AAC”.

26 marca referendum w Legionowie
Twórcy ustawy dotyczącej
powiększenia Warszawy
o ponad 30 gmin zwracają
uwagę na problemy, które tym
posunięciem miałyby zostać
rozwiązane. Jednak tak radykalna
zmiana najprawdopodobniej
zakończyłaby się przysłowiowym
wylaniem dziecka z kąpielą.

przeciwdziałać ich odrzuceniu i marginalizacji.
Podczas inauguracji, już po raz 4.
wręczono Ordery Przyjaciela Niepełnosprawnych, które przyznawane są osobom wybitnie zasłużonym dla środowiska osób niepełnosprawnych. W tym
roku wyróżnieni zostali Andrzej Bochacz, który od wielu lat współpracuje
z Powiatowym Zespołem Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie prowadząc dla jego podopiecznych warsztaty

ręce, tym lepiej. Połączenie ponad 30
bytów tworzących odrębne wspólnoty
w jeden, pozbawiony wspólnej tożsamości, może okazać się błędem katastrofalnym dla obecnych i przyszłych
pokoleń.

Uczestnicy inauguracji DON
o osobach niepełnosprawnych:
Agnieszka Maździarz, mama
niepełnosprawnej Łucji

Moje doświadczenia i obserwacje wskazują, że wielu rodziców
posiadających dzieci niepełnosprawne nie daje sobie rady, zarówno finansowo, jak i organizacyjnie. Mam to szczęście, że
córka chodzi do szkoły specjalnej, gdzie ma zapewnioną doskonałą opiekę. Na szczęście zmienia się stosunek ludzi do osób
niepełnosprawnych. Coraz rzadziej przechodnie posyłają zaciekawione lub pełne współczucia spojrzenia na ich widok.

Marek Waśniewski, tata niepełnosprawnej córki
Z radością i nadzieją obserwuję zmiany zachodzące w podejściu do tematyki osób niepełnosprawnych. Regulacje prawne
są bardziej przyjazne, opieka coraz lepsza, a osoby niepełnosprawne stają się częścią codziennego krajobrazu i członkami społeczeństwa, których nie ukrywa się już w domach.

Katarzyna Jędrzejewska, pedagog

Przez 14 lat pracowałam z osobami niesłyszącymi. Świat osób
niepełnosprawnych jest nam, pełnosprawnym, coraz częściej
i śmielej pokazywany. Uczymy się akceptować i rozumieć czyjąś inność, oswajamy się z nią i otwieramy na nią.

MARIUSZ KRASZEWSKI

Ćwiczenia w czasie powodzi i roztopów
Na terenie 9. Brygady Wsparcia Dowodzenia Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych w Białobrzegach
żołnierze, policjanci, strażacy i strażnicy gminni z Nieporętu odbyli ćwiczenia pod kryptonimem KRYZYS-17
dotyczące organizacji oraz dysponowania siłami i środkami w czasie powodzi i roztopów.

B

rygada w dniach 6-8 marca wysta
wiła do ćwiczeń dwie wojskowe
grupy zadaniowe wydzielone
z dwóch batalionów – w sumie 50 żoł
nierzy i 5 pojazdów. Zadanie miało na
celu koordynację działań różnych służb
podległych na co dzień oddzielnym
ośrodkom decyzyjnym. Dlatego we

współpracy z wojskiem ćwiczyli podlegli ministerstwu spraw wewnętrznych
funkcjonariusze Policji i Państwowej
Straży Pożarnej, a także wójtowi gminy Nieporęt strażnicy.
Dzięki ćwiczeniom KRYZYS-17 potwierdziły się problemy wynikające

z różnorodności środków i systemów łączności. Póki co dzięki zaangażowaniu ćwiczących służb kłopoty
techniczne udaje się przezwyciężyć.
W przyszłości „złośliwość przedmiotów
martwych” nie powinna utrudniać akcji ratunkowej.
MK/9.BWD

W ćwiczeniach uczestniczyli m.in. gen. bryg. Sławomir Kowalski (pierwszy
z lewej), wójt Sławomir Maciej Mazur i starosta Robert Wróbel

inwestycje
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Winda otwiera drzwi wszystkim
Dyrektor Brygida WagnerKonstantynowicz w otoczeniu
uczniów, którzy przygotowali
uroczystość przekazania
windy szkolnej społeczności

Kurier
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Uczniowie I klasy LO o nowej windzie:
Aleksandra Werwińska

Jeszcze nie miałam okazji przejechania się windą, ale uważam, że inicjatywa jest słuszna, ponieważ do szkoły uczęszczają uczniowie z różnymi niepełnosprawnościami. W tym
przypadku winda jest niezbędna. Jej zamontowanie eliminuje wadę. Dzięki niej będzie większe zainteresowanie naszą szkołą.

Arkadiusz Piotrowski
Powiat Legionowski przekazał
Powiatowemu Zespołowi
Szkół Ogólnokształcących
w Legionowie nową windę
przystosowaną do przewozu
osób niepełnosprawnych.
Nauce w popularnym „Konopie”
przestały przeszkadzać bariery
architektoniczne.

W

pierwszydzieńwiosny,21marca,
starosta Robert Wróbel symbolicznie przekazał społeczności Powiatowego Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Legionowie nową windę.
Gości, wśród których znaleźli się przedstawiciele samorządu, instytucji, organizacji społecznych i wykonawców
projektu podjęła dyrektor Brygida Wagner-Konstantynowicz. Podczas przekazywania windy nie mogło zabraknąć

Podczas uroczystości moim zadaniem było obsługiwanie
windy. Pomoc w przygotowaniu uniformu uzyskałem od pani
dyrektor i mojej dziewczyny. Winda jeździ bardzo szybko,
jest wygodna i cicha. Jej obsługa nie należy do skomplikowanych, nawet dziecko może się tego nauczyć.

Aleksandra Wichowska

Do windy można się dostać tylko za pomocą kluczyka – jest
przeznaczona tylko dla osób niepełnosprawnych. To bardzo
ważna i dobra inwestycja. Chciałabym się uczyć wśród osób
niepełnosprawnych; traktuję je na równi. Powinni uczestniczyć w naszym życiu, jak to robią pozostali.
przedstawicieli Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
który dofinansował zakup urządzenia.
PFRON był reprezentowany przez Liliannę Kauczyńską.
Nowe urządzenie jest przystosowane
do przewozu osób niepełnosprawnych.
Dotychczas zdarzały się sytuacje, kiedy uczniowie poruszający się na wózkach inwalidzkich lub o kulach, rezygnowali z ubiegania się o przyjęcie do

popularnego „Konopa” właśnie z powodu barier architektonicznych.
Urządzenie obsługuje 5 poziomów budynku szkoły. Mieści do 8 osób. Za realizację inwestycji Powiat Legionowski
zapłacił 343 000 zł. Część budżetu inwestycji, w wysokości 92 930,07 zł, została pokryta ze środków PFRON – Obszaru
B Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami III.
MK

Komornica i Boża Wola z nowymi chodnikami
Ponad 1700 metrów nowych chodników powstaje w Komornicy (gmina Wieliszew) i Bożej Woli (gminy Jabłonna
i Wieliszew). Inwestycje rozpoczęły się w 2016 r. Prace wznowiono po zimowej przerwie.
W Komornicy, przy ul. Wspólnej Powiat Legionowski buduje prawie 250 m
chodnika, który będzie miał szerokość 2 m i ponad 700 m2 powierzchni.
W ramach inwestycji wykonane zostanie również odwodnienie oraz 9 zjazdów na posesje.
Koniec prac przewidziany jest na
15 kwietnia br. Za wykonanie zadania

Powiat Legionowski zapłaci ponad
159 700 zł, przy wsparciu gminy Jabłonna w wysokości 35 000 zł
W Bożej Woli Powiat kontynuuje kładzenie prawie 1500 m chodnika. Wprowadzenie na budowę nastąpi 18 kwietnia br. Mieszkańcy będą mogli cieszyć
się oddanym do użytku chodnikiem
w połowie maja br. Koszt inwestycji

wynosi ponad 909 500 zł, z udziałem
gmin: Jabłonna – 285 000 zł i Wieliszew – 141 000 zł.
Chodnik w Bożej Woli będzie miał
od 1,5 m do 2 m szerokości. W ramach
zadania wykonawca wybuduje również
zjazdy na posesje oraz system odwodnienia.
MK

Ruszyła budowa basenu na Piaskach
Rozpoczęła się budowa basenu na os. Piaski w Legionowie.
Prace potrwają 15 miesięcy a koszt inwestycji, po odliczeniu podatku
VAT, to prawie 15 mln zł.

Luiza Typek, mieszkanka os. Piaski

Bardzo cieszę się, że miasto w końcu pomyślało też o mieszkańcach os. Piaski i tutaj powstanie miejsce do rekreacji. Teraz zdecydowanie łatwiej będzie nam korzystać z basenu, który mamy przy szkole, do której chodzą dzieci. W ubiegłym roku
nasze dzieci były dowożone na basen przy ul. Królowej Jadwigi, co było dodatkowym obciążeniem dla szkoły i odbywało się kosztem innych
zajęć, bo czas na dojazd był w ramach lekcji. Mam też nadzieję, że dzieci będą
mieć więcej zajęć na basenie. Dotąd były to tylko dwa semestry.

Łukasz Jaworski, mieszkaniec os. Piaski

Dość mocno odczuwamy brak pływalni na naszym osiedlu,
które stale rozbudowuje się i mieszkańców przybywa. Cieszę
się, że wkrótce to się zmieni i będziemy mieć do dyspozycji
basen z prawdziwego zdarzenia. Ta inwestycja jest naprawdę potrzebna w tej części miasta. Wraz z dziećmi będziemy obserwować postępy prac i z niecierpliwością czekać na wielkie otwarcie.

P

ływalnia powstanie w sąsiedztwie
Zespołu Szkół pełniąc funkcje
basenu szkolnego. Symboliczną
pierwszą łopatę wspólnie wbili prezydent Roman Smogorzewski, prezes
KZB Legionowo sp. z o.o. Irena Bogucka
oraz przedstawiciel wykonawcy Moris
Polska sp. z o.o. Piotr Kryczkowski. W
planach jest wybudowanie częściowo
podpiwniczonego budynku parterowego, w którym znajdą się basen pływacki
o wymiarach 25x16,5 m z 7 torami i basen rekreacyjny o wymiarach 11x22 m.
Basen rekreacyjny wyposażony będzie
w masaże podwodne, gejzery, leżanki,
siedziska oraz zjeżdżalnię zewnętrzną.
Obiekt przystosowany zostanie do potrzeb osób niepełnosprawnych, a instalacja fotowoltaiczna częściowo zaspokoi
jego potrzeby energetyczne. W ramach
inwestycji powstanie także parking na
65 miejsc dla samochodów i dwa miejsca dla autokarów.
KALINA BABECKA

Piotr Zadrożny

wiceprezydent Legionowa

To wyczekiwana i potrzebna inwestycja, która z racji na zastosowane technologie nie będzie obciążeniem dla przyszłych budżetów miasta. Zakładamy również, że koszt budowy będzie niższy dzięki temu, że realizuje go
miejska spółka (KZB będzie mogła odzyskać podatek VAT). Długo wybieraliśmy wykonawcę, więc myślę, że już teraz budowa zakończy się bez żadnych opóźnień i będziemy mogli popływać i wypocząć w nowym obiekcie jesienią przyszłego roku.

Z nowej pływalni uczniowie będą mogli korzystać od 1 września 2018 roku.
Popołudniami i w weekendy obiekt będzie dostępny dla wszystkich mieszkańców.
Na zdjęciu od lewej: prezydent Roman Smogorzewski, Piotr Kryczkowski z Moris
Polska sp. z o.o. oraz prezes KZB Legionowo sp. z o.o. Irena Bogucka

Kurier
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Podaruj swój 1%

Zbadaj się na NFZ

Zbliża się termin składania zeznań podatkowych za 2016 rok. Tak, jak w latach
ubiegłych podatnicy mogą zdecydować, komu przekażą 1% swojego podatku.

W

ramach akcji można wesprzeć w zbieraniu środków
z 1% mieszkańców powiatu legionowskiego. W poprzednim numerze zamieściliśmy ich profile. Poniżej
prezentujemy sylwetki kolejnych osób

potrzebujących pomocy. Informacje
o mieszkańcach, na rzecz których można przekazać 1%, będą także publikowane na stronie www.powiat-legionowski.pl w zakładce PIT 2016. Osoby, które
chcą zgłosić beneficjenta 1% proszone

są o kontakt z Wydziałem Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Legionowie, ul. Sikorskiego 11, pokój 504,
pod numerem telefonu 22 7640 593 lub
za pośrednictwem poczty elektronicznej
spoleczne@powiat-legionowski.pl.

Nazywam
się
Agnieszka Sałanowska. Choruję
na zanik nerwów
wzrokowych. Choroba odebrała mi wzrok. Jedyną
szansą w tej chwili jest terapia eksperymentalna – przeszczep komórek macierzystych. Koszt terapii to
ok. 100 tys. złotych. Dla mnie i dla
mojej rodziny - ogromna kwota, nierealna do zdobycia. Jednocześnie to
jedyna nadzieja na powrót do normalnego życia. Bardzo proszę Państwa o wsparcie finansowe.

Nazywam się Kacper, mam 13 lat.
Urodziłem się z Zespołem Downa. Nadal nie potrafię wyraźnie mówić, dlatego potrzebuję
zajęć z logopedą oraz z dodatkowych
metod komunikacji. Potrzebuję również stałej rehabilitacji, aby wzmocnić moje mięśnie.

Dominika urodziła się w 2012 roku
z zespołem Downa,
wadą serca oraz
dwunastnicy. Dzięki wysiłkom lekarzy i terapeutów
dziś jest radosną i wspaniałą dziewczynką, ale nadal nie mówi i nie jest
ani odrobinę samodzielna. Potrzebujemy 1% z Waszych podatków na
opłacenie logopedy, rehabilitanta,
psychologa i wszystkich innych niezbędnych terapii, które sprawią, że
życie Dominiki będzie lepsze.

Fundacja Avalon, KRS: 0000270809
Cel szczegółowy: Sałanowska 1558

Bruno Śmietanka ma
7 lat - od kilku lat choruje na astmę. Przeszedł operację w szpitalu dziecięcym przy
ul. Niekłańskiej w Warszawie.

KRS: 0000387207
Cel szczegółowy: Maks i Bruno Śmietanka

Podaruj mi 1% podatku na przeszczep komórek macierzystych, który
już niedługo odbędzie się w Klinice w Lublinie oraz
na kosztowną rehabilitację. Mam
10 lat i choruję na dystrofię mięśniową Duchenne’a DMD, która
prowadzi do całkowitego zaniku
mięśni szkieletowych oraz serca.
Ten przeszczep to szansa na powstrzymanie na jakiś czas postępu
choroby i doczekanie na lek, którego do tej pory jeszcze nie ma.
KRS:0000037904
Cel szczegółowy: 16771 Fabian Maher

Łukasz od urodzenia choruje na
dystrofię mięśniową, postępujący zanik mięśni. Mimo
wszystko patrzy z nadzieją na przyszłość i nie poddaje się.
KRS: 0000270809
Cel szczegółowy: Rębelski, 3817

Strażacy Ochotnicy
od pokoleń pełnią
służbę dla ochrony
życia, zdrowia, mienia i środowiska,
kierując się szlachetnymi ideałami
służenia społeczeństwu i niesienia
pomocy poszkodowanym. Za pieniądze z 1% dokonają zakupu sprzętu pożarniczego do ratowania życia
i zdrowia ludzkiego.
KRS: 0000116212
Cel szczegółowy: OSP Chotomów
05-123 Chotomów, ul. Partyzantów 27

KRS: 0000032355
Cel szczegółowy: Kacper Wlazło 243/2014

Drodzy znajomi dalsi i bliżsi.
Mój synek Kubuś
dostał bardzo słodki prezent na swoje drugie urodziny, a mianowicie
cukrzycę typ I. Zbliża sie termin
corocznego rozliczania dochodu
i w tym momencie mam do Was
prośbę. Jeżeli macie ochotę przekazać 1% podatku właśnie na pomoc
i ochronę zdrowia Kubusia to serdecznie dziękuję.
KRS 0000037904
W rubryce „Informacje uzupełniające
– cel szczegółowy 1%” podaj: 27868
Lange Jakub

Maks Śmietanka
ma 4 lata i cierpi
na atopowe zapalenie skóry praktycznie od urodzenia.
Chorobę zdiagnozowano w szpitalu specjalistycznym w Międzylesiu.
KRS: 0000387207
Cel szczegółowy: Maks i Bruno Śmietanka

1%

Mateusz ma 16 lat.
Choruje na zaburzenia mowy (afazja),
skoliozę I stopnia,
dysgrafię i dysleksję. Zbiera 1%, ponieważ potrzebuje środków na zajęcia rehabilitacyjne oraz na turnusy rehabilitacyjne,
na które powinien jeździć dwa razy
w roku. Fundacja Dzieciom Zdążyć
z Pomocą.
KRS: 0000037904
Cel szczegółowy: 7514 Płomiński Mateusz

Leoś ma cztery lata
i choruje na autyzm.
Wymaga również
szczegółowych badań, diety i suplementów. Będziemy bardzo wdzięczni za każdą formę wsparcia w walce
o Jego normalne funkcjonowanie
w społeczeństwie.
Nr KRS: 0000037904
Cel szczegółowy 1%:
30975 Remiszewski Leon

Mazowiecki Odział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia zaprasza
mieszkańców powiatu legionowskiego do skorzystania z przesiewowych badań profilaktycznych. Wszystkie badania są bezpłatne.
Profilaktyka raka szyjki macicy
Program skierowany jest do kobiet
w wieku od 25 do 59 lat (przy określaniu wieku pod uwagę brany jest rok
urodzenia), ubezpieczonych, które nie
uczestniczyły w programie profilaktyki
raka szyjki macicy w ciągu ostatnich
36 miesięcy, lub otrzymały pisemne
wskazanie do następnego badania
za 12 miesięcy.

Centrum Medyczne Nieporęt Sp. z o.o.
ul. Podleśna 4, 05-126 Nieporęt
telefon do rejestracji: 22 772 32 13
Mediq Niepubliczny Zakład Opieki
Zdrowotnej
ul. Piłsudskiego 20, 05-120 Legionowo
telefon do rejestracji: 22 774 26 40
Mazowiecki Szpital Onkologiczny
ul. Kościelna 61, 05-135 Wieliszew
telefon do rejestracji: 22 766 15 00
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
„Bermed” w Wieliszewie,
ul. Niepodległości 85, 05-135 Wieliszew
telefon do rejestracji: 22 782 23 85
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
„Legio-Med”, ul. Husarska 14,
05-120 Legionowo
telefon do rejestracji: 22 784 51 34
Przychodnia Lekarzy
Specjalistów „El-Med”
ul. Krasińskiego 70, 05-120 Legionowo
telefon do rejestracji: 22 784 57 24

Nr KRS: 0000186434
Cel szczegółowy 809/K, Dominika Koperska

Wojskowa Specjalistyczna
Przychodnia Lekarska
ul. Zegrzyńska 8, 05-119 Legionowo
telefon do rejestracji: 22 381 25 25

Niewinny upadek
sprawił, że mój
świat w ułamku sekundy zmienił się
nie do poznania.
CRPS, algodystrofia, zespół Sudecka – tak brzmiał
wyrok…
Ostatnie 4 lata mojego życia to tysiące przejechanych kilometrów, mnóstwo pieniędzy wydanych na leczenie i morze łez wylanych z powodu
bólu, bezradności, obojętności i niekompetencji. Cierpiąc na chorobę
rzadką nie mam dofinansowania do
rehabilitacji i leków. Moim największym marzeniem jest życie bez bólu.
Chciałabym móc samodzielnie, zrobić zakupy, wyjść na spacer, ubrać
dżinsy i czuć się jak zwykły człowiek.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej w Serocku,
ul. A.A. Kędzierskich 2, 05-140 Serock
telefon do rejestracji: 22 782 66 00

KRS: 0000270809
Przy wypełnianiu PIT należy w okienku cel
szczegółowy wpisać POTĘŻNA, 3541

Marcin i Szymek
są braćmi, obydwaj
chorują na Dystonię Miokloniczną. W przypadku
chłopców jest to choroba genetyczna. Marcin dodatkowo ma zespół
Aspergera.
Dystonia to określenie pewnego rodzaju mimowolnych ruchów w różnych częściach ciała. Chłopcy mają
ogromne problemy z mową i potrzebują bardzo dużo różnego rodzaju
terapii, rehabilitacji i stymulacji
w pracy z neurologopedą, logopedą,
psychologiem, pedagogiem, a także
zajęć z integracji sensorycznej i rehabilitacji ruchowej.
Fundacja Dzieciom Zdążyć z Pomocą
KRS: 0000037904
Marcin cel szczegółowy:
25229 Osiecki Marcin
Szymek cel szczegółowy:
25228 Boczkowski Szymon

Profilaktyka raka piersi
Program adresowany jest do kobiet
w wieku 50-69 lat (przy określaniu
wieku brany jest pod uwagę rok
urodzenia), ubezpieczonych, które
w ciągu ostatnich 24 miesięcy nie
uczestniczyły w programie.

„Mediq” Niepubliczny Zakład
Opieki Zdrowotnej
ul. Piłsudskiego 20, 05-120 Legionowo
telefon do rejestracji: 22 774 26 40

Program profilaktyki chorób odtytoniowych, w tym przewlekłej obturacyjnej
choroby płuc (POChP)
Etap podstawowy – w ramach poradnictwa antytytoniowego – adresowany
jest dla osób powyżej 18. roku życia
palących papierosy. Poradnictwo antytytoniowe z diagnostyką i profilaktyką
POChP (z wykonaniem spirometrii) adresowane dla kobiet i mężczyzn pomiędzy
40-65 rokiem życia, którzy nie mieli
wykonywanych badań spirometrycznych w ramach programu profilaktyki
POCHP w ciągu ostatnich 36 miesięcy,
u których nie stwierdzono wcześniej
przewlekłej obturacyjnej choroby płuc
potwierdzonej badaniem spirometrycznym.
Etap specjalistyczny – adresowany
jest do osób powyżej 18. roku życia,
uzależnionych od tytoniu, skierowanych
z etapu podstawowego programu lub
z oddziału szpitalnego oraz zgłaszających się bez skierowania.

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
„Bermed” w Wieliszewie
ul. Niepodległości 85, 05-135 Wieliszew
telefon do rejestracji: 22 782 23 85

Program profilaktyki gruźlicy

Program realizowany jest przez pielęgniarki POZ, w stosunku do osób zadeklarowanych na ich listę, adresowany
jest do osób dorosłych (powyżej
18. r.ż.), które wcześniej w wywiadzie
nie miały rozpoznanej gruźlicy.

Program profilaktyki chorób układu
krążenia

Program adresowany jest do osób
zadeklarowanych na listę lekarza
POZ, będących w danym roku
kalendarzowym w 35, 40, 45, 50 oraz
55 roku życia, u których nie została
dotychczas rozpoznana choroba układu
krążenia oraz, które w okresie ostatnich
5 lat nie korzystały ze świadczeń
udzielanych w ramach programu.

Krajowa Fundacja Medyczna
ul. Kościelna 61, 05-135 Wieliszew
telefon do rejestracji: 22 766 15 00

Przychodnia Lekarzy Specjalistów
„El-Med”, ul. Krasińskiego 70,
05-120 Legionowo
telefon do rejestracji: 227845724

Źródło: www.zip.nfz.gov.pl
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Dziki obserwowane 24 godziny na dobę
Dwie powiatowe odłownie zostały wyposażone w system całodobowego monitoringu zachowania dzików pojawiających się
w ich obrębie. Nowe metody znacznie usprawniły i zwiększyły skuteczność przenoszenia uporczywych zwierząt
na tereny nie zamieszkane przez ludzi.

O

13 marca, na terenie legionowskiego Aviotexu z powiatowej odłowni „skorzystało”
aż 7 dzików

d niedawna pracownicy starostwa
mają możliwość ciągłego obserwowania aktywności dzików naruszających przestrzeń osiedli ludzkich
w dwóch powiatowych odłowniach. Kiedy tylko skuszeni przynętą intruzi wejdą
do klatki, można natychmiast wykorzystać ich błąd poprzez szybką interwencję. Obecnie mechanizm zatrzaśnięcia
drzwi jednej odłowni można uruchomić
z odległości ok. 100 m bez konieczności
podchodzenia. Zbliżanie się do dzików
wiąże się z ryzykiem nie tylko spłoszenia niebezpiecznych zwierząt, ale również ataku ze strony agresywnej lochy.
Powiat rozważa zastosowanie jeszcze skuteczniejszego systemu, niemal
całkiem zautomatyzowanego. Przy jego
zastosowaniu byłaby możliwość zamykania drzwi odłowni z każdego punku na terenie Polski bez dania szansy

Robert Wróbel
starosta legionowski

Mamy coraz więcej doświadczenia w walce z dzikami, które stanowią zagrożenie dla mieszkańców i ich mienia. Dzięki niemu udoskonalamy metody,
m.in. poprzez stosowanie nowych rozwiązań technicznych. O naszej skuteczności, poza doświadczeniem i wykorzystaniem elektroniki, decyduje również
współpraca z osobami, dla których poznawanie i ochrona przyrody są pasją.
Są to merytoryczni pracownicy gmin, w tym strażnicy miejscy, a także myśliwi pomagający nam całkowicie społecznie. Dziękuję wszystkim, dzięki którym zagrożenie zostało zminimalizowane. Do starostwa trafia dużo mniej zgłoszeń od mieszkańców zaniepokojonych obecnością dzików w ich otoczeniu.
dzikowi na ucieczkę przed przybyciem na miejsce pracownika starostwa.
O skuteczności nowych metod niech
świadczą liczby. Od początku działania powiatowych odłowni, czyli końca

grudnia 2015 złapano w nie ponad 100
dzików, z czego ostatnio aż 16 sztuk.
Najwięcej dzików złapano na terenie
Legionowa – 76 i gminy Jabłonna – 29.
MK

Technologia w służbie ekologii
Popularyzacja samochodów elektrycznych i rozbudowa sieci punktów do ładowania tego typu pojazdów to
główne założenia Polskiego Programu Elektryfikacji Motoryzacji. Dokument podpisano w trakcie konferencji
„Pomóżmy miastom oddychać”, która odbyła się 1 marca br. w Centrum Badawczym PAN KEZO w Jabłonnie.

W

trakcie spotkania poświęconego tematyce czystych technologii w energetyce i transporcie zaprezentowano potencjał
Centrum Badawczego PAN KEZO,
przedstawiono propozycję autorskiej
technologii mikrokogeneracji wraz
z systemem elektrofiltrów opracowanej przez Instytut Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku oraz zainicjowano Polski Program Elektryfikacji
Motoryzacji PPEM, który ma pomóc
w realizacji rządowego Planu Rozwoju Elektromobilności. PPEM to inicjatywa mająca na celu zrzeszenie przedstawicieli przemysłu, samorządów,
organizacji samorządowych, Centrum
Badawczego KEZO PAN i związanych
z nim jednostek badawczych dla rozwoju elektromobilności. Pojazdy z napędem elektrycznym oraz rozbudowa
infrastruktury niezbędnej do ich obsługi to odpowiedź na coraz większe
zagrożenie związane z nadmierną
emisją CO2, szkodliwych pyłów i smogiem. Nowoczesna technologia w tym
przypadku przyczyni się do skuteczniejszej walki o czystsze powietrze.
Podpisanie porozumienia PPEM połączono z przekazaniem pierwszej partii
taksówek elektrycznych stanowiących

Pierwsza partia 20 Nissanów LEAF
już jeździ po stołecznych ulicach
w ramach taboru Electric Taxi – nowego
przewoźnika opartego w stu procentach
na flocie pojazdów elektrycznych

początek elektrycznej floty pracującej
na terenie Warszawy.
W konferencji uczestniczyli wiceprezes PAN prof. dr hab. Elżbieta Frąckowiak, wiceminister energii dr Michał Kurtyka, dyrektor IMP
PAN prof. dr hab. inż. Jan Kiciński,
dyrektorzy instytutów badawczych,
przedstawiciele Ministerstwa Energii
i Ministerstwa Rozwoju, prezesi firm
z branży emobility oraz przedstawiciele samorządów zainteresowani tematyką czystych technologii w energetyce i transporcie. Powiat Legionowski
reprezentował wicestarosta Jerzy Zaborowski.
KALINA BABECKA

Mieszkańcy o jakości powietrza:
Natalia Makowska

Powietrze na naszym terenie jest niestety bardzo zanieczyszczone. Należy surowo karać za palenie śmieci i palenie byle czym w piecach. Ten problem często dotyczy
najstarszych lub uboższych mieszkańców powiatu, którzy potrzebują wsparcia logistycznego i finansowego,
aby wymienić piece węglowe na gazowe. To ważne, że
samorządy takiego wsparcia udzielają.

Grzegorz R.

Tej zimy w mieście po prostu śmierdziało. Chmura dymu
z pieców wisiała praktycznie nad całym centrum Legionowa, dym drapał w oczy i wdzierał się do nosa – to
z pewnością nie jest dobre dla zdrowia. Intensywny ruch
samochodowy w najgęściej zaludnionym mieście w Polsce też raczej nie poprawia sytuacji. Uważam, że na
dobry początek powinno się przynajmniej informować
mieszkańców powiatu o stanie jakości powietrza przy
pomocy tablic informacyjnych i komunikatów w Internecie.

Jerzy Zaborowski
wicestarosta legionowski

Walka z zanieczyszczeniem powietrza to ważne wyzwanie dla samorządowców
Powiatu Legionowskiego. Nasze gminy podejmują wiele działań mających na
celu rozwiązanie tego problemu. Prowadzone są programy wymiany pieców,
regularną kontrolą objęto przydomowe kotłownie. Jednak, aby zapewnić czyste powietrze dla naszych mieszkańców niezbędne jest prowadzenie działań
na większą skalę, wymagających zaangażowania władz krajowych i instytucji
świata nauki. Temu służyła zorganizowana w Jabłonnie konferencja, gdzie zaprezentowano innowacyjne sposoby walki ze smogiem. Zamierzamy kontynuować współpracę z Centrum Badawczym KEZO PAN w zakresie podnoszenia
świadomości i poszukiwania dobrych rozwiązań problemu smogu.

Zaproszenie na konferencję
Organizatorzy VI Dni Osób Niepełnosprawnych Miasta Legionowo
i Powiatu Legionowskiego zapraszają do udziału w konferencji
„Autyzm. Życie z zespołem Aspergera”, która odbędzie się
1 kwietnia w sali widowiskowej legionowskiego ratusza.
2 kwietnia ustanowiony został, rezolucją zgromadzenia Ogólnego ONZ
z 2010 roku, Światowym Dniem Wiedzy na Temat Autyzmu. Dzień ten rozpoczyna obchody Światowego Miesiąca Wiedzy na Temat Autyzmu, który
ma zwrócić uwagę społeczeństwa na
problemy i potrzeby osób z autyzmem
oraz pozwolić każdemu na wyrażenie
solidarności z chorującymi.
W trakcie konferencji poruszona zostanie problematyka funkcjonowania osób z zespołem Aspergera w domu i w pracy oraz omówione
zostaną zagadnienia związane z ich
emocjami, uczuciami i relacjami. Poruszone zostaną także kwestie dotyczące trudności, z którymi takie osoby
muszą się borykać w życiu zawodowym. Prelegentem w trakcie spotkania będzie dr Peter Schmidt z Niemiec, który dopiero w wieku 40 lat
dowiedział się o tym, że choruje na
zespół Aspergera. Wielokrotnie bywał

dr Peter Szmidt

w Polsce dając serie wykładów. Swoje problemy, przygody i przemyślenia
w barwny oraz dowcipny sposób opisał w książkach „Chłopiec z Saturna”
i „Kaktus na Walentynki”.
Udział w konferencji jest bezpłatny.
Chętnych prosimy o rejestrację za pośrednictwem poczty elektronicznej:
konferencjaoautyzmie@gmail.com.
Szczegółowe informacje pod numerem tel.: 22 774 21 44. Zapraszamy.
KALINA BABECKA
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Dni otwarte w PZSP

Już wkrótce uczniowie ostatniej klasy gimnazjum staną przed trudnym wyborem dalszej
ścieżki edukacji. Z pomocą w podjęciu właściwej decyzji przyszły dni otwarte, które
zorganizowano w Powiatowym Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. J. Siwińskiego
w Legionowie (9-10.03) oraz III Dzień Zawodowca w Powiatowym Zespole Szkół
Ponadgimnazjalnych im. W. Wolskiego w Serocku (16.03).

Skecze kabaretowe i pełne humoru scenki to sposób uczniów PZSP w Serocku, aby ciekawie zaprezentować szkołę i jej ofertę

K

andydaci i ich rodzice odwiedzający szkoły mieli okazję zapoznać
się z ofertą edukacyjną, obejrzeć
wnętrza budynków i wyposażenie pracowni oraz poznać nauczycieli. Uczniowie obu placówek dołożyli starań, aby
jak najlepiej zareklamować szkoły
przyszłym kolegom prezentując swoje umiejętności. W PZSP w Legionowie
serwowano smakołyki przygotowane
przez uczniów klas gastronomicznych,
prezentowano możliwości drukarki 3D
będącej na wyposażeniu szkoły oraz
oferowano metamorfozy fryzjerskie.
Duże zainteresowanie wzbudził pokaz
programowania z wykorzystaniem robota. Serocki PZSP postanowił zabrać
gości w podróż pociągiem relacji Gimnazjum-PZSP w Serocku oraz zdobyć
ich serca potężną dawką humoru i dobrego jedzenia. Skecze kabaretowe
w wykonaniu uczniów szkoły bawiły
do łez a przygotowane przez nich przekąski budziły zachwyt. Zaprezentowano także osiągnięcia uczniów w konkursach oraz sukcesy szkoły.
Obie placówki mają kandydatom
wiele do zaoferowania. Kierunki kształcenia zostały starannie wyselekcjonowane z myślą o przyszłości zawodowej
uczniów. Technikum w PZSP w Legionowie będzie w tym roku prowadzić
rekrutację w zawodach technik informatyk, technik urządzeń i systemów
energetyki odnawialnej oraz technik
żywienia i usług gastronomicznych.
W Serocku będą to technik logistyk,
technik eksploatacji portów i terminali, technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik hotelarstwa. Dodatkowo w obu szkołach odbędzie się
nabór do 3 – letniej Szkoły Branżowej
I stopnia kształcącej w klasie wielozawodowej w wybranym przez ucznia zawodzie. Szkoły zapewniają gruntowną
i specjalistyczną edukację opierając
kształcenie zawodowe na wykwalifikowanej kadrze pedagogicznej i organizując efektywne zajęcia praktycznej

nauki zawodu w swoich pracowniach
oraz u pracodawców, czyli w rzeczywistych warunkach. W rezultacie absolwenci mają szansę na szybkie zaistnienie na rynku pracy i zdobycie
zatrudnienia. Jak wiadomo szkoła, to
nie tylko nauka, ale także warunki
w jakich uczniowie przebywają i zdobywają wiedzę oraz zajęcia i projekty
dodatkowe. Dzisiejsza szkoła powinna
być nowoczesna, atrakcyjna i bezpieczna. PZSP w Legionowie i PZSP w Serocku to placówki przyjazne uczniom,
które spełniają powyższe wymagania.
Współpraca ze szkołami w kraju i za
granicą, udział w projektach unijnych,

bogata oferta zajęć dodatkowych i kursów specjalistycznych to tylko niektóre z aktywności podejmowanych przez
obie placówki, aby zapewnić uczniom
jak największą różnorodność i wyjść
naprzeciw ich zainteresowaniom. Legionowska szkoła jest właśnie w trakcie remontu związanego z termomodernizacją budynku i budową boiska
szkolnego. Z kolei „Wolski” od ubiegłego roku może poszczycić się nową,
kompleksowo wyposażoną pracownią gastronomiczną, pracownią obsługi konsumenta i wyremontowaną
szatnią.
KALINA BABECKA

Uczniowie PZSP w Legionowie
zaprezentowali gościom dni
otwartych możliwości
pracowni źródeł
odnawialnych

Klaudia Reszke

uczestniczka Dni Otwartych w PZSP w Legionowie
Dni otwarte w szkołach dają kandydatom możliwość obejrzenia szkoły, zapoznania się z jej ofertą i spotkania z nauczycielami. To także okazja do uzyskania odpowiedzi na najważniejsze pytania. Uczestnicząc w takich spotkaniach łatwiej jest podjąć decyzję, którą placówkę wybrać. Musi to być
decyzja przemyślana, bo przecież spędzę w danym miejscu kilka najbliższych lat i chcę, aby były to lata jak najlepiej wykorzystane i procentujące
w przyszłości. Ważne są dla mnie poziom kształcenia i wyposażenie. Także
atmosfera panująca w szkole i ludzie do niej uczęszczający odgrywają ważną rolę przy wyborze. Udział w dniach otwartych zwiększa szanse na dokonanie właściwego wyboru.

Marzenie o Nauce
Trwa rekrutacja do siódmej edycji programu stypendialnego
„Marzenie o Nauce” , którego organizatorem jest Edukacyjna
Fundacja im. prof. Romana Czerneckiego EFC. Termin zgłoszeń
upływa 31 marca br.

P

rogram „Marzenie o Nauce” adresowany jest do uczniów III
klas gimnazjów, którzy uzyskali średnią ocen za I semestr III klasy co najmniej 4,5 i zamieszkują na
stałe w miejscowości do 30 tysięcy
mieszkańców. Dochód na jedną osobę w gospodarstwie domowym kandydata nie może przekraczać 900 zł
netto. Warunkiem otrzymania stypendium jest przyjęcie do jednego
z liceów współpracujących z Fundacją. W ramach stypendium Fundacja
EFC pokrywa opłaty szkolne, koszty
ubezpieczenia oraz zakwaterowania
i wyżywienia w szkolnej bursie, udostępnia podręczniki, finansuje wycieczki klasowe i naukę języka angielskiego, a podczas ferii i wakacji
zapewnia swoim stypendystom wyjazdy na obozy narciarskie i windsurfingowe.
Wnioskiem zgłoszeniowym I fazy
rekrutacji jest wyłącznie formularz
on-line wysłany przez kandydata w terminie od 15 lutego do 31
marca 2017 roku. Wyniki I fazy zostaną ogłoszone 13 kwietnia 2017
roku. Ostateczne wyniki rekrutacji

Program stypendialny „Marzenie
o nauce” to szansa dla zdolnych
uczniów z niezamożnych rodzin na
otrzymanie solidnego wykształcenia i spełnienie marzeń

zostaną opublikowane na stronie internetowej Fundacji EFC 14 czerwca
2017 roku. Szczegółowe informacje
o programie, dokumenty do pobrania, wykaz liceów współpracujących
z fundacją oraz regulamin znajdują
się na www.efc.edu.pl.
KB

Gimnazjalisto,
czas na decyzję!
Tegoroczni absolwenci gimnazjum mieli już okazję zapoznać się
z propozycjami szkół ponadgimnazjalnych z terenu naszego powiatu
podczas odbywających się dni otwartych w każdej z legionowskich
placówek. Wciąż niezdecydowanych, potrzebujących dodatkowych
informacji lub porównania ofert zapraszamy do udziału w XVII
Giełdzie Szkół Ponadgimnazjalnych, która odbędzie się 7 kwietnia
w Powiatowym Zespole Szkół Ogólnokształcących w Legionowie.

U

czniów, rodziców i nauczycieli zapraszamy w godzinach 1014. Swoje stoiska przygotują:
• Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej w Legionowie
• II Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr
2 w Legionowie
• Liceum Ogólnokształcące w Komornicy w Zespole Szkół w Wieliszewie
• Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. św. Jana Bosko w Legionowie
• Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jerzego Siwińskiego w Legionowie
• Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Włodzimierza Wolskiego w Serocku
• Powiatowy Cech Rzemiosł Różnych
i Małej Przedsiębiorczości.
Giełda to niepowtarzalna okazja do
spotkania z uczniami i nauczycielami
szkół, którzy odpowiedzą na wszystkie pytania, wyjaśnią wątpliwości,

zaprezentują możliwości oraz osiągnięcia poszczególnych placówek.
Dodatkowe porady będzie można uzyskać od obecnych na miejscu pracowników Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Legionowie, Powiatowego
Urzędu Pracy i Powiatowej Izby Gospodarczej. Organizatorem spotkania
jest Referat Edukacji Starostwa Powiatowego w Legionowie. Serdecznie zapraszamy.
KALINA BABECKA
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Trzecia odsłona Piłkarskiej Ligi Powiatu Legionowskiego
Zakończyła rozgrywki trzecia, zimowa edycja Piłkarskiej
Ligi Powiatu Legionowskiego. Wystartowało w niej
36 drużyn, a w nich ponad 400 młodych zawodników.

O

statnie akcenty trzeciej edycji Piłkarskiej Ligi Powiatu Legionowskiego wybrzmiały w dwie niedziele 12 i 19 marca, na hali sportowej
Powiatowego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Serocku. Podzielone na
pięć grup wiekowych rozgrywki miały
emocjonujący przebieg aż do ostatniego gwizdka. Nawet faworyci musieli zachować koncentrację do samego końca.

Młodzi piłkarze grający w ramach
PLPL idą teraz na zasłużony odpoczynek. Ale niezbyt długi. Piłkarska Liga
Powiatu Legionowskiego wznawia rozgrywki już na początku kwietnia.
Piłkarska Liga Powiatu Legionowskiego to projekt sportowy, którego

koordynatorem jest Klub Sportowy
Sokół OSiR Serock przy wsparciu finansowym i patronacie Powiatu Legionowskiego. Pierwszy turniej odbył się
wiosną ubiegłego roku. W lidze zagrało dotychczas 36 drużyn.
Idea utworzenia PLPL zakłada umożliwienie gry każdemu dziecku, które trenuje piłkę nożną w ramach tego
projektu. Składy drużyn są dobierane
tak, aby wszyscy ich członkowie prezentowali podobny poziom wyszkolenia. Takie rozwiązanie powoduje, że
nie dochodzi do sytuacji, w której ktoś
notorycznie występuje w roli zawodnika rezerwowego.
MK

Finaliści dwóch roczników trzeciej edycji Piłkarskiej Ligi Powiatu Legionowskiego

Marlena Piątkowska
mama Jakuba

Konkurs

Jestem rodzicem ze zwycięskiej po raz czwarty drużyny FDA Wieliszew.
Jako rodzice angażujemy się, wspieramy i jesteśmy bardzo szczęśliwi. Jestem bardzo dumna ze swojego syna.

Klasyfikacja zespołowa PIŁKARSKIEJ LIGI POWIATOWEJ – rocznik 2005/2006
		

uczestników

Serock Serock

Wieliszew Legionowo Serock Razem

1 FDA Wieliszew

7

12

12

12

12

10

58

2 Wisła Jabłonna

12

10

4

6

8

12

40

3 AP Sokół Serock B

9

8

6

8

5

6

33

10		

10

8

28

4 Żbik Nasielsk			
5 FDA Wieliszew (2)

7			

10

6

4

20

6 AP Sokół Serock B/2

9

4

4

5

19

8				

8

6		

7 ATP Warszawa			

8 GIGANT Smile					

3		

3

Klasyfikacja zespołowa PIŁKARSKIEJ LIGI POWIATOWEJ – rocznik 2007
			

Serock Serock Legionowo Legionowo Serock Razem

1 Wisła Jabłonna		

12

12

10

12

12

58

2 APSOKÓL Serock C

8

10

12

4

6

40

10

8

28

4		

4

22

10

22

8			

8

3 Młode Orły Pułtusk		

10

0		

4 APSOKÓL Serock C (2)

6

8

5 Młode Orły Pułtusk (2)

4

0		

6 MUKS Dąbrówka (2)			
7 Legionovia Legionowo			

		

8 MUKS Dąbrówka (1)				

8
6

2

8

6			 6

Klasyfikacja zespołowa PIŁKARSKIEJ LIGI POWIATOWEJ – rocznik 2008
			

Serock Serock

1 AP Sokół Serock D		

12

10

10

10

8

50

8

12

7

12

10

49

3 Wisła Jabłonna

10

8

6

8

12

44

4 AP Sokół Serock E

7

7

8

6

6

34

5 AP Sokół Serock F		

6

6

5

4

5

26

6 FDA Wieliszew (2)		

5

5

4

5

4

23

			 12			12

Klasyfikacja zespołowa PIŁKARSKIEJ LIGI POWIATOWEJ – rocznik 2009
			

Serock Serock Legionowo Legionowo Serock Razem

1 AP Sokół Serock G		

12

10

8

10

12

52

2 Żbik Nasielsk

0

12

10

12

10

44

3 AMP Legionowo

10

6

6

8

6

36

4 AP Sokół Serock G (2)		

8

8

4

6

8

34

5 BUG Wyszków

0

0

12

0

0

12

Klasyfikacja zespołowa PIŁKARSKIEJ LIGI POWIATOWEJ – rocznik 2010
			

Serock Serock Legionowo Legionowo Serock Razem

1 AMP Legionowo		

12

8

12

10

10

52

2 FDA Wieliszew		

8

10

8

8

8

42

3 Żbik Nasielsk			

6

10

12

12

40

4 AP Sokół Serock gr. H		

10

4

6

2

6

28

5 FDA Wieliszew (2)		

6

2

4

3

2

17

6 Młode Orły Pułtusk			

12				12

7 AP Sokół Serock gr. I				

2

4

5

11

8 Legionovia Legionowo					

6

4

10

				

3

3

9 Legionovia Legionowo (2)		

Znamy już pierwszego laureata konkursu
fotograficznego „Architektura powiatu
legionowskiego w obiektywie”.
„Blok Legionowo” autorstwa Aleksandra
Małachowskiego zostało zdjęciem miesiąca
w lutym.

K

onkurs trwać będzie 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

Wieliszew Legionowo Serock Razem

2 FDA Wieliszew

7 AP Sokół Serock D/2

Najlepsze zdjęcie miesiąca wybrane

Fot. Aleksander Małachowski, „Blok Legionowo”

POWIAT LEGIONOWSKI – KULTURALNIE I NA SPORTOWO
22.03 – Spotkanie z Elżbietą
Dzikowską w Serocku, Centrum Kultury
i Czytelnictwa, ul. Pułtuska 35
23.03 – Kino Otwarte w Legionowie,
sala widowiskowa w ratuszu
23.03 – Finał Przeglądu Twórczości Osób
Niepełnosprawnych w Legionowie,
sala widowiskowa w ratuszu
24.03 – Otwarcie wystawy malarstwa
Anety Szczepańskiej w Legionowie,
Galeria Ratusz
24-25.03 – ProgRockFest w Legionowie,
sala widowiskowa w ratuszu
25.03 – Spotkanie autorskie z Michałem
Laszukiem w Legionowie, Poczytalnia,
ul. Kościuszki 8A
25.03 – Turniej szachowy w Jabłonnie,
Dom Ogrodnika, ul. Modlińska 102
25-26.03 – Kortland Cup Series
– Turniej IV w Jabłonnie
25-26.03 – Światowa Wystawa Kotów
Rasowych w Legionowie, Arena
Legionowo

26.03 – Niedzielne spotkania z Bajką
w Legionowie, sala widowiskowa
w ratuszu
28.03 – Przedstawienie teatralne
„Pod starym Wawelem” w Jabłonnie
i Chotomowie, GCKiS Jabłonna i GCKiS
Chotomów
31.03 – Wernisaż wystawy „Legionowo
na Spitsbergenie” w Legionowie,
sala widowiskowa w ratuszu
1.04 – Koncert Ireny Santor
w Legionowie, sala widowiskowa
w ratuszu
1.04 – Zajęcia z animatorami na Boiskach
Orlik w Legionowie, Stadion Miejski
i boisko na os. Piaski
1.04 – Półmaraton Leśny „Na żarcie”
w Legionowie, polana leśna przy
ul. Zakopiańskiej
1.04 – Konferencja Autyzm. Życie
z zespołem Aspergera w Legionowie,
sala widowiskowa w ratuszu

2.04 – Koncert muzyki klasycznej
w Legionowie, sala widowiskowa
w ratuszu
4.04 – Wykład dr. Jarosława
Godlewskiego w Serocku, Centrum
Kultury i Czytelnictwa, ul. Pułtuska 35
5.04 – Wykład dr Jolanty Załęczny
pt: „Zbrodnia Katyńska...” w Serocku,
Centrum Kultury i Czytelnictwa,
ul. Pułtuska 35
7-9.04 – XVII Mistrzostwa Polski
w Tańcach Polskich MAZUR 2017
w Wieliszewie
8.04 – Akcja Krwiodawstwa HDK Legion
w Legionowie, plac przed ratuszem
9.04 – Spektakl teatralny „Emigranci”
w Serocku, Centrum Kultury
i Czytelnictwa, ul. Pułtuska 35
9.04 – Mecz KS Legionovia Legionowo
– Odra Opole w Legionowie,
stadion miejski

7
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Pierwszy Bieg Zająca

Zapraszamy do wzięcia udziału w ciekawym wydarzeniu sportowym, jakim niewątpliwie
jest Pierwszy Bieg Zająca. Organizatorzy umożliwili wzięcie w nim udziału również osobom
niepełnosprawnym.

Beata Dubaniewicz
prezes fundacji Active Life

Dobroczynny „Bieg Zająca” to doskonała okazja, aby połączyć przyjemne
z pożytecznym. Przepiękne plenery nieporęckich lasów, duża dawka sportowych emocji, doborowe towarzystwo, a także szczytny cel - to idealne powody, aby 8 kwietnia być z nami w Nieporęcie. Twój start w biegu głównym na dystansie 10 km daje możliwość bezpłatnego udziału w biegu na
2 km osobie niepełnosprawnej, u boku której pojawi się wolontariusz „zając”. Zachęcam do rejestracji - gwarantujemy fantastyczną atmosferę i zabawę dla całych rodzin! Startując w tym biegu wspierasz Fundację ACTIVE LIFE, która pomaga osobom chorym na stwardnienie rozsiane (SM).

Wybieramy sportowca
roku 2016
Mariusz Wronowski angażuje się w walkę ze stwardnieniem rozsianym i wspieranie osób dotkniętych tą chorobą.
Weźmie również udział w nieporęckim Biegu Zająca

W

spółpracująca z Powiatem Legionowskim Fundacja Actife
Live działa na rzecz osób niepełnosprawnych ze szczególnym
uwzględnieniem chorych na stwardnienie rozsiane. Również organizowany przez nią Bieg Zająca ma za zadanie
zwrócenie uwagi na ten problem. Fundacja, oprócz informowania o szczególnych potrzebach osób niepełnosprawnych, umożliwi im wzięcie czynnego
udziału w imprezie. Każdy uczestnik
będzie mógł skorzystać z asysty osobistego „zająca” – wolontariusza, który pomoże pokonać całą trasę biegu.
Pierwszy Bieg Zająca odbędzie się

8 kwietnia br., w Lasach Nieporęckich. Start i metę zaplanowano na terenie lasu w Kątach Węgierskich. Bieg
główny ma dystans 10 km, natomiast
osoby chore i niepełnosprawne przebiegną 2 km. Organizator pomyślał również o młodzieży, która pokona dystans
600 m i 1 km, oraz dzieciach – najmłodsi będą się ścigali na 100 m i 200 m.
Powiat Legionowski jest patronem
nieporęckiego Biegu Zająca. – Zawsze
chętnie wspieramy wydarzenia, które
tworzą przestrzeń do integracji z osobami niepełnosprawnymi – komentuje imprezę starosta Robert Wróbel.
– Z doświadczenia wiem, że ludzie

borykający się z poważnymi chorobami
bardzo często podejmują aktywności
przyspieszające rozwój społeczności
lokalnych. Nierzadko stają się liderami inicjującymi ważne dla mieszkańców projekty. Dlatego jestem przekonany, że korzyści płynące ze wspierania
działań na rzecz osób niepełnosprawnych są obopólne. Zapraszamy do wzięcia udziału w Pierwszym Biegu Zająca. Każdy uczestnik przyczynia się do
umożliwienia pokonania trasy przez
osoby niepełnosprawne. Więcej informacji można uzyskać na facebookowym profilu Fundacji Active Life.
MARIUSZ KRASZEWSKI

Koniec II Memoriału im. Małgorzaty Kowalskiej
W Jabłonnie odbył się czwarty turniej II Memoriału im. Małgorzaty Kowalskiej w Tenisie Stołowym. Ponad 100 uczestników rywalizowało przy 13 tenisowych stołach

W

tegorocznym Memoriale im.
Małgorzaty Kowalskiej w Jabłonnie w sumie wzięło udział
ponad 170 zawodników. Na czwartym
turnieju z tej serii zameldowało się ponad 100 graczy. Na tak liczną obecność
tenisistów podczas Memoriału zapewne miały wpływ bardzo sprawna organizacja przez LTS Lotos Jabłonna oraz

nagrody, ponieważ każdy uczestnik
otrzymał pamiątkowy medal, a najlepsi – dyplomy, statuetki i nagrody rzeczowe.
Memoriał wraca w trzeciej odsłonie
już w grudniu.
MK

Beata Kowalska

prezes LKS „Lotos” Jabłonna
II Memoriał im. Małgorzaty Kowalskiej w tenisie stołowym cieszył się
ogromnym zainteresowaniem nie tylko zawodników z naszego powiatu,
ale z całego województwa. Naszym celem było uczczenie pamięci śp. Prezes
„LKS Lotos Jabłonna” oraz popularyzacja jej ukochanej dyscypliny sportu.
Wszystko udało się znakomicie dzięki włodarzom gminy oraz powiatu, którzy nie skąpili nagród na to wydarzenie, sponsorom, niezastąpionym wolontariuszom z naszego klubu, którzy stawiali się na każde wezwanie, by pomóc wszystko perfekcyjnie przygotować oraz Szkole Podstawowej im. AK
w Jabłonnie. Wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania tej imprezy oraz zawodnikom, którzy upamiętnili swoim startem pamięć mojej Mamy
serdecznie dziękuję i zapraszam już w grudniu na następny III Memoriał.

W kategorii Mężczyźni 40+ zwyciężył Wojciech Stańczuk. Drugie miejsce zajął Włodzimierz Brylak, a na trzeciej pozycji
uplasował się Jarosław Dąbrowski

