Dzięki modernizacji przychodnia stanie się
obiektem funkcjonalnym, estetycznym
oraz przystosowanym do potrzeb
osób niepełnosprawnych.
(czytaj więcej str. 3)
Robert Wróbel
starosta legionowski
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Szpital na dobrych fundamentach
Na budowie szpitala w Legionowie prace przebiegają zgodnie z harmonogramem. Szczegóły tej inwestycji i zaawansowanie robót, podczas
listopadowej sesji Rady Powiatu, przedstawił dyrektor Wojskowego Instytutu Medycznego gen. dyw. prof. dr hab. n. med. Grzegorz Gielerak.

Wykonawca robót nie zwalnia tempa, prace związane z budową szpitala w Legionowie przebiegają bez zakłóceń

B

udowa szpitala w Legionowie ruszyła w pierwszej połowie października i od samego początku prace postępują w szybkim tempie
i zgodnie z założonym planem. Szpital,
który będzie filią Wojskowego Instytutu
Medycznego przy ul. Szaserów w Warszawie, powstaje na działce sąsiadującej
z Wojskową Specjalistyczną Przychodnią Lekarską SPZOZ w Legionowie. Placówka ma przyjąć pierwszych pacjentów
w drugim kwartale 2022 roku. Podstawowym źródłem finansowania przedsięwzięcia są środki resortu obrony narodowej. Szacunkowy całkowity koszt
inwestycji to ponad 160 mln zł.

Dobry plan

Po przygotowaniu terenu, wyburzeniu i uprzątnięciu zbędnych elementów,
przystąpiono do robót ziemnych. Zakończono już prace związane z wykopami
pod fundamenty obiektu. Na placu budowy postawiony został żuraw wieżowy,
potrzebny do prowadzenia prac budowlanych. Obecnie wykonywane są roboty związane z posadowieniem obiektu:
betony podkładowe, zbrojenie, betony
konstrukcyjne. Montowane jest uziemienie, systemy kanalizacji w postaci
kolektorów oraz zbrojenie ścian poziomu minus jeden. Harmonogram prac
zakłada, że budynek w stanie surowym,
wraz z pokryciem dachowym, będzie
gotowy w trzecim kwartale przyszłego

roku. Prace wykończeniowe, wykonanie elewacji budynku i zagospodarowanie terenu potrwają do końca 2021 roku.
Do połowy 2022 roku szpital zostanie
wyposażony i rozpocznie działalność.

Nowoczesność dla wszystkich

Budynek, połączony z istniejącą Wojskową Specjalistyczną Przychodnią Lekarską SPZOZ w Legionowie łącznikiem,
będzie miał pięć kondygnacji naziemnych i podziemny parking. Po wnikliwej
analizie potrzeb na szpitalne świadczenia medyczne z zakresu poszczególnych
specjalności dla naszego regionu, zadecydowano o powstaniu w nowym szpitalu następujących klinik WIM: kardiologii i chorób wewnętrznych z pracownią
interwencyjnego leczenia ostrych zespołów wieńcowych, okulistyki, chirurgii, ginekologii, intensywnej opieki medycznej. W strukturze szpitala została
zaplanowana izba przyjęć z 10-łóżkowym interdyscyplinarnym oddziałem
obserwacyjnym, przeznaczonym dla pacjentów z nagłymi zachorowaniami. Powstaną także pracownie diagnostyki endoskopowej, obrazowej i laboratoryjnej,
w tym dedykowane szeroko rozumianej
profilaktyce najczęściej występujących
populacyjnie chorób nowotworowych.
Szpital zostanie wyposażony nie tylko
w nowoczesny sprzęt i rozwiązania budowlano-użytkowe, ale także wyszkolony personel, stosujący sprawdzone

procedury medyczne, organizacyjne
i zarządcze. Gen. Grzegorz Gielerak
rozwiał wszelkie wątpliwości związane
z przeznaczeniem i funkcjonowaniem
przyszłego szpitala. – Myśląc o potrzebach zdrowotnych mieszkańców powiatu, dążyliśmy do tego, aby funkcja i organizacja nowego szpitala integrowała
lokalne usługi medyczne, wspierała istniejące pomiędzy nimi synergie, a nie je
dublowała. Chcieliśmy w ten sposób jak
najkorzystniej wpisać się w funkcjonujący rynek usług medycznych powiatu legionowskiego i dodatkowo tę ofertę właściwie uzupełnić. Szpital znajdzie się
w systemie Państwowego Ratownictwa Medycznego dla województwa mazowieckiego, co oznacza, że pacjenci
będą do niego także przywożeni karetkami. W strukturze szpitala została zaplanowana izba przyjęć z całodobową
obsadą lekarską i pielęgniarską, kompletnym wyposażeniem sprzętowym,
spotykanym w najbardziej profesjonalnych SOR w Polsce, oraz oddziałem obserwacyjnym przeznaczonym dla pacjentów z nagłymi zachorowaniami.
Zgodnie z najnowszymi trendami, dotyczącymi sposobu i warunków prowadzenia nowoczesnej, profesjonalnej opieki
szpitalnej, aż 30% łóżek szpitalnych będzie miało charakter stanowisk terapii
intensywnej. Dla porównania podam,
że w Europie zachodniej około 12-14% łózek w szpitalach ma charakter stanowisk

intensywnej terapii, w Polsce minimum
ustalono na poziomie 4%. Zatem, jeszcze
raz chcę podkreślić, że powstający szpital będzie zakładem leczniczym w pełnym tego słowa znaczeniu, tj. świadczącym usługi medyczne całodobowo, tak
w zakresie pomocy doraźnej, jak również
świadczeń szpitalnych. Z punktu widzenia potrzeb pacjentów niezwykle cenną
wartością nowej inwestycji jest funkcjonalne powiązanie ze sobą zakładów leczniczych, z których jeden – w lokalizacji
Legionowo – będzie reprezentował solidny podstawowy, a drugi – w lokalizacji Warszawa – najwyższy poziom referencyjności udzielanych świadczeń
opieki zdrowotnej. W tych warunkach
naturalnym jest, że zabezpieczenie medyczne oferowane pacjentom będzie
kompletne i skoordynowane bez względu na to, gdzie postawiono wstępną diagnozę, czy też rozpoczęto leczenie, a decydującymi o tym okolicznościami będą
wyłącznie bieżące potrzeby medyczne
chorych. Tak więc, każdy pacjent, który
zgłosi się do szpitala w Legionowie uzyska pomoc medyczną adekwatną do swoich potrzeb zdrowotnych, na poziomie
odpowiadającym możliwościom diagnostyczno-terapeutycznym Wojskowego
Instytutu Medycznego. Myśląc o potrzebach najmłodszych pacjentów, biorąc

także pod uwagę wytyczne konsultanta
wojewódzkiego w dziedzinie pediatrii,
podjęto decyzję, że w lokalizacji nowej
inwestycji znajdzie się również rozbudowana, wielofunkcyjna Poradnia dla Dzieci. Natomiast dzieci wymagające hospitalizacji zawsze uzyskają pomoc w świeżo
wyremontowanej, jednej z najnowocześniejszych w Polsce, Klinice Pediatrii
WIM przy ul. Szaserów. Uspokajam także wszystkich zaniepokojonych ograniczonym dostępem do usług medycznych
oferowanych w powstającej placówce.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami
– ustawa o świadczeniach finansowanych ze środków publicznych – pacjent
ma prawo wyboru poradni, czy też oddziału szpitalnego spośród wszystkich
podmiotów, które zawarły umowę z NFZ.
Uprawnienie do wyboru placówki jest
gwarantowane ustawowo, zatem nie ma
najmniejszych przeszkód, aby z usług
szpitala w Legionowie korzystały wszystkie osoby tego potrzebujące, upoważnione do uzyskania takiej pomocy według
powszechnie obowiązujących przepisów.
Nie ma najmniejszego ryzyka, że będzie
inaczej – wyjaśnił dyrektor WIM.
Placówka będzie przygotowana do hospitalizacji 90 pacjentów, a zatrudnienie
w niej znajdzie ok. 250 osób.
KALINA BABECKA

Podczas sesji Rady Powiatu obecny był gen. dyw. prof. dr hab. n. med. Grzegorz
Gielerak, który zapewnił, że wszyscy mieszkańcy będą mieli równy dostęp
do szpitala, a Izba Przyjęć przez całą dobę będzie przyjmowała pacjentów
w stanie zagrożenia zdrowia lub życia, oferując szeroki zakres usług
diagnostyczno-medycznych
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101. rocznica odzyskania niepodległości w powiecie
We wszystkich gminach powiatu zorganizowano uroczystości i wydarzenia związane z obchodami 101. rocznicy odzyskania niepodległości.

Fot. UM Legionowo

a wieczorem obejrzeć można było spektakl pt. „Upalny dzień” w wykonaniu Zespołu Teatralnego „Studio” z Pruszkowa.
W Serocku obchody rozpoczęła uroczysta sesja Rady Miasta. Następnie w kościele pw. św. Anny uczestnicy uroczystości
modlili się za wolność Ojczyzny. Na placu koło ratusza odśpiewano hymn, odczytano Apel Pamięci, a kompania Centrum
Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu oddała salwę honorową. Tradycyjnie
delegacje różnych środowisk złożyły pod
tablicą pamięci wiązanki i znicze.
Wieliszew rocznicę odzyskania wolności uczcił zapraszając mieszkańców do
udziału w V Biegu Niepodległości, który
wystartował w Janówku Pierwszym, XIX
Festiwalu Pieśni i Tańców Polskich oraz
VI Obiedzie Patriotycznym w Krubinie.
Oficjalne uroczystości zainaugurowano
nabożeństwem w kościele pw. św. Bartłomieja, a na placu ks. Jana Trzaskomy odbył się Apel Pamięci i złożono wiązanki
pod Pomnikiem Ofiar Wojen. W Wieliszewie przy Pomniku Ojców Niepodległości
odśpiewane zostały pieśni patriotyczne,
wypuszczono czerwono-białe balony,
a na wszystkich uczestników „Urodzin
Polski” czekał tort.

W Jabłonnie gminne obchody
101. rocznicy odzyskania niepodległości
również przybrały formę wydarzeń patriotycznych, artystycznych, historycznych i sportowych. Główne uroczystości zorganizowano w Chotomowie – po
uroczystej mszy świętej w Parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
złożono wieńce i zapalono znicze pod pomnikiem pamięci poległych i pomordowanych w latach 1939-1945.
W nietypowy sposób rocznicę odzyskania niepodległości uczciła Powiatowa
Instytucja Kultury w Legionowie, zapraszając mieszkańców do udziału w happeningu. Podczas wydarzenia, zorganizowanego 12 listopada w legionowskim
Parku Solidarności, odśpiewano hymn
narodowy i pieśń „Przybyli ułani”, odczytano listy do Polski nadesłane na
konkurs oraz utworzono „żywą flagę”,
wykorzystując białe i czerwone balony,
które następnie wypuszczono ku niebu.
Happening spotkał się z entuzjastycznym przyjęciem uczestników.
KALINA BABECKA

Podczas legionowskich obchodów 101. rocznicy odzyskania niepodległości Powiat Legionowski reprezentowali członek
zarządu Artur Stankiewicz (z lewej) oraz wiceprzewodniczący Rady Powiatu Przemysław Cichocki

R

ocznicowym obchodom towarzyszyły imprezy o różnym charakterze. Odbyły się niepodległościowe
koncerty, przedstawienia i biegi, które
były okazją do spotkań i wspólnego świętowania.
11 listopada mieszkańcy oraz przedstawiciele władz wspólnie odśpiewali
w sali widowiskowej legionowskiego ratusza hymn narodowy. Następnie w kościele pw. św. Józefa Oblubieńca w Legionowie

odbyła się uroczysta msza święta za Ojczyznę. Później delegacje samorządowe,
przedstawiciele instytucji, szkół i organizacji społecznych złożyli kwiaty pod pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego.
Powiat Legionowski reprezentowali członek zarządu Artur Stankiewicz oraz wiceprzewodniczący Rady Powiatu Przemysław Cichocki. Dzień wcześniej odbył
się VI Przegląd Pieśni Patriotycznej „Viva Polonia”.

W programie nieporęckich obchodów,
które zorganizowano 8 listopada, znalazły się piknik historyczny, pokazy sprzętu wojskowego, msza święta w kościele
pw. Niepokalanego Poczęcia NMP i Apel
Pamięci. Wspólnie odśpiewano hymn narodowy. Delegacje złożyły kwiaty w miejscach pamięci. Powiat Legionowski reprezentowali radni Agnieszka Powała
i Janusz Majewski. 11 listopada chętni
przebyli trasę IV Biegu Niepodległości,

Ewa Listkowska

dyrektor Powiatowej Instytucji Kultury
Przygotowując propozycje związane z obchodami Święta Niepodległości
zależało nam na radosnym ich charakterze oraz zaangażowaniu dzieci
i młodzieży. Stąd ogłosiliśmy konkurs na „List do Polski”, który rozpropagowaliśmy w szkołach. Otrzymaliśmy bardzo dużo listów, które były bardzo
osobiste, przepełnione obietnicami oraz dumą z bycia Polakami. Poprzez
napisanie listów ich autorzy pokusili się o refleksję nad swoją postawą patriotyczną. Wyznania uczuć do Ojczyzny były autentyczne i szczere.

Aktualizacja Strategii Powiatu Legionowskiego na lata 2016-2025
Trwają prace związane z aktualizacją Strategii Powiatu Legionowskiego na lata 2016-2025.
Na nowy kształt dokumentu wpływ będą mieli także mieszkańcy, którzy wypełnią specjalnie
w tym celu przygotowaną ankietę.

S

trategia jest narzędziem wspierania i kreowania zmian, wyznacza kierunki rozwoju z wykorzystaniem lokalnego potencjału. Sprzyja
partnerskiej współpracy pomiędzy
różnymi grupami lokalnej społeczności, a także pozwala z jednej strony niwelować bariery, z drugiej wykorzystywać atuty rozwojowe, również
w obszarach działań, które wykraczają terytorialnie poza granice poszczególnych gmin, a nawet powiatu.
Obecnie trwają prace dotyczące aktualizacji dokumentu. Ważny krok na tej
drodze stanowi zrealizowany 13 listopada w Starostwie Powiatowym warsztat,
na którym spotkali się przedstawiciele
samorządu, przedsiębiorców i organizacji pozarządowych. Spotkanie w takim
gronie umożliwiło spojrzenie z różnych
perspektyw na to, co lokalna społeczność
może i chce osiągnąć na przestrzeni najbliższych lat, mając na uwadze zmieniające się uwarunkowania przestrzenne
i społeczno-gospodarcze. Warsztat, prowadzony przez zewnętrznych ekspertów w dziedzinie regionalistyki, składał
się z trzech etapów. W trakcie pierwszej

części uczestnicy określali atuty i bariery rozwojowe w ramach czterech obszarów strategicznych, zdefiniowanych
w aktualnej strategii powiatu: Współpraca i Rozwój, Budowa Kapitału Społecznego, Rozwój Gospodarczy, Infrastruktura
dla Rozwoju. Kolejny etap stanowiło, zarysowane przez prowadzących, spotkanie krajobrazu społeczno-gospodarczego
naszego powiatu z wykorzystaniem najbardziej aktualnych danych statystycznych. Wszystko po to, aby w finałowej
części grupy mogły pracować nad nowym spojrzeniem na podstawowe funkcje powiatu: mieszkaniową, usługową,
turystyczną. Pojawiła się także ożywiona
dyskusja nad określeniem nowych funkcji, niezdefiniowanych w dotychczas obowiązującym dokumencie.
Dzięki dużemu zaangażowaniu
przedstawicieli samorządu, organizacji
publicznych i przedsiębiorców warsztaty przebiegły sprawnie, a wypracowane spojrzenie stanowi element wyjściowy do dalszych analiz nad ostatecznym
kształtem aktualnego dokumentu
strategicznego. W dalszej kolejności

planowane są warsztaty sektorowe, dedykowane poszczególnym grupom interesariuszy. Równolegle do toczących
się prac warsztatowych realizowane
jest badanie mieszkańców Powiatu poprzez ankietę internetową, dostępną
między innymi na witrynie powiatu
www.powiat-legionowski.pl. Wszystkich
mieszkańców zachęcamy do wypełnienia ankiety i podzielenia się swoimi spostrzeżeniami, jak w najbliższych latach
powinna kształtować się polityka rozwoju powiatu legionowskiego.
Aktualizacja strategii powiatu była także tematem tegorocznego Zjazdu
Sołtysów. Podczas spotkania zorganizowano warsztat obejmujący zagadnienia
związane z celem aktualizacji oraz obszarami działań wraz z dyskusją o ich
kierunku. Zaprezentowano główne kierunki rozwoju powiatu, omówiono zasady przygotowania do nowego okresu programowania w Unii Europejskiej
oraz działania własne powiatu w odniesieniu do współpracy powiatu z gminami.
ZFZ/KB

Uczestnicy warsztatów omawiali nowe kierunki rozwoju
i działania powiatu legionowskiego do uwzględnienia
w opracowywanej aktualizacji strategii Powiatu
Legionowskiego na lata 2016-2025

Konrad Michalski
wicestarosta legionowski

Strategia Rozwoju Powiatu Legionowskiego na lata 2016-2025 stanowi podstawowy i najważniejszy dokument lokalnego samorządu. Określa obszary działań, cele i kierunki polityki rozwoju prowadzonej na obszarze powiatu legionowskiego. Z uwagi na zachodzące zmiany społeczno-gospodarcze
oraz przestrzenne istnieje potrzeba aktualizacji strategii. Dlatego zainaugurowaliśmy proces, mający na celu jej weryfikację i wprowadzenie modyfikacji, które zdefiniują nasze działania w najbliższych latach.

inwestycje
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Remont przychodni zgodnie z planem
Trwają prace związane z przebudową legionowskiej przychodni „na górce”. Remont, będący ostatnim etapem modernizacji obiektu, zakończy się w połowie przyszłego roku.

Marta Krynicka

Remont przychodni był już bardzo potrzebny. Różnica pomiędzy częścią wyremontowaną wcześniej, a tą starą jest
ogromna. Wizyty u lekarzy nikomu nie kojarzą się dobrze,
ale pacjentom jest zdecydowanie przyjemniej i są mniej
zestresowani, gdy przyjmowani są w estetycznych gabinetach.

Waldemar Flisiuk

Czas odcisnął swoje piętno na wyglądzie przychodni. Część
wyremontowana wygląda pięknie i cieszę się, że wkrótce
cała przychodnia będzie odnowiona. To ważne, bo w zadbanej przestrzeni pacjent od razu czuje się lepiej i bezpieczniej. Na szczęście mijają czasy, kiedy budynki użyteczności publicznej straszyły wyglądem.

Beata Karaś

Teren inwestycji odwiedzili członek zarządu Powiatu Sylwester Sokolnicki (z lewej) oraz naczelnik Wydziału Inwestycji
i Drogownictwa Paweł Zając (z prawej), gdzie o postępach prac rozmawiali z kierownikiem budowy mgr. inż. Krystianem Kapustą

P

owiat systematycznie i na bieżąco
dokonuje remontów w siedzibach
zarządzanych przez siebie instytucji. W ostatnią fazę weszły właśnie, zaplanowane na kilka etapów, prace związane z modernizacją NZOZ „Legionowo”
przy ul. Sowińskiego 4.

Inwestycja na lata

Budynek przychodni „na górce” wybudowano w latach 1959-1962. Jego wnętrza były w miarę potrzeb odświeżane, ale gruntowny remont stał
się koniecznością nie tylko ze względów estetycznych, ale także związanych
z bezpieczeństwem i funkcjonalnością. Inwestycję rozplanowano w czasie
z uwagi na jej zakres i koszty. W 2008
roku rozpoczęto od wykonania termomodernizacji budynku wraz z wymianą
okien za kwotę blisko 850 tys. zł. W latach 2011-2012 wyremontowano boczne

skrzydło przychodni, przeznaczone dla
Nocnej Pomocy Lekarskiej, oraz dwie toalety. Powiat przeznaczył na ten cel blisko pół miliona złotych. Trzy lata temu
dokonano przebudowy holu przychodni
i sąsiadujących z nim gabinetów. Dotychczas zamkniętą część, w której zgłaszali
wizytę pacjenci, zastąpiła otwarta przestrzeń z czterostanowiskową rejestracją.
Zgodnie ze standardami wyznaczonymi
przez NFZ dla dzieci zdrowych wydzielono pomieszczenie z osobną rejestracją,
gabinetami lekarskimi i szczepień oraz
salą rehabilitacji. Zainstalowano także windę dla osób niepełnosprawnych
i mających problemy z poruszaniem
się, która skomunikowała trzy poziomu budynku. Odnowiono gabinety i korytarze. Obiekt zyskał nowe instalacje:

Tadeusz Jankowski

koordynator inwestycji
Starostwo Powiatowe w Legionowie
W ciągu zaledwie kilku ostatnich lat przychodnia przy ul. Sowińskiego 4 zmieniła się nie do poznania. Zarówno zewnętrznie, dzięki termomodernizacji i nowej
elewacji, jak we wnętrzu, gdzie dokonaliśmy gruntownej modernizacji. Obecnie
realizujemy ostatni etap przebudowy. Dzięki niemu gabinety i korytarze, które
nie zostały dotychczas odnowione, zyskają nowoczesny wygląd, a przebudowany obiekt będzie wolny od barier architektonicznych oraz zostanie zintegrowany
i połączony funkcjonalnie oraz komunikacyjnie z przebudowaną w latach ubiegłych częścią budynku. I co ważne, będzie spełniał aktualne wymogi bezpieczeństwa pożarowego.

Drogi gotowe na zimę
Trwają ostatnie przed sezonem zimowym remonty cząstkowe
na drogach zarządzanych przez Powiat. Działania mają na celu
renowację i odświeżenie jezdni oraz chodników.

R

emonty cząstkowe prowadzone są
na wszystkich drogach powiatowych oraz przyległych do nich
ciągach pieszych i rowerowych. Braki w nawierzchni łatane są w technologiach „na gorąco” oraz „na zimno”
z zastosowaniem masy grysowo-asfaltowej. Remontami obejmują również

chodniki, drogi dla rowerów, zatoki postojowe, zjazdy i parkingi istniejące
w ciągu powiatowych dróg.
Koszt poprawy stanu nawierzchni jezdni i chodników wyniósł w tym
roku blisko półtora miliona złotych.
AMZ

centralnego ogrzewania i wodno- kanalizacyjną oraz mechaniczny system wentylacji. Ten etap modernizacji kosztował
blisko półtora miliona złotych.

Na ostatniej prostej

Latem tego roku przystąpiono do realizacji ostatniej fazy inwestycji. Remontem objęto prawe skrzydło budynku
wraz z piwnicami. Roboty prowadzone
są etapami, dzięki czemu przychodnia
działa bez większych utrudnień dla pacjentów oraz personelu. Modernizacja,

Mogę powiedzieć tylko jedno – nareszcie! Korytarze i gabinety wyglądały już jak plan filmowy horroru. Ciężko
dziecku wyjaśnić, żeby nie bało się wizyty u doktora skoro przyprowadza się je w tak ponure i zniszczone miejsce.
Na szczęście gabinety pediatrów już od jakiegoś czasu są
jasne i kolorowe. Wspaniale, że reszta budynku też doczekała się remontu.
której zakończenie zaplanowano na
drugą połowę przyszłego roku, obejmie
rozbudowę klatki schodowej, reorganizację gabinetów, wymianę podłóg, instalacji wewnętrznych i uzyskanie pełnej
dostępności budynku dla osób niepełnosprawnych. Wykonana zostanie także instalacja wentylacji mechanicznej
ze schładzaniem powietrza we wszystkich pomieszczeniach. Wyremontowany obiekt będzie dostosowany do
aktualnych przepisów ochrony pożarowej. Remont przejdą też dach, piwnice

i garaże, których wjazdy zostaną przystosowane do wymiarów pojazdów ratowniczych. Wokół budynku powstaną
nowe chodniki dla pieszych i elementy
małej architektury – ławki, kosze i stojaki na rowery. Całkowity koszt przedsięwzięcia to prawie 5,5 mln złotych.
Dzięki przeprowadzonej modernizacji
przychodnia stanie się nie tylko obiektem
nowoczesnym, ale także bardziej rentownym, gdyż zmaleją koszty jej utrzymania.
KALINA BABECKA

Szykują przebudowę wału
Trwają prace przygotowujące
przebudowę wału
przeciwpowodziowego
wzdłuż Wisły na odcinku
od Jabłonny do Nowego
Dworu Mazowieckiego.
Rozpoczęcie prac
zaplanowano na 2021 rok.

gotowa w grudniu przyszłego roku.
Prace budowalne powinny rozpocząć
się w 2021 roku i zakończyć dwa lata później. Ich całkowity koszt to około 90 mln zł.
Wał przeciwpowodziowy na długości 18,803 km należy przebudować

z uwagi na konieczność spełnienia wymogów technicznych I klasy ważności
budowli hydrotechnicznych. Obwałowanie chroni obszar o powierzchni ponad 68 km², zamieszkiwany przez ponad 100 tys. osób.
KB

W

połowie czerwca przedstawiciele Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz przedstawiciele powiatu
legionowskiego, powiatu nowodworskiego, miast Legionowo i Nowy Dwór
Mazowiecki, a także gmin Jabłonna i Wieliszew podpisali porozumienie, stanowiące podstawę do wszczęcia postępowania przetargowego oraz
podpisania umowy z wykonawcą, dotyczącej sfinansowania dokumentacji
projektowej dla tej inwestycji.
Wybrany wykonawca dokumentacji
projektowej już pozyskał ortofotomapy i numeryczny model terenu, dokonał też zgłoszenia robót geodezyjnych
oraz rozpoczął badanie dokumentów
i ksiąg wieczystych. W terenie wykonano zaś wiercenia geotechniczne
i pobrano próbki gruntu do badań laboratoryjnych, rozpoczęły się też prace
związane z wykonaniem dokumentacji badań podłoża gruntowego i opinii
geotechnicznej.
Zgodnie z umową, zawartą przez
PGW Wody Polskie z wykonawcą,
dokumentacja projektowa ma być

Zakończenie przebudowy prawobrzeżnego wału
przeciwpowodziowego na Wiśle zaplanowano
na 2023 rok

Robert Wróbel
starosta legionowski

Przebudowa prawobrzeżnego wału przeciwpowodziowego na Wiśle to najważniejsza inwestycja dotycząca bezpieczeństwa mieszkańców powiatów
legionowskiego i nowodworskiego, dlatego tak aktywnie zabiegaliśmy o jej
realizację. Cieszę się, że nasze działania odniosły skutek. Mamy nadzieję,
że niezbędne prace przygotowawcze zostaną zakończone pomyślnie i budowa rozpocznie się zgodnie z planem.
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społeczność

Informator Powiatu Legionowskiego

Gospodarka w roli głównej

Przedsiębiorcy o Forum:
Pascal Brodnicki

Podczas forum pojawił się panel dotyczący nowoczesnych
technologii i energii odnawialnej, który interesuje mnie
z uwagi na profil prowadzonej działalności. Udało nam się
wybudować pierwsze trzy w Polsce instalacje fotowoltaiczne podłączone do sieci PGE. Staram się być na bieżąco
z możliwościami rozwoju dla tej branży i jestem ciekawy
planów samorządu powiatu w zakresie energii odnawialnej i jej wykorzystania.

O zagadnieniach gospodarczych najistotniejszych dla naszego terenu dyskutowano podczas
III Forum Gospodarczego Powiatu Legionowskiego, które odbyło się 21 listopada w Centrum
Badawczym PAN – KEZO w Jabłonnie.

W

spotkaniu uczestniczyli reprezentanci sektora prywatnego, organizacji pozarządowych i administracji samorządowej, przedstawiciele
edukacji, pomocy i opieki społecznej, ekonomii społecznej, a także reprezentanci
Izb Gospodarczych z woj. mazowieckiego. Omówiono rolę samorządu gospodarczego, zmiany zachodzące na rynku pracy oraz potrzeby kadrowe pracodawców
i potrzeby edukacji zawodowej. Paweł
Sęktas z Wojewódzkiego Urzędu Pracy
w Warszawie przedstawił priorytety wydatkowania środków z Krajowego Funduszu Społecznego na 2020 r., który stanowi
źródło finansowania m.in. szkoleń pracodawców i pracowników. Po raz pierwszy
w programie Forum znalazł się panel dotyczący nowoczesnych technologii i systemów dla środowiska. – Najważniejszym
wyzwaniem dla instytucji jest dopasowanie się do dynamiki rynku pracy. Sektor
przedsiębiorców, organizacji pozarządowych i instytucjonalny powinny funkcjonować razem, na bieżąco reagując na zachodzące zmiany – podsumował obecny
na konferencji starosta Robert Wróbel.
Wydarzenie było okazją do wręczenia
wyróżnień dla Liderów Legionowskiego
Rynku Pracy, czyli przedsiębiorców za
ich wkład w rozwój lokalnego rynku i zaangażowanie w aktywizację zawodową
osób bezrobotnych z wykorzystaniem instrumentów wspierających zatrudnienie,
realizowanych przez Powiatowy Urząd
Pracy w Legionowie. – Sektor małych
i średnich przedsiębiorstw wymaga uwagi, zwłaszcza przez instytucje, które mogą wspierać przedsiębiorców w tworzeniu
miejsc pracy lub w ogólnym rozwoju prowadzonej działalności. Wydarzenie sprzyja dyskusjom międzysektorowym o tym,
jak rozwijać zasoby ludzkie na terenie powiatu legionowskiego oraz jak przygotowywać młode pokolenie do wejścia na rynek pracy – mówi Elżbieta Szczepańska,
dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Legionowie.
Organizatorami spotkania byli Powiatowy Urząd Pracy w Legionowie, Powiatowa Izba Gospodarcza w Legionowie oraz
OPRAC. AMZ
Powiat Legionowski.

Monika Jankowska

Przyszłam tu z ciekawości, ale i na zaproszenie, ponieważ
moja firma została wyróżniona Laurem Przedsiębiorczości.
Podejmujemy działania na rzecz aktywizacji osób bezrobotnych. Dajemy im szansę odnalezienia się na rynku pracy. Zatrudniliśmy osoby z Powiatowego Urzędu Pracy, które najpierw pracowały u nas na stażu.

Monika Chmielnicka

Pracuję w branży fryzjerskiej. Ambitnie podchodzę do biznesu, cały czas chcę się rozwijać i podejmować nowe wyzwania. Podnoszę kwalifikacje swoich pracowników korzystając z kursów i szkoleń oferowanych przez Powiatowy
Urząd Pracy. Bez środków z Krajowego Funduszu Społecznego nie byłoby mnie stać na ten rozwój.

Forum jest odpowiedzią na potrzebę integracji środowiska przedsiębiorców
i wzmocnienia ich roli w procesach gospodarczych powiatu

W podziękowaniu za życie
Listopad upłynął pod znakiem wydarzeń związanych z honorowym krwiodawstwem oraz obchodami setnej rocznicy powstania Polskiego
Czerwonego Krzyża.

N

Najbardziej zasłużeni krwiodawcy z terenu powiatu zostali wyróżnieni podczas
gali z okazji Dni Honorowego Krwiodawstwa

a Zamku Królewskim w Warszawie odbyła się konferencja
podsumowująca wyniki kampanii „Niepodległą mamy we krwi”,
organizowanej przez Stowarzyszenie
Honorowych Dawców Krwi Legion
oraz Wojskowy Instytut Wydawniczy. W ramach kampanii, trwającej od
1 września do 18 listopada, zorganizowano w całym kraju 61 akcji krwiodawstwa, w trakcie których zebrano
ponad 830 litrów krwi. Podczas gali
Powiat Legionowski otrzymał podziękowania za propagowanie i wspieranie honorowego krwiodawstwa. Certyfikat odebrali wicestarosta Konrad
Michalski oraz członkowie zarządu
Powiatu Sylwester Sokolnicki i Artur
Stankiewicz.
Stulecie powstania Polskiego Czerwonego Krzyża oraz Dni Honorowego
Krwiodawstwa obchodzono podczas

uroczystości, którą zorganizowano
22 listopada w legionowskim ratuszu.
W jej trakcie wyróżniono 60 najbardziej zaangażowanych krwiodawców.
Krwiodawcom wręczono także odznaczenia „Zasłużony dla Zdrowia Narodu” oraz „Kryształowe Serce” za działalność w Polskim Czerwonym Krzyżu.
Dodatkowo sześć osób zostało laureatami odznaczenia honorowego za działalność w Polskim Czerwonym Krzyżu. Puchar dla krwiodawcy, który oddał
najwięcej krwi ufundował także starosta legionowski. W jego imieniu wręczył go wiceprzewodniczący Rady Powiatu Przemysław Cichocki. W trakcie
gali rozstrzygnięto konkursy plastyczny i poetycki „Honorowe Krwiodawstwo - Stulecie PCK”, które zorganizowano dla uczniów szkół z terenu
powiatu.
KB

Dni Osób Niepełnosprawnych finiszują
Uroczyste zakończenie VIII Dni Osób Niepełnosprawnych Miasta
Legionowo i Powiatu Legionowskiego nastąpiło 22 listopada w sali
widowiskowej legionowskiego ratusza. Podczas uroczystości
podsumowano także doroczną akcję poświęconą Alternatywnym
i Wspomagającym Metodom Komunikacji (AAC).

Finał DON 2019 był pełen emocji i wzruszeń. Już wiosną, po raz dziewiąty,
zainaugurowane zostaną wydarzenia integrujące osoby niepełnosprawne,
ich rodziny, znajomych oraz całą lokalną społeczność

D

ni Osób Niepełnosprawnych to
szereg wydarzeń kulturalnych,
sportowych i edukacyjnych, które odbywają się na terenie powiatu od
wiosny do jesieni. Wiosną zorganizowano konkursy literacki, plastyczny i teatralny, Przegląd Twórczości
Osób Niepełnosprawnych oraz obchody Światowego Dnia Wiedzy o Zespole Downa. W kwietniu, miesiącu wiedzy o autyzmie, wystartowały biegi
na niebiesko i konferencja „Niepełnosprawność w rodzinie”. Do sportowych
zmagań stanęli uczestnicy paraolimpiady dla dzieci i młodzieży. Odbył się
również Integracyjny Plener Malarski „Chodź, pomaluj mój świat”. Nowością było sympozjum pn. „Mieszkania treningowe, chronione” z udziałem
władz samorządowych, organizacji pozarządowych i rodziców. Latem zorganizowano warsztaty w Muzeum
Historycznym w Legionowie oraz plenery malarskie i fotograficzne, a jesienią spotkanie w DPS „Kombatant”

– „Historia mieszka w ludziach”. Przez
cały październik trwała powiatowa akcja integracyjna AAC, mająca na celu
propagowanie wiedzy na temat alternatywnych metod komunikacji. W tym
roku do akcji przyłączyli się pracownicy legionowskiego starostwa.
Podczas uroczystości wręczono dyplomy i upominki wszystkim, którzy zaangażowali się w pomoc i koordynację
poszczególnych wydarzeń.

O oprawę artystyczną popołudnia
zadbali niemówiący uczniowie i absolwenci Powiatowego Zespołu Szkół
i Placówek Specjalnych w Legionowie,
którzy, za pomocą elektronicznych komunikatorów, odegrali przedstawienie
pt. „Król Lew”. W Galerii Sztuki „Ratusz” otwarto wystawę uczniów PZSiPS „Malowane sercem 2019”.
AMZ

Artur Stankiewicz

członek zarządu Powiatu w Legionowie
Dni Osób Niepełnosprawnych to święto, którego ideą jest prezentacja dorobku artystycznego i sportowego środowiska osób niepełnosprawnych. Działania podejmowane w trakcie ich trwania mają także na celu przeciwdziałanie wykluczeniu
i marginalizacji w życiu społecznym osób z niepełnosprawnościami. Służą też tworzeniu przyjaznych warunków dla bliższego poznania oraz budowania partnerskiego dialogu. Dlatego tak mocno wspieramy to przedsięwzięcie.

edukacja/zdrowie

Informator Powiatu Legionowskiego
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Innowacja w edukacji

Fot. LO im M. Konopnickiej w Legionowie

Zarząd Powiatu w Legionowie przychylił się do wniosku dyrekcji Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Legionowie, dla którego Powiat jest organem
prowadzącym, o przyznanie środków na realizację zajęć pozalekcyjnych w ramach innowacji pedagogicznej „Klub AJA – Szkolne Centrum Dobrych Praktyk. Ambitni,
kreatywni, twórczy”.

Uczniowie LO im. Marii Konopnickiej mają w szkole swoje miejsce, w którym realizują pasje i spędzają wolny czas.
Rozwijając warsztat artystyczny występują podczas imprez lokalnych oraz biorą udział w konkursach i przeglądach.
Dzięki wsparciu Powiatu oferta Klubu AJA stanie się jeszcze ciekawsza

Smacznie
i zdrowo
Zasady smacznego
gotowania i zdrowego
odżywania poznają
uczestnicy warsztatów
kulinarnych, na które
najmłodszych mieszkańców
i ich opiekunów zaprosił
Powiat Legionowski.
Pierwsze zajęcia już za nami.

O

d lat można zaobserwować, że
jak kraj długi i szeroki przetaczają się przez niego różne
mody, w czym swój ogromny udział
mają telewizyjne programy rozrywkowe. Każda szanująca się stacja ma w ramówce przynajmniej jeden taki w sezonie. Była już moda
na śpiewanie i taniec, a ostatnio fascynujemy się urządzaniem wnętrz.
Od początku furorę robiły też programy o tematyce kulinarnej. Z czasem
zaczęliśmy interesować się nie tylko
tym, jak smacznie jeść, ale przede
wszystkim, jak zdrowo się odżywiać.
Ta idea przyświecała organizatorom
warsztatów kulinarnych dla dzieci
i ich opiekunów, które odbywają się
w pracowni gastronomicznej Powiatowego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Serocku. Podczas pięciu
spotkań uczestnicy, pod okiem finalistki trzeciej edycji programu MasterChef Kariny Zuchory, uczą się
zdrowych nawyków żywieniowych,
przygotowywania smacznych i zdrowych posiłków, a przede wszystkim
dobrze bawią się spędzając czas
z najbliższymi.
KB

Warsztaty „Jesteś tym, co jesz” to doskonała okazja dla dzieci i rodziców
do wspólnego gotowania i jednocześnie świetna zabawa

Karina Zuchora

prowadząca warsztaty

Chcę pomóc dzieciom doskonalić umiejętności kulinarne, pokazując proste, szybkie przepisy oraz ucząc, jak
planować zakupy, aby nie marnować produktów i jak
korzystać z produktów sezonowych. Uważam, że przytej ilości dostępnego na rynku, zapakowanego w plastik,
przetworzonego jedzenia dobrze jest wrócić do korzeni
– do czasów, kiedy produkty spożywcze kupowało się na
wagę i przygotowywało samodzielnie.

Iwona Makowska
uczestniczka

Córka chciała uczestniczyć w tym projekcie, a to z uwagi
na prowadzącą – finalistkę MasterChefa. Chcemy zdrowo gotować, zdrowo jeść i nauczyć się czegoś więcej. Myślę, że przepisy, których się tu nauczymy, wprowadzimy
do codziennego menu z korzyścią dla naszego zdrowia.

Agnieszka Grzelińska
uczestniczka

Idea zdrowego gotowania jest świetna, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, kiedy zalewa nas i zatruwa tzw. śmieciowe jedzenie. Podczas warsztatów możemy pokazać
dzieciom, jak przygotowywać posiłki – nie tylko w sposób, w jaki robimy to na co dzień w domu, ale też korzystając z rekomendacji najlepszych kucharzy.

W

działającym od ponad trzech
dekad szkolnym klubie AJA
młodzież rozwija swoje pasje
i talenty, aktywnie i twórczo zagospodarowuje czas wolny, zdobywa nowe umiejętności oraz pracuje na rzecz samorządu
uczniowskiego i wolontariatu – uczniowie co roku grają na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, a tutejszy
sztab jest największym na terenie powiatu. Klub jest doskonałą platformą dla dyskusji, wymiany doświadczeń i poglądów
oraz kształtowania postaw społecznych.
Zaproponowana innowacja utrwala
i rozwija dotychczasową działalność klubu
AJA, zapewniając uczniom wszechstronny rozwój. Jednym z nadrzędnych celów
pozostaje rozwijanie pasji artystycznych
uczniów w ramach zajęć chóru szkolnego,
koła teatralnego „Konopaja”, warsztatów

wokalnych, estradowych i instrumentalnych oraz organizacja imprez, mających
na celu prezentację ich dorobku, a także
udział w konkursach i festiwalach. Klub
AJA to także przestrzeń do działań edukacyjnych z zakresu wiedzy o prawach
dziecka, prawach ucznia oraz doradztwa
zawodowego dla młodzieży. Tu młodzież
ma szansę pokonywać swoje ograniczenia, budować poczucie własnej wartości,
świadomie uczestniczyć w życiu kulturalnym i rozwijać kompetencje kluczowe. I najważniejsze, Klub AJA to wyjątkowe miejsce stworzone z myślą o uczniach,
które funkcjonuje przy pełnym poparciu
i uznaniu ich rodziców.
KALINA BABECKA

Monika
Kwiatkowska-Gniadzik

przewodnicząca Rady Rodziców
w LO im. M. Konopnickiej w Legionowie
Bardzo pozytywnie przyjęliśmy informację, że Klub AJA w naszym liceum będzie mógł dalej funkcjonować. Jest to bardzo ważne dla naszej szkolnej, ale
także dla lokalnej społeczności. Klub AJA powstał z inicjatywy uczniów ponad trzydzieści lat temu. Przez te wszystkie lata był kuźnią talentów, w której
młodzież rozwijała swoje pasje wokalne, teatralne, a także plastyczne. Stanowił także doskonałą alternatywę kreatywnego i bezpiecznego spędzania wolnego czasu. I tak jest do dziś. Jako rodzice wiemy, że efekty organizowanych
w nim zajęć są i nadal będą widoczne w lokalnym środowisku i będą kształtowały pozytywny wizerunek szkoły, miasta i powiatu. Jesteśmy przekonani,
że to bardzo dobra decyzja. Dziękujemy.

ZAPRASZAMY NA WYKŁAD
„Profilaktyka nowotworów gruczołu krokowego”
Termin: 10 grudnia 2019 r., godz. 16.30
Miejsce: sala widowiskowa, ratusz w Legionowie,
ul. Piłsudskiego 41
Prowadzący: urolog dr n. med. Grzegorz Herlinger
W S T Ę P
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Rodzicielstwo zastępcze – otwórzmy serca i drzwi
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie poszukuje kandydatów na rodziców zastępczych.

Anna Gajewska

radna Rady Powiatu w Legionowie
Rodzicielstwo zastępcze to misja, a rodziny, które ofiarowują swój czas, zaangażowanie, ale przede wszystkim miłość, to bohaterowie dnia codziennego. Dzieci, które z różnych przyczyn nie mogą wychowywać się w swoich domach, które
utraciły wszystko – miłość, poczucie bezpieczeństwa, ciepło rodzinne, odzyskują namiastkę normalności. Opieka nad dzieckiem w pieczy zastępczej to nie tylko czynności pielęgnacyjno-wychowawcze, ale też zapewnienie szeroko pojętej
opieki psychologicznej. W rodzinach zastępczych dzieci skrzywdzone przez los
mają szansę wychowywać się w warunkach zbliżonych do domowych.

Rodziny zastępcze otwierają swoje domy i serca, aby dać dzieciom poczucie bezpieczeństwa i normalności. Organizowane
co roku spotkania i pikniki są okazją do integracji środowiska rodzin, wymiany doświadczeń oraz wzajemnego wsparcia

Powiat Legionowski patronował Konkursowi Historycznemu „Legiony
a niepodległość Polski w latach 1914-1918. Rola Józefa Piłsudskiego”.
Starosta Robert Wróbel ufundował nagrody zwycięzcom i upominki
uczestnikom.

W

II Liceum Ogólnokształcącym im. Króla Jana III Sobieskiego w Legionowie 7 listopada odbyła się uroczystość z okazji
101. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę oraz zakończenia XXI edycji Ogólnopowiatowego
Konkursu Historycznego „Legiony
a niepodległość Polski w latach 19141918. Rola Józefa Piłsudskiego”. Imprezę objął patronatem starosta Robert Wróbel.
Konkurs o Legionach Józefa Piłsudskiego prowadzony jest od 22 lat. Uroczystość uświetnili swoją obecnością:
przedstawiciel Muzeum Historycznego w Legionowie Rafał Degiel, przedstawiciel organizacji kombatanckich
płk Zdzisław Sokalski, nauczyciele historii, pomysłodawca konkursu Henryk
Matuszewski i uczestnicy konkursu.
Uroczystość zakończyła się montażem
poetycko–muzycznym w wykonaniu
uczniów szkoły pod kierunkiem Beaty
Mirosz i Anny Grabowskiej.

Głównym celem organizatorów
konkursu – II LO w Legionowie i Muzeum Historycznego – jest zainteresowanie młodego pokolenia jedną
z piękniejszych kart naszej historii
i ukazanie związków między przeszłością Legionowa a historią Polski
i całego narodu. Istotną rolę ma również kształtowanie postaw patriotycznych młodzieży na przykładzie Legionów i kultywowanie pamięci o nich.
Zwycięzcami XXI edycji konkursu
zostali:
I miejsce – Liceum Salezjańskie
im. św. Jana Bosko
II miejsce – II Liceum Ogólnokształcące im. Króla Jana III Sobieskiego
III miejsce – I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej.
ANNA GOGOLEWSKA, NAUCZYCIEL II LO
W LEGIONOWIE/MK

Wyjazd Legionistów ze stacji Zegrze do Szczypiorna, 1917 r.
Fotografia ze zbiorów Muzeum Historycznego w Legionowie

O

Kto może zostać rodziną zastępczą?

Procedurę rozpoczyna zgłoszenie się
do PCPR osoby lub małżonków zainteresowanych pozyskaniem uprawnień do
pełnienia funkcji rodziny zastępczej. Po
złożeniu w PCPR odpowiedniego zgłoszenia rozpoczyna się procedura wstępnej

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej
niezawodowej lub zawodowej oraz prowadzenie rodzinnego domu dziecka może być powierzone osobom, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za
umyślne przestępstwo. W przypadku rodziny zastępczej niezawodowej, co najmniej jedna osoba tworząca tę rodzinę
musi posiadać stałe źródło dochodów.
Wszystkie powyższe okoliczności
PCPR, jako organizator rodzinnej pieczy
zastępczej, ustala na podstawie przeprowadzonej analizy sytuacji osobistej, rodzinnej i majątkowej. Po przeprowadzeniu weryfikacji, która pozwoli na wydanie
wstępnej akceptacji, kandydaci mogą odbyć szkolenie.
Osoby, które chciałyby podjąć się pomocy dzieciom pozbawionym czasowo
lub trwale opieki rodzicielskiej, zapraszamy do Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie. Nabór kandydatów trwa ciągle,
a wszelkich informacji na temat rodzicielstwa zastępczego, w tym dotyczących
procedur i wymagań, udzielają pracownicy PCPR w Legionowie przy ul. W. Sikorskiego 11 lub pod numerem telefonu
22 76 40 140.
OPRAC. AMZ

Do samodzielności, gotowi... start!
Ruszył projekt „Start w samodzielność”, realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie,
skierowany do osób przebywających w rodzinach zastępczych, Domu Dziecka oraz ośrodkach socjoterapeutycznych
i wychowawczych.

P

rogram obejmie 75 uczestników
w wieku 14 – 25 lat, zamieszkujących teren powiatu legionowskiego. Rekrutacja już się rozpoczęła i potrwa do końca listopada.
Zakwalifikowani do programu będą
mogli przystąpić do treningów kompetencji społecznych oraz życiowych.
Zagwarantowane jest również wsparcie psychologiczne oraz indywidualne poradnictwo zawodowe. Uczestnicy mogą podnieść lub zmienić swoje
kwalifikacje poprzez udział w rozmaitych kursach zawodowych. Harmonogram projektu przewiduje także
zajęcia grupowe w formie wyjazdów
oraz poradnictwo indywidualne.
W ramach zadania wsparciem objęte zostanie także otoczenie uczestnika,
czyli rodzina i lokalna społeczność. Odbędą się warsztaty wzmacniania kompetencji rodzicielskich dla rodzin zastępczych. Zorganizowane zostaną
pikniki i spotkania okolicznościowe.
Realizacja projektu zaplanowana została na trzy lata. Całkowita jego wartość to ponad milion złotych.
80% tej kwoty pokryje dofinansowanie
z Unii Europejskiej, a pozostałe ponad
200 tys. zł to wkład własny Powiatu Legionowskiego.

Fot. Designed by Peoplecreations/Freepik

Historia na konkursie

becnie w powiecie legionowskim
funkcjonuje 136 rodzin zastępczych
– 82 spokrewnione, 40 niezawodowe
i 14 zawodowych (w tym jeden rodzinny
dom dziecka), w których łącznie przebywa
229 dzieci. To imponujący wynik, ale wciąż
potrzeba rodzin niezawodowych, które mogłyby przyjąć pod swój dach dzieci potrzebujące czasowej pomocy.

akceptacji, dokonanej na podstawie oceny spełnienia warunków. Pełnienie funkcji rodziny zastępczej oraz prowadzenie
rodzinnego domu dziecka może być powierzone osobom, które:
1. Dają rękojmię należytego sprawowania
pieczy zastępczej;
2. Nie są i nie były pozbawione władzy
rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona;
3. Wypełniają obowiązek alimentacyjny –
w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego;
4. Nie są ograniczone w zdolności do
czynności prawnych;
5. Są zdolne do sprawowania właściwej
opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone zaświadczeniem lekarskim o stanie zdrowia wystawionym
przez lekarza podstawowej opieki
zdrowotnej oraz opinią o posiadaniu
predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka,
wystawioną przez psychologa;
6. Przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
7. Zapewnią odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe.

Uczestnicy projektu „Start w samodzielność” mogą liczyć na wszechstronne
wsparcie

Osoby zainteresowane, które chciałby uczestniczyć w tym przedsięwzięciu
serdecznie zapraszamy do wypełnienia
dokumentów rekrutacyjnych i przekazania ich do siedziby Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie, ul. gen. Władysława Sikorskiego
11, osobiście lub za wysłać pośrednictwem poczty.

W przypadku pytań lub wątpliwości
prosimy o kontakt z:
• pracownikami socjalnymi:
tel. 22 764 01 40
• asystentem projektu:
tel. 22 764 01 38
• koordynatorem projektu:
tel. 22 764 01 34.
OPRAC. AMZ
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Niepodległość na ludowo w Wieliszewie
W przeddzień obchodów Święta Niepodległości organizatorzy i uczestnicy XIX Festiwalu Pieśni i Tańców Polskich przypomnieli
wszystkim zgromadzonym o rodzimej spuściźnie kulturowej, prezentując tańce i pieśni ludowe z poszczególnych regionów
etnograficznych kraju. Powiat Legionowski był współorganizatorem wydarzenia.

Paweł Kownacki
wójt gminy Wieliszew

Po raz drugi w historii Festiwalu zaprosiliśmy grupę polonijną – po litewskiej
„Perle” z Wileńszczyzny przed dwoma laty, tym razem sięgnęliśmy spuścizny
Polaków zamieszkujących czeskie Zaolzie, goszcząc Zespół i Pieśni i Tańca „Olza”, w którego szeregach tańczy ponad 30 młodych mieszkańców Czeskiego
Cieszyna i okolic. Festiwal stał się wieliszewską specjalnością i oryginalnym
wkładem w świętowanie niepodległości, przypominając o roli jaką w kształtowaniu się polskiej świadomości narodowej pełniły ludowa kultura i dziedzictwo. Dziękuję za możliwość organizacji tak efektownego i ważnego dla lokalnej
społeczności wydarzenia jego współorganizatorom: Gminie Wieliszew, Samorządowi Województwa Mazowieckiego, Powiatowi Legionowskiemu oraz Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego, z którego środków dofinansowano zadanie.

Festiwal jest co roku okazją do prezentacji tych elementów narodowej tożsamości, z których jesteśmy niepodważalnie
i niepodzielnie dumni

Zapraszamy na koncert

Z

okazji Międzynarodowego Dnia
Osób Niepełnosprawnych Powiat
Legionowski serdecznie zaprasza na koncert Moniki Kuszyńskiej
dla osób ze specjalnymi potrzebami
i ich opiekunów, który odbędzie się
30 listopada w Wieliszewie, w sali

im. K. Klenczona przy ul. Modlińskiej 1.
Bezpłatne wejściówki można odebrać w siedzibach Powiatowej Instytucji Kultury w Legionowie, ul. Sowińskiego 15 oraz Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Legionowie przy
ul. W. Sikorskiego 11 (budynek B).

T

egoroczna edycja Festiwalu Pieśni
i Tańców Polskich była wyjątkowa
z uwagi na towarzyszące jej obchody 200. rocznicy urodzin festiwalowego
patrona – Stanisława Moniuszki, którego
twórczość cechowały narodowy charakter oraz liczne ludowe inspiracje, u podstaw których leży przenikający się folklor trzech grup etnicznych żyjących obok
siebie: Polaków, Białorusinów i Litwinów.
Gościem honorowym imprezy była prapraprawnuczka kompozytora – Elżbieta
Janowska-Moniuszko. Festiwal tradycyjnie zainaugurował mazur z opery „Straszny Dwór” w wykonaniu par Zespołu Tańca Ludowego „Promyki”. Na parkiecie

Festiwal to także piękne i kolorowe widowisko

hali sportowej w Wieliszewie widzowie
podziwiali przedstawicieli Polonii czeskiej – Zespół Pieśni i Tańca „Olza” z Czeskiego Cieszyna, na co dzień prezentujący poza folklorem polskim także czeski,
słowacki i morawski oraz gospodarzy –
ZTL „Promyki” z Wieliszewa. W przerwach pomiędzy poszczególnymi blokami tanecznym prowadzący Festiwal
konferansjerzy przypominali najważniejsze wątki z życia Stanisława Moniuszki, a wyświetlane były fragmenty skomponowanych przez kompozytora oper
oraz motywy charakterystyczne dla prezentowanych w poszczególnych tańcach
regionów etnograficznych. Wydarzeniu

towarzyszyły stoiska z kuchnią tradycyjną
i prezentacje ludowego rzemiosła. Wieczór
zakończyła pierwsza Niepodległościowa Potańcówka „Weselmy się!”, do udziału w której organizatorzy zaprosili publikę. O oprawę muzyczną zadbała Kapela
Niwińskich, prezentująca tradycje Mazowsza.
Organizowana od roku 2001 w wigilię
Narodowego Święta Niepodległości impreza ma formułę przeglądu, do którego
corocznie zapraszane są zespoły pieśni
i tańca ludowego, reprezentujące określony region etnograficzny na mapie współczesnej i historycznej Polski.
KALINA BABECKA

Fot. Zuza Krajewska

POWIAT LEGIONOWSKI – KULTURALNIE I NA SPORTOWO
27.11 – Kino Otwarte „Jak pies z kotem”,
GCKiS w Jabłonnie, ul. Modlińska 102,
godz. 19.00
29.11 – Andrzejki w GCKiS w Skierdach,
ul. Nadwiślańska 1, godz. 18.00
29.11 – Rock w MOK. Mistrz i Małgorzata
malowane demonidła, punkowe dźwięki,
magia ekranu; MOK Legionowo,
ul. Norwida 10, godz. 19.00
30.11 – 40 lat z kulturą – koncert
jubileuszowy, sala widowiskowa w ratuszu,
Legionowo, godz. 18.00
1.12 – XV spotkanie Klubu Winylowej Płyty,
Filia MOK Legionowo, ul. Targowa 65,
godz. 14.00
1.12 – prelekcja Krzysztofa Klimaszewskiego
pt. „Wieliszew i okolice w dawnej fotografii”,
Muzeum Historyczne w Legionowie filia
„Piaski”, Al. Sybiraków 23, godz. 15.00
1.12 – Premiera spektaklu „Landru –
morderca kobiet”, sala widowiskowa
w ratuszu, Legionowo, godz.19.00

5.12 – 80. rocznica wypędzenia
żydowskich mieszkańców Serocka,
prelekcja, CKiCz w Serocku,
ul. Pułtuska 35, godz. 12.00
5.12 – Spektakl „Niebezpieczna gra”,
sala koncertowa im. K. Klenczona
w Wieliszewie, godz. 19.00
6.12 – Tribute to Louis Armstrong Troy
„Satchmo” Anderson, sala widowiskowa
w ratuszu, Legionowo, godz. 19.00
7.12 – 41. Biegi Przełajowe o Puchar
Prezydenta Miasta Legionowo, polana
leśna przy ul. Zakopiańskiej w Legionowie,
godz. 12.00
7.12 – Debata o sztuce, Galeria Sztuki
„Na Prostej”, ul. Prosta 2, Jabłonna,
godz. 17.00
8.12 – Mikołajkowe zawody w pływaniu,
pływalnia przy ul. Królowej Jadwigi 11
w Legionowie
8.12 – Mikołajkowy Turniej Szachowy,
DPD Arena Legionowo, godz. 10.00

8.12 – Świąteczny kiermasz sztuki
i rękodzieła, GCKiS w Jabłonnie,
ul. Modlińska 102, godz. 11.00
8.12 – Biegiem dla Stasia – bieg
charytatywny, Warszawa ul. Chlubna 1,
okolice „Dzikiego Zakątka”, godz. 13.00
8.12 – Mikołajki Miejskie – w tajemniczej
krainie krasnali, sala widowiskowa
w ratuszu, Legionowo,
godz. 12.00, 14.00, 16.00
8.12 – prezentacja XII tomu „Rocznika
Legionowskiego”, Muzeum Historyczne
w Legionowie, ul. Mickiewicza 23,
godz. 14.30
15.12 – Jarmark świąteczny,
rynek w Serocku, godz. 16.00
15.12 – Koncert „Jazzowe impresje,
jazzowe kolędowanie”, Pałac PAN
w Jabłonnie, godz. 13.00
15.12 – Pałacowy salon naukowy,
Pałac PAN w Jabłonnie, godz. 14.30
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Michał Perl – mistrz zimowego pływania
Reprezentujący Polskę i Powiat Legionowski zawodnik UKS Delfin Legionowo Michał Perl wygrał wszystkie indywidulane konkurencje, w których wystartował,
zdobywając 7 złotych medali podczas rozegranych na Łotwie zawodów Pucharu Świata w zimowym pływaniu.

Michał Perl

mistrz świata w zimowym pływaniu, reprezentant Polski
i Powiatu Legionowskiego
Była to po raz kolejny dla mnie niesamowita przygoda. Pierwszy raz brałem
udział w Pucharze Świata i oczywiście rezultaty cieszą, lecz bardziej cieszy
mnie to, że tak duża ilość osób coraz to bardziej angażuje się w zimowe pływanie i chce spełniać moje marzenia. Jestem ambitnym zawodnikiem i chciałbym
odwiedzić między innymi takie kraje jak Chiny czy Szwecja, gdzie rozgrywane
są zawody z cyklu Pucharu Świata. To wszystko jest naprawdę nie do opisania.

P

ierwsza odsłona Pucharu Świata
w zimowym pływaniu została zdominowana przez naszego reprezentanta Michała Perla. Zawodnik UKS
Delfin Legionowo wystartował w 7 konkurencjach indywidualnych we wszystkich pokonując rywali. Z Jełgawy na
Łotwie, gdzie w dniach 1-3 listopada rozegrano zawody, Michał przywiózł złote
medale wywalczone w konkurencjach
sprinterskich: 25 m stylami – dowolnym,
klasycznym i motylkowym; 50 m – dowolnym i klasycznym oraz 100 m – dowolnym i klasycznym.
Do Jełgawy przyjechało niemal 300
najlepszych zimowych pływaków z całego świata. Wystartowali reprezentanci
21 krajów. Zawody rozegrano na 25-metrowym basenie przygotowanym przez
organizatorów na rzece Lelupa. Podczas
imprezy pływacy mieli idealne warunki

Michał Perl jest zawodnikiem świadomym, że swoje sukcesy zawdzięcza przede wszystkim ciężkiej pracy, ale również
– po części – wsparciu lokalnej wspólnoty

do uprawiania konkurencji zimowej –
temperatura powietrza oscylowała w granicach 3-5 stopni Celsjusza, wody natomiast – około 3 stopni Celsjusza.
Michał Perl przyzwyczaił nas do okupionych ciężką pracą najlepszych na świecie wyników. Jako reprezentant Powiatu Legionowskiego zdobywał już w tym
roku złote medale podczas mistrzostw
świata w Murmańsku. Obecnie należy
do ścisłej światowej czołówki zimowych
pływaków, a wśród sprinterów jest bezkonkurencyjny.
Turniej Pucharu Świata w Jełgawie był
pierwszym z sześciu zaplanowanych na
sezon 2019/20. Michałowi gratulujemy
kolejnego spektakularnego sukcesu i życzymy zwycięstw w kolejnych edycjach
tej prestiżowej imprezy.
MK

Zimowa Piłkarska Liga Powiatu Legionowskiego

22. Mazowieckie Igrzyska

Turniejami rozegranymi w dniach 23-24 listopada br. zainaugurowała rozgrywki 12. edycja Piłkarskiej
Ligi Powiatu Legionowskiego. Do rywalizacji stanęło tym razem 36 drużyn, czyli łącznie około
400 zawodników.

Za nami międzypowiatowa faza Mazowieckich Igrzysk Młodzieży
Szkolnej Rejonu Legionowo w unihokeju. Reprezentacje Powiatu
Legionowskiego wróciły z turnieju w Zielonce z brązowymi
medalami.

W

dniach 23-24 listopada br. odbyły się pierwsze turnieje
12. edycji Piłkarskiej Ligi Powiatu Legionowskiego. Na boiska wybiegło tym razem około 400 młodych
zawodników. Zawody rozgrywano
na boisku w DPD Arena oraz na hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 1
w Legionowie. Rywalizacja, szczególnie
na szczytach tabel, była wyjątkowo zacięta i wyrównana.

W rocznikach 2008 i 2009 triumfowała Wisła Jabłonna. Depczą jej po piętach
AP Sokół Serock 1 i Żbik Nasielsk. Ten
ostatni również zajął 2. miejsce – w roczniku 2010 – choć zdobył tyle samo punktów, ile zgromadziła zwycięska Legionovia Legionowo 1. O pierwszej pozycji
zadecydowała liczba strzelonych bramek. Podobna sytuacja zaistniała w rocznikach 2011 i 2012. O zwycięstwie decydowały bramki. W roczniku 2011 Wisła

Jabłonna strzeliła ich zdecydowanie więcej, niż drugi AMP GOOL Stanisławów I 1.
Natomiast wśród najmłodszych najwięcej bramek strzeliła Legionovia Legionowo 1, która w bratobójczym pojedynku
wyprzedziła Legionovię Legionowo 3.
Zapraszamy na kolejne odsłony
12. edycji organizowanej przez starostwo
powiatowe Piłkarskiej Ligi Powiatu Legionowskiego.

Piłkarska Liga Powiatu Legionowskiego daje możliwość rywalizowania na każdym poziomie zaawansowania.
Odnajdują się w niej zarówno ci, którzy z futbolem wiążą przyszłość, jak i dzieci traktujące piłkę nożną rekreacyjnie

P

odczas międzypowiatowego
turnieju unihokeja w Zielonce
Powiat Legionowski był reprezentowany przez trzy drużyny Szkoły Podstawowej w Łajskach. Zespoły
wystartowały w kategoriach: chłopcy
„dzieci”, dziewczęta „młodzież” oraz
chłopcy „młodzież”. Każda z tych drużyn zajęła 3. miejsce.

SP w Łajskach już zaczyna przygotowania do przyszłorocznych zawodów! Szkoła jest dumna ze swoich
uczniów – w tym roku wywalczyli oni
9. z rzędu tytuł Mistrza Gminy Wieliszew oraz 7. z rzędu tytuł Mistrza Powiatu Legionowskiego w unihokeju
chłopców „młodzież”.
MK

MK

Szkoła Podstawowa w Łajskach inwestuje w rozwój unihokeja. W tym roku
zorganizowała turniej MIMS, w którym wzięło udział ponad 270 uczniów
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