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Krótko
Podziel się życiem
Serdecznie zapraszamy wszystkich, którzy chcą nieść pomoc potrzebującym do udziału w organizowanych na terenie powiatu legionowskiego akcjach honorowego
krwiodawstwa. Odbywają się one
w mobilnych ambulansach w różnych miejscach w naszym powiecie.
Żeby pomóc nie trzeba wiele: wystarczą dobre chęci i dowód osobisty. Najbliższe zbiórki krwi odbędą
się 9 i 21 marca pod Urzędem Miasta Legionowo i 12 marca w Zegrzu.

Na tym
niebezpiecznym
skrzyżowaniu już
w tym roku
powstanie
rondo.

Rusza rekrutacja

Będzie bezpieczniej
Parkowa, Jagiellońska i część Sobieskiego już w lato zmienią swoje
oblicze. Tak zakłada projekt przebudowy tych ulic przygotowany
przez powiat legionowski.

I

nwestycja realizowana będzie
w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Powiat uzyskał na nią dofinansowanie w wysokości 3 milionów
złotych. Kolejne 3 miliony dołoży
miasto Legionowo.

ków. Aby w przyszłości uniknąć takich sytuacji, zaplanowane tam zostało pełnowymiarowe rondo. Poprawiona zostanie sytuacja pieszych,
dla których powstaną bezpieczne
azyle.
Jednym z najniebezpieczniejszych
skrzyżowań jest zbieg ulic Lwowskiej, Warmińskiej i Sobieskiego,
przechodzącej w Krakowską. Tamtejszy łuk zdecydowanie ogranicza
widoczność. Aby temu zaradzić, „obcięty” zostanie kawałek działki

Przebudowa jest jedną z bardziej
oczekiwanych przez mieszkańców
miasta. Stan nawierzchni Parkowej
od dłuższego czasu pozostawia wiele
do życzenia. Problemem pozostaje
skrzyżowanie Parkowej z Sobieskiego, na którym dochodzi do wypad-

Wspólny bilet zostaje

Dobra wiadomość dla mieszkańców korzystających z usług ZTM i Kolei Mazowieckich. Wspólny bilet
zostaje. Pytanie jednak – jakim kosztem?

P

rzypomnijmy, że Zarząd Transportu Miejskiego, poszukując funduszy ograniczonych mu przez prezydent i radnych Warszawy, postawił poszukać ich u gmin korzystających ze
wspólnego biletu. Gminy podwarszawskie, w tym Legionowo w największej
części, od dawna płacą za skoordynowaną komunikację. Swoją część dorzuca
także Powiat Legionowski.
Jednak tegoroczna propozycja kosztów usługi, przygotowana przez ZTM
oznaczałaby np. dla Legionowa 200%
podwyżki (w 2011 r. miasto dopłacało 800.000 zł, a w tym Warszawa

chce 2,5 mln). Trudno się na to zgodzić, jednak trzeba szukać rozwiązań.
Jednym z nich jest wstępna propozycja prezydenta Legionowa o ograniczeniu obowiązywania wspólnego biletu do stacji Legionowo. Mieszkańcy
wsiadający do pociągu na stacji Legionowo Przystanek musieliby dokupować bilet do Legionowa.
– Propozycja jest co najmniej niedopracowana – mówi Mirosław Pachulski, radny Rady Miasta Legionowo z okręgu nr 1. – Nie sądzę, żeby
dobrym sposobem na rozwiązanie tej
kwestii było dzielenie mieszkańców

na Warmińskiej, róg Krakowskiej,
dodatkowo powstanie tam lewoskręt.
Gruntownie zmieni się także pobocze Jagiellońskiej, gdzie powstaną
nowe chodniki i zwiększy się liczba
miejsc parkingowych. Planowane są
nowe rozwiązania organizacji ruchu,
zwłaszcza przy Zespole Szkolno-Przedszlonym nr 2. O szczegółach
piszemy na str. 6-7, gdzie m.in. przeczytamy relację z konsultacji społecznych.
MiroSłaW PachulSKi

W marcu ruszają zapisy dzieci
do „zerówek” i pierwszych klas szkół
podstawowych na terenie powiatu.
Aby zapisać swoją pociechę do wybranej placówki, rodzice lub opiekunowie prawni powinni zgłosić się
do sekretariatu, wraz z aktem urodzenia dziecka i jego numerem PESEL. Szczegóły dotyczące rekrutacji
znajdują się na stronach internetowych szkół oraz portalach gminnych.

Pokonaj siebie!
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie rozpoczyna realizację V edycji projektu, skierowanego do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, korzystających ze
świadczeń pomocy społecznej i będących w wieku aktywności zawodowej
(15-60 kobiety i 15-64 mężczyźni)
z terenu powiatu legionowskiego, ze
szczególnym uwzględnieniem osób
niepełnosprawnych oraz wychowanków pieczy zastępczej. Wszystkie osoby zainteresowane uczestnictwem
w projekcie „Pokonaj siebie! Udowodnij, że możesz więcej!” proszone są
o kontakt z Powiatowym Centrum
Pomocy Rodzinie w Legionowie
ul. gen. W. Sikorskiego 11, piętro II,
pokój 204, tel.: 22 764 02 04,
lub 22 764 02 05

Co z Biblioteką?

miasta. Oszczędności musimy poszukać np. w weekendowych kursach
Szybkiej Kolei Miejskiej.
Legionowo opracowało wstępne
propozycje zmniejszenia kosztów
wspólnego biletu. Rozważana jest likwidacja weekendowych kursów S9,
która wozi głównie „powietrze”. Jeśli
nie, to może trzeba ograniczyć kursowanie linii S9. Na pewno jednak ZTM
powinien ograniczyć swój apetyt
i dojść do porozumienia z gminami.
Wspólny bilet jest potrzebny wszystkim. Także Warszawie.
JK

Legionowscy Radni na lutowej sesji podjęli decyzję o przyszłości Filii
nr 1 Miejskiej i Powiatowej Biblioteki
Publicznej – przegłosowany został
projekt uchwały o zamiarze likwidacji tej placówki. Księgozbiór znajdujący się obecnie w filii przeniesiony zostanie do siedziby głównej, na ul. Broniewskiego 7. Docelowo oferta wszystkich filii Biblioteki zostanie połączona
w jedną, która mieścić się będzie
w nowym budynku dworca. Dyrektor
Biblioteki podkreśla, że podjęta
uchwała nie oznacza likwidacji Filii
nr 1. Jest to jedynie intencja, a najbliższe miesiące to czas na rozmowy,
dyskusje i planowanie szczegółów
przyszłej działalności placówki.
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Dzieci mówią...
Co to jest sport, co to są igrzyska?
– te pytania zadaliśmy przedszkolakom z Grupy VI „Starszaki”, z Przedszkola Miejskiego nr 3 im. Koszałka Opałka
w Legionowie, którymi opiekuje się pani Maryla Liszkiewicz.

Słowniczek
sportowy
alicja
Popławska
Co to jest sport? – według mnie
sport to jest tenis i można w niego
zagrać w lato. Moja koleżanka gra
w tenisa. Nazywa się Tosia. Nasza
znana narciarka nazywa się
Justyną Kowalczyk. Ja niedawno
z mamą byłam na łyżwach i się
przewróciłam i mama mi tutaj
przejechała łyżwem, bo się
przewróciłam.
Co to są igrzyska? – igrzyska to są
takie piłkarskie zawody, w których
biorą udział dwie drużyny.
W takiej drużynie jest ośmiu
piłkarzy. Według mnie na boisku
najważniejszy jest oczywiście
bramkarz. Jego rola jest taka, żeby
łapać piłkę i żeby nie wpadła
do siatki.

Kornelia
Wiśniewska
Co to są igrzyska? – według mnie
igrzyska to są samochody.
W takim aucie jest 3 lub 5
kierowców i każdy z nich prowadzi
ten pojazd. Podczas takich igrzysk
nie zdarzają się wypadki i nie ma
rannych.

Z dziećmi rozmawiał
Marcin Dembowski

antonina
Stafiej
Co to jest sport? – według mnie
sport to pływanie. Już nie oglądam
pływania, ale kiedyś oglądałam
z rodzicami. W tym sporcie
podoba mi się wszystko.

Karol
Kubalski
Co to jest sport? – według mnie
sport to ćwiczenia. Ja chodzę
na judo i walczę z moim kolegą
Marcelem. Żeby uprawiać
judo potrzebne jest kimono, ja
mam białe. Na razie zdobywam
medale. Judo trenuję dwa roki.
Co to są igrzyska? – igrzyska to
mistrzostwo. Według mnie, aby je
zdobyć potrzebna jest wiedza
i umiejętności.

Bartek
Kowalewski
Co to są igrzyska? – według mnie
takie igrzyska to bieganie, można
biegać na takiej ulicy, gdzie nie
jeżdżą auta. Biega się tam na dystansie dwudziestu metrów. Biega
tam zwykle ogromna liczba uczestników, aż do nieskończoności.

Bartosz
Szott
Co to jest sport? – według mnie
sport to jest futbol amerykański.
To jest bardzo popularny sport, ale
tylko w Ameryce. Ja oglądałem to
w telewizji.

Katarzyna
Kiraga
Karolina
Ż̇ochowska
Co to jest sport? – według mnie
sport to są narty. Ja jeżdżę na nich
w Zieleńcu z panią, która mnie
uczy. Ja się uczyłam dwie godziny
i teraz zjeżdżam ze stromej góry
tak szybko, że aż hamulec nie
działa.

Co to jest sport? – według mnie
sport to też rower. Najbardziej
w jeździe na rowerze podoba mi
się to, że jeżdżę na dwóch kółkach, a wcześniej jeździłam
na czterech i tata mi pomagał.

Przemek
Zolich
łukasz
Wojcieszak
oskar
Solecki
Co to jest sport? – ja jeżdżę
na rolkach u babci na wsi na drodze asfaltowej. Babcia nie jeździ ze
mną.
Co to są igrzyska? – żeby zdobyć
mistrzostwo potrzebny jest duch
walki. Igrzyska to też ściganie się
motorami. Zwykle ściga się dwanaście motorów.

Co to jest sport? –a według mnie
sport to jest siatkówka. Kiedyś
grałem z kolegami i z tatą
na boisku w Legionowie koło
mojego domku. Według mnie
sport to też sztuki walki, np.
Taekwon-do. Tam się walczy
z kimś. Można też czasem
podczas takiego treningu złamać
sobie rękę.
Co to są igrzyska? – igrzyska to
tam pływają, zawody są. Według
mnie takie igrzyska trwają rok.
Do wygrania tam są medale,
puchary. Może też tam wygrać
dom.

Co to jest sport? – według mnie
sport to jest piłka nożna. Ja
oglądałem futbol amerykański
na kanale HBO D4.
Co to są igrzyska? – według mnie
igrzyska to mistrzostwa siatkówki,
np. Polacy przeciwko Czechom lub
inne, bo ja widziałem taki mecz
w telewizji. Wygrała wtedy Polska.

Szymon
Stępniewski
Co to są igrzyska? – według mnie
igrzyska to zjeżdżanie na nartach.

sport...
...to forma aktywności człowieka,
mająca na celu doskonalenie jego sił
psychofizycznych, indywidualnie lub
zbiorowo, według reguł umownych.
W odróżnieniu od rekreacji w sporcie znajdziemy element rywalizacji.
Można go podzielić na dwa główne rodzaje:
• sport wyczynowy, czyli uprawiany
dobrowolnie w drodze rywalizacji
dla uzyskania maksymalnych wyników sportowych,
• sport profesjonalny – rodzaj sportu wyczynowego uprawianego
w celach zarobkowych.
igrzyska...
...to impreza międzynarodowa, najstarsza i zarazem największa impreza sportowa, której pełna nazwa
brzmi „igrzyska olimpijskie”. Organizowana co 4 lata.
Pierwsze igrzyska olimpijskie odbywały się w Olimpii w Grecji.
Pierwsze udokumentowane igrzyska
odbyły się w roku 776 p.n.e.
Nowożytne igrzyska olimpijskie
odbywają się od 1896 roku (letnie
igrzyska olimpijskie), kiedy to po raz
pierwszy zorganizowano je w Atenach. Zimowe igrzyska olimpijskie
w czasach nowożytnych po raz
pierwszy odbyły się w 1924 r.
w Chamonix.
Nowożytne igrzyska olimpijskie
nawiązują do tradycji starożytnych
igrzysk greckich. Przez większość
sportowców są traktowane jako najważniejsze zawody sportowe, a złoty
medal olimpijski, jako najcenniejsze
trofeum.
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Wyrok na Janosika
Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok w sprawie przepisów o tzw. „janosikowym”. uznał, że zapisy te są częściowo niezgodne z Konstytucją rP.
dotycząca niekonstytucyjności „janosikowego” odbyła się 4 grudnia 2012 roku, o czym pisaliśmy w poprzednim
numerze Kuriera. 31 stycznia 2013,
na trzeciej z kolei rozprawie, Trybunał
Konstytucyjny uznał, że przepisy kwestionowane przez samorządowców są
niesprawiedliwe i niezgodne z zasadami tworzenia prawa, ale w większości
nie naruszają Konstytucji. Według TK
niekonstytucyjny jest tylko jeden
z trzech zakwestionowanych przez
Warszawę i Kraków przepisów. Trybunał skieruje do sejum postanowienie
sygnalizacyjne, wskazujące na błędy
systemu wyrównującego dochody samorządów, m.in. w zakresie 98% stawki naliczania wpłat powiatów do budżetu państwa.

Zarzuty wobec przepisów o “janosikowym” prezentowali
przed TK przedstawiciele m.st. Warszawy i Krakowa

R

ok 2012 był batalią o próbę zmiany ustawy dotyczącej tzw. „janosikowego”. Koalicja Powiatów
pod przewodnictwem starosty legionowskiego Jana Grabca organizowała
m.in. liczne konferencje prasowe, debaty oraz seminaria dla posłów i samorządowców z całego kraju, by pokazać
wady mechanizmu wyrównującego
dochody jednostek samorządu terytorialnego, który został wprowadzony
w 2003 roku. Przypomnijmy, że danina zwana „janosikowym”, którą niektóre samorządy muszą odprowadzać
do budżetu państwa, jest szczególnie
niesprawiedliwa i szkodliwa dla powiatów ziemskich takich, jak Warszawa,
Kraków czy Powiat Legionowski.
W przypadku tego ostatniego na przy-

kład, 98% „nadwyżki” podatków płaconych przez mieszkańców powiatu, jakie trafiają do samorządowego budżetu, musi być zwrócone do budżetu państwa. Pozbawia to powiatowy samorząd możliwości realizowania inwestycji i podstawowych potrzeb mieszkańców. Liczby mówią same za siebie:
w 2012 roku Powiat Legionowski zapłacił 7,8 mln zł „janosikowego”,
w 2013 roku będzie to 7,2 mln zł. Gdyby zsumować wpłacone z tego tytułu
do budżetu państwa w ostatnich latach
pieniądze okazałoby się, że jest to kwota daleko większa od wszelkich środków, jakie można było pozyskać z funduszy europejskich.
Po wielu miesiącach prac Podkomisji Sejmowej, współpracującej z przed-

stawicielami Koalicji Powiatów, został
wypracowany nowy projekt, dzięki
któremu w Polsce nie byłoby samorządu, który straciłby chociaż złotówkę
na zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Niestety 23 lipca 2012 r. na wspólnym posiedzeniu Komisji Samorządu oraz
Komisji Finansów Publicznych projekt ten został odrzucony.
Przepisy regulujące naliczanie tzw.
„janosikowego” zostały również zaskarżone do Trybunału Konstytucyjnego przez m. st. Warszawę i Kraków.
Przedstawiciele Koalicji Powiatów nadzieję na zmianę tej niesprawiedliwej
ustawy pokładali w wyroku Trybunału
Konstytucyjnego. Pierwsza rozprawa,

Zdaniem Trybunału częściowo niezgodny z konstytucją jest art. 36 ust. 4
pkt 1 ustawy z 13 listopada 2003 r.
o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Przepis ten nie określa
kryteriów, jakimi ma kierować się Minister Finansów przy rozdzielaniu rezerwy powstałej z pobierania opłat
tzw. „janosikowego”.
O dalszych losach ustawy będziemy informować na bieżąco.
KaTarZyna ŚMieTanKo
Joanna KaJDanoWicZ

Jan Grabiec,
starosta legionowski
Zmiana systemu naliczania „janosikowego” ma zasadnicze znaczenie dla
rozwoju powiatu legionowskiego. Dotychczas jesteśmy zmuszeni do oddawania calej nadwyżki dochodów powiatu, co sprawia, że po zapłaceniu nie stać
nas na realizowanie podstawowych zadań, oczekiwanych przez naszych
mieszkańców. Dlatego podejmiemy wszystkie dostępne prawem kroki, zmierzające do zmiany tego systemu. Po pierwsze będziemy przekonywać posłów, że postanowienie sygnalizacyjne Trybunału, wskazujące na wady
w systemie, powinno zostać jak najszybciej zrealizowane przez sejm w postaci zmian w ustawie. Jeśli te działania nie odniosą skutku, przygotujemy
kolejną skargę konstytucyjną i wspólnie z powiatami pokrzywdzonymi
przez „janosikowe” skierujemy ją do Trybunału Konstytucyjnego.

Misja: Profesjonalna obsługa
Wdrożenie i stosowanie "Standardów Obsługi Klienta" ma być gwarancją
profesjonalnej obsługi klientów w legionowskim starostwie. Oficjalnie
zaczną obowiązywać od kwietnia tego roku.

„S

tandardy Obsługi Klienta
w Starostwie Powiatowym
w Legionowie” to zbiór zasad
i wskazówek dla urzędników. Ich wprowadzenie ma sprawić, że starostwo będzie miejscem, do którego klienci przychodzą wiedząc, że spotkają się z profesjonalną, zaangażowaną i życzliwą obsługą. Tak postawiony cel ma zostać
osiągnięty dzięki ujednoliceniu podejścia do klientów oraz wprowadzenie
zasady, że ich satysfakcja jest jednym
z najważniejszych celów pracy urzędników.
Opracowanie, przygotowane przez
zespół pracowników starostwa, to
swego rodzaju poradnik, który zawiera wytyczne co do organizacji pracy
i stanowiska pracy, sposobu postępowania i zachowania w kontaktach

z klientami czy zarządzania kolejką.
Dla doświadczonych pracowników
urzędu mają stanowić wsparcie
w świadczeniu usług najwyższej jakości. Dla nowych – pomoc, dzięki której
okres nauki i wdrażania się w obowiązki nie obniży standardu obsługi.
Co to będzie oznaczać dla osób załatwiających swoje sprawy w legionowskim starostwie? Starosta legionowski Jan Grabiec wskazuje szereg
korzyści dla klientów urzędu. – Chcemy, by nasi klienci czuli się ważni,
wiedzieli, że szanujemy Ich czas, by
załatwiając u nas sprawy mieli poczucie komfortu i bezpieczeństwa. Osiągnąć to można wówczas, gdy normą
jest powtarzalność i przewidywalność
obsługi, będące wyrazem fachowości
urzędników. W starostwie nie ma
miejsca na uznaniowość decyzji, stawiamy na skuteczność i profesjonalizm. – tłumaczy Grabiec.
Pomysł wprowadzenia „Standardów” to przeniesienie dobrych praktyk, które od lat z powodzeniem są

stosowane w wielu organizacjach. Dotąd takie „instrukcje obsługi” funkcjonowały przede wszystkim w sektorze prywatnym, teraz idea zawitała
również do administracji. – Urząd to
firma świadcząca usługi administracyjne, nie ma więc powodu, by w obsłudze klienta nie stosować najlepszych wzorców, sprawdzonych w biznesie na całym świecie. – mówi starosta. Klient jest dla nas najważniejszy
i dla niego chcemy się doskonalić.
– dodaje.
Powiatowe „Standardy” zostały podzielone na kilka modułów i będą
sukcesywnie wprowadzane w życie.
To, jak urzędnicy radzą sobie z ich
stosowaniem będzie monitorowane
zarówno przez kadrę zarządzającą,
jak i poddane ocenie odwiedzających
urząd klientów. Ci ostatni będą mogli
wyrazić swoją opinię wypełniając ankietę – czy to na miejscu w starostwie, czy też za pośrednictwem Internetu.
Joanna KaJDanoWicZ
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(Nie) koniec dialogu
„Strategia Przewidywania i Zarządzania Zmianą Gospodarczą w powiecie legionowskim do 2020 roku”
to dokument, który powstał w wyniku wspólnej pracy przedsiębiorców, organizacji pozarządowych i
instytucji publicznych z powiatu legionowskiego w ramach legionowskiego Forum Dialogu.

P

onad rok trwały prace w formie
warsztatów dla organizacji pozarządowych, przedsiębiorców
i instytucji publicznych, których celem była po pierwsze diagnoza sytuacji na lokalnym rynku pracy, a następnie znalezienie rozwiązań, które
można wykorzystać, by zmieniać ją
na lepsze. Zaangażowanie w projekt
przedstawicieli trzech sektorów: społecznego, publicznego i przedsiębiorczości, pozwoliło spojrzeć na lokalne
problemy z różnej perspektywy. Spotkania uczestników Forum stały się
okazją do wymiany doświadczeń
i nawiązania współpracy pomiędzy
tymi grupami. Pozwoliły również
obalić wiele stereotypów, funkcjonu-

jących w świadomości lokalnych
przedsiębiorców,
społeczników
i urzędników w odniesieniu do pozostałych uczestników powiatowego życia społecznego.
W projekcie uczestniczyło blisko 90 podmiotów. Strategia, w której
zebrane zostały wyniki ich pracy, jak
również wskazane możliwe kierunki
działań, mających na celu zapobieganie wzrostowi bezrobocia, została zaprezentowana na spotkaniu kończącym projekt 30 stycznia 2013 r. Liderem projektu była Gmina Miejska Legionowo, a partnerami Starostwo Powiatowe w Legionowie, Powiatowy
Urząd Pracy w Legionowie oraz Powiatowa Izba Gospodarcza.

Dokument prezentowany na koniec
prac Legionowskiego Forum Dialogu
nie jest jedynym owocem projektu.
W odpowiedzi na zgłaszane przez
uczestników projektu oczekiwania
i potrzeby zorganizowana została
m.in. debata na temat dostosowania
oferty szkół zawodowych z terenu powiatu do potrzeb lokalnego rynku
pracy, jak również szkolenia z pozyskiwania środków z programów unijnych. Ponadto uczestnicy nawiązali
współpracę przy działaniach na rzecz
społeczności powiatu, pisząc i realizując wspólne projekty.
Choć formalnie prace Legionowskiego Forum Dialogu się zakończyły, nie
oznacza to końca współpracy pomiędzy
uczestnikami projektu i rozszerzania jej
o kolejne podmioty, funkcjonujące w lokalnej społeczności. Ze Strategią, której
integralną częścią jest wykaz uczestników ze wszystkich trzech sektorów
wraz z danymi kontaktowymi, można
się będzie wkrótce zapoznać na stronie
www.legionowo.pl w zakładce Legionowskie Forum Dialogu lub w biurze
projektu w Urzędzie Miasta Legionowo
przy ul. Piłsudskiego 41 (II piętro,
pok. 3.23, tel. 22 7664073/74).
Joanna KaJDanoWicZ

Cyfryzacja
puka
do
drzwi
19 marca w naszym powiecie zostanie wyłączony analogowy sygnał
telewizyjny. Jeśli mamy telewizor nie przystosowany do odbioru
telewizji cyfrowej, najwyższy czas, by się do tego przygotować.
Cyfryzacja – co to takiego?
Cyfryzacja telewizji naziemnej to
zastąpienie techniki nadawania analogowego nowoczesną techniką cyfrową. W Polsce wyłączenie nadajników analogowych ma nastąpić nie
później niż 31 lipca 2013 r.
Tradycyjne analogowe odbiorniki
telewizyjne nie są zdolne do odbioru
emisji cyfrowych. Jeśli mamy taki telewizor i nie chcemy go wymieniać,
niezbędne będzie zastosowanie jednego z poniższych rozwiązań:
• zakup odpowiedniego urządzenia
umożliwiającego odbiór sygnału
cyfrowego, zwanego set-top-boxem (STB) lub popularnie – dekoderem (koszt ok. 150 – 200 zł),
• wymiana analogowego telewizora
na cyfrowy odbiornik telewizyjny
(iDTV).
Kupując dekoder upewnijmy się,
że spełnia poniższe wymagania
techniczne:
• dla sygnału wizji obsługę formatu
SDTV i HDTV kodowanych w systemie MPEG-4 część 10 (dokładniej H. 264/AVC);
• dla sygnału fonii obsługę formatów od mono, poprzez stereo i dwa
dźwięki aż do dźwięku dookólnego 5.1. kodowanych w systemie

MPEG-2 Warstwa II i E-AC-3 (Dolby Digital Plus).
Dla osób, które korzystają z usług
operatorów kablowych/satelitarnych
i nie są zainteresowane odbiorem
programów telewizji naziemnej, nic
się nie zmieni.
Telewizję cyfrową można też odbierać za pomocą komputera. W takim wypadku należy do niego dokupić odbiornik telewizji cyfrowej podłączany np. przez port USB, złącze
ExpressCard lub PCI-E. Przy zakupie należy zwracać uwagę na zgodność z przyjętym standardem (DVB-T i MPEG-4), podobnie jak w przypadku dekodera.

Uważajmy na nieuczciwych sprzedawców
Na zachodzących w związku z cyfryzacją zmianach zarobić chcą niestety również przestępcy. Z sygnałów
dochodzących do Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji wynika, że
pojawili się nieuczciwi akwizytorzy
i sprzedawcy, którzy żerując na niedostatecznej wiedzy kupujących namawiają do kupna np. odbiorników
satelitarnych i podpisywania umów
abonamentowych, wmawiając, że są
one niezbędne do odbioru naziemnej
telewizji cyfrowej. Zdarza się również, że podają się za przedstawicieli
operatorów telewizji cyfrowej i przekonują, szczególnie osoby starsze, że
przestroją im telewizor, aby odbierał
sygnał cyfrowy albo proponują im,
aby kupili dekoder. Oferują urządzenia, których nigdy nie dostarczają
lub które sprzedają drożej, niż wynosi cena rynkowa. Warto więc zachować czujność i w sprawie dostosowania swojego telewizora do nowej techniki pomocy szukać jedynie
w sprawdzonych i zaufanych punktach sprzedaży.
Joanna KaJDanoWicZ
na podst.: www.cyfryzacja.gov.pl

Roman Smogorzewski,
Prezydent Legionowa

Nasze spotkania w ramach „Legionowskiego Forum Dialogu” dały szansę
do dyskusji, poznania problemów jakie dotykają miasta, pracodawców i przede
wszystkim mieszkańców. Wspólnie mieliśmy szansę wymiany doświadczeń
i pomysłów na poprawienie sytuacji bezrobotnych zarówno w samym Legionowie, jak i w powiecie. Może efekty nie są wymierne, widoczne gołym okiem
– na to jeszcze za wcześnie, ale już owocują i dają dobrą bazę na przyszłość
– wskazują kierunki jakie powinniśmy obrać by przeciwdziałać stagnacji jaka
dosięgnęła rynku pracy w całym kraju. Jestem przekonany, że zakończenie
projektu nie będzie finiszem współpracy między uczestnikami Forum.”

Roman Biskupski,

Prezes Stowarzyszenia Pomocy
Potrzebującym „Nadzieja”
Przystępując do projektu w sierpniu 2011 r. mieliśmy świadomość, że od samego tylko udziału bezrobocie w powiecie nie spadnie. Oceniam, że spotkania nasze dały konkretne pozytywne efekty. Zaczęły rozmawiać między sobą podmioty, mające wpływ na ten problem. Władze samorządowe miasta i powiatu,
przedsiębiorcy i organizacje pozarządowe. Poznaliśmy się, pokazaliśmy swoje
widzenie problemu bezrobocia opisując je w naszych warsztatach, zdefiniowaliśmy swoje pretensje i oczekiwania. Dzięki Forum powstały nowe inicjatywy,
nowe projekty, które nasze stowarzyszenie realizuje, np. wspólnie z OPS i PUP
w Legionowie w ramach projektu WRZOS. Tych inicjatyw będzie na pewno więcej. SPP „NADZIEJA” ma w tym kierunku wiele propozycji.
Najważniejsze zadanie, które stoi obecnie przed nami, to nie zaprzepaścić tego
tak trudno wypracowanego dorobku, aby te dokumenty nie zostały w szufladach. Ale to zależy już tylko od pana Prezydenta Romana Smogorzewskiego,
Starosty Jana Grabca i wszystkich pozostałych uczestników Forum. Na ile starczy nam determinacji, woli współdziałania i współpracy w rozwiązywaniu żywotnych problemów mieszkańców miasta i powiatu legionowskiego. Ja i nasze
stowarzyszenie deklarujemy chęć takiej współpracy i współdziałania.
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Morze otwartych serc

Koncert charytatywny na rzecz małego Kacpra udowodnił, że nasz powiat zamieszkują ludzie
o wielkich sercach. akcja zbierania pieniędzy na operację serca dla małego Kacpra zakończyła się
ogromnym sukcesem – zebrano ponad 21000 zł.

Kiermasz, na którym znalazły się różności przekazane przez ludzi dobrej woli, cieszył się
ogromnym powodzeniem

Czytaj on-line
Dzięki szczodrości
mieszkańców powiatu
Kacper ma coraz
większe szanse
na wyzdrowienie

W

niedzielę 17 lutego Urząd
Miasta Legionowo wypełnił
się gwarem i śmiechem dzieci. Na koncert przybywały całe rodziny. Organizatorzy zapewnili bowiem
moc atrakcji – nie tylko dla najmłodszych.
Dzieci mogły pomalować sobie buzię u pań z Bajkowego Domu, przebrać się w jeden z bajkowych kostiumów udostępnionych przez wypożyczalnię strojów przy ul. Hubala, zagrać w grę z Kapitanem Wyderką
i zrobić fantazyjny słoiczek z kolorową solą. Dorośli natomiast mogli skorzystać z konsultacji dietetycznej, rehabilitacyjnej i podologicznej. Dużym
zainteresowaniem wszystkich zebranych cieszyły się loteria i kiermasz,
na których można było zdobyć fantastyczne przedmioty.

Główna część imprezy – koncert
charytatywny, która odbywała się
na sali widowiskowej, również przyciągnęła tłumy. Niezastąpiony prowadzący, w którego rolę wcielił się Adam
Aksamit, zadbał o to, aby widownia
nawet na chwilę nie opuszczała sali.
Na scenie pojawiło się wielu artystów,
a ich występy były ciekawe i niepowtarzalne. Także gwiazdy przyszły,
aby wesprzeć Kacperka. Artur Żmijewski odczytał bajkę, a potem zlicytował książkę, w którą wpisał dedykację. Andrzej Krzywy przyniósł na licytację płytę zespołu De Mono i zdjęcie
zrobione podczas kręcenia jednego
z teledysków. Pojawiła się także Zofia
Klepacka, medalistka olimpijska, która na rzecz Kacpra podarowała podpisaną przez siebie kamizelkę. Cała
trójka schodząc ze sceny siadała

na specjalnej, czerwonej kanapie VIPów, aby rozdawać autografy i robić
sobie zdjęcia z fanami.
Pomiędzy występami prowadzone
były licytacje. W ich trakcie sprzedano m. in. koszulkę i piłkę z autografami reprezentacji Polski, obraz autorstwa Jeremiasza Popiela, kurtkę Roberta Kubicy oraz koszulkę i autograf
Joanny Paprockiej. Najważniejsze jednak były ręcznie robione serca przygotowane przez Starostę, Wicestarostę, Wójta Gminy Wieliszew i Skarbnika Powiatu.
Dziękujemy wszystkim, którzy
włączyli się w organizację koncertu,
ponieważ bez nich impreza nie odniosłaby tak spektakularnego sukcesu.

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w legionowie ma
nową propozycję dla miłośników czytania – dostęp do książek
przez internet. nowa usługa pod nazwą „iBuK libra” działa
od stycznia 2013 r.

„I

BUK libra” to pierwsza i największa w Polsce czytelnia książek on-line. W serwisie http://libra.ibuk.pl można znaleźć podręczniki
akademickie, publikacje naukowe i poradniki z różnych dziedzin wiedzy oraz
literaturę piękną. Miejska i Powiatowa
Biblioteka Publiczna w Legionowie wykupiła dostęp do 597 publikacji, a dostęp do kolejnych
kilkudziesięciu
otrzymała bezpłatnie.

Z książek dostępnych
w bazie można korzystać bezpłatnie z komputerów
w czytelni przy ul. Wł. Broniewskiego 7. Poza czytelnią – z dowolnego
komputera z dostępem do Internetu
(w tym w: wypożyczalni, czytelni internetowej, Filii nr 1 i Filii nr 3)
po otrzymaniu kodu PIN do zdalnego logowania (wydawane są tylko
czytelnikom Biblioteki).

MarTa ŻMiJeWSKa

Kody PIN wydawane są w:
• Wypożyczalni Biblioteki Głównej,
ul. W. Broniewskiego 7

• Filii Nr 1, ul. gen. J. Sowińskiego 15
• Filii Nr 2, ul, Targowa 65
• Filii Nr 3, ul. gen. Bolesława
Roi 4a
Aby uzyskać dostęp do publikacji
konieczne jest jednorazowe założenie osobistego konta
myIbuk, umożliwiającego m.in. korzystanie
z
zaawansowanych
funkcji do pracy z tekstem (wyszukiwanie
wewnątrztekstowe, dodawanie zakładek, zaznaczanie
fragmentów tekstu, wprowadzanie
własnych notatek, tagowanie fragmentów).
Lista tytułów dostępnych przez
Internet oraz instrukcja korzystania
z usługi znajdują się na stronie internetowej Biblioteki pod adresem
www.bibliotekalegionowo.pl.
oPr. JK

źródło: www.bibliotekalegionowo.pl

Nowy komendant
policji
N

Akcję wsparł Artur Żmijewski, który poprowadził część licytacji

Andrzej Krzywy z De Mono skrócił urlop by pomóc Kacprowi

adkomisarz Paweł
Piasecki
został
z końcem lutego
powołany na stanowisko
Komendanta Powiatowego
Policji w Legionowie.
Po przejściu na emeryturę
poprzedniego szefa powiatowej policji Wojciecha Wołkowicza
pełnił obowiązki komendanta powiatowego.
Paweł Piasecki pracuje w policji
od 22 lat. Wcześniej zajmował wiele

kierowniczych stanowisk, był m.in. zastępcą
naczelnika Wydziału
Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji, zastępcą Komendanta Powiatowego Policji w Pruszkowie oraz
Zastępcą Komendanta Rejonowego
Policji Warszawa III.

źródło:
kpplegionowo.policja. waw.pl
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Przebudowa Parkowej, Sobieskiego i Jagiellońskiej

Konsultacje na tak
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Po raz kolejny poruszona została
także sprawa budowy przez kolej tunelu pod torami. Mieszkańcy chcieli
wiedzieć, kiedy wreszcie inwestycja
zostanie zakończona. Zastępca prezy-
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Przebudowa Parkowej, Jagiellońskiej i Sobieskiego ma ruszyć wiosną.
Inwestycja będzie na bieżąco monitorowana, wprowadzane w życie będą
także wnioski z konsultacji społecznych. Gdy tylko otrzymamy od wybranego wykonawcy harmonogram robót
– zamieścimy go w „Kurierze”.
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denta Lucjan Chrzanowski poinformował, że według zapewnień PKP tunel ma być gotowy w drugiej połowie
roku.

przebudowy ich nie obejmuje. Nie zabrakło pytań o ścieżki rowerowe
i miejsca parkingowe wzdłuż Jagiellońskiej. Przedsiębiorcy z pawilonu
handlowego na rogu Jagiellońskiej
i Piłsudskiego byli zaniepokojeni
zmniejszeniem chodnika, na którym
parkują ich klienci.

Spore zainteresowanie zebranych
wzbudziła sprawa przejść dla pieszych wzdłuż ul. Sobieskiego. Tędy
przechodzą dzieci do ZSP nr 2. Chodzi głównie o przejścia przy ul. Gnieźnieńskiej oraz Chrobrego. Starosta zapewnił, że powiat dokładnie zanalizuje możliwości zmian i zaproponuje
najlepsze rozwiązania dla bezpieczeństwa przechodniów w projektach
przebudowy odcinków ul. Krakowskiej i Sobieskiego, na których znajdują się te przejścia, ponieważ prezentowany na konsultacjach projekt

• modernizację ulicy i wybudowanie
chodników na Parkowej od strony
szkoły do Sobieskiego, i dalej
w stronę Krakowskiej,
• wybudowanie nowych zatok autobusowych na Parkowej przebudowę
chodników i budowę nowych
miejsc parkingowych wzdłuż Jagiellońskie,
• modernizację skrzyżowania Jagiellońskiej z Piłsudskiego, m.in. poprzez budowę prawoskrętu dla jadących od Przystanku w Piłsudskiego.
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odczas konsultacji społecznych
w sprawie przebudowy ulic Jagiellońskiej, Parkowej i Sobieskiego
mieszkańcy największą uwagę przywiązywali do bezpieczeństwa na tych drogach.
Przebudowa zakłada m. in:
• wybudowanie ronda na zbiegu Sobieskiego i Parkowej z bezpiecznymi przejściami dla pieszych, tzw.
azylami,
• modernizację łuku Sobieskiego-Krakowska na wysokości ul. Lwowskiej z wybudowaniem lewoskrętu
we Lwowską,

7.
.32
79

D-1
PR 5
J

30,0
0

km:

0+11
4.64
79.2 W
9
d8

A
7,60

A

Wd9
km:

79.1 0+144.
6
48

2,40

3,50

3,50

km:
0+14
4.
79.148 W
6 d10

6,50

2,00

2%

2%

Wd1
1 km:

8,20

79.1 0+170.
5
08

2%

2%

km:

KKP-P
5,10

0

2,00

7,0

6,60

2,00

D-15
prj

2,00

15
,00

IEG
O
IESK
SOB

4,00 2,50
3,50

B

A III

km:0+334.60 Wd55
79.07

km:0+323.28 Wd53
79.03

km:0+288.40 Wd51
78.89

2,00

km:0+247.55 Wd49
78.73

1,20
1,90

km:0+228.90 Wd47
78.76

km:0+220.76 Wd45
78.80

D-15
PRJ

d41
km:0+153.46 W
79.11

3
km:0+188.3 Wd43
78.94

2,00

2,00

D

2,00

1,50

km:0+124.7
7
79.24 Wd39

JAN

km: 0+334.60

Wd54 79.07

3,50 3,50

4,20

2%

3,00 3,00

4,20

2%

0+200

2%

4,20

2%

2,50 4,20

R30,00

3,00

0+300

8,80

19,30

10,00

Ø125

km: 0+323.28

2,50

km: 0+247.55

Wd48 78.73

ÓT

km: 0+288.40

OB

Wd50 78.89

A!R
IC

Wd52 79.03

AN
GR

km: 0+220.76

km: 0+228.90

Wd44 78.80

Wd46 78.76

km: 0+189.22

,00

Wd42 78.94

R8,00

3.46

R8

K K:!0+192.69
L=400.571

79.11

3,00

Wd40 km: 0+15

1,50

D

4.77

P K:!0+145.1
R1=220.00 0
0

79.24

20,00

4,00
km:0+096.7
5
79.42 Wd37

OBIE KO: K
SKIE m=0+
3
GO
: 0 05 74

KKP L=18.6
9
: 0+
287 8
.04

9
Wd1

III S

A=
2
:!0+ 5.000
276
.62

C

JAN
A

R
K: 4=60
!0+
.
2 6 000
1.5
7

8
79.4

P

: 0+

KP

297.
79.321 W
1 d25

km:0+088.5
0
79.49 Wd35

0
2,0
R1

2,00

1

2%

km:
0+

Wd38 km: 0+12

1,50
2,00

0

R12,00

2,0

km
:0
+2
5
79 0.07
.30
W

d2

KK
-P

2,00

R30,00

2%

2%

0

UL.

3,50

06

4,00

20,00

0+100

4%

2,5

3,80

Wd36 km: 0+09
79.42 6.75

C

3,5
0

3

0+3

15,00

R1,25

,00
R4

0

271.
79.2 63
0 Wd2

OW
Y

L=35.965
PZ: 0+225.61

0

0

2,5

2%

0+3
00

0
2,0
R1

0,0

4,0
0

km

79.3 297.
21
1

GRAN
ICA!R
OBÓT

8

R1,25

4,0

R12,00

271.
63

2%

RZE
BU D

Ø2

R1

UL.

B

.36

0

R4,00

07

Wd2
2 km: 0+

2%

d1
W
.47

0

0
2,0
0

2%

Wd2
4 km: 0+

79

R8,0

41.79
79.26 Wd33

km: 0+0
29.61
79.19 Wd31

250.

d16

0
1,5

6,0

km: 0+0

1,60

0

W
1.79
0+2079.30

,25
R1

7 79
d1

2%
79.3

1

,00
R4

W

2%
Wd2
0 km: 0+

79.2

km:

,00
R12

2,0

2,60
4,00 3,50

5,50

1.79
0+04
km: 6

5,20

0+200

2 79.2

5.66

79.19

9,70

Wd3

Wd30 km: 0+029.61

km: 0+02

CP

L=19.243
K K:!0+186.36

3,50 2,50 4,00

2,00

KON
IE

2%

Wd34 km: 0+08
79.49 8.50

POCZ#TEK
!PRZEBU
DOWY!UL
.!PARKOWE
0+000
J:!0+000.0
0
L=44.31
9

2%

79.30 201.79

R3=60
.000
K:!0+
171.20

km: 0+
181.03
79.18 Wd14

R4,00

Wd1 km
5
: 0+

A
PKP =25.00
0
: 0+
160
.78

0+17
0.0
79.158 Wd1
2

2,40 2,40

BÓT
GRANICA!RO

Kurier

InformatorPowiatuLegionowskiego

W spotakaniu konsultacyjnym uczestniczylo kilkadziesiąt
osób, między innymi mieszkańcy Legionowa, radni miejscy
i powiatowi, przedstawiciele szkoły i rady rodziców.

Jan Grabiec, starosta legionowski

Robert Wróbel,
wicestarosta legionowski

Podstawowym założeniem wszystkich inwestycji drogowych, realizowanych przez Powiat, jest zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruch
drogowego, w szczególności pieszych. Ta zasada decydowała również
o wyborze tej inwestycji do realizacji w bieżącym roku i o rozwiązaniach
przyjętych w projekcie technicznym. Zawiera on rozwiązania, które spowalniają ruch, separują ruch pieszy i rowerowy do ruchu kołowego wszędzie tam, gdzie szerokość pasa drogowego na to pozwala. Szczególną wagę przywiązujemy do bezpieczeństwa w okolicach szkół i innych instytucji użyteczności publicznej. Zastosowane rozwiązania wynikają również
z wniosków mieszkańców, składanych do Powiatu w ostatnich latach.
Inwestycję tę uzupełniamy także o budowę kanalizacji deszczowej w ul. Jagiellońskiej tak, by możliwe było włączenie odwodnienia tunelu drogowego, realizowanego przez PKP PLK SA, do sieci kanalizacji miejskiej.
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Przetarg na wykonanie inwestycji
planujemy zakończyć w marcu. Wykonawcę wprowadzimy na budowę
na przełomie kwietnia i maja. Prace
powinny zakończyć się we wrześniu. Na pierwszy ogień pójdą prace podziemne, potem zrealizowane
zostaną chodniki, parkingi i ulice.
Roboty będą prowadzone etapami,
aby zminimalizować utrudnienia
dla mieszkańców miasta.
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II Dni Osób Niepełnosprawnych
Już 5 marca odbędzie się uroczyste otwarcie Dni osób niepełnosprawnych Miasta legionowo i Powiatu legionowskiego 2013.
obchody będą trwały aż do końca maja.

D

ni Osób Niepełnosprawnych Miasta Legionowo i Powiatu Legionowskiego 2013, nad którymi patronat
objęli Starosta Legionowski i Prezydent
Miasta Legionowo, odbywają się w naszym regionie po raz drugi. Będzie to
cykl wydarzeń kulturalnych i sportowych.
Podczas inauguracji tegorocznej integracji niepełnosprawnych, będzie
można zapoznać się z ich wokalno-instrumentalnymi umiejętnościami. Gościem specjalnym będzie grupa November Project, tworząca zespół integracyjny, który zachwycił jurorów

programu „Must Be The Music”. Następna w terminarzu impreza to Przegląd Twórczości, czyli krótko mówiąc
podsumowanie plastycznych, rękodzielniczych, fotograficznych i literackich zdolności, zaprezentowanych
w ogłoszonych w zeszłym roku konkursach.
– Naszym zadaniem jest wspieranie
ludzi niepełnosprawnych, budowania
dla nich szczególnych okoliczności,
warunków do rozwoju, motywujących
do podejmowania wysiłku do pracy
nad sobą. – mówi Jerzy Jastrzębski,
prezes Fundacji Promień Słońca.

Celem Dni Osób Niepełnosprawnych jest zwrócenie uwagi na problemy tej grupy społecznej, podkreślanie konieczności działań na rzecz integracji osób niepełnosprawnych
z resztą społeczeństwa oraz zainteresowanie różnych środowisk osobami
niepełnosprawnymi, ich twórczością
i talentami. Głęboka zmiana podejścia mentalnego, budowanie wrażliwości i zrozumienia na potrzeby niepełnosprawnych, to wielkie wyzwanie, z którymi organizatorzy postanowili się zmierzyć.
MoniKa KoSeWSKa

Jerzy Jastrzębski,
prezes Fundacji „Promień Słońca”

Jednym z wydarzeń w ramach Dni Osób Niepełnosprawnych będzie wystawa twórczości osób niepełnosprawnych.

Po raz drugi zapraszamy mieszkańców powiatu legionowskiego do udziału
w Dniach Osób Niepełnosprawnych. Dni te to cykl niezwykłych wydarzeń
kulturalnych i sportowych (wystawy, przeglądy sztuki, konkursy, paraolimpiada). Poprzez prezentację dorobku artystycznego i sportowego środowiska
osób niepełnosprawnych pragniemy przybliżyć wszystkim mieszkańcom powiatu tych ludzi, którzy bardzo często czują się odrzuceni, zepchnięci
na margines.
Pragniemy, aby nasze działania przyczyniały się do bliższego poznania. Budowania solidnych podstaw do wzajemnego zrozumienia, poczucia wspólnoty prowadzącej do partnerskiego dialogu. W ten dialog poprzez sztukę, sport
powinny być włączone nie tylko osoby niepełnosprawne, ale ich rodziny,
znajomi oraz cała społeczność lokalna. Zdajemy sobie, że nikt nie jest doskonały. Jednak niektórzy spośród nas potrzebują więcej wsparcia, pomocy, aby
pokazać swój talent, swoje mocne strony. Zapraszamy do współpracy wszystkich.
Organizatorami Dni Osób Niepełnosprawnych Powiatu Legionowskiego 2013
jest Miejski Ośrodek Kultury w Legionowie, Fundacja „Promień Słońca”, Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych ul. Jagiellońska 69, Niepubliczna Szkoła Podstawowa im Jana Pawła II, Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Legionowie, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Legioowie,
Miejski Szkolny Związek Sportowy w Legionowie. Patronami Dni Osób Niepełnosprawnych są Starosta Legionowski Jan Grabiec, Prezydent Miasta Legionowo Roman Smogorzewski, a patronat medialny sprawuje Gazeta Powiatowa, Gazeta Miejscowa i LTV.
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Wywiad ze sierż. sztab. Kingą Czerwińską
z Komisariatu Rzecznego Policji w Warszawie,
pomysłodawczynią postaci Kapitana Wyderki.

Kapitan Wyderka niedawno rozpoczął działalność, a już zajął
trwałe miejsce w sercach dzieci i młodzieży z powiatu
legionowskiego. Przed nim kolejne wyzwania.

Skąd pomysł na Kapitana Wyderkę?
Komisariat Rzeczny Policji ma już ponad 90 lat. Ale
nie doczekał się jeszcze swojej maskotki. Chcieliśmy
mieć w swoim gronie sympatyczną postać, która będzie naszym „przewodnikiem” wśród dzieci i ich rodziców. Tak powstał komiks edukacyjny z Kapitanem
Wyderką. Sympatyczna wydra rzeczna spodobała się
nam i dzieciom również.
Jakie jest przesłanie Kapitana, jego idee?
Głównym zadaniem Kapitana Wyderki jest przekazywanie istotnych zagadnień dotyczących bezpiecznego
przebywania nad wodą i uprawiania sportów wodnych. Dotyczy to zarówno pory letniej jak i zimowej.
Wyderka pojawia się się z prelekcjami w przedszkolach i szkołach oraz na imprezach plenerowych. Aby
przybliżyć dzieciom i młodzieży profilaktykę zachowań nad wodą, powstają komiksy z przygodami Kapitana. Stworzyliśmy również edukacyjną
grę planszową, na której dzieci bawiąc
się jako pionki zapamiętują znaki wodne, uczą się zakładać kamizelki ratunkowe, rzucają kołem. Pluszowy policjant zachęca też do nauki pływania
i zdobywania karty pływackiej.

od kilku lat nie odnotowaliśmy niebezpiecznych przypadków z udziałem dzieci i młodzieży. Na plażach stoją specjalnie przygotowane kolorowe tablice informacyjne- letnie „Bezpiecznie nad wodą z Kapitanem Wyderką” oraz zimowe „Uwaga! Lód jest kruchy!”. Wydaje mi się, że w powiecie legionowskim Kapitan Wyderka jest najbardziej znanym policjantem!
Jakie są plany na przyszłość Wyderki?
No cóż, to gość z niesamowitą energią! Po stworzeniu
książeczki „Pływaj z Kapitanem Wyderką”, przygotowuje już następną... Tym razem będzie zachęcał
do uprawiania żeglarstwa. Wszystko zgodne z jego zamiłowaniami i w jednym celu – bezpiecznego korzystania z uroków jakie daje nam Jezioro Zegrzyńskie.
Na pewno pojawi się na imprezach związanych z 50leciem powstania tego zbiornika zapraszając całe rodziny do wspólnej zabawy.

Jakie są dotychczasowe osiągnięcia Kapitana?
Przede wszystkim to uśmiech dzieci!
Postać Kapitana Wyderki pokazuje najmłodszym, że praca policjanta jest ważna i potrzebna. Uczymy dzieci bezpiecznych zachowań nad wodą. W rejonie Jeziora Zegrzyńskiego i jego dopływów,

P

rzypomnijmy, że w 2011 roku
Kinga Czerwińska z Komisariatu Rzecznego Policji w Nieporęcie wespół w zespół z pracownikami
wydziału promocji starostwa rozpoczęła akcję propagowania bezpiecznych zachowań nad wodą. Aby trafić
do serc, umysłów i wyobraźni dzieci
i młodzieży Kinga wymyśliła postać
Kapitana Wyderki, który uczy przezorności na lądzie i w wodzie.
W ślad za pomysłem poszły konkretne działania. Na plaży w Serocku
zorganizowany został piknik promujący bezpieczne zachowania. Podczas
świąt gminnych na stoisku powiatu
można było zagrać w gry z Wyderką
i wziąć udział w konkursach z nagrodami. Starostwo przygotowało także
gry planszowe: Wodne Warcaby, Bezpiecznie z Kapitanem Wyderką i Piraci kontra Podwodny Świat.
To jednak nie wszystko. Z myślą
o młodzieży przygotowane zostały komiksy, podejmując temat niebezpiecznych zachowań nad wodą – Letni Patrol i Zimowy Patrol. Kinga Czerwińska promuje akcję w szkołach, ucząc
dzieci młodzież przezorności i przypominając jak ważna jest wyobraźnia.
Ostatnim pomysłem jest wydanie
książeczki „Pływaj z Kapitanem Wyderką”, zachęcającej do zdobycia tej
umiejętności. Można ją zdobyć w konkursach na powiatowym fanpage'u i wszędzie tam, gdzie będzie pojawiał się Wyderka.

Podczas ferii w gościnnych progach aquaparku „Fala” w Nieporęcie
kilkadziesięcioro dzieci wzięło udział
w zajęciach nauki profesjonalnego
pływania. W ramach działań planujemy stworzyć sześć 15-osobowych
grup złożonych z dzieci i młodzieży
w wieku od 4 do 12 lat, które w czasie
wakacji będą uczestniczyć w zajęciach nauki pływania. Zorganizowane zostaną także dwie wycieczki
do Centrum Szkolenia Policji, podczas których dzieci będą mogły poznać zasady bezpieczeństwa na drogach oraz bliżej przyjrzeć się pracy
policjantów.
To jednak jeszcze nie koniec programu „Bezpiecznie na wodzie i lądzie z Kapitanem Wyderką”, prowadzonego przez Starostwo Powiatowe
w Legionowie, Komisariat Rzeczny
Policji, Legionowskie WOPR oraz
Centrum Szkolenia Policji. Wspieramy nowy projekt Legionowskiego
WOPR, który zaprasza w szeregi Młodzieżowej Grupy Ratownictwa Wodnego młodzież w wieku 13-15 lat,
szkoląc ją tak, by w przyszłości nowi
kadeci strzegli bezpieczeństwa
nad wodami Jeziora Zegrzyńskiego.
A ponadto Wyderka planuje kolejną książeczkę, tym razem promującą
żeglarstwo. Zapewne jeszcze nieraz
o nim usłyszymy. Do zobaczenia
na spotkaniach z Wyderką!
MP

Zdrowie na medal
Z powodzeniem można powiedzieć, że ubiegłoroczny Powiatowy
Program Promocji Zdrowia zakończył się sukcesem.
Z jego oferty skorzystało aż 2111 mieszkańców powiatu.
ŚWiaDcZenie

licZBa oSóB oBJęTych
aKcJą

Szkoła Rodzenia

96

Dni dla serca - etap I (pomiar ciśnienia i cholesterolu)

180

Dni dla serca - etap II (konsultacja u kardiologa)

24

USG Piersi

72

Mammografia

42

Nauka pierwszej pomocy podczas świąt gminnych

300

Dni Walki z Cukrzycą

150

NIE nowotworom u dzieci

204

Aktywność w każdym wieku

28

Dbam o zdrowie (zajęcia edukacyjne w przedszkolach)

745

Konkurs dla dzieci "Zdrowie w bajce"

270

Razem

2111

M

nogość badań, które Starostwo
Powiatowe w Legionowie zaoferowało podczas organizacji Powiatowego Programu Promocji Zdrowia
na rok 2012 sprawiła, że każdy, bez
względu na wiek, znalazł w nim coś dla
siebie. Rodziny spodziewające się potomków mogły wziąć udział w szkole rodzenia, z myślą o najmłodszych dzieciach
do powiatu zaproszony został ambulans
Fundacji McDonalda, dorośli natomiast
korzystali z szeregu badań profilaktycznych.
Zgłaszalność na każdą z akcji była tak
duża, że kilkakrotnie zwiększany był limit miejsc do specjalistów. Pełną listę akcji oraz liczbę osób, która z nich skorzystała przedstawia załączona tabelka.
Obecnie trwają prace nad Powiatowym
Programem
Promocji
Zdrowia
na rok 2013. Informacje na temat planowanych akcji przedstawione zostaną
w następny numerze Kuriera.
MarTa ŻMiJeWSKa
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Minister w Serocku Czwarty blok dla
Gminne centrum Kultury i Sportu w Jabłonnie zaprasza na
bezpłatne zajęcia samoobrony. oferta jest skierowana przede
wszystkim do kobiet, seniorów, młodzieży i dzieci, czyli grup
najbardziej zagrożonych przemocą.

16

stycznia 2013 roku w Urzędzie
Miasta i Gminy w Serocku, z inicjatywy i na zaproszenie burmistrza Miasta i Gminy Serock Sylwestra
Sokolnickiego, odbyło się spotkanie władz
samorządowych z terenu Powiatu Legionowskiego z Panią Minister Rozwoju Regionalnego Elżbietą Bieńkowską. Spotkanie stało się okazją do omówienia istotnych kwestii dotyczących samorządów
Powiatu Legionowskiego, m.in. możliwości uruchomienia kolei do Zegrza Południowego, dofinansowania zadań inwestycyjnych związanych z rozbudową sieci
kanalizacyjnej w ramach opaski Jeziora
Zegrzyńskiego oraz możliwości wykorzystania funduszy unijnych w perspektywie
kolejnych lat.
Pani Minister zadeklarowała wsparcie inicjatyw samorządowych oraz po-

moc w ich realizacji, a także wskazała
możliwości pozyskania nowych funduszy na rozwój samorządów z terenu
Powiatu Legionowskiego.
www.serock.pl

X Charytatywny Bal
Stowarzyszenia eMka
Jubileuszowy bal eMki miał godną dla tego wydarzenia oprawę.
Jak zwykle nie zawiedli darczyńcy, dzięki którym udało się zebrać
aż 11 600 zł.

P

ieniądze uzyskane podczas imprezy zasilą Fundusz Stypendialny, z którego korzysta co roku ponad 20 mieszkających na terenie Gminy Wieliszew uczniów. Zebranie tak dużej kwoty było możliwe
dzięki darczyńcom, którzy na tegoroczną aukcję przekazali ponad 70
kosztownych fantów.
W tym roku w balu uczestniczyła
rekordowa liczba gości – ponad 150
osób. Uroczystym wydarzeniem, które rozpoczęło imprezę, było wręczenie Grzegorzowi Biernatowi dyplomu
i statuetki z okazji nadania mu tytułu
Honorowego Członka Stowarzyszenia
eMka. Laureat wyróżnienia uczestni-

legionowskich rodzin

G

mina Legionowo, oprócz budownictwa socjalnego, inwestuje także w budynki mieszkalne dla legionowskich rodzin, przeznaczone
do wykupu. Dotychczas powstały już
trzy takie budynki: dwa przy ul. B. Roi
i jeden na os. Młodych. Na początku
stycznia wykonawca wkroczył na budowę kolejnego bloku na tym osiedlu.
Tanie budownictwo mieszkaniowe to rozwiązanie dla rodzin, które
nie mogą sobie pozwolić na zakup
lokalu od dewelopera. 116 legionowskich rodzin mieszka już w wybudowanych przez miasto blokach. Lokale dla 42 kolejnych powstaną
w tym roku.
II budynek wielorodzinny
na Osiedlu Młodych budowany jest
przez „TEL-BUD” z Warszawy. Planowana data zakończenia prac to
styczeń 2014 r.

Całkowita powierzchnia bloku,
który powstanie przy ul. Suwalnej
to 3.922,18 m2. W budynku powstaną 42 mieszkania, w tym 8 jednopokojowych, 18 dwupokojowych, 12
trzypokojowych oraz 4 czteropokojowe. Stan wykończenia: developerski. Do budynku zostanie podłączone zasilanie cieplne z PEC. Budynek będzie miał pięć kondygnacji
nadziemnych, będzie podpiwniczony z trzema wejściami do budynku,
każda klatka schodowa będzie miała windę.
Na terenie objętym inwestycją
powstaną dwa parkingi dla samochodów osobowych o łącznej ilości
miejsc parkingowych 63, w tym 4
dla osób niepełnosprawnych.
www.legionowo.pl

Przyjazna firma po raz piąty
Spotkanie wójta Macieja Mazura z przedsiębiorcami z Gminy nieporęt „Firma Przyjazna Gminie
nieporęt” obchodziło w tym roku mały jubileusz. Już po raz piąty wyróżnienia i podziękowania
trafiły do rąk przedstawicieli firm.

U

roczystość miała miejsce 31 stycznia w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Nieporęcie. Wzięło w niej
udział blisko 50 przedsiębiorców, których
firmy działają na terenie gminy. Niezależnie od reprezentowanej branży i wielkości, łączy ich zaangażowanie w życie społeczne gminy, wspieranie lokalnych inicjatyw kulturalnych, sportowych i oświatowych. Ideą spotkań „Firma Przyjazna
Gminie Nieporęt” jest stworzenie okazji
do wymiany doświadczeń między przedsiębiorcami, a przede wszystkim przekazanie im podziękowań za działalność, którą przyczyniają się do rozwoju gminy.
W tym roku z rąk wójta Macieja
Mazura i Przewodniczącego Rady
Gminy Eugeniusza Woźniakowskiego

czył w każdym dotychczas zorganizowanym balu eMki. Obecni na tegorocznej imprezie goście mogli wziąć
udział w charytatywnej aukcji, którą
poprowadził znany uczestnik programu „Europa da się lubić” i dziennikarz Vito Casetti.
Ideą balów charytatywnych jest łączenie przyjemnego z pożytecznym,
dlatego podczas imprezy Stowarzyszenia eMka nie mogło zabraknąć
tańców, zabaw i innych atrakcji,
wśród których znalazł się pokaz fireshow oraz ogromny jubileuszowy
tort. Ostatni goście opuszczali balową
salę nad ranem.
www.wieliszew.pl

Wyrzuć graty
z chaty!
Do 15 marca 2013 r. mieszkańcy gminy Jabłonna
mogą zgłaszać chęć oddania odpadów
wielkogabarytowych. urząd Gminy Jabłonna
przeprowadzi ich zbiórkę już w marcu.

M

ieszkańcy zainteresowani skorzystaniem z akcji powinni
skontaktować się z Referatem Ochrony Środowiska
pod numerem tel. 22 76 77 329/324. Należy pamiętać, że
do odpadów wielkogabarytowych nie zaliczają się odpady niebezpieczne, zmieszane odpady komunalne, opony, części samochodowe, odpady budowlane i poremontowe takie, jak okna, gruz budowlany, płyty gipsowo-kartonowe. Często są z nimi również mylone tzw. „elektrośmieci”, czyli zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (lodówki, zamrażarki, pralki, zmywarki, kuchenki elektryczne, piekarniki, elektryczne urządzenia grzewcze, wentylacyjne i klimatyzacyjne).
www.jablonna.pl

odebrali je przedstawiciele 10 firm.
Honorową statuetką za szczególne zasługi dla rozwoju Gminy Nieporęt wyróżniona została firma Bericap Polska
ze Stanisławowa Pierwszego, zajmująca się wytwarzaniem najwyższej jakości nakrętek z tworzyw sztucznych.
Pamiątkowe statuetki otrzymały
także: SO METAL z Nieporętu, producent stalowych konstrukcji scenicznych, z okazji 30-lecia działalności
i Dariusz Banaszek, właściciel firm
Banaszek Nieruchomości oraz Hotel
Modlin Conference & SPA, który uhonorowany został za promocję przedsiębiorczości poza granicami Gminy
Nieporęt.
www.nieporet.pl
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Dane teleadresowe
ul. gen. Wł. Sikorskiego 11
05-119 Legionowo
centrala (kancelaria ogólna):
tel. 22 7640 100 (400)
www.powiat-legionowski.pl
starosta@powiat-legionowski.pl
wicestarosta@powiat-legionowski.pl
sekretarz@powiat-legionowski.pl
Godziny pracy:
poniedziałek - 8.00 - 18.00
wtorek - piątek - 8.00 - 16.00
Uwaga: Trzy ostatnie cyfry
numeru bezpośredniego,
zaczynającego się od „7640”,
stanowią jednocześnie numer
wewnętrzny.
Sekretariat Starosty: w. 419, 469
tel. bezp. 22 7640 419, 22 7640 469
fax 22 7640 450
Rada Powiatu, Obsługa Zarządu
Powiatu: 22 7640 423
Sekretarz Powiatu: 22 7640 419
Skarbnik Powiatu: 22 7640 419
Radca Prawny: 22 7640 404
Powiatowy Rzecznik
Konsumentów: 22 7640 124
rzecznik@powiat-legionowski.pl
Porady konsumenckie, wnioski
o interwencje
Rzecznik Praw Klienta:
22 7640 124
rzecznikklienta@powiat-legionowski.pl
Wydział Architektury
Kancelaria 22 7640 530 (531)
Obsługa Gmin 22 7640 536
Centrum Informacji
Inwestycyjnej
22 7640 532 (533)
Naczelnik 22 7640 534
Z-ca Naczelnika 22 7640 535
Pozwolenia na budowę, zgłoszenia
robót nie wymagających pozwolenia,
pozwolenia na rozbiórkę
Wydział Geodezji
Kancelaria 22 7640 122
Naczelnik 22 7640 116
Ewidencja gruntów gm. Serock
22 7640 106
Ewidencja gruntów gm. Nieporęt
22 7640 108
Ewidencja gruntów gm. Jabłonna
22 7640 109
Ewidencja gruntów gm. Legionowo
22 7640 110
Ewidencja gruntów gm. Wieliszew
22 7640 112
Gospodarka Nieruchomościami
22 7640 118 (119, 121)
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej
Naczelnik 22 7640 160
Składnica map 22 7640 161
Zespół Uzgadniania Dokumentacji
22 7640 162, tel./fax 22 784 38 29
Wydział Inwestycji i Drogownictwa
22 7640 512, 22 7640 513

Naczelnik 22 7640 514
Zajęcia pasa drogowego, budowa zjazdu z drogi, wydawanie pozwoleń
na przejazd pojazdów przekraczających wielkości określone w odrębnych przepisach
Wydział Komunikacji
SZYBKA I SPRAWNA
REJESTRACJA – umów się
telefonicznie: 22 764 01 57
fax 22 7640 150
Prawa jazdy 22 7640 113
Rejestracja pojazdów 22 7640 151 (152)
Rejestracja pojazdów dla podm.
gosp. 22 7640 114
Licencje, zezwolenia i zaświadczenia na wykonywanie krajowego
transportu drogowego, karty
parkingowe, stacje kontroli,
ośrodki szkolenia kierowców i in.
22 7640 193 (103)
Naczelnik 22 7640 115
Z-ca Naczelnika 22 7640 153
Godziny pracy:
poniedziałek - 8.00 - 17.30
wtorek - piątek - 8.00 - 15.30
Wydział Promocji i Rozwoju
Społecznego
Naczelnik 22 7640 594
Rzecznik prasowy 22 7640 505
Promocja, kultura 22 7640 595 (554)
Sport, stowarzyszenia i fundacje
22 7640 555
Zdrowie, stowarzyszenia i fundacje
22 7640 504 (593)
Turystyka 22 7640 554 (596)
promocja@powiat-legionowski.pl
turystyka@powiat-legionowski.pl
zdrowie@powiat-legionowski.pl
Wydział Planowania i Rozwoju
22 7640 425 (426)
fundusze@powiat-legionowski.pl
Referat Zarządzania Środowiskiem
22 7640 125, 22 7640 126
Kierownik 22 7640 123
Powiatowy Koordynator
ds. Łowiectwa 22 7640 125
dyżury w środy w godz. 9.00 - 13.00
pok. 125 na I piętrze
Referat Edukacji
22 7640 206
Kierownik 22 7640 218
Referat Zarządzania Kryzysowego
22 7640 417
Kierownik 22 7640 415
Wydział Administracyjno-Kadrowy
Kadry 22 7640 427
Naczelnik 22 7640 429
Wydział Obsługi
Naczelnik 22 7640 422
Informatyk 22 7640 412
Rzeczy znalezione, zbiórki
publiczne, sprowadzanie zwłok
z zagranicy 22 7640 471
Paszporty i zaproszenia dla
cudzoziemców 22 774 33 90
ul. Piłsudskiego 41, 05-120 Legionowo
(budynek ratusza miejskiego)
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W czym
mogę
pomóc?
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W leGionoWie
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Obsługa interesantów: przyjmowanie
wniosków paszportowych i o wydanie
zaproszenia: poniedziałek - 8.00 - 17.30
wtorek - piątek - 8.00 - 15.30
Zespół ds. Zamówień Publicznych
22 7640 516
Kierownik 22 7640 525
Referat Finansów i Budżetu
22 7640 508
Kierownik 22 7640 507
Wydział Księgowości
22 7640 510, 511
Główny Księgowy 22 7640 509

JeDnoSTKi orGaniZacyJne
PoWiaTu:
Powiatowy Inspektorat
Nadzoru Budowlanego
ul. gen. Wł. Sikorskiego 11
05-119 Legionowo
tel./fax 22 774 51 53, 22 7640 379
pinbleg@onet.pl
Pozwolenia na użytkowanie,
zgłoszenia rozpoczęcia
i zakończenia budowy, samowole
budowlane, utrzymanie obiektów
budowlanych, kontrole budów
Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna
ul. gen. Wł. Sikorskiego 11
05-119 Legionowo
tel. 22 774 15 76, fax 22 774 02 52
legionowo@psse.waw.pl
www.legionowo.psse.waw.pl
Sprawowanie nadzoru nad warunkami higieny środowiska, higieny pracy
w zakładach pracy, szkołach i innych
placówkach oświatowo-wychowawczych, ośrodkach wypoczynkowych
i rekreacyjnych, zdrowotnymi żywności i żywienia, itp.
Powiatowy Urząd Pracy
ul. gen. Wł. Sikorskiego 11
05-119 Legionowo
22 7640 305, fax 22 774 22 88
wale@praca.gov.pl
www.puplegionowo.pl
Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie
ul. gen. Wł. Sikorskiego 11
05-119 Legionowo
tel/fax. 22 784 83 33, 22 7640 299
Dyrektor 22 7640 202
Zespół ds. osób niepełnosprawnych
22 7640 201
Rodziny Zastępcze 22 7640 203
Poradnictwo 22 7640 204
pcpr.legionowo@wp.pl
www.legionowo.pcpr.pl
Legitymacje dla osób
niepełnosprawnych:
ul. Sowińskiego 4, 05-120 Legionowo
22 767 07 69
Udzielanie pomocy w zakresie poradnictwa rodzinnego, terapii rodzinnej,
pracy socjalnej, oragnizowanie opieki
w rodzinach zastępczych, organizowanie i prowadzenie lub zlecanie
prowadzenia placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz sprawowanie nadzoru nad ich funkcjonowaniem

Dom Pomocy Społecznej
„Kombatant”
ul. Jagiellońska 71
05-120 Legionowo
22 766 45 00
dyżurna pielęgniarka wew. 108
fax 22 766 45 02
kombatantleg@poczta.onet.pl
Przeznaczony dla osób starszych,
w szczególności dla kombatantów.
Skierowanie na pobyt stały wydają
dyrektorzy ośrodków pomocy
społecznej, właściwi dla miejsca
zamieszkania osób zainteresowanych
Poradnia PsychologicznoPedagogiczna w Legionowie
ul. Jagiellońska 2
05-120 Legionowo
tel./fax 22 774 38 14
poradnia@ppplegionowo.pl
www.ppplegionowo.pl
Placówka oświatowa świadcząca
pomoc psychologiczno-pedagogiczną
dla dzieci, młodzieży i ich rodziców
i wychowawców. Działalność
diagnostyczna, terapeutyczna
i doradcza z zakresu problematyki
psychologicznej, pedagogicznej
i logopedycznej.
Wydawanie orzeczeń i opinii.
Powiatowy Zespół Szkół i Placówek
Specjalnych w Legionowie
ul. Jagiellońska 69
05-120 Legionowo
tel./fax 22 774 27 63
zssleg@interia.pl
www.pzszsl.republika.pl

Liceum Ogólnokształcące im. Marii
Konopnickiej w Legionowie
ul. Piłsudskiego 26
05-120 Legionowo
tel. 22 774 27 24, 22 784 40 42
fax 22 774 27 24
lo_konopnicka@wp.pl
konopnicka.eu.org
Powiatowy Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych im. Jerzego
Siwińskiego w Legionowie
ul. Targowa 73 A
05-120 Legionowo
tel. 22 774 28 72
tel/fax 22 774 40 96
wiolett_wuszt@wp.pl
www.pzsplegionowo.edupage.org
Komenda Powiatowa Państwowej
Straży Pożarnej w Legionowie
ul. Mickiewicza 11
05-120 Legionowo
tel. 22 774 28 28, 22 774 35 31
fax. 22 774 28 88
legionowo@mazowsze.straz.pl
Niepubliczny Zakład Opieki
Zdrowotnej „Legionowo”
ul. Sowińskiego 4
05-120 Legionowo
centrala 22 774 51 51, 0 22 774 22 94
22 774 52 72
tel./fax. 22 774 26 34 (sekretariat)
Poradnia Leczenia Uzależnień
22 774 51 51 w. 21 lub 38
sekretariat@nzozlegionowo.pl
www.nzozlegionowo.pl

raToWnicTWo MeDycZne
Powiatowy Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych im.
Włodzimierza Wolskiego
w Serocku
ul. Wł. Wolskiego 8
05-140 Serock
tel. 22 782 71 01
fax 22 782 74 98
wolskiserock@op.pl
wolski-serock.edu.pl
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Test ostateczny
Siatkarki Siódemki legionovia legionowo przygotowują się do
batalii o pozostanie w orlen lidze. W barażowych spotkaniach
nasze dziewczyny zmierzą się z aZS Białystok.

D

ebiutancki sezon w najwyższej
klasie rozgrywkowej nie przebiegał tak, jakbyśmy wszyscy
się tego spodziewali. Trudno, oczywiście, wymagać, by już w pierwszym
sezonie legionowianki walczyły o najwyższe lokaty, można było jednak
przypuszczać, że uda im się uniknąć
konieczności rozgrywania barażów
o pozostanie w Orlen Lidze. Niestety,
stało się inaczej.
W czasie całego sezonu Siódemka
walczyła nieraz bardzo dzielnie, pokonując bardziej doświadczone Impel
Wrocław, Budowlanych Łódź czy Pałac Bydgoszcz lub nieznacznie ulegając wielokrotnym mistrzyniom Polski
z Muszyny. Jednak w przekroju całego sezonu dziewczyny wyprzedziły
w tabeli tylko AZS Białystok, z którym zmierzą się w meczach play off.
Niesatysfakcjonujące wyniki w lidze, a także przegrana w Pucharze
Polski wymusiła reakcję władz klubu.
W połowie lutego zwolniony został
trener Wojciech Lalek. Zespół prowadzi obecnie dotychczasowa asystent-

ka Lalka Jolanta Studzienna. Władze
klubu i kibice mają nadzieję, że zmiana spowoduje lepszą grę siatkarek.
Spotkania sparingowe mogą napawać optymizmem – Siódemka m.in.
zremisowała dwukrotnie (po 2: 2) z mistrzyniami Polski z Atomu Trefla Sopot. To jednak tylko sparingi. Jak będzie w meczach z dziewczynami z Białegostoku – przekonamy się niebawem. Legionovia zagra z nimi do czterech zwycięstw. Pierwszy mecz 16
marca w Białymstoku. Kolejne terminy to: 23 i 24 marca w Legionowie
oraz 6 kwietnia w Białymstoku. Jeśli
żadna z drużyn nie wygra 4 pierwszych spotkań – czekają nas kolejne
emocje: 7 kwietnia Białystok i ewentualnie 13-14 kwietnia Legionowo.
Trzymamy kciuki za nasze dziewczyny. Jesteśmy pewni, że będą walczyć aż do ostatecznego zwycięstwa.
O czym poinformujemy na łamach
Kuriera.
MiroSłaW PachulSKi

Na ostatniej prostej
Szczypiorniści KPr legionowo kontynuują marsz ku PGniG
lidze. na 7 meczów przed zakończeniem rywalizacji, prowadzą
w grupie a i ligi.

J

eszcze przed rozpoczęciem
rozgrywek działacze KPR nie
ukrywali, że ich ambicją jest
awans do najwyższej klasy rozgrywkowej w Polsce. W tym celu dokonali wzmocnień. KPR wzmocnili
piłkarze z doświadczeniem w grze
w PGNiG, a nawet w lidze szwedzkiej jak Tomasz Pomiankiewicz.
Ogromnym wzmocnieniem było
przyjście trenera Jarosława Cieslikowskiego, pełniącego funkcję, pełniącego funkcję opiekuna młodzieżowej reprezentacji Polski.
Na efekty nie trzeba było długo
czekać. Legionowianie szli jak burza,
krocząc od zwycięstwa do zwycięstwa. Pierwszą (i jedyną jak dotąd)
porażkę zanotowali dopiero w 15 kolejce, z najgroźniejszym przeciwnikiem, Wybrzeżem Gdańsk. Dziś
na koncie mają 14 zwycięstw, 2 remisy i 1 porażkę.
I choć 23 lutego KPR niespodziewanie tylko zremisowało u siebie
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z dziewiątym w tabeli MKS Arot-Astromal Leszno, wszyscy są pewni, że to tylko wypadek przy pracy.
Do zakończenia rozgrywek legionowianom pozostało 7 spotkań. Mają 4
punkty przewagi nad najgroźniejszym rywalem z Gdańska, ale jeden
mecz rozegrany więcej. Kibice trzymają kciuki za drużynę. Zwycięzca
grupy awansuje bezpośrednio
do PGNiG Ligi. Jeśliby naszych wyprzedzili gdańszczanie – pozostaje
jeszcze szansa w barażach. Pozostaje nam tylko życzyć zawodnikom
wszystkiego najlepszego. O wynikach KPR będziemy informować
na łamach Kuriera.
cZoS

W czasie całego sezonu Siódemka walczyła nieraz bardzo dzielnie, pokonując bardziej doświadczone Impel Wrocław, Budowlanych Łódź czy
Pałac Bydgoszcz.

Czy wywalczą awans?
Pilkarze legionovii szykują sie do wiosennych
rozgrywek. o przygotowaniach do kolejnego
sezonu rozmawialiśmy z trenerem Markiem
Papszunem.

Jak ocenia Pan przygotowania zespołu
do rundy wiosennej? Jakie ma Pan
wnioski po odbytych sparingach?
Przygotowania przebiegają według
założeń, aczkolwiek nie obyło się bez
problemów. Największym z nich
przygotowanie boiska do treningów
i gier kontrolnych, delikatnie mówiąc
pozostawiało wiele do życzenia, z tej
przyczyny kilka jednostek musieliśmy zmodyfikować lub skrócić. Jeżeli
chodzi o gry kontrolne, one przynoszą założony skutek, dążymy do wyselekcjonowania składu i zgrania jednostek i poszczególnych formacji,
a przy tym cały czas pracujemy
nad motoryką.
Jak ocenia Pan ruchy na rynku transferowym, czy jacyś nowi zawodnicy
wzmocnią zespół lub może ktoś go
opuści?

Każda drużyna modyfikuje skład
ale dopiero liga zweryfikuje jakość
pozyskanych zawodników, bo się może okazać, że zawodnicy z niższych
lig prezentują wyższy poziom od znanych nazwisk. Legionovię zasiliło 3
zawodników: Michał Złotkowski (Hut-

nik Warszawa), Szymon Lewicki
(MKS Kutno) i Ukrainiec Taras Romanczuk (Wołyń Łuck), w mojej ocenie to bardzo wartościowi piłkarze,
ale jak już powiedziałem wszystko
zweryfikują dokonania boiskowe. Zespół opuścił Hiubert Kosim, któremu
skończyło się wypożyczenie.
Jak wygląda forma psychofizyczna zawodników?
Muszę pochwalić zawodników
za zaangażowanie i hart ducha, bo zima nie jest lekka, a wszystkie treningi na boisku! Miło się pracuje z tymi
chłopakami są pracowici, zdyscyplinowani i zdeterminowani by odnieść
sukces. Zespół jest w końcowej fazie
przygotowań i wygląda dobrze. Jedyne obawy mam co do wejścia na boiska naturalne i ich jakość, to ważne
w kontekście naszego sposobu gry.
Jakie są Pana oczekiwania, czy wywalczymy awans?
Czy wywalczymy awans? Ja wierzę
w moich ludzi (piłkarzy i sztab szkoleniowo – medyczny) czujemy duże
wsparcie Zarządu klubu, a jednocześnie podchodzimy do tego spokojnie
to tylko i aż sport, ale w tych rozgrywkach zwycięży Legionovia!

Kurier. Informator Powiatu Legionowskiego,
Adres: 05-119 Legionowo, ul. gen. Wł. Sikorskiego 11, tel. 22 7640 505, e-mail: promocja@powiat-legionowski.pl
Redakcja: Joanna Kajdanowicz, Mirosław Pachulski (redaktor naczelny), współpraca: Wydział Promocji i Rozwoju Społecznego
Starostwa Powiatowego w Legionowie. Redakcja nie odpowiada za treść zamieszczonych reklam. Zastrzegamy sobie prawo
skracania i redagowania tekstów. Nie zwracamy materiałów niezamówionych.
Druk. Polskapresse Sp. z o.o., tel 22 483 99 15,
Skład: Adam Dziewicki
Wydawca: Starostwo Powiatowe w Legionowie

