ukazuje się w:
Jabłonnie

wrzesień
nr 17/2010

Nieporęcie
Wieliszewie
Serocku
Legionowie
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Nowe oblicze przychodni
Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Otwartego,
znany Legionowianom jako przychodnia „na górce”,
intensywnie zmienia wizerunek. Ostatnie miesiące
upływają pod znakiem remontów i modernizacji.

Przystań
w sercu
Mazowsza

W numerze…
Droga za unijne pieniądze
str. 3
Już wkrótce w powiecie
str. 4
Nowy trakt królewski
str. 9

Praktycznie zakończony remont
pomieszczeń po pogotowiu ratunkowym z przeznaczeniem na gabinety rehabilitacyjne i termomodernizacja budynku to zaledwie
preludium zmian zaplanowanych
przez właściciela SPZLO – Powiat Legionowski i jego kierownictwo. W najbliższych planach
jest remont gabinetów lekarzy
pierwszego kontaktu i pediatrów,
czyli tych najczęściej odwiedzanych przez mieszkańców powiatu.
W następnej kolejności lifting
przejdą gabinety specjalistyczne.

Dodatkowo trwa przetarg na zakup nowoczesnego sprzętu rehabilitacyjnego, uruchomiono również call-center, usprawniające telefoniczną obsługę pacjentów.
Wszystkie te działania mają jeden cel: większy komfort korzystających z usług przychodni pacjentów. Konsekwentnie podejmowane działania już przynoszą
pierwsze głosy zadowolenia i pochwały z ich strony.
O zachodzących w SPZLO
zmianach i planach na przyszłość
rozmawialiśmy z zastępcą dyrek-

Dni otwarte w GCK

Przemysław Przewoźniczek z dumą prezentuje
prace termomodernizacyjne
tora placówki ds. administracyjno-technicznych Przemysławem

Przewoźniczkiem. Rozmowę zamieszczamy na stronie 3. n

Jest nas sto tysięcy
Znaczna część budżetów gmin i powiatu pochodzi z podat−
ku od osób fizycznych. Rozliczając się z podatku tam, gdzie
faktycznie mieszkamy, zasilamy więc budżety
samorządów. Dzięki temu więcej środków będzie można
przeznaczyć m.in. na budowę dróg, wodociągów, kanaliza−
cji, utrzymanie szkół i przedszkoli, kulturę.
Niezameldowani na terenie
naszego powiatu zasilają budżety innych samorządów. Z tego
powodu rocznie gminy oraz Powiat ze swoich budżetów tracą
ok 10 mln zł.
Dbając o bardziej dynamiczny
rozwój regionu Starostwo Powiatowe w Legionowe od grudnia ub.r. rozpoczęło akcję „Dołącz do nas! zostań 100 000
mieszkańcem powiatu legionowskiego”. Pierwsze pojawiły się

billboardy promujące kampanię.
Od 6 kwietnia w TVP Warszawa
oraz TVN Warszawa można było
zobaczyć spot zachęcający do
udziału w akcji. Kampania objęła również legionowskie radio
Hobby oraz lokalne czasopisma.
W blokach oraz urzędach pojawiły się plakaty, a do rąk mieszkańców trafiło 20 tys. ulotek. Na
stronach internetowych wszystkich gmin, będących współorganizatorami akcji, pojawiły się ba-

Już w lipcu mieliśmy naszego stutysięcznika. Akcja miała
na celu promocję naszego powiatu jako atrakcyjnego miejsca
do zamieszkania, ale również zmobilizowanie tych,
którzy już wcześniej to odkryli, do dokonania
formalności meldunku. Nie należy zapominać
o korzyściach płynących dla nas z tego faktu.
Myślę o wzroście wpływów do naszego budżetu.
Wszyscy jesteśmy przecież zainteresowani
jeszcze szybszym rozwojem, a dodatkowe
pieniądze z pewnością nam w tym pomogą.
Irena Kopańska-Araszkiewicz
wiceprzewodnicząca Rady Powiatu n

Nagrodę w konkursie wiedzy o powiecie w imieniu 10-miesięcznego
mieszkańca Nieporętu odebrali rodzice
nery promujące kampanię. Firma SKY Media zapewniła mobilną reklamę na monitorach LCD w autobusach sieci
Translud.
Wspierając akcję gminy równolegle prowadziły konkursy
o podobnym charakterze. Legionowo nagradzało co setną meldującą się osobę, Serock wyróżnił 12-tysięcznego mieszkańca.
W Jabłonnie nadal prowadzony
jest konkurs, w którym nagrodzony zostanie 15-tysięczny
mieszkaniec.
Jeden z głównych sponsorów
akcji (Spółdzielnia Mieszkanio-

wa Lokatorsko-Własnościowa)
prowadził kampanię pod nazwą
„Dołącz do nas, zamelduj się
w zasobach SML-W”, która była
częścią konkursu organizowanego przez Starostwo Powiatowe.
Swój udział w niej mogli zgłaszać
mieszkańcy spółdzielczych osiedli z Legionowa i Jabłonny, którzy zameldowali się w zasobach
SML-W między 1 stycznia a 31
marca 2010 roku.
15 kwietnia w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej komisja
konkursowa wylosowała dwoje
zwycięzców. Przewidziano dla
nich zestawy nagród, składające

Gminne Centrum Kultury
w Łajskach wznawia działalność po wakacyjnej przerwie.
Ofertę zajęć poszerzono o naukę gry na fortepianie oraz
warsztaty reporterskie.
Zapraszamy na dni otwarte
w dniach 6–18 września.
Wszystkie zajęcia w GCK
będą wtedy bezpłatne. n

się ze sprzętu RTV, rocznego
abonamentu na telewizję kablową oraz rocznego dostępu do Internetu za pośrednictwem SSTP
o prędkości 6 Mb.
Kolejnym etapem konkursu
było losowanie 19 laureatów
spośród wszystkich osób zameldowanych na terenie powiatu od
stycznia do kwietnia 2010 r. Rozstrzygnięcie odbyło się 10 maja
w auli starostwa. Wszystkim laureatom nagrody w postaci voucherów na:
• kolonie młodzieżowe organizowane przez firmę Guliwer
• zabiegi w Spa La Perle oraz
w klinice Vita Med
• weekend w Centrum Konferencyjno-Rekreacyjnym Promenada
• zakup asortymentu w sklepach Kropka, Coccodrillo
i Kaufland oraz produktów
firmy MAM w wybranych
aptekach w Powiecie Legionowskim,
zostały wręczone 30 maja podczas Dni Legionowa.
Dalszy etap konkursu rozstrzygnął się 19 czerwca podczas
Święta Gminny Nieporęt. W czasie trwania imprezy wystarczyło
zgłosić się do stoiska Starostwa
Powiatowego, odpowiedzieć na
kilka pytań dotyczących powiatu
i gminy Nieporęt oraz być zameldowanym na terenie powiatu od
stycznia 2010 roku.
dokończenie na str. 6

Kurier
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Dzieci mówią…
Tym razem odpowiedzi udzielają dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 5
im. Misia Uszatka w Legionowie.

Co to jest przetarg?

l e g i o n o w s k i e g o

Konrad

Maja

– Jak moi rodzice poszli do
pracy, to ja byłem u mojej babci
na noc.

– Dla mnie rodzina zastępcza
to jak rodzice idą do pracy
to oddają dziecko do takiej
pani, która się tym dzieckiem
opiekuje.

Maja

Rudzik

Kazio

Rudzik

– Mi to słowo kojarzy się
z targiem.
Kamil

– To może być nie wiem.
Ale na targu sprzedają Ruskie
albo co… Ja z mamą też chodzę
na przetarg i kupuję wszystko,
co tam jest, bo mam dużo
pieniędzy.

Gucio

– Według mnie przedszkole to
rodzina zastępcza. Moja babcia
przyjeżdża jak rodzice często są
w pracy.

Igor

– Ja byłem na przetargu dużo
razy, bo kupowałem dużo
jedzenia. Ale tam nie ma
żadnych zabawek.
– Na przetargu można kupić
jabłka, gruszki, banany.
Karol

– Na przetargu można kupować
arbuzy. Słyszałem też, że
przetarg to podnoszenie sztangi.

– Według mnie przetarg to coś
związanego z piłką nożną.

Co to jest rodzina
zastępcza?

Konrad

Kazio

– Mi przetarg kojarzy się
z siłownią.

Słowniczek samorządowy
Przetarg…
…jeden ze zwyczajowych sposobów wyboru oferty w celu zawarcia umowy.
Na gruncie prawa polskiego
ogólne zasady prowadzenia
przetargów zawierają przepisy
art. 701–705 kodeksu cywilnego,
w szczególności stanowiące
o związaniu ofertą. Do szczególnych form przetargów należą m.
in. przetargi na zbycie nieruchomości przez podmioty publiczne
(regulowane przepisami o gospodarce nieruchomościami)
oraz przetargi na nabycie robót
budowlanych, dostaw lub usług
finansowanych ze środków publicznych lub zamawianych
przez podmioty publiczne (tzw.
zamówienia publiczne).
W ramach zamówień publicznych wyróżnia się dwa rodzaje
przetargów:
nieograniczone
i ograniczone.
Przetarg nieograniczony to
tryb udzielenia zamówienia publicznego przewidziany w usta-

wie z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych,
w którym w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu oferty mogą składać wszyscy
zainteresowani
wykonawcy.
Tryb ten jest jednym z podstawowych trybów udzielania zamówień publicznych (nie wymaga zaistnienia określonych przepisami przesłanek). Jest to tryb
jednoetapowy: zamawiający publikuje na warunkach określonych w przepisach ogłoszenie
o zamówieniu, a także – na stronie internetowej – specyfikację
istotnych warunków zamówienia, a w odpowiedzi wykonawcy
mogą składać oferty, spośród
których jest wybierana oferta
najkorzystniejsza.
Przetarg ograniczony to tryb
udzielenia zamówienia publicznego przewidziany w ustawie
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych, w którym
w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu, wykonaw-

Gucio

– Dla mnie przetarg to też targ,
na który często chodzę z mamą
i kupuję różne owocki.

cy składają wnioski o dopuszczenie do udziału w przetargu,
a oferty mogą składać wykonawcy zaproszeni do składania ofert.
Podobnie, jak w przypadku przetargu nieograniczonego tryb ten
nie wymaga zaistnienia określonych przepisami przesłanek.
Ta forma przetargu to postępowanie dwuetapowe. W pierwszym etapie wykonawcy w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie
o zamówieniu składają wnioski
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Na ich podstawie
określona liczba oferentów jest
kwalifikowana do dalszego
udziału w postępowaniu (zależnie od stopnia spełniania warunków udziału w postępowaniu). Są oni zapraszani do złożenia ofert, spośród których wybierana jest najkorzystniejsza.
Rodzina zastępcza…
…forma opieki nad małoletnim dzieckiem, którego biologiczni rodzice są nieznani albo
pozbawieni władzy rodzicielskiej lub którym ograniczono
władzę rodzicielską. Nie można
ustanowić rodziny zastępczej

Karol

Nikola

– Mi rodzina zastępcza kojarzy
się z tym, że jak zginą rodzice to
dziecko wychowują rodzice
chrzestni.

– To jest taki dom, do którego
jadą dzieci jak umrą rodzice.

– Moja babcia Dziunia to dla
mnie rodzina zastępcza.

– Jak moi rodzice idą do pracy
to zostaję ze swoją ciocią i ona
jest dla mnie rodziną zastępczą.
Z dziećmi rozmawiał
Marcin Dembowski n

Przedszkole Miejskie nr 5 im. Misia Uszatka w Legionowie,
ul. Kwiatowa 80, tel. 22 350 41 41,
http://www.pm5.legionowo.pl

dla dziecka, którego przynajmniej jeden z rodziców ma pełnię władzy rodzicielskiej.
Zgodnie z polskim prawem rodziną zastępczą może zostać
małżeństwo lub osoba samotna.
Muszą przy tym spełniać następujące warunki:
1. mają stałe miejsce
zamieszkania na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej;
2. niekaralność
3. unormowane warunki
mieszkaniowe
4. stałe źródło dochodu
(przynajmniej jednego
opiekuna)
5. stan zdrowia umożliwiający
sprawowanie opieki nad
dzieckiem w rodzinie
zastępczej
6. odbycie szkolenia dla rodzin
zastępczych.
Szkolenia prowadzą ośrodki
adopcyjno-opiekuńcze. Na pokrycie podstawowych wydatków
związanych ze sprawowaniem
opieki nad dzieckiem, rodzice
zastępczy otrzymują częściowy
zwrot poniesionych kosztów. Jego wysokość zależy od wieku
dziecka i jego stanu zdrowia.

Wyróżnia się następujący podział rodzin zastępczych:
1. z uwagi na
spokrewnienie
opiekunów i dzieci
• rodzinę zastępczą
spokrewnioną
• rodzinę zastępczą
niespokrewnioną
2. z uwagi na liczbę przyjętych
dzieci:
• rodzinę zastępczą
zawodową (opieka
nad co najmniej trójką
dzieci)
• rodzinę zastępczą
niezawodową (opieka nad
jednym lub dwójką dzieci).
Powyższe mogą się nawzajem łączyć np. w rodzinę zastępczą spokrewnioną zawodową (oznacza to,
że rodzinie została sądownie przyznana opieka nad co najmniej trójką dzieci, które są spokrewnione
z jednym z opiekunów). W przypadku opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi (tzw. specjalistyczna
rodzina zastępcza) lub opieki doraźnej (rodzinne pogotowie opiekuńcze), rodzina zastępcza zawodowa zajmuje się mniejszą ilością
dzieci (maksimum troje). n
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Nowe oblicze
przychodni
Na temat zmian zachodzących w powiatowej przychodni specjalistycz−
nej rozmawiamy z zastępcą dyrektora ds. administracyjno−technicz−
nych Przemysławem Przewoźniczkiem.
− Od blisko dwóch lat jest Pan
zastępcą dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Otwartego w Legionowie
(SPZLO) ds. administracyjno-technicznych. Jakie obowiązki
wiążą się z tą funkcją?
− Odpowiadam za cały pion
techniczny, czyli obsługę administracyjną przychodni, transport,
karetki, remonty, inwestycje
i związane z tymi ostatnimi procedury przetargowe.
− Czy w czasie Pana pracy zaszły w „przychodni na górce” jakieś zmiany?
− Ostatni czas to bardzo wiele
zmian w naszej placówce, począwszy od przeniesienia ratownictwa medycznego do Komendy
Powiatowej Policji, przez liczne
remonty, kończąc na uruchomieniu „call-center”, czyli stanowiska
przeznaczonego wyłącznie do obsługi telefonicznej pacjentów.
− Co uznałby Pan za swój największy sukces, a z czego jest
Pan niezadowolony?
− Za swój, jako części zespołu
SPZLO, największy sukces uważam fakt, że przez ostatnie dwa
lata tak wiele pozytywnych rzeczy
dzieje się w przychodni. Bez przesady można powiedzieć, że ostatni czas to największe zmiany na
plus w 40-letniej historii placówki.
Jeśli chodzi o rzeczy, z których
nie jestem zadowolony, za taką
uznałbym fakt zawieszenia
wprowadzania w placówce systemu zarządzania jakością ISO. Ta
sprawa przegrała z bardziej priorytetowymi zmianami organizacyjnymi i remontami.
− Które z przeprowadzonych
zmian najbardziej cieszą pacjentów?
− Faktycznie mamy wiele sygnałów, że nasi klienci dostrzegają po-

zytywne zmiany, jakie zachodzą
w placówce. Te, które uznają za
najważniejsze, to zakup nowoczesnych karetek, coraz więcej nowo-

czesnej aparatury medycznej, np.:
zakup nowego unitu stomatologicznego czy sprzętu diagnostycznego do laboratorium, wreszcie
lepszą dostępność lekarzy.
− A plany na przyszłość?
− Chcielibyśmy zakończyć remonty w całym obiekcie, a na
nowy rok pozyskać kontrakty
z Narodowym Funduszem Zdrowia na nowe specjalności (m.in.
medycyna sportowa, oddział
dzienny rehabilitacji), jak również starać się o zwiększenie limitów w kontraktach na usługi
lekarzy specjalistów.
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Droga za unijne
pieniądze
W centrum kongresowym Warszawianka 21 lipca została podpisana
umowa o dofinansowanie projektu „Przebudowa drogi powiatowej
nr 1802W w gminie Serock”.
To już kolejny projekt inwestycyjny Powiatu, na sfinansowanie
którego starostwo pozyskało

nia 3.1 Regionalnego Programu
Operacyjnego
Województwa
Mazowieckiego. Całkowita war-

Powiat legionowski nie ma niestety
własnego szpitala. Ważniejsza jest
dla nas dostępność do lekarzy
specjalistów i specjalistycznych
badań. Musimy to zapewnić
mieszkańcom na miejscu, dlatego
konsekwentnie inwestujemy
w rozwój naszej przychodni.
Jan Grabiec
Starosta Legionowski

Starosta Jan Grabiec z marszałkami Marcinem Kierwińskim
i Ludwikiem Rakowskim tuż po podpisaniu umowy

Najważniejsze zmiany
w SPZLO
• przeniesienie zespołów ratowniczych do budynku
Komendy Powiatowej Policji w Legionowie, dzięki czemu
powstało w tym miejscu centrum, skupiające służby
odpowiedzialne za bezpieczeństwo mieszkańców powiatu
(policja, straż miejska i ratownictwo medyczne), szczególnie,
że kilkadziesiąt metrów dalej znajduje się siedziba
Powiatowej Straży Pożarnej;
• zakup na własność, dzięki współpracy ze starostą,
3 nowoczesnych karetek, dzięki czemu można było
zrezygnować z korzystania z usług firm zewnętrznych
w tym zakresie;
• remont pomieszczeń po pogotowiu z przeznaczeniem
na gabinety rehabilitacyjne (fizykoterapii i kinezyterapii)
za ponad 800 tys. złotych. Obecnie trwa przetarg na zakup
nowoczesnej aparatury rehabilitacyjnej;
• prowadzone wspólnie ze starostwem powiatowym prace
termomodernizacyjne budynku przychodni;
• planowany jeszcze w tym roku remont części przychodni,
z której korzysta największa liczba pacjentów, czyli gabinetów
lekarzy pierwszego kontaktu i pediatrów;
• uruchomienie tzw. „call-center”, czyli stanowiska do obsługi
telefonicznej pacjentów. n

Koalicja dla Zalewu
Większość firm zajmujących się turystyką i rekreacją w tym ośrodków wy−
poczynkowych, hoteli itp. opiera swą działalność o Jezioro Zegrzyńskie.
99 milionów metrów sześciennych wody w naszym jeziorze to duży kapitał, ważne jest też, by była to
woda czysta.
Mając w pamięci przyduchę, która zabiła ryby na dorzeczu rzeki
Bug, rozpoczęliśmy starania o uzyskanie środków na uruchomienie
stałego monitorowania tych rzek,
które doprowadzają wodę do naszego zbiornika. Do „Koalicji dla
Zalewu”, bo tak nazwaliśmy nasze
działania, udało się pozyskać wiele
firm, instytucji i ośrodków nauko-

Kurier

wych. Podstawowe założenia do
stworzenia monitoringu wykonały
dwa zespoły naukowców: Zespół
Uniwersytetu Warszawskiego, któremu przewodniczy profesor dr
hab. Piotr Chróst oraz zespół Politechniki Warszawskiej, którym kieruje prof. dr hab. inż. Marek Nawalany. Wśród firm i instytucji, które
włączyły się do naszej koalicji należy wymienić WIOŚ, MPWiK,
RZGW, PZW oraz lokalne samorządy. Rolę koordynatora projektu
pełni Powiat Legionowski.

Janusz Kubicki
W marcu tego roku złożyliśmy
wniosek do Zarządu Województwa
Mazowieckiego o wpisanie naszego
projektu na listę „Kluczowych Projektów Województwa Mazowieckiego”. Decyzje Zarządu Województwa mają zapaść w najbliższych dniach. n

środki zewnętrzne, w tym wypadku z programów pomocowych Unii Europejskiej. W ubie-

tość projektu to 14 844 164,64 zł,
a kwota dofinansowania to ponad 12 500 000 złotych.

Droga jak spod unijnej igły

głych latach dofinasowanie udało się pozyskać na równie znaczącą
inwestycję
drogową
– przebudowę ciągu ulic biegnących przez gminy Jabłonna
i Wieliszew, łączącą Olszewnicę
Starą, Chotomów i Jabłonnę.
Umowę na dofinasowanie
w imieniu Zarządu Województwa Mazowieckiego podpisali
Ludwik Rakowski – Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego, Marcin Kierwiński Wicemarszałek – Województwa Mazowieckiego oraz Wiesław Raboszuk – Dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.
Powiat Legionowski reprezentowali Jan Grabiec – Starosta
Legionowski oraz Janusz Kubicki – Wicestarosta.
Realizacja inwestycji nie byłaby możliwa bez wsparcia Urzędu
Marszałkowskiego.
Przebudowa drogi z Zegrza do
Dębego jest realizowany ze
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu III, Działa-

Podpisanie umowy było bardzo
uroczyste. Uczestniczyli w nim,
oprócz starostów, również Radni
Powiatu Legionowskiego.
Podpisanie umowy jest równoznaczne z tym, że Powiat może
wystąpić z wnioskiem o płatność,
czyli pieniądze fizycznie znajdą
się na koncie starostwa.
Dokumentację fotograficzną ze
wszystkich etapów przebudowy
drogi 1802W można zobaczyć na
stronie internetowej www.powiat-legionowski.pl w zakładce inwestycje
w dziale „inwestycje zakończone”.
Starostwo
konsekwentnie
przygotowuje wnioski o środki
zewnętrzne, nie tylko na tzw.
„projekty twarde”. Obenie na
przykład Powiat realizuje ze
środków wspólnotowych w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki 2007–2013 projekt „Powiatowe przedszkole
– wspieranie rozwoju dzieci z autyzmem oraz dzieci niepełnosprawnych intelektualnie i z niepełnosprawnościami sprzężonymi”. Całkowita wartość projektu to 815 832,66 złotych. n
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Już wkrótce
w powiecie
W całym powiecie inwestycje ruszyły pełna parą. Samorząd
gminny oraz powiatowy dokłada wszelkich starań, aby popra−
wiać jakość życia mieszkańców. Poniżej przedstawimy kluczowe
projekty poszczególnych gmin i Powiatu będące w trakcie reali−
zacji jak również zaplanowane na najbliższy czas.

Gimnazjum w Wieliszewie
Starostwo Powiatowe
14 czerwca br. ruszyła inwestycja związana z modernizacji
przychodni SPZLO w Legionowie. Pierwszy etap prac obejmował: roboty rozbiórkowe wraz
z wywiezieniem gruzu, izolacją
fundamentów, remont schodów,
dachu, docieplenie elewacji wraz
z pokryciem tynkiem. Kolejny
etap modernizacji ruszy już niebawem. W ramach inwestycji
planowana jest adaptacja 8 pomieszczeń w celu podniesienia
standardów usług medycznych.
Kolejne dwa projekty planowane przez Powiat, związane są

z udogodnieniami w komunikacji na jego terenie.
Pierwsza inwestycja, która rusza już niebawem, to budowa
ścieżek rowerowych w miejscowości Chotomów. Prace mają
być prowadzone od ulicy Kisielewskiego do ulicy Bagiennej.
Kolejny projekt to przebudowa
Mostu w Nieporęcie na ulicy
Zwycięstwa, która zakończy się
jeszcze w tym roku.
Legionowo
Miasto inwestuje w edukację
i rozrywkę najmłodszych mieszkańców. Na początku bieżącego

Arena Legionowo

roku ruszyły aż trzy projekty
związane z powiększeniem i modernizacją szkół podstawowych.
Dobudowa sal dla zerówek, nowa świetlica, pracownia artystyczna, unowocześnienie boisk
sportowych i placów zabaw oraz
udogodnienia dla niepełnosprawnych to tylko niektóre
przedsięwzięcia, które zmienią
wizerunek budynków szkół
nr 1, 2 i 4. Wiadomość o budowie nowego przedszkola ucieszy
mieszkańców Osiedla Sobieskiego. Nowoczesna placówka miejska ma powstać przy ul. Mieszka I i Husarskiej. W ramach robót wykonane zostaną:
• cztery oddziały przedszkolne
integracyjne
• jeden oddział przedszkolny
specjalny, oraz jeden oddział
integracyjny szkolny
dla 25 sześciolatków
• bezpieczny plac zabaw wraz
z wyposażeniem.
Dla najmłodszych mieszkańców Legionowa samorząd przygotował modernizację i budowę
placów zabaw przy przedszkolach miejskich nr 1, 2, 3, 5, 7, 9,
10, 11, 12 oraz na osiedlu Sobieskiego przy DH Maxim.
Dla starszej części mieszkańców Miasto przygotowuje pawilon wystawowy Muzeum Historycznego w Legionowie oraz
ścieżki rowerowe w ciągach ulic
Jagielońskiej, Siemiradzkiego,
Parkowej, Jana III Sobieskiego
i Kazimierza Wielkiego.

Budowa pływalni w Stanisławowie Pierwszym
Zakończona została również
największa inwestycja za ponad 33 miliony zł. Hala widowiskowo-sportowa na stadionie
miejskim w Legionowie. Uroczyste otwarcie miało miejsce
4 września.
Jabłonna
Gmina Jabłonna postawiła na
modernizację dróg.
Prace budowlane rozpoczęły
się na odcinku rondo S1 – budynek poczty przy ul. Modlińskiej.

gnacyjnym z poddaszem użytkowym i z częściowym podpiwniczeniem. Jego powierzchnia
użytkowa jest przewidziana na
komfortowe funkcjonowanie 12
klas, czyli 300 uczniów. Uroczyste otwarcie szkoły odbyło się
1 września.
Wieliszew postawił również na
modernizację dróg oraz kanalizacji. W najbliższym czasie rozpoczną się inwestycje związane
z budową al. Solidarności, drogi
w miejscowości Janówek Pierw-

Przebudowa ul. Modlińskiej w Jabłonnie

W pierwszej kolejności zagospodarowano pobocza gdzie wybudowano parkingi, nowe zatoki
autobusowe i wykonano rowy
odwadniające.
W sierpniu prace przeniosły się
do centrum Jabłonny. Po zakończeniu inwestycji mieszkańcy będą jeździć po równej nawierzchni, ustawione zostaną nowe znaki drogowe oraz zostanie zagospodarowane pobocze. Przebudowane zostaną też wszystkie
przejścia dla pieszych.
Inwestycja planowana na najbliższe lata to Centrum Edukacyjno-Kulturalno-Sportowe.
Centrum będzie wybudowane
na granicy dwóch największych
gminnych miejscowości Chotomowa i Jabłonny W ramach
pierwszego etapu wybudowana
zostanie szkoła podstawowa.
Wieliszew
Kluczową inwestycją gminy
Wieliszew, jest budowa Gimnazjum, która rozpoczęła się
w 2009 r. Nowopowstały budynek jest obiektem dwukondy-

szy, kanalizacji w Michałowie-Reginowie oraz Łajskach.
Nieporęt
Mieszkańców gminy Nieporęt
ucieszy zapewne wiadomość, że
już wkrótce zakończy się budowa
pływalni w Stanisławowie Pierwszym. W budynku znajdować się
będzie basen sportowy o głębokość od 135 do 180 cm, basen rekreacyjny o powierzchni lustra
wody 82,8 m2, wanna z hydromasażem dla sześciu osób, zjeżdżalnia ślimakowa, sucha sauna oraz
widownia dla stu osób.
Kolejnym dużym projektem
jest rozpoczęta w 2009 roku budowa szkoły w Izabelinie. Powierzchnia użytkowa budynku
będzie miała 1910 m2, w tym sala
gimnastyczna o wymiarach 12 m
× 24 m z zapleczem, część kuchenna z jadalnią oraz część dydaktyczna: 8 pracowni z zapleczem, pracownia komputerowa,
biblioteka z czytelnią. Termin zakończenia prac budowlanych
przy tej inwestycji planowany jest
na maj 2011 rok. n
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Specjalnie dla niepełnosprawnych
Powiat Legionowski jest oficjalnym partnerem Europejskich Letnich
Igrzysk Olimpiad Specjalnych 2010 w ramach Programu Miast Goszczą−
cych. Od 15 do 17 września będziemy gościć reprezentacją programu
narodowego z Izraela.

Joanna Brodzik – ambasador olimpiad specjalnych
Zgodnie z tradycją olimpiad
specjalnych przed rozpoczęciem
zawodów wszystkie reprezentacje odwiedzają miasta uczestni-

czące w Programie Miast Goszczących ELIOS2010. Powiat Legionowski jest jedną z pięćdziesięciu siedmiu jednostek samo-

rządowych w Polsce, które wzięły
udział w Programie Miast Goszczących. Przy realizacji współpracują gminy Serock, Wieliszew,
Nieporęt i Legionowo.
W czasie dwóch dni pobytu
w powiecie legionowskim sportowcy będą gościnnie trenować
na naszych obiektach, zwiedzą
też ciekawe miejsca w naszym
regionie. Przewidujemy atrakcje
sportowo-kulturalne, m.in. uroczyste powitanie Biegu z Pochodnią Strzegących Prawa
(Torch Run) oraz imprezy integracyjne. Będzie to okazja dla
naszych wyjątkowych gości do
zapoznania się z polską kulturą,
lokalnymi zwyczajami i naszymi
mieszkańcami. W piątek (17.09.)
zawodnicy olimpiad specjalnych
pojadą do Warszawy, aby przystąpić do rywalizacji, w której
w sumie weźmie udział około 1600 sportowców z 57 państw
europejskich i eurazjatyckich.
Europejskie Letnie Igrzyska
Olimpiad Specjalnych 2010 odbędą się w Warszawie i w dniach

Wakacyjne
podsumowanie wiosny

Kurier
18–24 września. Sportowcy rywalizować będą w 9 dyscyplinach
takich, jak bowling, lekkoatletyka, jazda szybka na wrotkach,
koszykówka, 7-osobowa piłka
nożna kobiet, badminton, tenis
ziemny, tenis stołowy, trójbój siłowy. Dodatkowo zaplanowano
dyscyplinę pokazową MATP dla
sportowców z najgłębszym stopniem niepełnosprawności intelektualnej.
Ceremonia otwarcia igrzysk
odbędzie się na stadionie warszawskiej Legii 18 września
o godz. 2000. Gwiazdą imprezy
będzie zespół Simply Red. Swój
udział w imprezie potwierdzili
m.in. David i Victoria Beckham,
Zinedine Zidane i Arnold
Schwarzeneger.
Wśród osób, które do 10 września prześlą do starostwa odpowiedź na pytanie kto, oprócz Joanny Brodzik, jest ambasadorem
olimpiad specjalnych w Polsce
(należy podać przynajmniej jedno nazwisko), zostanie rozlosowanych sto bezpłatnych wejściówek na imprezę. Odpowiedzi należy przesyłać na adres promocja@powiat-legionowski.pl w temacie
wpisując ELIOS2010. n

Nagrodami były atrakcyjne gadżety powiatowe oraz kupon na
wykonanie autorskiego albumu
fotograficznego.
Szczególnym powodzeniem
wśród mieszkańców powiatu cieszyła się fotografia „Zalesie Borowe o zachodzie” Pawła Koza-

29 lipca br. podczas XLV Sesji Rady Powiatu odbyło się uroczy−
ste wręczenie nagrody głównej i wyróżnień w konkursie foto−
graficznym „Powiat Legionowski – 4 pory roku w obiektywie”.
W wiosennej edycji konkursu
udział wzięło 41 osób, łącznie
nadesłano ponad 400 bardzo ciekawych fotografii. Jury wyłoniło 32 prace, które zaprezentowane zostały mieszkańcom do typowania na stronie internetowej
powiatu i Jeziora Zegrzyńskiego. Spośród nich, jury przyznało 6 wyróżnień dla:
• 12-letniej Ewy Pietrzak
z Legionowa za zdjęcie
„Rozważna i Romantyczny
na słupie energetycznym
w Legionowie”

• 15-letniej Patrycji
Wojtkowskiej z Legionowa
za „goście na rynku
w Legionowie”
• Leszka Błachnio z Serocka
za „schody do nikąd
w Jadwisinie”
• Daniela Katkowskiego
z Legionowa za „Ruiny
starego mostu w Zegrzu”
• Jacka Biegajskiego
z Legionowa za „Dzień
Strażaka – Festyn w Trąbie”
• Andrzeja Nowaka
z Warszawy za „Rankiem na

Uczestnicy wiosennej edycji konkursu

Paweł Kozarzewski – Zalesie Borowe o zachodzie
rzece – Zalew Zegrzyński od
strony Nieporętu”.

rzewskiego z Legionowa. Praca
ta, podobnie jak w zimowej edycji, zdobyła najwięcej głosów
w internetowym typowaniu i tym
samym pan Paweł wygrał drugą
edycję konkursu. Nagrodą główną były gadżety powiatowe oraz
nagrody rzeczowe, między innymi obiektyw „Fish-eye”.
Organizator konkursu – Starostwo Powiatowe w Legionowie
nie pominął również reszty
uczestników konkursu i przygotował dla nich nagrody pocieszenia.
Przed nami został już ostatni,
jesienny etap konkursu. Zachęcamy zatem do udziału wszystkich miłośników fotografowania.
Tym razem nagrody będą równie
cenne, nie mówiąc o satysfakcj
dla zwycięzcy. n
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Arena dla ludzi
O największej inwestycji w powie−
cie legionowskim rozmawiamy
z Przewodniczącym Komisji Oświa−
ty, Kultury i Sportu Rady Miasta Le−
gionowo, Mirosławem Pachulskim

Mirosław Pachulski
– Czy budowa Areny Legionowo
to opłacalny projekt, biorąc pod
uwagę koszty tej inwestycji?
– Nie mam co do tego wątpliwości. Legionowo, stolica silnego
powiatu to miasto, które powinno
posiadać taki obiekt. Zasługują
na niego przede wszystkim mieszkańcy, przyczyniający się do dynamicznego rozwoju miasta. Legionowo nie jest już sypialnią Warszawy, mamy swoje ambicje i potrzeby, nie widzę powodu, dlaczego to nie u nas mają się odbywać
wielkie wydarzenia sportowe, kulturalne czy wystawiennicze. A jeśli chodzi o koszty, to przypomnę,
że gros środków, ponad 18 milionów złotych zdobyliśmy z funduszy unijnych. Taki obiekt za mniej
niż połowę ceny to autentyczna
gratka. Dzieki temu legionowski
podatnik nie poniesie kosztów
utrzymania obiektu przez najbliższe kilkanaście lat. A jeśli na Arenie będą się odbywać znaczące
imprezy, plus powierzchnia komercyjna zostanie wykorzystana
– hala zarobi na siebie.
– Razem z halą budujecie ścieżki rowerowe, wspólnie z powiatem.
– Tak. To największa inwestycja
„rowerowa” w mieście. 6 kilometrów tras, które umożliwiają przejazd przez Legionowo. Mam nadzieję, że to dopiero początek
ułatwiania życia jednośladom.
Tam, gdzie ruch jest duży i rowerzyści nie mogą się bezpiecznie na
drodze będziemy się starali
w przyszłości budować ścieżki. Na
mniej uczęszczanych ulicach można jechać bezpiecznie po asfalcie.
– A propos tych mniej uczęszczanych ulic. Niedaleko samej
Areny jest jeszcze kilka dróg, po
których trudno jeździć rowerem…
– Mowa oczywiście o części
Chrobrego, Ostrobramskiej, Pomorskiej czy leżącej nieopodal
Grunwaldzkiej. Jestem pewien,
że w ciągu najbliższych dwóch lat
skończymy budowę podstawowej
infrastruktury technicznej w Legionowie. Wiem, że ulice leżące
obok takiej hali powinny dobrze
wyglądać. Nie zmienia to jednak
faktu, że dobrze się stało, iż zainwestowaliśmy w Arenę, zwłaszcza, że udało się to zrobić za pół
darmo. n

