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Krótko
Milion na Mireckiego
Na milion złotych opiewa
umowa o dofinansowaniu
przebudowy ulicy Mireckiego
w Legionowie. Powiat Legionowski
pozyskał pieniądze na tę inwestycję
z Narodowego Programu
Przebudowy Dróg Lokalnych
– Etap II Bezpieczeństwo
– Dostępność – Rozwój, którego
dysponentem na naszym terenie
jest Wojewoda Mazowiecki.
To kolejna inwestycja drogowa
Powiatu, która w dużej części
zostanie sfinansowana ze środków
zewnętrznych. Początek prac
budowlanych planowany jest na
początek lipca tego roku.

Powrót Kapitana
Wyderki
Przemiłego Wydrę z Komisariatu
Rzecznego Policji zna już prawie
każdy. Towarzyszył on nam
w ubiegłym roku na piknikach
organizowanych nad Jeziorem
Zegrzyńskim. Teraz również
zagości w naszym powiecie.
Będziecie go mogli spotkać
na wszystkich świętach gmin
organizowanych tej wiosny.
Kapitan Wyderka nauczy nas, jak
bezpiecznie spędzać czas nad wodą.
Zapowiedział również wiele
ciekawych atrakcji.
Przekonacie się o tym już w maju;)

Tati Mami będzie
szkolić
Ćwierć miliona złotych przeznaczył Powiat Legionowski
na dofinansowanie komunikacji kolejowej i autobusowej
dla naszych mieszkańców. Pieniądze wspomagają zarówno
korzystających z kolei, jak i autobusów.

N

ie od dziś wiadomo, że dojazd
do Warszawy nie stanowi problemu dla osób poruszających
się własnymi samochodami. Niestety, nie do centrum Warszawy,
a do Białołęki. Później wszyscy stoimy w mniejszych lub większych
korkach. Wraz z otwarciem mostu
im. Marii Skłodowskiej-Curie sytuacja powinna się poprawić, jednak
nadal najszybszym sposobem dotarcia do centrum stolicy jest komunikacja zbiorowa, głównie kolejowa.
Pociągami Szybkiej Kolei Miejskiej do pracy w Warszawie dojeżdżają mieszkańcy Legionowa i Wieliszewa. Z kolei Koleje Mazowieckie
przejeżdżają przez gminę Jabłonna
i Legionowo. Warto jednak dodać, że
z pociągów korzystają także mieszkańcy gmin Serock i Nieporęt, dojeżdżając do stacji np. samochodami,
nie chcą przebijać się autem przez

wspomniane korki. Dofinansowanie
obejmuje więc mieszkańców wszystkich gmin powiatu.
Szybka Kolej Miejska i Koleje Mazowieckie to jednak nie wszystko. Nie
wolno zapominać także o zbiorowej
komunikacji wyłącznie lokalnej. Nie
wszyscy chcą i mogą korzystać z własnych aut, rowerów czy motorów. Dlatego powiat legionowski dofinansuje 31% przewidywanych kosztów
Gminy Nieporęt oraz Gminy Wieliszew na linie L-8, L-9, L-10 za przejazd
poza terenem danej Gminy.
Warto przypomnieć, że dofinansowanie zbiorowej komunikacji zarówno ze strony powiatu, jak i gmin
przyczynia się do funkcjonowania
tzw. wspólnego biletu dla mieszkańców naszego powiatu, umożliwiającego korzystanie z autobusów i pociągów bez konieczności zakupu oddzielnych biletów.

Rozstrzygnięty został konkurs
ofert na prowadzenie szkoły
rodzenia w ramach Powiatowego
Programu Promocji Zdrowia
na rok 2012. Akcja umożliwi
młodym przyszłym rodzicom
zapoznanie się z najważniejszymi
informacjami na temat ciąży,
porodu i pierwszych chwil życia
nowonarodzonego maleństwa.
Konkurs ofert wygrała Szkoła
Rodzenia Tati Mami mieszcząca się
w przychodni NZOZ „Zdrowie”
przy ul. Sowińskiego 15a. Więcej
informacji na ten temat można
znaleźć na naszej stronie
internetowej powiat-legionowski.pl.

Praca w branży
turystycznej
Nowowybudowany hotel
w Serocku prowadzi nabór
pracowników. Szczegółowe
informacje na ten temat można
znaleźć na www.hotelnarvil.pl
w dziale Kontakt, zakładka
Kariera.
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Dzieci mówią...

Słowniczek
turystyczny

Przedszkole Samorządowe nr 1
ul. Modlińska 1, Wieliszew
wychowawczyni: Irena Gumińska

Dominik
Słapiński
Co to jest kemping? – się je w nim
i można oglądać ptaki, np. skowronki.
Co to jest szlak turystyczny?
– według mnie tam się chodzi
po śladach. Nie byłem nigdy na takim
szlaku. Gdy wracałem do domu raz, to
widziałem brązowego dzika. Był duży
i miał towarzyszy, małe dziki.
Trzymałem się z daleka, bo one są
niebezpieczne.

Szymon
Majewski
Co to jest kemping? – na kemping się
jedzie do lasu. Łowiłem tam kiedyś
wiosną ryby z tatą. Na kempingu
można oglądać przyrodę.
Co to jest szlak turystyczny?
– kiedyś pani policjantka mi mówiła,
że nie wolno brać zwierząt ze szlaku
do domu, bo mogą być chore. Ja
widziałem niebieskiego dzika, który
skakał.

Olek
Bizoń

Marcin
Kowalski

Co to jest kemping? – w kempingu
można sobie zrobić piknik. Ja mam
swoją wędkę i kiedyś łowiłem.

Co to jest kemping? – można także
tam się przenieść, tam przenieść się
i mieszkać. Bierzemy tam namiot.

Co to jest szlak turystyczny?
– idziemy po swoich śladach
i wracamy, bo wtedy łatwo się
odnaleźć na takim szlaku. Ja jak
byłem na wycieczce to widziałem
sarenkę. W ogóle się mnie nie
przestraszyła. Mój pies kiedyś w buzi
przyniósł do domu jeża ze szlaku
turystycznego.

Co to jest szlak turystyczny?
– na szlaku można także wracać
po tym co się widziało wcześniej, aby
w ten sposób zapamiętać drogę.

Ania
Żukowska
Krzyś
Cholewa
Co to jest kemping? – ja byłem kiedyś
z rodzicami na kempingu bardzo
blisko przy lesie. Rozbijaliśmy tam
namiot i tylko to pamiętam.
Co to jest szlak turystyczny?
– ja chodzę z rodzicami na takie
szlaki w weekendy, zwłaszcza
z mamą. Widziałam na takim szlaku
królika. Chciała go mama zabrać do
domu, a on uciekł. Raz pies na szlaku
złapał też zająca.

Maja
Trzaskoma
Co to jest kemping? – na kempingu
można też popływać.
Co to jest szlak turystyczny?
– na szlaku robi się zdjęcie, aby
zapamiętać drogę. Nie chciałabym się
wybrać na taki szlak turystyczny, bo
mamie by się pewnie nie chciało, bo
mamy kawał drogi. Jak raz dziadek
wyszedł popatrzeć na drogę to
zobaczył królika.

Co to jest kemping? – na kempingu
można też robić zdjęcia kwiatom.

Bartek
Radzikowski
Co to jest kemping? – można tam
łowić ryby, np. dorsze. Ja nie łowiłem
nigdy ryb na kempingu.

Co to jest szlak turystyczny?
– ja raz na szlaku widziałam dzika.
To są niebezpieczne zwierzęta.
Ja byłam w domu i go idziałam.
Dziki są brązowe.

Co to jest szlak turystyczny?
– na szlaku trzeba patrzeć na znaki
drogowe bo inaczej może być
wypadek.
Z dziećmi rozmawiał: Marcin Dembowski

Kemping (z ang. camping)
– obiekt turystyczny położony
na większym terenie, ogrodzony i strzeżony, na którym goście
zatrzymują się na pobyt w namiotach, samochodach kempingowych i przyczepach kempingowych, ale mogą także korzystać z pawilonów, domków turystycznych lub innych obiektów
stałych. Kempingi umożliwiają
przyrządzanie posiłków i parkowanie samochodów.
Część kempingów honoruje
karty rabatowe wydawane przez
organizacje caravaningowe.
Dobrze wyposażone kempingi posiadają zazwyczaj:
• stoły
• toalety i umywalnie, prysznice
• wyznaczone miejsca do przygotowywania posiłków
• podłączenie do energii elektrycznej
• krany z wodą pitną
• specjalne miejsca do spuszczenia wody zanieczyszczonej z pojazdów caravaningowych
miej
• sce zabaw dla dzieci
• miejsce na rozpalenie
ogniska.
W powiecie legionowskim
kemping funkcjonuje na terenie
Portu Jachtowego Nieporęt.

Szlak turystyczny – trasa
wycieczkowa oznaczona specjalnymi symbolami wyznaczającymi jej przebieg i ułatwiającymi odnalezienie właściwej
drogi.
Ze względu na sposób przemieszczania się można wyróżnić następujące rodzaje szlaków
turystycznych:
• piesze (górskie i nizinne)
• rowerowe (górskie i nizinne)
• kajakowe
• jeździeckie (górskie i nizinne)
• narciarskie (górskie i nizinne).
Ze względu na zwiedzane
obiekty i charakter szlaki można podzielić na:
• historyczne
• przyrodnicze
• pielgrzymkowe
• inne szlaki turystyczne.
Ponadto pośród szlaków pieszych, oprócz podstawowych
szlaków turystycznych, wyróżnia się szlaki spacerowe, szlaki
dojściowe i ścieżki dydaktyczne
(np. przyrodnicze, historyczne).
Szlaki rowerowe nie są drogami rowerowymi w rozumieniu Ustawy „Prawo o ruchu drogowym”.
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Sprawnie i komfortowo

Centrum Informacji Inwestycyjnej (CII) w legionowskim starostwie przybrało realne kształty. Teraz
sprawę związaną z naszą inwestycją załatwimy nie tylko sprawnie, ale i w komforotwych warunkach.

P

rzypomnijmy: ideą Centrum
jest pomoc dla zagubionego
w procedurach administracyjnych inwestora, zarówno tego indywidualnego, jak i większych podmiotów.
Klienci CII mogą uzyskać poradę
urzędników w niejasnych, niezrozumiałych dla nich kwestiach.
Dotąd działanie centrum było rozproszone. Od połowy marca CII w jednym miejscu na V piętrze biurowca
przy Sikorskiego 11 w Legionowie
mieści się zarówno kancelaria wy-

działu architektury, jak i stanowiska,
w których zasięgniemy informacji,
urzędnik sprawdzi kompletność naszego wniosku, podpowie ścieżkę postępowania.
W przypadku spraw bardziej skomplikowanych można telefonicznie
przedstawić problem i umówić się
na spotkanie. Zgłoszenia przyjmuje
kancelaria Wydziału Architektury
(tel. 22 7640530 /531), a koordynatorem centrum jest szefowa tego wydziału.

– Mamy nadzieję, że podobnie, jak
poprzednie nasze inicjatywy, Centrum
ułatwi osobom i firmom inwestującym
na naszym terenie załatwianie spraw
– mówi Jan Grabiec, starosta legionowski. Od kilku lat staramy się uczynić
legionowskie starostwo przyjaznym
dla klientów miejscem. Odbieram sygnały, że w znaczącym stopniu to się
udaje. Nie popadamy jednak w samozadowolenie, tylko szukamy kolejnych
rozwiązań i udogodnień dla klientów.
– podsumowuje Jan Grabiec.
– Problemy,
z
jakimi
przycho dzą
do nas inwestorzy, często
wy kra cza ją
poza sprawy
związane
z prawem budowlanym. Czasem nie
rozumieją procedury, czasem potrzebują podpowiedzi, jak ustalić
kwestie własności lub po prostu jaką mapę powinni zamówić w składnicy map. Dlatego, jeśli z góry zna-

my problem, możemy na spotkaniu
z inwestorem zebrać ludzi mających
odpowiednią wiedzę.
Na przykład szefa wydziału drogownictwa, który podpowie, czy dla
danej nieruchomości można uzgodnić zjazd na drogę publiczną i w którym miejscu, czy szefową referatu
zarządzania środowiskiem, która
wyjaśni procedurę uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. – mówi
Mirosława Wypych, naczelnik
Wydziału Architektury w Starostwie Powiatowym w Legionowie.

Zarobić na Euro
Jak zarobić na Euro? To proste: można wynająć swój dom, mieszkanie, apartament kibicom
i turystom, którzy odwiedzą nas w czasie piłkarskich Mistrzostw Europy.

W Berlinie o powiecie
Największe w Europie targi turystyczne co roku odbywają się
w Berlinie. „Cały świat” zaprasza do siebie turystów.
Od kilku lat nie brak tam także oferty powiatu legionowskiego.

O

Przy zamieszczaniu oferty warto pamiętać o dodaniu zdjęć oferowanego mieszkania czy domu, bowiem tego oczekują klienci.

M

asz dom lub mieszkanie, które mógłbyś wynająć kibicom
i turystom? Możesz zgłosić
go do systemu rezerwacyjnego PolishPass, który wydaje się być najlepszym sposobem dotarcia do potencjalnych klientów.

Jak to zrobić?
Internetowy system rezerwacji Polish Pass ma dwóch operatorów: spółkę Polish Travel Quo Vadis Spółka
z o.o. oraz Net Media S.A. Zgłoszenia
do systemu można dokonać za pośrednictwem pierwszego z nich. Wystarczy wejść na stronę www.polishpass.org. Tam w dolnym lewym rogu

znajdziemy dział „Dodaj Ofertę Zakwaterowania”. Klikamy przycisk
„zobacz szczegóły” i w ten sposób
rozpoczynamy proces rejestracji
w systemie.
Pierwszym krokiem będzie utworzenie konta w Polish Pass. Później
internetowy formularz zgłoszeniowy
przeprowadzi nas przez całą procedurę zamieszczenia oferty zakwaterowania w systemie. Nasze ogłoszenie przed opublikowaniem zostanie
sprawdzone przez operatora systemu rezerwacyjnego i, gdy to konieczne, poprawione. Najczęstsze
poprawki to konieczność usunięcia

z treści ogłoszenia nazwy Euro2012™, która jest nazwą zastrzeżoną
i jej nie uprawnione użycie naraża
operatora na nieprzyjemności ze
strony UEFA. Ostatni krok to wpłata
należności i nasze ogłoszenie pojawi
się w internetowym systemie rezerwacyjnym Polish Pass. Nikt nie chce
dziś kupować kota w worku.
Koszt zamieszczenia oferty za pośrednictwem Polish Travel Quo Vadis to 40 zł netto miesięcznie za ogłoszenie zwykłe i 65 zł netto miesięcznie za ogłoszenie premium, czyli takie, które ukazuje się zawsze na początku listy ofert.

d 6 do 11 marca stolica Niemiec
stała się stolicą przemysłu turystycznego. W kilkudziesięciu
halach, w jednym miejscu mogliśmy
zapoznać się z ofertą większości krajów świata oraz niezliczonej ilości
firm prywatnych. Każdy prezentował
to, co ma najlepszego.
Azja postawiła na połączenie tradycyjnej kuchni oraz zwyczajów z wysokimi technologiami, podkreślającymi
rozwój cywilizacyjny. Afryka podkreślała bogactwo swojej przyrody. Poszczególne kraje europejskie eksponowały to, co ich zdaniem przyciąga
gości. Kraje skandynawskie i np. Estonia to przyroda i bezpieczne spędzanie wolnego czasu, Wielka Brytania postawiła na tradycję i kulturę,
a np. Austria udanie podkreślała swoje wspaniałe położenie u podnóża
Alp, oferując aktywny wypoczynek
z nocną pokusą kasyn gry.
Polska oczywiście podkreślała zbliżające się EURO 2012, zapraszając turystów-kibiców. Podobnie powiat le-

gionowski zapraszał do siebie, prezentując atrakcje rejonu Jeziora Zegrzyńskiego oraz bliskość Warszawy.
Nasza oferta promowana była na stoisku Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, dzięki uprzejmości i dobrej współpracy z MROT.
Mamy nadzieję, że z tysięcy gości,
którzy przewinęli się przez polską halę, część zawita na tereny powiatu legionowskiego. Zwłaszcza ci, którzy
podczas pobytu w Warszawie zechcą
odetchnąć nad wodami Jeziora Zegrzyńskiego.
Warto promować nasz rejon, bo turyści to finansowe korzyści dla mieszkańców, a Jezioro Zegrzyńskie stanowi perełkę, jako jedyny taki akwen
w bliskiej odległości od Warszawy,
gdzie przecież często przyjeżdżają turyści, czy biznesmeni. Warto, by
przy okazji zawitali także do powiatu
legionowskiego. A najlepiej, by od początku planowali swój pobyt tutaj.
Dlatego trzeba ich zapraszać, trzeba
promować nasz region.
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Północny otwarty!
T

o doskonała wiadomość nie tylko
dla Warszawiaków, ale także dla
mieszkańców powiatu legionowskiego. Most, choć może nie tak urodziwy jak Świętokrzyski, jest nowoczesny
i funkcjonalny. Przeprawa ma długość
około 795 metrów. Konstrukcyjnie składają się na nią trzy niezależne obiekty
inżynierskie:
jezdnia północna,
jezdnia południowa,
trasa tramwajowa wraz z ciągiem
rowerowo-pieszym.
Zgodnie z zapowiedziami władz
Warszawy do końca roku mostem pojadą tramwaje.

Most
w liczbach:
• łączna długość 15
wiaduktów - ok. 1030 m,
o rozpiętości od 17 m do
23 m
• łączna długość 18 ścian
oporowych – ok. 2500
m, o wysokości od 1,4 m
do 9,3 m
• całkowity ciężar
konstrukcji stalowej
mostu to około 9,4 tys. t
• łączna długość
chodników dla pieszych
to ok. 8,3 km, ścieżek
rowerowych 6,1 km.
fot. Rafał Motyl

Już od niedzieli 25 marca
można jeździć nową przeprawą
przez Wisłę. Nowy most im.
Marii Curie-Skłodowskiej,
przez mieszkańców aglomeracji
warszawskiej nazywany
Północnym, jest otwarty
dla ruchu.

Cały powiat czyta
Od 2009 roku legionowska biblioteka publiczna jest również
instytucją powiatową, a więc dostępną dla mieszkańców
wszystkich pięciu gmin, nie tylko Legionowa.
O jej działaności i ofercie dla czytelników rozmawiamy
z Danutą Masiak, dyrektorem Miejskiej i Powiatowej Biblioteki
Publicznej w Legionowie.
Co według Pani jest lub powinno być powołaniem biblioteki w XXI wieku?
Biblioteki publiczne to instytucje
kultury, a zarazem instytucje publiczne, służące zaspokajaniu potrzeb społecznych. Służą również rozwijaniu
potrzeb czytelniczych, oświatowych,
kulturalnych i informacyjnych mieszkańców oraz upowszechnianiu wiedzy i kultury. Obecnie biblioteki publiczne nie mogą ograniczać się
do pełnienia funkcji wypożyczalni
i czytelni, muszą sprostać nowym wyzwaniom wynikającym ze zmian we
współczesnym świecie, w tym zmieniającym się i rosnącym potrzebom
użytkowników, obecnych i potencjalnych. Powinny rozszerzać swoją ofertę (reagować na potrzeby środowiska,
przewidywać je, rozpoznawać i pobudzać) oraz podnosić poziom świadczonych usług. W XXI wieku niezbędna jest otwartość na różnorodność,
a przede wszystkim na dynamicznie
zachodzące zmiany i umiejętność nadążania za ich rytmem.
Czy staracie się aktywnie współtworzyć
kulturę, nie tylko wypożyczać książki?
Legionowska Biblioteka od kilku
lat powiększa i rozszerza swoje zbiory, również dzięki dotacji ze Starostwa. Wypożycza nie tylko książki
tradycyjne, ale i multimedia, np.
książki do słuchania na kasetach, płytach CD, filmy na DVD będące adapta-

Danuta Masiak

cjami i ekranizacjami powieści i opowiadań, teatr telewizji. Nie ogranicza
się jednak do ich wypożyczania czy
udostępniania gazet i czasopism – tu
również nastąpił znaczny wzrost naszej oferty, także w odniesieniu
do stanowisk z bezpłatnym dostępem
do Internetu.
Biblioteka tworzy szerokie możliwości uczestnictwa w kulturze, jak
również jej współtworzenia, działa
wykorzystując swój potencjał choćby
poprzez organizowanie różnorodnych
wystaw, konkursów literackich, fotograficznych, plastycznych (w tym
o zasięgu ogólnopolskim) czy warsztatów (ostatnio warsztatów literackich dla dzieci i warsztatów twórczego pisania dla seniorów).
Więcej na temat Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Legionowie
w następnym numerze.

Subiektywnie o historii

Powiat Legionowski – przewodnik subiektywny, to pierwsze w historii tak obszerne wydawnictwo
o charakterze historyczno-turystycznym. 1 kwietnia odbyła się prezentacja książki.

J

est to pierwsze i jedyne dotąd
opracowanie historyczno-turystyczne powiatu legionowskiego
pisane z myślą o osobach zainteresowanych historią regionu i poszukujących jego indywidualnego oblicza kulturowego.
Publikacja stanowi kolejny tom
z serii „Tradycja Mazowsza”, przedstawiającej historyczne i etnograficzne walory województwa mazowieckiego – ukazuje powiat legionowski z jego niepowtarzalnym charakterem i niezaprzeczalnymi wartościami. Ciekawostki, jakie się tu
znalazły, zaskoczą niejedną osobę.
Co ma wspólnego Chotomów ze
słynnym obrazem Jana Matejki Konstytucja 3 Maja? Jaki jest najstarszy
zabytek Legionowa? Co to były zielone fraki? To pytania, na które odpowiedź czytelnik znajdzie w książce.
Jacek Szczepański, dr historii,
muzealnik, regionalista, dyrektor
Muzeum Historycznego w Legionowie, autor wielu cenionych publikacji, między innymi pt. Powiat legionowski na dawnej pocztówce, od lat
zajmuje się badaniem historii regionu. Książka zawiera wyniki wieloletnich jego poszukiwań zarówno terenowych, jak i tych w archiwach.
Ta obficie ilustrowana publikacja
zawiera informacje dotyczące środowiska geograficznego, walorów
przyrodniczych oraz dziedzictwa
kulturowego obejmującego spuściznę ludową jak i wartości niematerialne zachowane w symbolice herbów: powiatu legionowskiego, gmi-

Wiele osób skorzystało
z okazji i nabyło Przewodnik

ny Jabłonna, Nieporęt, Wieliszew,
gminy i miasta Serock oraz miasta
Legionowo. Część przewodnikowa
poprzedzona jest także zarysem
dziejów historycznych od prehistorii do współczesności, w niej autor
oprowadza nas po 31 miejscowościach powiatu, prezentowanych
w porządku alfabetycznym. Wędrówkę zaczynamy od Beniaminowa w gminie Nieporęt, następne są
Białobrzegi, potem kolejne miejscowości aż do Zegrzynka. Każda miejscowość opatrzona jest rysem historycznym i dokładnym opisem zabytków w ich kontekście społecznym czy kulturowym. Przewodnik

ma charakter krajoznawczy, zawiera
też praktyczne wiadomości; dowiemy
się bowiem jak trafić w dane miejsce,
czy są tam ścieżki rowerowe i szlaki
piesze.
W książce znajduje się także informator turystyczny i kulturalny,
a także kącik kulinarny. Poza tym anglojęzyczni czytelnicy znajdą tu
streszczenie oraz tłumaczenie tytułów ilustracji. Przewodnik z pewnością ucieszy miłośników i mieszkańców regionu, ale także te osoby, które
chciałyby poznać północnowschodnie
Mazowsze, a do tej pory takiej okazji
nie miały.
MAgDALENA BARTNIK
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Dni Osób
Niepełnosprawnych

Pierwszy dzień wiosny był również dniem debiutu Powiatowego Przeglądu Twórczości Osób
Niepełnosprawnych, który w tym roku odbył się w legionowskim ratuszu. Przegląd jest jednym z cyklu
wydarzeń, zorganizowanych w ramach Dni Osób Niepełnosprawnych Powiatu Legionowskiego 2012.
Karolina Grabowska odbiera dyplom i nagrodę z rąk
starosty Jana Grabca

Janosikowe – koalicja
rośnie w siłę
Kolejne trzy powiaty przyłączyły się do Koalicji, zainicjowanej
przez starostę Jana grabca, aby wspólnie walczyć o zmianę
ustawy dotyczącej tzw. „janosikowego”.

W

D

ni Osób Niepełnosprawnych Powiatu Legionowskiego 2012,
nad którymi patronat objął Powiat Legionowski, odbywają się w naszym regionie po raz pierwszy. W zamierzeniu organizatorów mają stać
się okazją do twórczych spotkań, wymiany doświadczeń i opinii, dotyczących różnych sposobów włączania
niepełnosprawnych w główny nurt
życia społecznego. To święto osób niepełnosprawnych, ich rodzin, opiekunów i sympatyków, którym bliska jest
idea zapobiegania wykluczeniu społecznemu, izolacji i marginalizacji
osób upośledzonych. Według szacunkowych danych na terenie powiatu legionowskiego mieszka między 8,5
a 10 tysięcy osób dotkniętych niepełnosprawnością.
Podczas środowej (21 marca) uroczystości w Ratuszu nie tylko można
było obejrzeć występy artystyczne
w wykonaniu osób niepełnospraw-

nych, otwarto także wystawę plastyczną i rozstrzygnięto konkursy,
m.in. literackie. Ich laureaci odebrali
nagrody z rąk starosty legionowskiego Jana Grabca, prezydenta Legionowa Romana Smogorzewskiego, członka zarządu powiatu Janusza Kubickiego i przewodniczącego komisji
oświaty, kultury i sportu rady miasta
Legionowo Mirosława Pachulskiego.
– Powiat w swej codziennej działalności zajmuje się pomocą osobom
niepełnosprawnym – powiedział starosta Jan Grabiec. Poza typowo administracyjną wspieramy je m.in. pozyskując środki europejskie na turnusy
rehabilitacyjne i rehabilitację stacjonarną, szkolenia zawodowe pomagające w aktywizacji zawodowej i społecznej oraz kursy komputerowe,
w ramach których najgorzej sytuaowani uczestnicy otrzymali na rok
netbooki z dostępem do Internetu.
W ramach obchodów chcemy pozy-

skać środki zewnętrzne na organizację pleneru malarskiego. Powiat Legionowski jest również partnerem
projektu „Legionowskie Forum Dialogu”, w którym wspólnie z partnerami
społecznymi, przedsiębiorcami i instytucjami rynku pracy zajmujemy
się problemami wykluczenia społecznego i dostępu osób niepełnosprawnych do rynku pracy – dodał.
Następnym wydarzeniem, jakie
odbędzie się w ramach obchodów Dni
Osób Niepełnosprawnych będzie wystawa twórczości uczniów Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek w Legionowie. Odbędzie się ona 15 maja,
również w legionowskim ratuszu.
Dni Osób Niepełnosprawnych zakończą się Spartakiadą Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej oraz Integracyjnym Plenerem Malarskim 25 i 26
maja na Stadionie Miejskim w Legionowie.

Wymiana dokumentów za darmo
Mieszkańcy Jachranki, Skubianki oraz Dosina, których domy położone są wzdłuż drogi
powiatowej, zostali uchwałą Rady Powiatu z 29 marca 2012 r. zwolnieni z opłat za wymianę
dowodów rejestracyjnych i praw jazdy.

D

ecyzja rady wynika z faktu, iż
drodze tej radni miasta i gminy
Serock nadali nazwę Zegrzyńska, co było uzasadnione tym, że taką
nazwę ulica ta nosi już na odcinku
przebiegającym przez Izbicę, Dębe

i Borową Górę. Nadanie nazwy pociąga za sobą konieczność wymiany
dokumentów, wynikającą z przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym.
Zgodnie z danymi ewidencji lud-

ności przewidywana liczba mieszkańców, uprawnionych do bezpłatnej wymiany dokumentów to 249
osób w przypadku prawa jazdy
i 127 osób w przypadku dowodów
rejestracyjnych.

czwartek (22.03) odbyło się
spotkanie przedstawicieli powiatów oraz miast na prawach
powiatu z całej Polski. Głównym tematem seminarium było pokazanie ułomności systemu naliczania subwencji
równoważącej. W pierwszej części ekspert Koalicji Powiatów dr Aleksander
Nelicki przedstawił mechanizm działania obowiązującej ustawy o dochodach
jednostek samorządu terytorialnego.
Omówił również analizę skutków dwóch
projektów ustaw dotyczących „janosikowego”, nad którymi prowadzone są w tej
chwili prace w Sejmie.
Podczas drugiej części spotkania
starosta legionowski Jan Grabiec
przedstawił zebranym wszystkich
członków Koalicji Powiatów. Omówił
stanowisko Koalicji w odniesieniu
do projektów ustawy komisyjnej,

jak również obywatelskiej. Przedstawił także strategię działań Koalicji,
zmierzających do zmiany ustawy
o dochodach jednostek samorządu
terytorialnego oraz dotychczasowe
działania w tej sprawie.
Wszyscy niezrzeszeni jeszcze
w Koalicji Powiatów uczestnicy spotkania byli zainteresowani tematem, jak również przyłączeniem się
do niej. Już podczas spotkania padły trzy deklaracje dotyczące wstąpienia do Koalicji. W efekcie spotkania Koalicja powiększyła się z siedmiu do jedenastu powiatów ziemskich (gdański, grodziski, legionowski, miłkowski, nowodworski,
otwocki, piaseczyński, poznański,
pruszkowski, warszawski zachodni,
wołomiński).

Współpraca gospodarcza
z Ukrainą
Starostwo Powiatowe w Legionowie wraz z Powiatową Izbą
gospodarczą podjęły działania w zakresie współpracy w ramach
projektu o nazwie „Park Inwestycyjny Partnerstwa Wschodniego
AgROgROD Ługańsk”.

P

rogram ma na celu nawiązanie
współpracy przedsiębiorców
polskich z przedsiębiorcami
z Ukrainy w Specjalnej Strefie Przemysłowej „Park Inwestycyjny Partnerstwa Wschodniego AGROGOROD”
w Ługańsku. Obszarami współpracy
gospodarczej objęte są szczególnie
sektory rolno-spożywcze, przetwórcze, przemysłowo-budowlane, spedycyjno-transportowe oraz magazynowe.
Obszar współpracy administracji to
pomoc przedsiębiorcom, oświata, kultura, sport i ochrona zdrowia. Dla
przedsiębiorstw polskich biorących
udział w projekcie zostaną wprowa-

dzone uproszczone procedury ułatwiające transport i odprawę towarów
w obrębie Parku Inwestycyjnego w Ługańsku na Ukrainie.
Od 2 do 6 kwietnia Powiat Legionowski będzie gościł dziesięcioosobową delegację z Ukrainy pod przewodnictwem Starosty Łutugino Vadima Safronowa. Przedmiotem rozmów będzie opracowanie szczegółów współpracy przedsiębiorstw
i administracji. Partnerzy ukraińscy
planują również wdrożenie programu szkolenia i wymiany kadry zarządzającej. W spotkaniach z delegacją wezmą udział także włodarze
gmin Powiatu Legionowskiego.
Patronat nad programem „Park
Inwestycyjny Partnerstwa Wschodniego AGROGROD Ługańsk” objął
Komitet Współpracy Wschodniej
Krajowej Izby Gospodarczej w Polsce.
JANuSz KuBICKI
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Kącik marzeń

Wymarzony kącik zabaw był tematem konkursu plastycznego, zorganizowanego przez Wydział
Promocji i Rozwoju Społecznego Starostwa Powiatowego w Legionowie. Odzew młodych twórców
przerósł wszelkie oczekiwania organizatorów – otrzymali aż137 prac.

K

onkurs zorganizowany był dla
dzieci w dwóch kategoriach wiekowych:
3-5 lat (wykonanie rysunku wymarzonego przedmiotu, który miałby
znaleźć się w kąciku zabaw)
6-10 lat (rysunek przedstawiający
kącik zabaw dla dzieci).
Przy wyborze zwycięzców brane

były pod uwagę następujące kryteria:
samodzielność, zgodność z tematem,
inwencja twórcza, pomysł. Wybór nie
był łatwy, ale po długich debatach jurorom udało się wyłonić najciekawsze, ich zdaniem, prace.
Zwycięzcy otrzymali atrakcyjne nagrody rzeczowe od organizatora – Wydziału Promocji i Rozwoju Społeczne-

go Starostwa Powiatowego w Legionowie oraz książki i vouchery na zakupy
od sponsorów: sklepów dziecięcych
„Wójcik”, „Kropka” i „Coccodrillo”
oraz Księgarnii „U Leszka”. Uroczyste
ogłoszenie wyników konkursu oraz
wręczenie nagród odbyło się podczas
otwarcia nowego sklepu głównego
sponsora konkursu – sieci sklepów
dziecięcych „Wójcik”.

Praca Antoniny Chełchowskiej

Zwycięzcy w kategorii 3 – 5 lat
I Miejsce Kinga Policewicz 3,5 l.
„Domek w którym można się schować”
II Miejsce Dominika Pielaszek 5 l.
„Księżniczka z motylem”
II Miejsce Lidia Dudko 5 l. „Lalka
Kasia”
II Miejsce Daria Kuczyńska 5l. „Maskotka piesek”
Zwycięzcy w kategorii 6 – 10 lat
I Miejsce Antonina Chełchowska 6 l.
II Miejsce Natalia Kiełbasińska 7 l.
II Miejsce Arkadiusz Klimaszewski 7 l.
II Miejsce Zosia Kierzak 6 l.

Zimowy powiat w obiektywie
Skończyła się zima z nią zakończył się zimowy etap III edycji powiatowego konkursu „Powiat Legionowski – 4 pory roku w obiektywie”.

Architektura współczesna
I miejsce – Na tle duż́ego w Legionowie – Jacek Biegajski

S

pośród nadesłanych zdjęć, komisja konkursowa, po długich i burzliwych obradach, wyłoniła zwycięskie prace w kategorii:

ARCHITEKTURA
WSPÓŁCZESNA
I miejsce: „Na tle dużego. Legionowo”
– fotografia Jacka Biegajskiego

wyróżnienia:
Mirosław Samoraj – „Rura w Legionowie”
Adam Stoczkiewicz – „Sobieskiego nocą. Legionowo”

Architektura zabytkowa
I miejsce – Kasyno w Legionowie – Krzysztof Pietrzak

ARCHITEKTURA ZABYTKOWA
I miejsce: „Kasyno w Legionowie” – zdjęcie
Krzysztofa Pietrzaka
wyróżnienia:
Andrzej Nowak – „W Oczekiwaniu. Nieporęt”
Krzysztof Lasoń – „Szukając ducha starej
przeprawy – Zalew Zegrzyński”
PRZYRODA
I miejsce: „Spotkanie przy zaporze w Dębem”
– praca Jacka Biegajskiego
wyróżnienia:
Leszek Błachnio – „Zimowanie w Zegrzu”

Przyroda
I miejsce – spotkanie przy zaporze – Jacek Biegajski

Stefan Woźniak – „Cisza nad Zalewem w Serocku”
Krzysztof Pietrzak – „Dzięcioł duży – Dendrocopos major w Zegrzynku koło Serocka”.
Najciekawsze fotografie zostaną opublikowane w materiałach promocyjnych Powiatu Legionowskiego oraz zaprezentowane na pokonkursowej wystawie w budynku Starostwa. Można je
też oglądać w galerii zdjęć na stronie internetowej www.powiat-legionowski.pl. Wszystkich,
których pasją jest fotografowanie, zapraszamy
do udziału w wiosennej edycji konkursu i przesyłania zdjęć z związanych z powiatem legio-

nowskim. Na zwycięzców czekają wspaniałe nagrody. Uczestnicy, którzy nie ukończyli 18 roku
życia mogą brać udział w konkursie za zgodą rodziców lub opiekunów. Do konkursu można
zgłosić zdjęcia, które nie były wcześniej publikowane i nagradzane w innych konkursach, oraz
nie pochodzą z wcześniejszych edycji powiatowego konkursu. Termin zakończenia etapu
WIOSNA – 15 czerwca 2012 roku. Koordynatorem konkursu jest Wydział Promocji i Rozwoju
Społecznego Starostwa Powiatowego w Legionowie, tel. 22 764 04 72, e-mail: konkurs@powiat-legionowski.pl
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Zamiast leczyć, zapobiegaj

Mammografia, to nie moda
to mądrość

Z

Użyj mózgu, zanim
go spalisz
To tytuł zwycięskiej pracy w naszym konkursie
antynikotynowym. Wpłynęły do nas 54 oryginalne, prezentujące
wysoki poziom prace uczniów szkół gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych z terenu powiatu.

Z

wycięzczynią konkursu została
Basia Wymazał za plakat „Użyj
mózgu zanim go spalisz”
Wyróżnienie otrzymał Dominik
Dziwanowski za rysunek „Przyjaźń
aż po grób?”
To jednak nie koniec nagrodzonych
listy osób, ponieważ nadesłane prace
tak zachwyciły komisję konkursową,
że postanowiła przyznać również nagrody dodatkowe.
Dodatkowo nagrodzeni:

• „Powiedz papierosom NIE!” Kami-

• „Paląc dorabiasz kioskarza, lekarza, aptekarza a na końcu grabarza” Magdalena Pietrzykowska
Jury zadecydowało też o przyznaniu
jednej nagrody dodatkowej, wytypowanej przez internautów. Głosowanie odbyło się na stronie powiatowego facebooka, gdzie można było oddać swój głos
na jedną z dziesięciu zamieszczonych
prac. Zwyciężyła Martyna Szymańska,
autorka plakatu „Palenie-nie sztuka”,
z wynikiem 81 głosów, zostawiając daleko w tyle swoich konkurentów.

la Szymańska

• Nagroda internautów:
• „Dokończ tego papierosa... Ja poczekam” Katarzyna Romanowska

• „Nie bądź marionetką. Nie daj sobą manipulować” Krystian Krasowski

• „Śmierć w dymie”
Michał Mielczarek

„Palenie – nie sztuka” Martyna Szymańska
Serdecznie gratulujemy wygranym
i dodatkowo nagrodzonym, a wszystkim biorącym udział konkursie dziękujemy za tak interesujące prace, popierające walkę z nałogiem palenia
tytoniu.

achorowalność na raka piersi
w Polsce stale rośnie, obecnie
to ponad 15 000 nowych zachorowań co roku. Rocznie z powodu raka piersi umiera ponad 5000 Polek.
Polki ciągle nie mają nawyku regularnego wykonywania badań profilaktycznych i kierują się nieuzasadnionym lękiem przed wykryciem
choroby. Najczęstszą przyczyną jest
mała świadomość dotycząca profilaktyki, brak nawyku kontrolowania
swojego zdrowia lub strach przed złą
diagnozą.
Główną metodą profilaktyki raka
piersi jest wczesne wykrywanie.
Dysponujemy niezwykłym narzędziem, jakim jest mammografia.
Mammografia jest rentgenowskim badaniem piersi i obecnie najlepszym sposobem wykrywania raka piersi w jego wczesnym stadium
rozwoju. W badaniu tym wykorzystuje się promienie rentgenowskie
żeby zobaczyć wewnętrzną budowę
piersi. Ze względu na wysoką czułość stosowana jest w badaniach
przesiewowych. Badania te umożliwiają wykrywanie raka w bardzo
wczesnej fazie i niezwykle skuteczne jego leczenie.
Mammografia nie jest czynnikiem chroniącym przed zachorowaniem na raka piersi, ale regularnie
wykonywana pozwala na wykrycie
bardzo małych zmian w piersiach,
wtedy kiedy nie dają żadnych objawów. Przeważająca część chorych,
u których raka rozpoznano w tej
wczesnej nieinwazyjnej fazie, może
być wyleczona a operacja nie powoduje znacznego okaleczenia.
Które kobiety mogą zachorować?
Zachorować może kobieta w każdym wieku.
Około 70% wszystkich zachorowań na raka piersi dotyczy kobiet
po 50 roku życia. Skłonność do zachorowania można odziedziczyć
po krewnych pierwszego stopnia,
które chorowały na raka piersi lub
raka jajnika. Rak piersi jest chorobą
związaną z działaniem hormonów,
głównie estrogenów, na organizm
kobiety, dlatego czynnikiem ryzyka
jest wczesny wiek pierwszej miesiączki przed 12 roku życia, ostatniej po 55 r. ż, bezdzietność, wiek
pierwszego porodu po 35 roku życia,
również stosowanie hormonalnej terapii zastępczej dłużej niż 10 lat.
Bardzo ważnym czynnikiem jest dieta bogata w tłuszcze, otyłość, brak
aktywności ruchowej oraz regularne

spożywanie alkoholu. Zwiększone
zagrożenie zachorowaniem na raka
piersi dotyczy kobiet, które miały
w przeszłości już zmiany w piersiach.
Kto jest objęty Programem i kto
może wykonać bezpłatną mammografię?
Z bezpłatnych badań mammograficznych w ramach Populacyjnego
Programu Wczesnego Wykrywania
Raka Piersi mogą skorzystać Polki
między 50 a 69 rokiem życia, które
w ciągu 2 ostatnich lat nie miały wykonanego badania mammograficznego w ramach ubezpieczenia. Każda kobieta znajdująca się w grupie

objętej programem profilaktycznym
sama powinna zgłosić się na badanie, nawet bez zaproszenia czy skierowania.
Bezpłatne badania mammograficzne świadczą zakłady opieki zdrowotnej w całej Polsce, które podpisały umowę z NFZ na realizację Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi.
MAŁgORzATA REJENT

Wojewódzki Ośrodek
Koordynujący Populacyjne
Programy Wczesnego Wykrywania
Raka Piersi oraz Profilaktyki
i Wczesnego Wykrywania
Raka Szyjki Macicy

• „Tytoń zbiera żniwo. Chcesz być jego częścią?” Magdalena Nalewajek

• „Palenie zabija” Rafał Olbryś
• „Bądź wolny od nałogu” Marta Dąbrowska

• „Rzuć palenie...” Kamil Zieliński

www.bezplatnamammografia.pl
tel/fax 22 546 30 26
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Urzędnicy na murawie

Wieloletnia tradycja Otwartych Mistrzostw Mazowsza Samorządów w Piłce Nożnej Mazovia Cup pokazała, że urzędnicy są osobami wielofunkcyjnymi.
Sprawdzają się nie tylko za biurkiem, ale też w roli sportowców.

Uczestnicy o Mazovii:
„MAZOVIA
CUP – rewelacyjny turniej w przepieknych zakątkach Mazowsza.
Wspaniała atmosfera, życzliwi ludzie. Czas sportowej rywalizacji i czas nowych przyjaźni. Mazovia Cup to impreza,
na którą każdy chce wracać i którą
warto promować”.

Dariusz Dolega, reprezentacja Pionek
„W Mistrzostwach Mazovia
Cup Powiat Płoński brał udział 3
razy. To dwa dni,
w których wychodzimy zza na-

szych służbowych biurek, zakładamy luźniejsze, sportowe ubrania
i rywalizujemy między samorządami. W tym turnieju nie jest ważne,
które miasto czy powiat lepiej prosperuje, ma lepsze wyniki finansowe, czy więcej dróg asfaltowych, tu
liczy się gra fair play i sportowa
walka na boisku. Oczywiście jest to
także doskonała promocja jednostki
samorządu, którą każdy z nas reprezentuje. Podczas turnieju mamy
szansę bliżej się poznać, porozmawiać na tematy służbowe i nie tylko. Mazovia Cup to jedyna taka inicjatywa na Mazowszu, która w jednym miejscu skupia tylu pracowników administracji samorządowej.
Rozgrywki są zawsze świetnie zorganizowane, myślę, że nie przesadzę jeśli powiem, że perfekcyjnie.

Wszystko odbywa się sprawnie, obsługa naprawdę staje na wysokości
zadania. No i oczywiście wszystko
kończy się bardzo miłym spotkaniem przy grillu, integracją wszystkich drużyn, uhonorowaniem zwycięzców i pożegnaniami: „Do zobaczenia za rok na Mazovi!”.

Szymon Pająk, reprezentacja
Powiatu Płockiego
Drużyna Zarządu Transportu Miejskiego gra
od pierwszej
edycji Mazovia
Cup. Niektórzy
z nas częściej
grali na Play Station, niż kopali piłkę na boisku:). Zajęliśmy ostatnie

miejsce i staliśmy się obiektem firmowych żartów.
Mimo to, kilku zapaleńców postanowiło bawić się w piłkę nożną
i spotykać się w miarę regularnie.
Pojechaliśmy na II Mazovia Cup.
Nasz szef był tak pełen wiary
w nasze osiągnięcia, że aż kupił sobie bilety na siatkówkę w Gdańsku. Tymczasem jego podwładni
niespodziewanie zostali Mistrzami
Mazowsza. Dowiedział się o tym telefonicznie od kolegów samorządowców, którzy mu szczerze gratulowali.
Po części dzięki nam, po części
dzięki szefowej naszej promocji
i z błogosławieństwem szefostwa,
zaczęto w naszej firmie pokazywać pasje innych pracowników.
Okazało się, że Sylwia ładnie ma-

luje, Mariusz świetnie rysuje, Marian śpiewa, a Anna gra na skrzypcach. Jeszcze ktoś dzierga, fotgrafuje, ma jacht czy zabytkowego Citroena kaczkę. Były wystawy, okolicznościowe kalendarze, wspólne
śpiewanie i granie. Były też ciekawe artykuły w intranecie. W krótkim czasie staliśmy się nie tylko
szarą masą wyrobników – urzędników, ale ludźmi z pasją. A wszystko zaczęło się od zwylkłego kopania piłki...
Mazovia Cup to taki nasz zaczyn
czegoś więcej, niż zwykła szara
urzędnicza praca, czego życzymy
innym Koleżankom i Kolegom samorządowcom:) Do zobaczenia
na Mazovia Cup 2012!!!

Mariusz Śledziewski, reprezentacja
zTM Warszawa

INfORMACJA O DYżURACH RADNYCH RADY POWIATU W LEGIONOWIE
Gmina Wieliszew
i Gmina Jabłonna

P

racownicy mazowieckich urzędów
idealnie odnajdują się w roli piłkarskiego napastnika lub bramkarza, są również znakomitymi kibicami,
czy trenerami.
W tym roku już po raz piąty mazowieccy samorządowcy udowodnią
światu, że sportowa rywalizacja jest
doskonałym sposobem na propagowanie zdrowego trybu życia i, przy okazji, zacieśnianie współpracy między
urzędami.
Podczas meczów rozgrywanych
w czterech gminach powiatu legionowskiego (Legionowie, Jabłonnie,
Serocku i Wieliszewie), każda drużyna samorządowa będzie mogła zawalczyć o tytuł Mistrza Mazowsza 2012.

Emocje podczas rozgrywek z pewnością nie opadną nawet na chwilę. Zadbają o to nie tylko zawodnicy na boiskach, ale również kibice, którzy
zbiorą się, aby dopingować swoją drużynę.
W maju dowiemy się, czy Płock
obroni tytuł Mistrza Mazowsza, czy
znajdzie się ktoś, kto „przestrzeli”
Króla Strzelców 2010 Dariusza Kęskę,
czy któryś z bramkarzy puści mniej
niż dwie bramki i pobije wynik Najlepszego Bramkarza z roku 2010
Krzysztofa Świetlika. Już dziś zapraszamy wszystkich Państwa do odwiedzania boisk w Legionowie, Jabłonnie, Serocku i Wieliszewie 24 i 25 maja i kibicowania swoim drużynom.

Dyżury pełnią:
Mirosław Kado – luty, maj, sierpień, listopad
Igor Krajnow – marzec, czerwiec, wrzesień, grudzień
Grażyna Trzaskoma – kwiecień, lipiec, październik,
styczeń 2013
Jabłonna – dyżury odbywają sie w pierwszy poniedziałek miesiąca w godz. 16.30-18.00 w sali konferencyjnej
przy Biurze Rady Gminy Jabłonna
Wieliszew – dyżury odbywają się w pierwszą środę
miesiąca w godz. 12.00-14.00 (Grażyna Trzaskoma
i Mirosław Kado) w pokoju biura Rady Gminy Wieliszew pok. Nr 110 oraz 16.30-18.00 (Igor Krajnow)
w Gminnym Centrum Kultury w Łajskach

Serock
Dyżury pełnią:
Olga Wierzbicka, Sławomir Osiwała, Waldemar
Jaroń
Dyżury odbywają się w pierwszy poniedziałek miesiąca
w godz. 17.00-18.30 w budynku Urzędu Miasta i Gminy
Serock

Nieporęt
Dyżury pełnią:
Bogusława Tomasik – w pierwszy wtorek miesiąca
w godz. 18.00 – 19.00 w budynku Szkoły Podstawowej
w Białobrzegach (wejście od Sali sportowej) oraz w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w godz. 19.00
– 20.00 w budynku TPD w Ryni
Piotr Powała – w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w godz. 17.00 – 18.00 w pomieszczeniach Biura Rady
w Urzędzie Gminy Nieporęt

Legionowo
Dyżury pełnią:
Matylda Durka – w pierwszy poniedziałek miesiąca
w godz. 17.00-18.00 w budynku Urzędu Miasta Legionowo, pok. nr 4.04
Radni: Ewa Płaciszewska, Piotr Płaciszewski, Sławomir Kwiatkowski dyżurują w każdą środę od godz.
19.00 w biurze Prawa i Sprawiedliwości w Legionowie
przy ul. Jagiellońskiej 8.
Radny Sławomir Kwiatkowski pełni również dyżur
w trakcie sesji Rady Gminy Wieliszew.
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Wieści z gmin...
Pięć jedynek Wieliszewa
Liczba mieszkańców w gminie Wieliszew osiągnęła liczbę
11 111 dokładnie 20 marca. Mieszkanką zameldowaną
pod tą magiczną liczbą jest urodzona 1 marca 2012 r.
Wiktoria Przywecka ze Skrzeszewa.

W

Ogórki Zdzisława i piłkarzyki

I

Wielki Otwarty Turniej FUTBOLU
STOŁOWEGO o puchar Prezydenta Miasta Legionowo ściągnął
w marcową niedzielę (25.03.) do Areny Legionowo całe rodziny. Do rywalizacji stanęło 75 drużyn w trzech kategoriach: open (33 zespoły), do lat 16

Mała Wiktoria z mamą odbierają gratulacje i upominki od wójta Pawła Kownackiego

(16 zespołów) oraz rodzinnej (26 zespołów). Legionowianie wykazali się
kreatywnością nie tylko w technice
gry, lecz także w wymyślaniu nazw
dla swoich zespołów. Przy stołach
zmierzyły się „Szalone Jogurty”,
„Emocje jak na grzybach”, „Wiadro”,

Popluskaj się w Fali

W

połowie marca w gminie Nieporęt otwarty został aquapark
o wdzięcznej nazwie Fala.
Każdy znajdzie tu coś dla siebie: pełnowymiarowy basen pływacki, sauna, jacuzzi, łóżka z hydromasażem.

A dla amatorów mocnych wrażeń –
zjeżdżalnia.
Obiekt znajduje się w Stanisławowie Pierwszym przy ul. Koncertowej 4 i jest czynny codziennie od 8.00
do 22.00.

„Zakręcone”, „Pojaw bernardyna”,
„Ogórki Zdzisława”, „Szalone Kokosy” a nawet „Elokwętni Kawalerzy”
(pisownia oryginalna) czy też „Kaszpirowski Team”.
Wyniki turnieju na www.legionowo.pl.

Informator SMS
W gminie Jabłonna od listopada
ubiegłego roku działa samorządowy
informator sms. Mieszkańcy po zarejestrowaniu się otrzymują za jego pośrednictwem bezpłatne sms’y z ważnymi informacjami.
Poprzez samorządowy informator
SMS urząd gminy informuje m.in.
o awariach prądu, ostrzeżeniach meteorologicznych, imprezach sportowych i kulturalnych, sesjach Rady Gminy i innych wydarzeniach.
Korzystanie z samorządowego informatora SMS jest bardzo proste.
W celu dokonania rejestracji wystarczy wysłać sms’a o treści: tak.wl02
na numer 661 000 112.

Serocka piosenka
na EURO

P

olska gra” to tytuł piosenki
Stowarzyszenia Miłośników
„
Skubianki (SMS), która zakwalifikowała się do finału w ogólnopolskim konkusie Moja Piosenka
na EURO.
Piosenka „Polska gra”, walczy
o zwycięstwo kategorii: interpretacja
piosenki. Można jej wysłuchać na stronie konkursowej www.piosenkanaeuro.pl. Aby na nią zagłosować należy
wysłać sms o treści c.04 na numer 72 466. Koszt sms-a: 2 zł +VAT
(2,46 zł brutto).

Fot. Weronika Kośniewska

meldował się jedenastotysięcznego
obywatela gminy – szesnastoletni
mieszkaniec Kałuszyna Jakub Wojtaszek. Jedenastotysięcznej stojedenastej mieszkance wójt gminy Wieliszew Paweł Kownacki wręczył dyplom oraz drobny upominek.

lipcu 2008 roku gmina Wieliszew świętowała okrągłą
liczbę mieszkańców wynoszącą 10 tysięcy. Od tamtej pory,
przez ponad trzy lata, zameldowało
się tu ponad 1000 osób. 16 listopada
ubiegłego roku w Wieliszewie za-
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Dane teleadresowe
Starostwo Powiatowe w Legionowie
STAROSTWO POWIATOWE
W LEgIONOWIE
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 426
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)

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 424
Promocja, kultura 22 7640 473 (435)
Sport, stowarzyszenia i fundacje,
sprowadzanie zwłok zza granicy
22 7640 423
Zdrowie, stowarzyszenia i fundacje,
zbiórki publiczne 22 7640 475
Turystyka 22 7640 425
Fundusze zewnętrzne 22 7640 403
promocja@powiat-legionowski.pl
turystyka@powiat-legionowski.pl
zdrowie@powiat-legionowski.pl
fundusze@powiat-legionowski.pl
Paszporty i zaproszenia dla
cudzoziemców 22 774 33 90
ul. Piłsudskiego 41, 05-120 Legionowo
(budynek ratusza miejskiego)
Obsługa interesantów: przyjmowanie
wniosków paszportowych i o wydanie
zaproszenia:
poniedziałek - 8.00 - 17.30
wtorek - piątek - 8.00 - 15.30
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

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 Administracyjno-Kadrowy
Kadry 22 7640 427
Naczelnik 22 7640 429

Wydział Inwestycji i Drogownictwa
22 7640 512, 22 7640 513

Wydział Obsługi
Informatyk 22 7640 412

Naczelnik 22 7640 421
Rzeczy znalezione 22 7640 421
Zespół ds. Zamówień Publicznych
22 7640 516
Kierownik 22 7640 117
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 325
pinb_leg@wp.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

W czym mogę pomóc?
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.waw.pl
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
zsserock@op.com
free.polbox.pl/z/zsserock

22 774 21 22, 22 774 29 09 lub 999
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Najlepszy polski
zapaśnik
Mateusz Fafiński, żołnierz służby przygotowawczej Centrum
Szkolenia Łączności i Informatyki w zegrzu, po raz kolejny
zdobył tytuł Mistrza Polski Juniorów w zapasach.

P

odczas tegorocznych Mistrzostw Polski Juniorów szeregowy elew Mateusz Fafiński stoczył 4 walki z zawodnikami
z całej Polski. Potwierdził tytuł
z ubiegłego roku. Walki kończył
przed czasem. Aktualnie przegotowuje się do Międzynarodowych Mistrzostw Polski, które odbędą się
w Warszawie.

Poland Bike w Legionowie
Pierwszy etap cyklu wyścigów na rowerach górskich Polnad Bike Marathon 2012 odbył się
24 marca w Legionowie. Legionowo już trzeci raz z rzędu znalazło się na mapie Poland Bike,
ale jako inauguracyjna arena cyklu zadebiutowało.

Kurier

fot. Mateusz Pawlak

K

olarskie Miasteczko Poland Bike,
Biuro Zawodów, start i meta maratonu znalazły się, tak jak przed rokiem podczas finału, na terenie osiedla
Piaski przy ul. Długiej. Na starcie stanęło ponad pół tysiąca osób. Razem z miłośnikami jazdy na dwóch kółkach na trasę udali się m.in. młodzieżowa wicemistrzyni świata w kolarstwie górskim Paula Gorycka (4F e-Vive Racing Team)
i znana aktorka Joanna Jabłczyńska (HP
Sferis Racing Team). Kolarskich gwiazd
było więcej. W kolorowym Miasteczku
Poland Bike w Legionowie pojawili się
medalista igrzysk olimpijskich i mistrzostw świata, wielokrotny zwycięzca
Wyścigu Pokoju Ryszard Szurkowski, byli świetni szosowcy Lechosław Michalak
i Jarosław Chojnacki oraz Andrzej Piątek, wychowawca wicemistrzyni olimpijskiej i mistrzyni świata Mai Włoszczowskiej, dziś dyrektor sportowy zawodowej
grupy HP Sferis Racing Team.
Rywalizacja rozegrała się na trzech
dystansach: MAX (47 km), MINI (24
km) oraz FAN (7 km – dla uczniów
i uczennic szkół podstawowych,
otwarte mistrzostwa Legionowa w kolarstwie górskim). Na terenie Miasteczka Poland Bike swoje wyścigi Mini Cross mieli też najmłodsi w wieku 2-4 i 5-7 lat.
– Nie spodziewałam się tak trudnej
i ciekawej trasy – powiedziała na me-

Mateusz fafiński,
cie Joanna Jabłczyńska. – Wydawało
mi się, że przyjdzie się zmierzyć
z dość prostym terenem, ale jestem
potwornie wyczerpana i niesamowicie zadowolona. To była wielka przyjemność. Organizatorzy znaleźli w Legionowie techniczną trasę, która ostro
daje w kość, ale jednocześnie pozwala na czerpanie ogromnej radości
z jazdy na rowerze.
Na najdłuższej trasie MAX (47 km)
najszybszy okazał się Radosław Rękawek (Kross Racing Team), na dystansie MINI (24 km) najszybciej pojechał
Michał Kostrzewa (Kombud Radom),

a na trasie FAN (7 km) mistrzami Legionowa w poszczególnych kategoriach wiekowych zostali: Zofia Teper
(Nowa Wieś), Aleksandra Lach (UKK
BDC Huragan Wołomin), Oliwia Majewska (BSA Pro Tour), Kamil Lach
(UKK BDC Huragan Wołomin), Patryk
Dąbski (BSA Pro Tour) i Mateusz Pomaski (UKK BDC Huragan Wołomin.
Kolejne kolarskie emocje już 21
kwietnia w Nowym Dworze Mazowieckim. Tam odbędzie się II etap Poland Bike Marathon.

jest synem Jacka Fafińskiego, wicemistrza olimpijskiego w wadze półciężkiej z Atlanty (1996 r), dziewięciokrotnego mistrza Polski. Ma 20 lat.
W 2007 roku rozpoczął trenowanie zapasów w klubie sportowym AZS
– AWF Warszawa. Jest aktualnym mistrzem Polski juniorów i wicemistrzem Polski seniorów w wadze do 120 kg. Reprezentował Polskę w 2010
r. na Mistrzostwach Świata oraz na Mistrzostwach Europy i Świata w 2011
r. Jego najlepszy wynik to 7 miejsce w Mistrzostwach Europy w miejscowości Zrenjanin (Serbia) w 2011 r.
Mateusz Fafiński jest ochotnikiem I turnusu służby przygotowawczej 2012 r. do Narodowych Sił Rezerwowych. Obecnie szkoli się w 13 plutonie Ośrodka Szkolenia Podstawowego. Służbę przygotowawczą traktuje
jako pierwszy etap służby wojskowej i w przyszłości zamierza zostać żołnierzem zawodowym. Marzy o kontynuowaniu kariery zapaśniczej i służbie w Grupie Sportowej Wojsk Lądowych.

Więcej na www.polandbike.pl
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Dwa razy lepsze
Dwa zwycięstwa, dwa razy po 3:1 odniosły nasze siatkarki
w drodze do Plus Ligi. Tydzień po świętach powinniśmy
świętować awans!

W

piątek i sobotę siatkarki Siódemki Legionovia podejmowały
Pięciobiogaz Murowaną Goślinę. spotkania z zawodniczkami spod Poznania to ostatni akord batalii o awans
do Plus Ligi. Awansuje drużyna, która jako pierwsza odniesie trzy zwycięstwa.
Pierwsze dwa mecze Siódemka rozstrzygnęła na własna korzyść.
W piątek i sobotę (30 i 31 marca)
w legionowskiej Arenie nie było jednak łatwo. W grze naszych zawodniczek widać było nerwowość, świado-

mość stawki o jaka przyszło im grać.
Sytuacje wykorzystały zawodniczki
z Murowanej Gośliny, wygrywając zdecydowanie pierwszego seta. Na szczęście legionowianki wzięły się w garść
i po znakomitej walce kolejne trzy sety
rozstrzygnęły na swoją korzyść, we
wszystkich przypadkach 25:21.
W sobotę nasze siatkarki zaczęły
z wysokiego C, rozstrzygając pierwsze dwa sety na swoją korzyść. Rozluźnienie naszych w trzecim secie
wykorzystał Pięciobiogaz, wygrywa-

jąc do 16-tu. Czwarty set obfitował
w walkę do końca, zakończoną wygraną naszych zawodniczek 25:23.
Teraz przed nami wyjazd do Murowanej Gośliny. 7 i być może 8 kwietnia kolejne mecze. Siódemce Legionovia wystarczy wygrana w jednym spotkaniu. Mamy nadzieję, że tak się stanie i nie będzie potrzeby rozgrywania
piątego meczu w Arenie Legionowo.

Orlik Polska w Jabłonnie
Ogólnopolski turniej piłkarski „Orlik Polska” zawitał do naszego powiatu. LKS „Lotos” Jabłonna
będzie organizatorem rozgrywek regionalnych, które odbędą się w maju, na boiskach kompleksu
„Orlik 2012” przy gminnym Centrum Kultury i Sportu w Jabłonnie.

G

łównym celem piłkarskiego projektu „Orlik Polska”, czyli Ogólnopolskiej Ligi Mistrzów Orlika, są
regularne amatorskie rozgrywki
na szczeblu regionalnym, wojewódzkim,
ogólnopolskim oraz w roku 2012 europejskim. Przedsięwzięcie stwarza możli-

wość rywalizacji sportowej w godnych
warunkach, jednocześnie propogując
zdrowy, aktywny tryb życia i walkę z nałogami. Nieodzownym jego elementem
jest współpraca pomiędzy samorządami,
posiadającymi zaplecze sportowe „Orlik 2012”.

Rozgrywki regionalne Ligi Mistrzów Orlika w Jabłonnie odbędą się
w dniach 12 – 13 maja 2012 r. Szczegółowych informacji udziela prezes
LKS „Lotos” Jabłonna Małgorzata Kowalska, e-mail: lkslotos@o2.pl.

Kadrowicze w Legionowie
N

ie często się zdarza, abyśmy w naszym powiecie gościli takie osobowości polskiej piłki. Na zaproszenie nauczycieli wychowania fizycznego
z Gimnazjum nr 4 w Legionowie odwiedził nas Jakub Wawrzyniak, piłkarz polskiej reprezentacji narodowej oraz klubu
Legia Warszawa.

Kubę Wawrzyniaka na co dzień
możemy oglądać w meczach na Łazienkowskiej. Pierwsze kroki w piłkarskiej karierze Jakub Wawrzyniak
stawiał w zespole Sparty Złotów.
Do Legii Warszawa trafił z Widzewa
Łódz w 2007 roku. Miał również krótki epizod na obczyźnie. W 2009 roku

został wypożyczony do Panathinaikosu Ateny.
Nadzieję na to, że Wawrzyniak
utrzyma równą formę podczas Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej ma
Franciszek Smuda, który powołał go
do reprezentacji narodowej na pozycję obrońcy.

Offroad w Arenie
Legionowo
Mateusz Fafiński, żołnierz służby przygotowawczej Centrum
Szkolenia Łączności i Informatyki w zegrzu, po raz kolejny zdobył
tytuł Mistrza Polski Juniorów w zapasach.

H

alowe Mistrzostwa Polski Modeli RC Offroad zostały rozegrane w hali Arena Legionowo
w marcowy weekend (17 – 18.03.).
Dwudniowa impreza przyciągnęła
rzesze miłośników wyścigów zdalnie
sterowanych samochodów z napędem elektrycznym.
Zawodnicy ścigali się po bardzo
długim (blisko 145 m długości jednego okrążenia) i ciekawym torze,
na którym zbudowano szereg

przeszkód dla modeli offroad. Zawodom mistrzowskim towarzyszyły dodatkowe imprezy: Finał I cyklu Mini-Zawodów 2012 zaś dla odwiedzających przygotowano specjalny tor RC,
gdzie każdy mógł spróbować sił
za sterami elektrycznego modelu samochodu.
Współorganizatorem mistrzostw
był legionowski MOSiR, a patronem
honorowym Prezydent Miasta Legionowo.

