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kretny termin za pośrednictwem internetu i telefonicznie z powodzeniem funkcjonuje już od kilku lat
w wydziale komunikacji legionowskiego starostwa. Teraz ta możliwość
pojawiła się także w biurze paszportowym. Okazuje się, że jest ono jedynym biurem paszportowym na Mazowszu, które wprowadziło takie
udogodnienie i jednym z kilku w województwie posiadających system
kolejkowy. Warto skorzystać z tego
udogodnienia. Oszczędzimy czas
i nerwy.
JoAnnAKAJDAnowicz
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dogodnienia te zostały wprowadzone, by poprawić szybkość obsługi klientów, którzy
postanowili wyrobić paszport. Zainstalowany tam elektroniczny system
zarządzania przepływem i obsługą
klientów umożliwia także umówienie się na załatwienie formalności
przez telefon. To opcja dla osób zapracowanych, które nie chcą czekać
w kolejce na złożenie wniosku.
– Niestety ciągle jeszcze zbyt mało
osób wie, że taka możliwość istnieje.
Chcemy dotrzeć z informacją o telefonicznym umawianiu wizyt w biurze
paszportowym do jak największej
liczby mieszkańców. W związku

z tym planujemy wzmocnienie kampanii informacyjnej. Na razie wyróżniliśmy wiadomość o tym na stronie
internetowej powiat-legionowski. pl.
Pokazuje się ona jako jedna z czterech najważniejszych na tzw. sliderze
strony. Myślimy też o kampanii na powiatowych billboardach – mówi Grzegorz Ziemichód, szef wydziału obsługi starostwa, któremu podlega biuro
paszportowe.
Jak to załatwić? Wystarczy zadzwonić do biura paszportowego pod numer 22 774 33 90 i zarezerwować sobie wizytę w dogodnym terminie.
Po przyjściu w ustalonym dniu należy wybrać na ekranie dotykowym ter-

minala obsługującego system pozycję C – wizyta umówiona. Następnie
klient zostanie przywołany do obsługi poza kolejnością i poddany weryfikacji, czy rzeczywiście się umówił,
w innym przypadku zostanie odesłany do terminala po pobranie biletu
z koniecznością oczekiwania na wizytę. Ten ostatni element procedury,
choć brzmi groźnie, to jedynie formalność, pozwalająca uniknąć opóźnień w obsłudze osób umówionych.
Może się zdarzyć bowiem, że opcję C
wybrała omyłkowo osoba, która
wcześniej terminu nie zarezerwowała. Obsłużenie jej poza kolejnością
przesunęłoby w czasie przyjmowanie tych, którzy zostali umówieni telefonicznie.
Władze powiatu starają się wychodzić naprzeciw potrzebom klientów.
Możliwość umawiania się na kon-

Jagiellońska na finiszu J

Fot. High Fly Pictures

Kukońcowizmierzająpraceprzy przebudowieukładukomunikacyjnegoulicJagiellońskiej,Parkoweji Sobieskiegow Legionowie.zgodniez harmonogramemwykonawcazakończyrobotywewrześniu.

uż w pierwszych dniach sierpnia otwarte dla ruchu zostało
skrzyżowanie Jagiellońskiej
i Piłsudskiego, gołym okiem widać
zmiany wzdłuż Jagiellońskiej, gdzie
powstały nowe miejsca parkingowe,
nowe odcinki chodnika i ścieżki rowerowe. Wyraźnie widać już kształt ronda na skrzyżowaniu Parkowej i Sobieskiego oraz nowe oblicze skrzyżowania Sobieskiego i Lwowskiej.
Na pierwszy miesiąc roku szkolnego na Jagiellońskiej zostały do wykonania ostatnie prace brukarskie
przy krawężnikach i na chodnikach,
położenie warstwy ścieralnej jezdni,
wdrożenie stałej organizacji ruchu
i prace porządkowe. Rejon szkoły
podstawowej nr 2 i Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych
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Rondoruszyło

MariolaWójciak
O możliwości umówienia się na konkretny termin dowiedziałam się
w trakcie rozmowy telefonicznej
z pracownicą biura paszportowego.
Na stronie internetowej nie zauważyłam informacji na ten temat. Może
ona tam jest, ale ja ją przeoczyłam.
Uważam, że jest to rewelacyjne narzędzie, szczególnie dla osób pracujących. Jesteśmy umówieni na godzinę,
staramy się na tę godzinę przyjechać
i rzeczywiście zostaliśmy przyjęci bez
kolejki. Wywołano nas nawet kilka
minut wcześniej. Jest to super wygodna sprawa i jestem bardzo zadowolona, że mogłam z takiej możliwości
skorzystać.

został uporządkowany przed końcem
sierpnia, by prace nie powodowały
utrudnień dla uczniów i rodziców dowożących dzieci do tych placówek.
Na Parkowej i Sobieskiego na ostatni miesiąc robót zaplanowano przestawienie ogrodzeń, roboty brukarskie, położenie warstwy ścieralnej
jezdni, wdrożenie stałej organizacji
ruchu i prace porządkowe, w sadzenie roślin i założenie trawników
w miejscach przewidzianych w projekcie przebudowy.
Wygląda na to, że nic nie jest już
w stanie zagrozić terminowemu zakończeniu inwestycji. Pod koniec
września, a najpóźniej w początku
października będziemy więc korzystać z odnowionych powiatowych ulic.
ADK
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Krótko
Niepodległoścido remontu
Rusza kolejna powiatowa inwestycja. Ulica Niepodległości w gminie
Wieliszew zostanie przebudowana. 27 sierpnia powiat rozstrzygnął
przetarg na to zadanie. W przetargu
wystartowały cztery firmy. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma
Drogi i Mosty – Jan Kaczmarczyk
z Kacic k/Pułtuska z ceną
3.681.401,93 zł. Umowa z wybranym wykonawcą zostanie podpisana
na początku września. Przebudowa
dotyczy odcinka drogi o długości 1,9 km. Zakres robót obejmuje:
• miejscowe wzmocnienie nawierzchni i wykonanie nowej nakładki asfaltowej,
• budowę i modernizację chodników,
• wykonanie zjazdów na posesje
i dopasowanie ich do szerokości
bram,
• wykonanie odwodnienia drogi
– budowa studni rozsączających,
• wykonanie trawników w liniach
rozgraniczających ulicy.
Roboty rozpoczną się jeszcze w tym
roku. Jeśli pogoda pozwoli, również
w tym roku zostaną zakończone.

Steryw noweręce
Od 1 września nastąpi zmiana
na stanowisku dyrektora Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek
Specjalnych w Legionowie i dyrektora Powiatowego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Serocku.
Funkcje tę będą pełnić, wyłonione
w konkursie, panie Ewa Lewicka
(PZSiPS w Legionowie) i Maria Beata Leszczyńska (PZSP w Serocku).
Sylwetki nowych dyrektorek powiatowych placówek przedstawimy
w następnym numerze.

Wspólniepowalcząo pieniądze
Podczas spotkania gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego i władz stolicy, podpisano wielostronną deklarację współpracy
w ramach tzw. Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. To nowy instrument finansowania, oparty
na ścisłej współpracy samorządów
miejskich obszarów funkcjonalnych, w którego powstanie były zaangażowane największe miasta europejskie, zrzeszone w organizacji
EUROCITIES, w tym władze Warszawy. Gminy powiatu legionowskiego reprezentowali wójtowie Jabłonny, Nieporętu i zastępca prezydenta Legionowa. Samorządy, które
podpisały wielostronną deklarację
współpracy gmin Warszawskiego
Obszaru Funkcjonalnego w ramach
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, opracują wspólną strategię
i przygotują pakiet inwestycji, we
wspólnie wyznaczonych obszarach.
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Dzieci mówią...

Słowniczek
wodniaka

Co to jest kajak? Co to jest katamaran?
– te pytania zadaliśmy przedszkolakom z przedszkola „Konwaliowy Domek”, opiekunki grupy: Monika Sołodko
oraz Patrycja Jakubowska

Dominika
nowakowska

Mikołaj
nowakowski

Co to jest kajak? – kajak jest
bardzo długi, cienki i podłużny.
Lżejsza osoba siada z przodu,
a cięższa z tyłu. Najlepiej pływa
się na jeziorze, a nie w morzu, bo
są fale i może się do niego nalać
wody. Kajak jest bardzo
niebezpieczny jeśli chodzi
o wywrotki. Mój tata kiedyś
opowiadał mi taką historię, że taka
pani pływała kajakiem i wpadła
do bardzo zimnej wody i zamarzła.
Na Grenlandii, jak pływają
kajakami eskimosi, to robią takie
sztuczki, że się przekręcają
i później się wyławiają. Jeden pan
się przestraszył, jak to zobaczył,
bo myślał, że utonęli, a oni
z powrotem się wyłowili.

Co to jest kajak? – to jest taka łódka, tylko że cienka i dwuosobowa
z dziobem i wiosłami dwoma. Takim kajakiem pływa się na różnych miejscach, np. na jeziorze.
Widziałem tam małże, które się żywią glonami i wodorosty, które były bardzo ładne.

Co to jest katamaran?
– według mnie katamaran to jest
łódź. Może na niej pływać więcej
osób. Katamaran to też taka duża
szarawa ryba z czarnymi paskami
i ona łapie ptaki, i w ogóle każdą
nogę, która przepływa i ją odsysa
jak glony. Ja chciałam zostać
człowiekiem, który opiekuje się
delfinami.

Co to jest kajak? – kajaki to takie
łódki, które pływają na małych falach, czasami na dużych i jak jest
sztorm, to mój tata w ogóle na nich
nie chce pływać, bo boi się, że wywróci się z kajakiem. No i jeden raz
wpadł do wody, ale nic mu nie było
i w ogóle nie pojechał do szpitala.

Aleksander
Kurek

Co to jest katamaran?
– według mnie katamaran to rodzaj ryby, która jest mięsożerna.
Myślałem, że chodzi o delfina. Nie
widziałem nigdy delfina, tylko
w telewizji, w bajkach. One są koloru różowego i szarego.

Dominika
Bajda
Co to jest kajak? – ja myślę, że
kajak to jest taka łódka cienka
i na wiosła. Takim kajakiem można pływać też na rzece. Przy brzegu jest zawsze płytko. Najlepiej
kajakiem pływać w Szczecinie. Ja
chciałam dodać, że jak się do małży dostanie ziarenko piasku, to
może wyrosnąć perła.
Co to jest katamaran?
– w jednym kraju są już takie autobusy, co jeżdżą pod wodą. Widziałam je, gdy byłam u wujka,
który mieszka w Szczecinie. Takie
katamarany kursują w ciepłych
krajach.

Julia
Śmietanko
Co to jest kajak? – ja nigdy nie
pływałam na kajaku, bo się boję,
że się wywrócę i w ogóle nie lubię
wodorostów. Na rzece są właśnie
wodorosty i tam są kajaki, dlatego
ja tam nie lubię pływać. Nie lubię
wodorostów, bo tam są małże,
a one czasem podjadają ludzi. Ja to
widziałam, jak panu leciała krew,
bo małż mu obciął palec. Ja widziałam kolorową rafę. Mój kolega
Olek kiedyś wyłowił taką perłę,
tam gdzie były te wodorosty.
Co to jest katamaran?
– ja nie wiem co to jest katamaran.
Ja się przejechałam kiedyś na takiej plastikowej rybie, która była
kierowana na otwartym morzu i to
był katamaran. Później do niej weszłam, tak do środka, i tam była rafa koralowa. To było w Polsce, tam
gdzie ten Olek wyłowił tą perłę.

Małgosia
chęcińska
Co to jest kajak? – płytko jest
przy brzegu, a coraz głębiej w oddali. Ja nigdy nie pływałam kajakiem, bo nigdzie daleko nie jeździliśmy. Na wakacje polecieliśmy samolotem na Cypr. Było fajnie
i rzadko chodziliśmy. Tata sobie
obtarł uda, bo zapomniał, że to
morze i zanurkował. Prawie zawsze chodziłam tam na basen, rano szliśmy na śniadanie, potem
na basen, na obiad i jeśli był czas,
to szliśmy na kolację, a potem mogliśmy pójść sobie na spacer i kupić lody.
Co to jest katamaran?
– katamaran to jest taka ryba, która pływa i przewozi ludzi nad wodą i pod wodą, jeśli mają maski
podwodne. To taka ryba, która czasem skacze jak delfin, wysoko na 3
metry. Utrzymuje się nad wodą
około minuty, a potem nurkuje.

wiktoria
Kurek
Co to jest kajak? – kajak to jest taka podłóżna łódka, którą np.
na spływ kajakowy się płynie. Jest
ona 2-3 osobowa. Można nią pływać po wodospadach, jeziorach. To
troszkę niebezpieczny sport jak się
nie ma kapoka.
Co to jest katamaran?
– katamaran to taka łódka, troszkę
mniejsza od kajaku. Mi nie leży,
żeby katamaran to była ryba.
Na takim katamaranie mogą pływać 2-3 osoby. Jest on bezpieczniejszy od kajaku, bo bardziej stabilny.

Z dziećmi rozmawiał Marcin Dembowski

Katamaran, dwukadłubowiec – statek wodny posiadający dwa połączone
sztywno kadłuby umieszczone równolegle względem siebie. Katamarany
budowane są w różnych rozmiarach,
od dużych jednostek oceanicznych
po małe, nie przekraczające 5 m długości jachty. Mogą być zarówno jednostkami silnikowymi, jak i napędzanymi żaglami lub wiosłami.
Pierwszymi jednostkami dwukadłubowymi posługiwali się tubylcy
zasiedlający wyspy Oceanu Spokojnego i Indyjskiego. Były to szybkie jachty z jednym kadłubem głównym
i bocznym pływakiem wyposażone
w ożaglowanie typu kleszcze kraba
(tzw. proa). Jako pierwszy opisu tych
łodzi dokonał Antonio Pigafetta – kronikarz Magellana.
Zaletą katamaranu jest duża stateczność poprzeczna. Podczas żeglugi
jeden z kadłubów uniesiony jest
nad powierzchnię wody, co zmniejsza
opór hydrodynamiczny i umożliwia
osiąganie znacznie większych prędkości (nawet 30-35 węzłów) niż
w przypadku porównywalnych wielkością jednostek jednokadłubowych.
Brak kilu redukuje zanurzenie, przez
co możliwa jest żegluga na płytkich
wodach. Dwukadłubowce charakteryzują się większą odpornością na wywracanie przez burtę. Niemal niemożliwością jest jednak przywrócenie jachtu do pozycji pionowej, gdy
dojdzie do wywrotki (dotyczy tylko
jednostek znacząco większych niż 6
metrów, mniejsze przeszkolona załoga stawia bez kłopotu). Kolejną wadą
jest większa podatność na wywracanie przez dziób (dotyczy małych regatowych jednostek). Problem niekiedy
stanowi również szerokość katamaranu, przez która niemożliwe czasem
staje się cumowanie w zatłoczonych
portach.
Kajak – niewielka łódź turystyczna
lub sportowa, napędzana wiosłem
o dwóch piórach, nie opartym o żadne
urządzenia przymocowane do pokładu (w odróżnieniu od łodzi wiosłowej). Załoga siedzi twarzą do kierunku płynięcia. Pochodzi od inuickiej
(eskimoskiej) łodzi nazywanej „qajaq” (wym. „kaja-kch”).
Obecnie spotykana jest ogromna
liczba bardzo różnych, jeśli chodzi
o kształt kadłuba i technologię wykonania, kajaków. Najkrótsze (kajaki
do rodeo – akrobacji kajakowej) mają 1,7 m długości, a najdłuższe (regatowe kajaki czteroosobowe) – 11 m.
Przeciętna długość kajaka turystycznego to 3,5÷5 m, a szerokość
60÷80 cm.
W języku polskim słowa „kajak”
używa się często także dla określania
kanady jek – łodzi wzorowanych
na indiańskich canoe, w których także siedzi się przodem do kierunku
płynięcia, ale używa wioseł z jednym
piórem.
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Dobrawiadomośćdlamieszkańców.Przetargna budowęrondana skrzyżowaniual.Legionów
i ul.cynkowejzostałrozstrzygnięty.Formalnewprowadzeniewykonawcy
na budowęodbyłosię 22sierpniai rozpoczęłysięjużrobotybudowlane.

W wakacje został przeprowadzony remont
w Powiatowym Zespole Szkół i Placówek
Specjalnych. To nie koniec zmian. Trwa przetarg,
w którym starostwo wyłoni wykonawcę pierwszego
etapu rozbudowy tej placówki oświatowej.

P
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łaba widoczność na skrzyżowaniu, na którym Al. Legionów przechodzi łukiem w ul.
Cynkową sprawia, że skrzyżowanie
to nie należy do przyjaznych dla
uczestników ruchu. Zarządzające
tym skrzyżowaniem legionowskie
starostwo już od jakiegoś czasu
przygotowywało się do jego przebudowy. Jej celem jest zwiększenie
bezpieczeństwa kierowców i pieszych. Szczególnie, że w nieodległej,
miejmy nadzieję, perspektywie,
do użytku oddany zostanie tunel
pod torami. Wyjazd z tunelu w Al.
Róż spowoduje, że również u zbiegu
Al. Legionów i Cynkowej zwiększy
się natężenie ruchu.

tycznych wraz z pomieszczeniami
techniczno-gospodarczymi i sanitariatami oraz łącznika, który zapewni
komunikację z istniejącą częścią budynku. Ponadto w ramach inwestycji
wymieniona zostanie winda, przeprowadzony będzie remont i ocieplenie
dachu, jak również wykonane zostanie odwodnienie budynku, które będzie zapobiegać ewentualnemu zalewaniu piwnic obiektu przez wody
gruntowe.
Początek rozbudowy nastąpi zapewne jeszcze w tym roku, zakończenie prac planowane jest na rok przyszły. Zgodnie z planem kolejny rok
szkolny (2014/2015) placówka rozpocznie już bogatsza o nowe powierzchnie.

Zakres planowanych prac obejmuje:
• wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni drogi (skrzyżowania),
• wykonanie chodnika i ścieżki rowerowej (po północno-wschodniej
stronie),
• wykonanie krawężników i obrzeży,
• wykonanie nasypów pod tereny
zielone płaskie,
• zagospodarowanie terenów zielenią (założenie trawników),
• wykonanie odwodnienia (rowów
roz są cza ją co -od pa rowują cych,
tzw. drenaż francuski).

ADK

RobertWróbel,
wicestarostalegionowski
Budowa tunelu pod torami kolejowymi w Legionowie sprawia, że konieczne są zmiany w lokalnym układzie komunikacyjnym, by ruch odbywał się
płynnie i by minimalizować związane z nim uciążliwości. Prace dostosowujące układ komunikacyjny po stronie Legionowa Przystanek są
na ukończeniu. Nie zapomnieliśmy też o mieszkańcach III Parceli, po drugiej stronie torów. Projekt budowy ronda mieliśmy już gotowy od kilku
miesięcy, konieczne było znalezienie środków na realizację inwestycji.
Cieszę się, że to się udało. Dzięki temu w chwili uruchomienia tunelu rozwiązania na drogach powiatowych będą przygotowane na nową sytuację
komunikacyjną. Na skrzyżowaniu Alei Legionów z ul. Cynkową powstanie rondo, które upłynni ruch w tym miejscu i zwiększy bezpieczeństwo
ruchu.

Będzie to rondo trójwlotowe o wewnętrznej średnicy wynoszącej 25 m, jezdnia na rondzie będzie
miała szerokość 5 m. W ramach robót
zostaną również wykonane zjazdy
na posesje przyległe do inwestycji.
Prace zostały zaplanowane w kilku etapach, część prac będzie prowadzona w godzinach nocnych. Harmonogram robót przewiduje taką
ich organizację, by przez cały okres
prowadzenia inwestycji utrzymać
ruch autobusów ZTM. Okresowo wystąpią utrudnienia polegające

na wyłączeniu z ruchu jednego pasa
jezdni i wprowadzeniu ruchu wahadłowego, sterowanego sygnalizacją
świetlną. Przewidziano też konieczność czasowego zamknięcia jednego
odcinka Alei Legionów (między Żelazną a Cynkową). Objazd będzie
wówczas poprowadzony ulicami: Żelazną, Bandurskiego, Wyszyńskiego.
Inwestycja zostanie zrealizowana
przy wsparciu finansowym Gminy
Legionowo.
JoAnnAKAJDAnowicz

Za 3 miesiące powstanie tu rondo.

EwaZielińska-Jemioło,
20 lat użytkowania spowodowało, że podłogi nie nadawały się do użytku,
zwłaszcza, że w naszej szkole wszyscy uczniowie są niepełnosprawni, niektórzy maja problemy z poruszaniem się, część jeździ na wózkach, więc dobra podłoga jest bardzo potrzebna. Szkoła oczywiście dużo lepiej wygląda, co
też jest bardzo ważne dla naszych uczniów. Dlatego cieszymy się, że udało
się doprowadzić dot wykonania tej inwestycji, zwłaszcza, że całość została
sfinansowana z środków powiatu, bez udziału gmin. Władzom powiatu należą się więc duże podziękowania.

Fot. High Fly Pictures

dyrektorPZSiPSw Legionowie

Pierwsze roboty już trwają.
Na początek wycinka drzew
i wyznaczenie ronda w terenie.

Tunelodpornynaulewy
PorozumieniewsprawiewspólnejbudowykanalizacjideszczowejdlatunelupodtoramikolejowymimiędzyPowiatem,miastemLegionowoaPKPPolskieLinieKolejoweS.A.
zostałopodpisane2sierpniawlegionowskimstarostwie.

O

d kilku miesięcy trwały uzgodnienia pomiędzy władzami samorządowymi powiatu i Legionowa a inwestorem budowy tunelu
pod torami na przedłużeniu ul. Krakowskiej i Al. Róż. Dotyczyły wspólnej realizacji przedsięwzięcia, w ramach którego tunel zyska dodatkowy
system odwodnienia. Powiat, jako
przyszły zarządca drogi przebiegają-

3

Rondoruszyło

Od remontu
do rozbudowy

race remontowe objęły malowanie ścian i sufitów korytarzy
na parterze i pierwszym piętrze
budynku szkoły, rozebranie posadzek z PCV i terakoty w korytarzach
i zastąpienie ich taketem i gresem,
malowanie stolarki drzwiowej i grzejników, wymianę oświetlenia w stołówce zespołu szkół.
Powiat ogłosił też przetarg
na pierwszy etap rozbudowy tej placówki. Niestety, mimo wieloletnich
starań Zarządu Powiatu, żadna
z gmin nie zdecydowała się udzielić
wsparcia finansowego na ten cel. Jako, że rozbudowa szkoły to przedsięwzięcie kosztowne, powiatowy budżet
nie podźwignie całości rozbudowy
za jednym zamachem. Dlatego też inwestycja została podzielona na etapy.
Pierwszy etap inwestycji przewiduje dobudowę czterech sal dydak-

Kurier

cej przez tunel, zgłaszał zastrzeżenia,
że zaprojektowane dla przeprawy
pod torami rozwiązania mogą okazać
się niewystarczające w przypadku
nawalnego deszczu. Dlatego starosta
Jan Grabiec z prezydentem Romanem Smogorzewskim wystąpili z propozycją do PKP PLK S. A., aby
przy okazji realizacji przebudowy
układu komunikacyjnego ulic Jagiel-

lońskiej, Parkowej i Sobieskiego, obejmującego okolice tunelu i budowy
w ramach tej inwestycji odwodnienia
ul. Parkowej, włączyć tunel dodatkowo do miejskiego systemu kanalizacji deszczowej.
Starosta Jan Grabiec, prezydent
Roman Smogorzewski oraz dyrektor
Krzysztof Pietras z PKP PLK S.A. podpisali umowę, na mocy której powiat,

miasto i kolejowa spółka wspólnie
wybudują infrastrukturę, pozwalającą na odprowadzanie nadmiaru wód
deszczowych do miejskiej kanalizacji. Możemy więc spać spokojnie. Nawet ulewne deszcze nie zablokują
przejazdu tunelem na drugą stronę
torów, gdyż będzie on wyposażony
w podwójny system odwodnienia.
JK
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Czypowstaniepowiatowabiblioteka?
PropozycjęjejutworzeniaprzedstawiłradnymstarostaJanGrabiecpodczaslipcowejsesjiRadyPowiatuLegionowskiego.Podyskusji
radniupoważniliKomisjęoświaty,KulturyiSportuorazzarządPowiatudopodjęciadziałańzmierzającychdoutworzeniapowiatowej
bibliotekipublicznej.

JanGrabiec,starostalegionowski

I

nicjatywa jest reakcją na uchwałę
podjętą przez Radę Miasta Legionowo w sprawie zamiaru likwidacji Filii nr 1 Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Legionowie.
Propozycja starosty wywołała gorącą
debatę, zakończoną głosowaniem,
w którym radni poparli jego pomysł
podjęcia działań w celu utworzenia
powiatowej biblioteki publicznej.
W dyskusji padały argumenty
za utrzymaniem miejskiej placówki,
wiele było też głosów aprobujących
koncepcję Jana Grabca. Przewodniczący Rady Powiatu Szymon Rosiak
w swoim wystąpieniu poinformował,
że co prawda na początku publicznej
debaty skłaniał się do poparcia pomysłu likwidacji filii, teraz jednak optuje
za dofinansowaniem jej funkcjonowania. Decydujący wpływ na zmianę stanowiska miał fakt, że filia legionowskiej biblioteki wypożycza 60% ogółu
pozycji w skali całego miasta. Z kolei
Jacek Szczepański zaproponował podjęcie długofalowych działań. Zwrócił
uwagę na możliwość rozszerzenia
w perspektywie czasu formuły działania biblioteki o inicjatywy kulturalne
– dotychczas powiat ściśle współpracował z Miejskim Ośrodkiem Kultury
w Legionowie. Na poparcie swoich
słów dyrektor legionowskiego muzeum
podał przykład zarządzanej przez niego placówki, która na początku działal-

ności dysponowała jedynie wystawą
funkcjonującą w jednym pokoju. Teraz,
jak wiadomo, to nowoczesny, sprawnie
funkcjonujący, posiadający „willę”, pawilon i filię projekt. Stanowisko Jacka
Szczepańskiego poparł Andrzej Kicman, który również zwrócił uwagę
na konieczność podjęcia działań długofalowych. Matylda Durka podziękowała staroście za jego koncepcję utworzenia powiatowej biblioteki publicznej,
kładąc nacisk na uwzględnienie interesu społecznego i opinii publicznej. Wiceprzewodnicząca Komisji Oświaty,
Kultury i Sportu oświadczyła, że nie
podjęcie założonych działań byłoby odwróceniem się od tego, na czym najbardziej powinno zależeć radnym – potrzeb mieszkańców. W podobnym duchu wypowiadała się przewodnicząca
Komisji Rodziny, Zdrowia i Spraw Społecznych Iwona Górska stwierdzając:
„Społeczeństwo dobija się o swoje prawa, tym razem w sprawie biblioteki.
Głos społeczeństwa, mam nadzieję, nie
zostanie pominięty”.
W debacie, oprócz radnych, wzięli
również udział przedstawiciele organizacji działających na rzecz rozwoju
czytelnictwa. Głos zabierali Barbara
Słupek ze Stowarzyszenia Stop Likwidacji Filii nr 1 oraz studentka Karolina Błaszczak. Działaczki przekazały
radnym alarmujące informacje, że likwidacja bibliotek zawsze wiąże się

z niszczeniem części księgozbioru.
Zwrócono również uwagę na preferowanie i promowanie elektronicznych
wydawnictw kosztem tradycyjnych,
co w przyszłości może wiązać się dla
czytelników z koniecznością zaopatrzenia się w kosztowne urządzenia
do odczytywania lektur.
Oprócz propozycji podjęcia działań
zmierzających do utworzenia powiatowej biblioteki publicznej radni rozważali wystąpienie z dokumentem popierającym protest przeciwko zamiarowi likwidacji Filii nr 1 legionowskiej
biblioteki. Takie stanowisko przedstawili radni Sławomir Kwiatkowski
i Piotr Płaciszewski. Jan Grabiec argumentował, że najskuteczniejsze jest
działanie pozytywne, dlatego w rozmowach z legionowskimi władzami
i radnymi należy przedstawić rozwiązanie alternatywne. Według starosty
stworzenie powiatowej placówki bibliotecznej będzie rozwiązaniem najbardziej racjonalnym. „Mam wrażenie, że miasto raczej chce inwestować
w bibliotekę, a nie oszczędzać na niej.
A jeżeli miasto chce inwestować
w kulturę, bądźmy w rozważaniu tej
koncepcji partnerem.” – przekonywał
Jan Grabiec radnych. Na tyle skutecznie, że ci poparli jego propozycję.
Debata na lipcowej sesji pokazała,
że radni powiatowi są w większości
zgodni co do tego, że potrzebne są

ZadaNiaPoWiaToWEJBiBLioTEKiPuBLiCZNEJ
1. Gromadzenie zgodnego z oczekiwaniami czytelników księgozbioru, czasopism oraz materiałów o regionie dokumentujących jego dorobek kulturalny,
naukowy i gospodarczy.
2. Udostępnianie zgromadzonych zbiorów na miejscu
i wypożyczanie na zewnątrz oraz koordynowanie tego typu działalności bibliotek na terenie powiatu.
3. Udostępnianie literatury naukowej i zbiorów specjalnych.
4. Współpraca z czytelnikami mająca na celu upowszechnianiu dorobku kulturalnego powiatu.
5. Opracowywanie i publikowanie powiatowej bibliografii regionalnej.
6. Opracowywanie statystyk oraz analiz dotyczących
powiatowej sieci bibliotecznej.

7. Pomoc merytoryczna dla bibliotek publicznych
na obszarze powiatu.
8. Organizowanie szkoleń zawodowych dla pracowników publicznych bibliotek działających na terenie
powiatu.
9. Współdziałanie z bibliotekami i pozostałymi podmiotami mające na celu rozwijanie czytelnictwa i utrzymanie osiągniętych efektów czytelniczych.
10. Realizacja powiatowego programu komputeryzacji
bibliotek oraz doradztwo m.in. w zakresie tworzenia elektronicznych baz katalogowych.
11. Wzbogacanie zbiorów bibliotek publicznych i szkolnych na terenie powiatu poprzez wydawanie własnych pozycji książkowych i innych.

Szukamy sposobu na takie sprofilowanie działalności kulturalnej powiatu, by
nie stanowiła konkurencji dla działalności gmin i była naturalnym uzupełnieniem w szczególnie istotnych dziedzinach. Powiat nie ma jednak własnej instytucji kultury i wszystkie działania, zgodnie z przepisami, musi prowadzić
wyłącznie za pośrednictwem gminnych instytucji kultury.
Z drugiej strony spór w sprawie zamiaru likwidacji filii nr 1 biblioteki legionowskiej zabrnął, moim zdaniem, w ślepy zaułek. Dotyczy jednak bardzo ważnej kwestii, dlatego chciałbym, aby dyskusja pozwoliła zbudować trwałe lobby
wspierające ideę rozwoju biblioteki.
W dyskusji o przyszłości biblioteki powinien wziąć udział również powiat. To
nasze ustawowe zadanie, realizowane od trzech lat w porozumieniu z Legionowem przez Miejską (i Powiatową z tego tytułu) Bibliotekę Publiczną. Uważam
jednak, że samorząd powiatowy stać na więcej niż utrzymywanie dwóch regałów z literaturą regionalistyczną w siedzibie biblioteki. Stąd propozycja utworzenia Biblioteki Powiatowej jako samorządowej instytucji kultury. Byłoby to
możliwe, gdyby władze miasta udostępniły powiatowi siedzibę oraz księgozbiór filii nr 1.
Podstawowym zadaniem biblioteki powinno być gromadzenie, opracowywanie
i udostępnianie zbiorów o tematyce regionalnej, przy współpracy z Muzeum
Historycznym i stowarzyszeniami regionalistycznymi. Biblioteka mogłaby być
promotorem takich wydawnictw i zadbać o współpracę w tym zakresie między
bibliotekami gminnymi i szkolnymi. Mogłaby też reaktywować i rozwinąć konkurs na prace naukowe (od licencjata po doktorat) o tematyce związanej z regionem.
Biblioteka powiatowa powinna ponadto zadbać o dostęp do księgozbioru obecnych czytelników filii nr 1 oraz rozwinąć księgozbiór naukowy, tworząc czytelnię dla młodzieży piszącej prace i przygotowującej się do egzaminów.
Oznaczałoby to dla nas zwiększenie dotychczasowych wydatków na funkcjonowanie biblioteki (zapewne dwu-, trzykrotnie). Rada Powiatu zleciła Komisji
Kultury i Zarządowi Powiatu przygotowanie koncepcji utworzenia Biblioteki
Powiatowej, którą, w formie wniosku, przekażemy władzom miasta.

działania na rzecz rozszerzenia
i wzmocnienia udziału powiatu w rozwijaniu czytelnictwa wśród mieszkańców. Kwestią do omówienia i rozwiązania jest sposób osiągnięcia tego celu.
Wytyczony został więc kierunek działań, teraz władze powiatu legionowskiego przystępują do konkretów. 28
sierpnia odbyło się pierwsze posiedze-

nie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu,
podczas którego powiatowi rajcy zajęli
się pracą nad założeniami funkcjonowania samorządowej instytucji kultury.
MARiuSzKRASzewSKi

Karolina Błaszczak, studentka
Intencja likwidacji Filii nr 1 Miejskiej i Powiatowej Biblioteki w Legionowie
ogromnie mnie zasmuciła, jestem jej czytelniczką od lat. Jest to najlepiej zaopatrzona biblioteka w Legionowie – były tam nie tylko nowości, ale i unikalne pozycje klasyki literatury, których niekiedy nie mogłam dostać nawet w BUW.
Także prawdziwa bibliofilska atmosfera i nieoceniona pomoc pań bibliotekarek
składają się na wyjątkowość tego miejsca. Stąd ponad 90 tys. wypożyczeń w roku – statystyki, którymi nie może się pochwalić nawet biblioteka główna. Trudno mi zrozumieć motywy Dyrektora, chcącego się pozbyć takiej placówki i wyobrazić sobie Legionowo bez tej filii, dlatego propozycja Starosty spotkała się
z moją ogromną radością, tym bardziej, że jest zbieżna z opinią władz Wojewódzkiej Biblioteki w Warszawie i Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.
Przejęcie filii nr 1 na potrzeby biblioteki powiatowej daje szansę na podtrzymanie tradycji, ale i na nową jakość, wydarzenia kulturalne oraz na wykorzystanie
potencjału miejsca, które to, co najważniejsze – czyli dużą liczbę stałych bywalców – już ma. Entuzjastyczne nastawienie Starosty do pozostawienia i ewentualnego przejęcia filii nr 1 udzieliło się wielu mieszkańcom, a biblioteka powiatowa, mająca swój początek w miejscu z długą historią, byłaby mariażem tradycji z nowoczesnym podejściem radnych i Starosty. Dzięki ich otwartości na potrzeby mieszkańców, biblioteka powiatowa mogłaby stać się kulturowym centrum powiatu legionowskiego.
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dawidwBarcelonie
nasz„eksportowy”pływakDawidSzulichbardzodobrzezaprezentowałsięnaMistrzostwachŚwiatawPływaniuwBarcelonie(24lipca–4sierpnia).ubiegłoroczny
olimpijczykm.onpoprawiłdwarekordyPolski.

W

rywalizacji z zawodnikami
ze 180 państw, reprezentujący Powiat Legionowski zawodnik UKS Delfin Dawid Szulich
po raz kolejny pokazał, że nieustanny
rozwój zbliżył go do światowej czołówki. Już pierwszego dnia, w swoim
pierwszym starcie Dawid ustanowił
rekord Polski na 100 m stylem klasycznym. Niestety stawka była bardzo
wyrównana i pomimo tak dobrego
występu zabrakło 0,1 sekundy, aby
wejść do półfinału.
Dwa dni później Szulich, startując
na dystansie 50 m stylem klasycznym, uzyskał drugi rekord Polski, poprawiając go aż o 0,38 sekundy, co
w sprincie oznacza różnicę połowy
długości ciała. 27,48 sekundy pozwoliło awansować do półfinału z 11 czasem. W kolejnym wyścigu nasz „żabkarz” uzyskał bardzo zbliżony
czas 27,52 i ukończył rywalizację
na 10 miejscu na świecie.
Po czterech dniach przerwy Dawida czekał wyścig sztafetowy 4x100m
stylem zmiennym. Oczywiście nasz
zawodnik płynął w nim stylem klasycznym, wraz z trzema medalistami

tych mistrzostw Pawłem Korzeniowskim, Radkiem Kawęckim oraz Konradem Czerniakiem. Sztafeta reprezentacji Polski przez cały wyścig
utrzymywała się w czołówce i awansowałaby do finału z piątym czasem,
gdyby nie dyskwalifikacja. Niestety
falstart popełnił Paweł Korzeniowski.
A jak swój występ, ocenia sam zawodnik? – Dwie trzecie planu zrealizowane tzn. dwa rekordy Polski i życiówki poprawione bardzo znacząco.
Jedyny niedosyt czuję po sztafecie bo
wiem, że tam była ogromna szansa
na bardzo dobry wynik a być może
i medal, no i oczywiście na kolejny rekord Polski – powiedział Dawid Szulich. – Czuję, że podążam z moim teamem w dobrym kierunku. Zmiana
techniki, treningi mentalne i jeszcze
cięższa praca przynosi widoczne
efekty. Teraz przede mną krótki odpoczynek, analiza wraz z trenerem całego sezonu i startów w Barcelonie, i powrót do treningu przed kolejnym sezonem. A za rok rywalizacja o tytuł
Mistrza Europy na olimpijskiej pływalni – kończy Dawid.
RP

W Barcelonie Dawid Szulich poprawił dwa rekordy Polski

Wakacje w kraju dziadków
Dwadzieścioro dzieci z Brasławia na Białorusi spędziło dziesięć dni w powiecie legionowskim. Wypoczynek młodych
polonusów zorganizowało Starostwo Powiatowe w Legionowie wraz ze Stowarzyszeniem "Wspólnota Polska".

M

łodzi ludzie z Brasławia
na Białorusi wraz z opiekunami zamieszkali w Centrum
Szkoleniowo-Konferencyjnym w Jachrance. Tam wypoczywali, spędzali
czas z rówieśnikami z Polski, szlifowali język polski i poznawali historię
i kulturę ojczyzny przodków. W programie pobytu nie zabrakło wycieczek.
Wizyta w Centrum Nauki Kopernik, spacer po Łazienkach Królewskich oraz zwiedzanie Muzeum Lwowa i Kresów Wschodnich w Kuklówce
Radziejowickiej to jedynie niektóre
z atrakcji, przygotowanych dla gości
z Białorusi. Obejrzeli również multimedialny pokaz Tańczących Fontann,
odwiedzili park linowy „Radocha”
w Nieporęcie, zwiedzili historyczne
miejsca w naszym powiecie. Była też
wizyta na basenie, lekcja muzealna
w Muzeum Wojska Polskiego i odwiedziny w warszawskim zoo.
Ważnym punktem pobytu polonijnej młodzieży był niedzielny obiad
u rodzin z powiatu legionowskiego.
Takie spotkanie stało się już tradycją.
Młodzież nie nudziła się także wieczorami. Dyskoteki i zabawy taneczne, ogniska a pieczeniem kiełbasek,
zajęcia strzeleckie czy warsztaty rękodzieła – dla każdego znalazło się
coś miłego. Ostatnie dni pobytu upłynęły pod znakiem m.in. zwiedzania

warszawskiego ZOO, uczestnictwa
w lekcji muzealnej w Muzeum wojska
Polskiego, a także relaksu na basenie.
Dotychczasowe doświadczenia jasno wskazują, że polonusi z Białorusi
nie mogą się co roku doczekać wizyty
w naszym powiecie, a po powrocie
do siebie wizyta w kraju przodków
długo stanowi główny temat rozmów
z rówieśnikami, zwłaszcza tymi, którzy jeszcze nie mieli okazji do nas zawitać. A kolejna okazja już za rok. Będziemy czekać na naszych gości.
MP/JK

Spotkania gości z Białorusi z polskimi rodzinami stały się już tradycją

Julia, 16lat
Jest tu bardzo fajnie, podoba mi się. Przyjechałam tu
już trzeci raz. Każdego dnia jeździmy na jakieś
wycieczki. Byliśmy na basenie, w kinie, oglądaliśmy
fontanny. Młodzież jest tutaj bardzo fajna.
Przyjechałam z 10-cio letnią siostrą. Wszystko jest tu
super.

Paniola,opiekunkagrupy
Wszystkim bardzo tu się podoba, dzieci są
zadowolone. Jest wspaniale. Są zaplanowane
wycieczki, dzięki którym mogą bardziej poznać
zabytki, polską kulturę i poznać Polaków,
mieszkających w kraju.

JanuszKubicki,członekzarządupowiatu
Kilka lat temu poprosiłem mieszkańców powiatu Legionowskiego o zebranie
polskich książek oraz podręczników dla dzieci polskich zamieszkujących
brasławszczyznę na Białorusi. Reakcja naszych mieszkańców na ten apel
bardzo mnie zaskoczyła, bo błyskawicznie zebrano ponad 3500 książek
i podręczników w większości nowych lub w bardzo dobrym stanie. Postanowiliśmy zawieźć brasławianom te książki, nie obyło się bez problemów gdyż
prawo białoruskie pozwala przewieźć przez granicę jednorazowo towarów
tylko do 50 kg na osobę, a książki ważyły wiele więcej. Udało się. Dzięki darom mieszkańców powiatu Legionowskiego w Brasławiu, mieście zamieszkanym w jednej czwartej przez Polaków, gdzie można bez problemu porozumiewać się w języku polskim, powstała biblioteka z polską książką.
Prowadzona od czterech lat razem ze Wspólnotą polską akcja letnia pozwala
dzieciom Polaków zamieszkujących w rejonie Brasławskim poznać kraj ich
dziadków.
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Weekendpodznakiemszant
Słońce,ciepłypiasekilekkabryzaodjeziora,atowszystkookraszoneżeglarskąmuzyką.Takbyłoprzezdwadni(24-25sierpnia)naplażywwieliszewie.

T

am już po raz dziewiąty odbywał
się Festiwal Folkowo-Szantowy
„Szanty nad Zalewem”. Drugiego
dnia imprezy atrakcje dla plażowiczów i uczestników imprezy przygotował również Powiat Legionowski – patron festiwalu.
W stoisku Powiatu Legionowskiego
każdy mógł znaleźć coś dla siebie
i wygrać atrakcyjne nagrody. Dzieci
brały udział w konkursie plastycznym pod wiodącym hasłem „Ryby
z Jeziora Zegrzyńskiego”. By nie ograniczać ich twórczej inwencji pracownicy wydziału promocji legionowskiego starostwa przygotowali dla nich
flamastry, kredki, plastelinę, krepinę,
brokat i wszelkie ozdóbki, jakie tylko
można sobie wymyślić. Każdy z młodych artystów otrzymał pamiątkowy
gadżet, a na zwycięzców czekały
atrakcyjne niespodzianki.
Na dzieci, poza konkursem plastycznym, czekała również plenerowa
gra planszowa Kapitana Wyderki.
W trakcie rozgrywki, w której dzieci zamieniły się w pionki, uczyły się

zasad bezpieczeństwa nad wodą. Tu
również czekała moc atrakcyjnych
nagród.
Dorośli mogli sprawdzić swoją wiedzę z zakresu ekologii jak i rybołówstwa w przygotowanym specjalnie
na tę okazję teście. Okazało się, że
plażowicze spędzający czas w Wieliszewie byli doskonale przygotowani
do takiego sprawdzianu i nikt nie odszedł z powiatowego stoiska z pustymi rękami.
Wszystkie wymienione atrakcje są
częścią projektu pt. „Organizacja
działań turystyczno – kulturalno
– ekologicznych związanych z 50 – leciem Jeziora Zegrzyńskiego”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 – 2013”
i współfinansowanego ze środków
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rybackiego. Więcej
o projekcie na str. 8.
KŚ/JK
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Katalogiprzewodnik
zdofinansowaniem
odstyczniabr.StarostwoPowiatowewLegionowierealizujedwaprojektymającenacelurozwijanie
turystykiirekreacjinaterenieLokalnejGrupyDziałania„Partnerstwozalewuzegrzyńskiego”,która
obejmujeswoimzasięgiemzarównopowiatlegionowski(Jabłonna,nieporęt,Serock,wieliszew),jaki
powiatwołomiński(Radzymin,Dąbrówka)orazpowiatwyszkowski(Somianka).

„Katalog usług turystycznych obszaru Jeziora Zegrzyńskiego” to
projekt mający na celu promocję
usług związanych z turystyką obszaru Jeziora Zegrzyńskiego. W ramach
planowanych działań Starostwo Powiatowe w Legionowie wyda cztery
katalogi tematyczne promujące: turystykę aktywną, turystykę rekreacyjną, turystykę rodzinną, turystykę historyczną. Poszczególne katalogi zawierać będą propozycje gotowych wycieczek jednodniowych, weekendowych, oraz kilkudniowych. W katalogach zostanę zaprezentowane wszyst-

kie istotne z punktu widzenia turysty
informacje (trasy wycieczek, ciekawe
miejsca i obiekty znajdujących się
na wyznaczonej trasie, praktyczne informacje o cenach, lokalizacji, jakości
świadczonych usług, zdjęcia).
„Przewodnik turystyczny obszaru Jeziora Zegrzyńskiego” będzie
stanowił szczegółowe kompendium
wiedzy o regionie Jeziora Zegrzyńskiego. Poprzez wydanie tego typu
publikacji Starostwo Powiatowe w Legionowie zamierza zwiększyć atrakcyjność turystyczną i rekreacyjną
gmin należących do Lokalnej Grupą
Działania „Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego”. Przewodnik będzie zawierał informacje o walorach przyrodniczych tego obszaru, opisy zabytków, bazy noclegowe i gastronomiczne, opis ścieżek rowerowych, szlaków
turystycznych, kalendarza najciekawszych wydarzeń regionu, wykaz

miejsc, które warto odwiedzić oraz
ciekawostki o regionie.
Projekty realizowane są przez Wydział Promocji i Rozwoju Społecznego. Osoby chętne do nawiązania
współpracy przy tworzeniu powyższych publikacji prosimy o kontakt
pod
numerami
telefonów
(22) 7640 554 / 504 lub mailowo jezioro@zegrzynskie.pl.
KATARzynAŚMieTAnKo

Dobry start
Już półtora roku trwa projekt pod nazwą „Dobry start w zawodową
przyszłość”, realizowany w Powiatowym Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych
w Serocku.

B

eneficjentami projektu są uczniowie powiatowej placówki, którzy
dzięki niemu zdobywają praktyczne umiejętności zawodowe. Piętnaścioro uczniów przeszło szkolenie z obsługi wózków jezdniowych z napędem
silnikowym. Nabyte przez nich kwalifikacje potwierdził egzamin państwowy
przed Urzędem Dozoru Technicznego,
który cała piętnastka przeszła pozytywnie, uzyskując tym samym uprawnienia do obsługi urządzeń transportu
bliskiego. Kolejnych trzydziestu młodych ludzi wzięło udział w profesjonalnym szkoleniu dla baristów, także zakończonym egzaminem i otrzymaniem
certyfikatu. Posiedli m.in. umiejętność
sporządzania idealnego espresso,
espresso machiato, cappucino i latte
machiato.
W ramach projektu młodzież z powiatowego zespołu szkół uczestniczyła w wyjeździe studyjnym do Murzasichla, podczas którego 15 uczniów
Technikum Logistycznego wzięło
udział w szkoleniu „Transport i spedycja krajowa i międzynarodowa”,
a trzydzieścioro słuchaczy Technikum
Żywienia i Gospodarstwa Domowego
oraz Technikum Hotelarstwa zdobywało praktyczne umiejętności przygotowując dania regionalne i zwiedzało
bazę noclegową Podhala.

dowy w hotelach Narvil w Serocku
i Warszawiankach w Jachrance.
W wakacje kolejnych 31 osób odbywa
staż w Przedsiębiorstwie Transportowo–Handlowym Rotrans w Wyszkowie, firmie Computex w Nieporęcie,
Restauracji Złoty Lin w Wierzbicy, firmie Stolpłyt w Warszawie, Jednostce
Wojskowej Nr 4809 w Zegrzu, Centrum Szkolenia Policji w Legionowie,
Hotelu Villa Malibu w Zegrzu Południowym, oraz w PAN Domu Zjazdów
i Konferencji w Jabłonnie.
Uczestnicy projektu nauczyli się przyrządzać
idealne espresso, espresso machiato,
cappucino i latte machiato.

Projekt obejmuje również zajęcia
pozalekcyjne i staże. Korzystający
z zajęć pozalekcyjnych młodzi ludzie
zgłębili tajniki posługiwania się programem Excel na poziomie zaawansowanym, uczyli się angielskiego i rosyjskiego, jak również brali udzial
w zajęciach pn. „Kuchnie świata”, zakończonych degustacją potraw, które
sami przygotowali. 14 absolwentów
szkoły odbyło 80-godzinny staż zawo-

Jednym z elementów projektu była promocja regionu podczas festiwalu Szanty nad Zalewem

Promocjaturystyki
za unijnąkasę
Prawie 60tysięcyzłotychpozyskałPowiatLegionowski
na promocjęturystykiwokółJeziorazegrzyńskiegona obszarze
działaniaLokalnejGrupyRybackiej„zalewzegrzyński”.
Stosownąumowęo dofinansowaniepodpisano 8sierpnia
w urzędzieMarszałkowskimwojewództwaMazowieckiego
w warszawie.

Fot. Daria Grabowska

P

rojekty realizowane są z Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich 2007-2013 w ramach Działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” i współfinansowane są ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Projekt „Dobry start w zawodową
przyszłość” jest współfinansowany ze
środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego
i realizowany w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.2.
Podniesienie atrakcyjności i jakości
szkolnictwa zawodowego. Jego łączny
budżet wynosi 357 312,30 zł, w tym
kwota dofinasowania to 308 657,72 zł.
Koordynatorem projektu jest Jolanta
Bulwicka-Osińska.
JK

R

ozwój turystyki jest jednym z priorytetów w strategii rozwoju powiatu legionowskiego, który inwestując
w rozbudowę oferty skierowanej do osób szukających miejsca rekreacji w pobliżu Warszawy tworzy nowe źródła pozyskiwania środków budżetowych.
Konieczność promowania walorów regionu jest już dzisiaj
oczywistością.
Ponieważ pozyskane fundusze
pochodzą ze środków będących
w dyspozycji Lokalnej Grupy Rybackiej „Zalew Zegrzyński”, projekt realizowany będzie nie tylko
na terenie powiatu legionowskiego (Jabłonna, Nieporęt, Serock,
Wieliszew), ale także na terenie
powiatów: wołomińskiego (Radzymin, Dąbrówka) i wyszkowskiego (Somianka). Dzięki dofinansowaniu będą zrealizowane
następujące działania:
1) promocja walorów turystycznych podczas Festiwalu Folkowo-Szantowego
„Szanty
nad Zalewem” (sierpień 2013),
2) organizacja konkursu „4 Pory
Roku w Obiektywie – Uroki Jeziora Zegrzyńskiego” (wrzesień–grudzień 2013),
3) organizacja Konferencji z okazji 50-lecia Jeziora Zegrzyńskiego: „Wykorzystanie potencjału turystycznego obszaru
Jeziora Zegrzyńskiego i jego
rozwój gospodarczy” (październik 2013),

4) specjalne wydanie dwumiesięcznika „Kurier. Informator Powiatu Legionowskiego” poświęconego 50.
rocznicy powstania Jeziora Zegrzyńskiego (październik/listopad 2013),
5) wydanie dodatku do magazynu
„Kraina Bugu” (czerwiec 2014).
Całkowita wartość projektu „Organizacja działań turystyczno-kulturalno-ekologicznych związanych z 50–leciem Jeziora Zegrzyńskiego” wynosi 84 458,40 zł. Do powiatowego budżetu ze środków Europejskiego Funduszu
Rybackiego
wpłynie 59 997,21 zł. Pozostała część
– 24 461,19 zł – zostanie wydatkowana ze środków własnych Powiatu Legionowskiego. Realizacja projektu zakończy się 31 lipca 2014. Nadrzędnym
celem przedsięwzięcia będzie promocja walorów turystyczno–przyrodniczych obszaru Lokalnej Grupy Rybackiej „Zalew Zegrzyński” oraz promowanie proekologicznych zachowań
wśród mieszkańców i turystów poprzez organizację działań turystyczno-kulturalno-ekologicznych z okazji 50-lecia Jeziora Zegrzyńskiego.
Projekt realizowany będzie z Programu Operacyjnego „Zrównoważony
rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007
– 2013” i współfinansowany będzie ze
środków Unii Europejskiej ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo.
MK/MM
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CzegoJaśsięnienauczy…
…tegoJanniebędzieumiał.Przysłowiasąmądrościąnarodówiwartoztejmądrościkorzystać.Także,amożeszczególnie,gdychodzionaszezdrowie.

Monika Stojczyk jest dyplomowaną asystentką i higienistką stomatologiczną,
absolwentką Akademii Wojewódzkie Centrum Stomatologii w Warszawie.
W ramach powiatowej akcji profilaktycznej "Dbam o zdrowie" prowadziła
zajęcia dla dzieci w przedszkolach na terenie powiatu, podczas których
maluchy uczyły się prawidłowej higieny jamy ustnej oraz stosowania zasad
zdrowego odżywiania.

D

obre nawyki i wpajanie zasad
higieny i prawidłowego odżywiania już od najmłodszych lat
to podstawa zdrowia przez całe życie.
Coraz częstszym problemem naszych czasów jest nieprawidłowa higiena jamy ustnej oraz dieta uboga
w składniki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania oraz rozwoju
ludzkiego organizmu i kształtowania
wielu narządów.
Co więc robić i w jaki sposób, by
unikać błędów? Metod jest wiele. Począwszy od wizyt u dietetyka, lekarza
pierwszego kontaktu, drakońskich
diet, a skończywszy na dostępnych
w aptekach produktach bogatych
w witaminy, mikroelementy itp. Sposoby może i prawidłowe, tylko czy potrzebne? Na pewno kosztowne.

Warto zwrócić uwagę, że są metody
łatwiejsze, tańsze i ciekawsze. Szczególnie, jeśli chodzi o dzieci, które
przecież są naszą przyszłością. Podstawową prawdą, o której każdy rodzic powinien pamiętać jest to, że nawyki, które dzieci obserwują w naszym wspólnym codziennym życiu,
stają się ich nawykami. To, czego nauczymy nasze pociechy, co im pokażemy, będzie oddziaływać w przyszłości
na ich życie i zdrowie. To rodzice
i opiekunowie przekazują maluchom
zasady, które wykorzystają w swoim
życiu, a później przekażą następnym
pokoleniom. Jeśli chcemy, by nawyki,
których dzieci nabędą dzięki nam
w dziedzinie higieny i odżywiania zaprocentowały zdrowiem, warto pamiętać o przestrzeganiu kilku prostych,
za to niezwykle ważnych zasad.

S
Szkoła
zkoła
R
odzenia
Rodzenia

Po pierwsze
– profilaktyka jamy ustnej:
• Myjemy zęby po posiłkach (przynajmniej 2 razy dziennie, rano
i wieczorem)
• Myjemy zęby po jedzeniu słodyczy
• Nie podjadamy po wieczornym
szczotkowaniu zębów
• Nie pijemy słodkich, barwionych
napojów po wieczornym myciu zębów
• Kontrolujemy, czy dziecko na pewno
prawidłowo i dokładnie myje zęby
• Regularnie zmieniamy zużytą
szczoteczkę do zębów
• Minimum dwa razy w roku kontrolujemy zęby u stomatologa.

Po drugie
– zróżnicowana dieta:
• Bogata w owoce i warzywa
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• Zawierająca mleko, jogurty, kasze,
makarony, ryby, mięso
• Urozmaicone posiłki, szczególnie
te podawane dzieciom (zabawa jedzeniem to fajne doświadczenie dla
całej rodziny)
• Zawierająca produkty, których
skład sprawdziliśmy.
W czasach, w których króluje fast
food i brakuje nam czasu na wiele
spraw pamiętajmy o tych prostych

podstawach, które kształtują świadomość żywieniową. To doskonały sposób, by najlepiej zadbać o siebie
i swoją rodzinę. Sposób gwarantujący zdrowie, a tym samym lepszą jakość życia. I starajmy się te zasady
wpoić naszym dzieciom, bo czego Jaś
się nie nauczy, tego Jan nie będzie
umiał.
MoniKASToJczyK
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Solo,duoiquatro

Kładka jak nowa

wniedzielę,4sierpniazakończyłsię24hwyścigrowerowy,wktórymbraliudziałkolarzezcałej
Polskiizagranicy.zabawabyłaniesamowita,rywalizacjitowarzyszyłapięknapogodaipozytywne
nastrojeuczestników.

Dobiegła końca przebudowa kładki na Kanale
Żerańskim w Nieporęcie.

Fot. UG Wieliszew

W rywalizacji grupowej Quatro
zwyciężył zespół CHOSEN WIELISZEW MAZOVIA MTB, którego zawodnicy, Paweł Kownacki, Łukasz Nowak, Piotr Krakowiak i Cezary Zamana przejechali wspólnie 39 okrążeń.
Obok poważnej rywalizacji na terenie imprezy odbywały się atrakcje towarzyszące, takie jak nauka jazdy dla
dzieci na rowerkach biegowych Puki
oraz darmowe atrakcje dla najmłodszych takie, jak trampolina do skakania oraz zjeżdżalnia. Wieczorem zawodnicy mieli okazję się spotkać i podzielić wrażeniami przy wspólnym
ognisku, które pomogli zorganizować
strażacy z OSP w Krubinie.
wieliszew.pl, mazoviamtb.pl

Fot. UG Nieporęt

W kategorii Solo kobiet, najwięcej
okrążeń (19) przejechała Marta Mikołajczyk z Crazy Racing Team, druga
była Katarzyna Wieliszewska (Jak-Jedziesz. pl Racing Team) z liczbą 15
okrążeń, a trzecia Anna Pośpiech,
która przejechała trasę 14 razy.
W kategorii Duo kobiet, najwięcej
okrążeń (25) przejechały zawodniczki
Lubelskiego Towarzystwa Kolarskiego
Orłów Racing Team, Izabela Pazyna
oraz Agnieszka Bożko. W kategorii Duo
Mix, najwięcej razy (32) trasę pokonali
Maja Busma i Konrad Gręda (MYBIKE.
PL). Piotr Bienenda oraz Marcin Szafrański z 170 kg Olsztyn, przejechali
trasę w Wieliszewie 35 razy, zwyciężając w kategorii Duo mężczyzn.

G

łównym celem modernizacji
kładki było przystosowanie jej
do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zbudowane zostały
dwie pochylnie, które ułatwią poruszanie się osobom niepełnosprawnym, matkom z wózkami, rowerzystom. Równie ważna była poprawa
stanu technicznego konstrukcji
i dostosowanie jej do obowiązujących przepisów, mających na uwadze bezpieczeństwo użytkowników.

Z

WyprawaTourdealps

Zabawa w Chotomowie
Fot. UG Wieliszew

adaniem zawodników było pokonanie jak najwięcej 15-kilometrowych pętli. Rywalizacja trwała całą dobę Solo, parami w kategorii
Duo lub w czteroosobowych zespołach Quatro. Była to unikalna szansa,
by sprawdzić się w warunkach nocnych jak i dziennych. Kolejny raz udowodniliśmy, że umiemy się dobrze bawić, a jednocześnie z powodzeniem
odnosimy sukcesy.
Spośród mężczyzn jadących Solo,
najwięcej okrążeń, po 29, przejechali
Walerian Romanowski oraz Mariusz
Korajczuk (Prolog Jabłonna). Piotr
Czapski (VELMAR. PL – MERIDA TEAM), przejechał trasę 28 razy, a Michał Wielecki (MYBIKE. PL) 27 razy.

Na konstrukcji kładki, nad taflą wody, zamontowane zostały znaki żeglugi śródlądowej. Koszt realizacji
prac wyniósł 2 mln złotych, z tego 500 tys. zł gmina pozyskała ze
środków unijnych.
Obecnie trwają prace porządkowe wokół kładki, wykonawca likwiduje zaplecze budowy oraz przygotowuje dokumenty niezbędne
do odbioru końcowego inwestycji.
nieporet.pl

W czwartek 15 sierpnia na terenie przy kościele
w Chotomowie odbył się odpust parafialny
połączony ze Świętem Chotomowa.

N

a wszystkich którzy odwiedzili tego dnia Chotomów
czekał specjalnie przygotowany program artystyczny dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Wśród towarzyszących atrakcji nie zabrakło

jarmarku handlowego, zabaw integracyjnych dla najmłodszych i grochówki przygotowanej przez Radę
Sołecką wsi Chotomów.
jablonna.pl

Fot. UG Jabłonna

HubertSzczepanKrzemiński,mieszkaniecLegionowa,wróciłwłaśniezwyprawywAlpy,
podczasktórejzacelpostawiłsobiezdobycietrzechalpejskichszczytów– najwyższych
wswoichpasmachgórskich.

L

egionowianin wspiął się na
Grossglockner (3798 m. npm),
Marmoladę (3343 m. npm) oraz
najwyższy szczyt Europy Zachodniej
Mont Blanc (4810 m npm). – Najtrudniejszy okazał się najwyższy
szczyt, który zdobywałem solo, czyli
samotnie i bez żadnej pomocy. – mówi Hubert Krzemiński. – Udało się,
bo zaprocentowało doświadczenie,
jakiego nabrałem podczas wcześniejszych wypraw na Pik Lenina i Elbrus. – dodaje.
Wspinaczowi udało się też zrealizować plan, tym razem bardziej natury
finansowej, dotarcia do podnóża

szczytów autostopem lub komunikacją zbiorową.
Wyprawa ta odbyła się pod patronatem Starosty Legionowskiego Jana Grabca oraz Prezydenta Miasta Legionowo Romana Smogorzewskiego.
Wsparcia udzieliły Fundacja 1% for
the Planet,
Hufiec ZHP Legionowo, AKS Polonia Warszawa oraz producent sprzętu
wysokogórskiego firma Grivel.
Wszystkie kolejne poczynania Huberta można śledzić na jego profilu
na portalu społecznościowym Facebook.
PiJo
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daneteleadresowe
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
tel. 22 764 01 56,
tel./fax 22 784 38 29
Naczelnik 22 7640 160
Składnica map 22 7640 161
Zespół Uzgadniania
Dokumentacji 22 7640 111

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

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

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 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

Zespół ds. Zamówień Publicznych
22 7640 516
Kierownik 22 7640 525

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 (504)
promocja@powiat-legionowski.pl
zdrowie@powiat-legionowski.pl
jezioro@zegrzynskie.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 (477)
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
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Referat Finansów i Budżetu
22 7640 508
Kierownik 22 7640 507
Wydział Księgowości
22 7640 510, 511
Główny Księgowy 22 7640 509

JeDnoSTKioRGAnizAcyJne
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

ul. Wł. Wolskiego 8
05-140 Serock
tel. 22 782 71 01
fax 22 782 74 98
wolskiserock@op.pl
wolski-serock.edu.pl

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

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

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

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

RATownicTwoMeDyczne
Powiatowy Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych im.
Włodzimierza Wolskiego
w Serocku
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Brązdlażeglarzy
ŻeglarzeklasyL’equipez naszegoJeziorazegrzyńskiegoMichał
Jagielski– sterniki MaciekKrólzdobylibrązowymedal
na MistrzostwachPolskiJuniorówMłodszychrozgrywanych
w ramach XiX ogólnopolskiejolimpiadyMłodzieżySportów
Letnich 2013w Dobrzyniunad wisłąw dniach 14-18sierpnia.

B

yła to najważniejsza impreza krajowa, pod Patronatem Ministerstwa Sportu, po której medalistom wręcza się odznaczenie
„Kółka Olimpijskie” – wyróżnienie
wskazujące jasno cel ich rozwoju
sportowego. Udział w olimpiadzie poprzedziły etapy kwalifikacyjne rozgrywane w Gdyni, Pucku i Olsztynie.
W finale Olimpiady wystąpiło 13 najlepszych załóg z Polski.
Regaty rozegrano na Zalewie Włocławskim na Wiśle. Charakterystyka
tego miejsca odbiega znacznie od warunków morskich, czy typowych dla
dużych jezior, ale nasi zawodnicy
świetnie się na nim odnajdywali. Wykorzystali wszystkie atuty i zdobyli
pierwsze ważne w swej karierze sportowej medale.
Wcześniej, na przełomie lipca
i sierpnia, Michał i Maciek uczestni-

czyli w Mistrzostwach Europy żeglarskiej klasy L’Equipe 2013 w Gdańsku.
Do bazy Narodowego Centrum Żeglarstwa w Górkach Zachodnich zjechało 40 załóg z Europy, z najliczniej
reprezentowaną ekipą z Polski (14 załóg). Akwen w tym roku był wymagający. W przeciwieństwie do poprzednich mistrzostw, zawody rozgrywano
nie na jeziorze, ale na Zatoce Gdańskiej w odległości około 2 km od brzegu. Dlatego wysokie miejsca zdobyli
zawodnicy wprawieni do ścigania się
na dużej fali, czyli goście znad Morza
Śródziemnego. W pierwszej szóstce
znalazły się trzy załogi z Włoch
i po jednej z Francji, Hiszpanii, a także z Polski, z Olsztyna (1. miejsce zajęła osada z Włoch, 2. z Francji, 3.
z Polski). W pierwszej dwudziestce
znalazło się sześć załóg z Polski. Reprezentanci powiatu legionowskiego

Michał Jagielski i Maciek Król zdobyli
na Zalewie Włocławskim pierwsze
ważne w swej karierze medale.

z wysokiego na początku 8. miejsca
ostatecznie zsunęli się na 16. Niestety
opóźniona wiosna nie pozwoliła rozpocząć treningów – jak planowano
– w kwietniu, a kryzys i wycofanie
się sponsorów uniemożliwiły naszej
załodze przeprowadzenie treningów

zimowych na Morzu Śródziemnym.
To spowodowało brak opływania
w warunkach morskich i dobre, choć
nieodzwierciedlające aspiracji młodych sportowców, miejsce.
Taki jest sport – niespodzianki są
czasem możliwe, ale podstawą zawsze

musi być ilość i jakość spędzonego
na treningach czasu. Udział w Mistrzostwach Europy pozwolił jednak
zdobyć naszym reprezentantom doświadczenia pomocne do zdobycia
medalu w Ogólnopolskiej Olimpiadzie
AJ
Młodzieży w Dobrzyniu.

Ryszard Szurkowski zaprasza na LOTTO Poland Bike Marathon
Tegoroczna edycja Poland Bike Marathon w Powiecie Legionowskim rozpoczęła się 3 marca w Skrzeszewie.
Na starcie pojawiło się kilkuset amatorów jazdy na rowerach i biegania.
Kolarz wszechczasów. Medalista igrzysk olimpijskich,
mistrzostw świata i wielokrotny zwycięzca legendarnych Wyścigów Pokoju jest
wielokrotnym
gościem
i uczestnikiem LOTTO Poland Bike Marathon. Ryszard
Szurkowski to prawdziwy pasjonat kolarstwa, uwielbia
jazdę na rowerze i wolny czas
najczęściej spędza na „dwóch
kółkach”.
Jest Pan bacznym obserwatorem rozwoju LOTTO Poland Bike Marathon?
Tak, polubiłem imprezy organizowane przez Grzegorza
Wajsa i gdy tylko mam czas, to
staram się przyjeżdżać na poszczególne etapy. W ubiegłym
roku byłem m.in. w Legionowie, Węgrowie, Długosiodle,
Wyszkowie i warszawskim
Wawrze. W tym sezonie zawitałem do Wąchocka, a już
w najbliższą niedzielę, 4 sierpnia, wybieram się do Międzyrzeca Podlaskiego. Bardzo duże wrażenie robi rosnąca z ro-
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Ryszard Szurkowski

ku na rok liczba amatorów
jeżdżących na rowerach górskich w Poland Bike Marathon. Ten cykl wyścigów podąża w bardzo dobrym kierunku. Słychać o nim w całej
Polsce. Są to bardzo dobre
opinie. Poziom sportowy i organizacyjny już jest wysoki,
a mnie szczególnie imponuje
rywalizacja dzieci, świetna
atmosfera i rodzinny charakter tego cyklu. Oby tak dalej.
Dlaczego LOTTO Poland Bike
Marathon przyciąga coraz więcej kolarzy amatorów?
Oni najlepiej czują, to co
robią. Oczekują dobrej rozrywki i otrzymują ją na Poland Bike Marathon. Jest kilka zjawisk, które towarzyszą
udziałowi w tym cyklu,
głównie rozgrywanym na
Mazowszu. Po pierwsze rywalizacja. Zarówno tych najlepszych, trenujących systematycznie, jak i tych amatorów, którzy jeżdżą rekreacyjnie. Dodatkowo rywalizacja
grup i drużyn. Nawet miast

ski egzamin i czuł wielką przyjemność. I o to chodzi.

i miasteczek. Kolarze oczekują dobrej rozrywki oraz dobrej organizacji zawodów. Poland Bike Marathon
spełnia ich oczekiwania. Organizatorzy rozwijają ten cykl, dokładając zaangażowania i staranności przy wytyczaniu tras i budowaniu całej tej
kolarskiej otoczki, czyli miasteczka
ze startem i metą oraz zaplecza imprezy.
Przykład aktora Daniela Olbrychskiego, który razem z Panem wystartował w Poland Bike Marathon w Węgrowie, pokazuje, że jest to cykl wyścigów absolutnie dla każdego?
Zgadza się. I to jest właśnie to. Każdy znajdzie w Poland Bike Marathon
odpowiedni dystans do pokonania
przez samego siebie. Niezależnie
od wieku, formy, sił i poziomu jazdy
na rowerze. To ma być przede wszystkim uciecha dla ciała. Daniel, z którym przyjaźnię się od lat, po zawodach w Węgrowie, czuł się szczęśliwy. To był jego debiut w kolarskim
maratonie. Sprawdził się, zdał kolar-

Poland Bike Marathon od początku ma
rodzinny charakter. Organizatorzy zapraszają do udziału w wyścigach całe
rodziny. Udział w imprezach Grzegorza
Wajsa staje się sposobem na spędzenie
weekendu na sportowo?
Tak i ja gorąco polecam taki właśnie
sposób. Nie ma nic lepszego niż jazda
na rowerze. Każdy może oddać się pasji
„dwóch kółek”, można jeździć od dziecka do późnej starości. Na Poland Bike
Marathon organizatorzy szczególnie
dbają o atmosferę zawodów. Już
przed startem, gdy stoimy w sektorach,
pojawia się adrenalina. Na trasie super
towarzystwo. To samo odczuwamy
po przejechaniu maratonu. Mnóstwo
znajomych, wrażenia, dyskusje przy bufetach, wyniki, dekoracja, losowanie nagród. Adrenalina non stop. Dlatego warto poczuć na własnej skórze to wszystko,
co daje Poland Bike Marathon. Gorąco
polecam. Do zobaczenia na trasach.
Dziękuję za rozmowę.
Media Poland Bike
Więcej na www.polandbike.pl
fot. Media Poland Bike
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