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odcinka dk61 Michałów-Reginów – Zegrze. W najbliższych latach budowa
dk61 na terenie naszego powiatu powinna zostać zakończona. – deklaruje
Jan Grabiec.
Pierwszy, być może najważniejszy,
etap drogi do poszerzenia DK61 na terenie Legionowa mamy już za sobą. Ministerstwo infrastruktury zabezpieczyło środki finansowe na realizację tego
zadania. Kolejnymi krokami będzie rozpisanie przetargów, podpisanie umów
z wykonawcami i wreszcie... długo wyczekiwane rozpoczęcie robót budowlanych.
MARIUSZ KRASZEWSKI

Starosta Robert Wróbel z Janem Grabcem chcą iść za ciosem – już planują
następne kroki, by wywalczyć przebudowę kolejnych odcinków drogi.
W pierwszej kolejności od granicy Legionowa do ronda w Zegrzu Południowym

„krajówki”. Do ministerstwa wpłynęły
również setki wniosków drogą elektroniczną. Podsumowaniem konsultacji
społecznych była zorganizowana przez
ministerstwo konferencja, podczas której okazało się, że dzięki akcji „Stop korkom na DK61” powiat legionowski zebrał najwięcej wniosków w skali kraju.
Jak widać strona rządowa uwzględniła
argumenty przemawiające za przebudową ważnej legionowskiej arterii.
Zaplanowany do przebudowy odcinek ma długość 1,8 km. Szacunkowy
koszt tej inwestycji to 90 mln zł, choć
po przetargach może się okazać znacząco niższy. Przebudowa zlikwiduje problem na terenie Legionowa, ale sama
w sobie nie jest rozwiązaniem docelowym. W przyszłości konieczne będzie

Technologie przyszłości
w Jabłonnie
W Jabłonnie rozpoczęło działalność Centrum Badawcze „Konwersja
Energii i Źródła Odnawialne”. Ośrodek należy do Polskiej Akademii
Nauk.

J

abłonowskie Centrum Badawcze jest najnowocześniejszym
w Polsce, a w Europie jednym
z najlepiej wyposażonych w zaawansowany technologicznie sprzęt do

wykorzystywania energii odnawialnej. Działalność ośrodka zainaugurowano 17 września. Na uroczystości
Ciąg dalszy na stronie 2

również poszerzenie drogi krajowej nr
61 na odcinku od Michałowa-Reginowa do ronda w Zegrzu. Jednak to zadanie wielokrotnie droższe i znacznie bardziej skomplikowane. W jego ramach
będzie trzeba podwyższyć znajdujący się przy cmentarzu na Kwietniówce wiadukt kolejowy oraz przebudować
kilka kilometrów torowiska. W miejscu
obecnego ronda w Zegrzu powinno powstać wielopoziomowe skrzyżowanie.
Dodatkowym problemem jest podmokły teren, na którym będą prowadzone
prace budowlane.
- Załatwienie pieniędzy na przebudowę ul. Zegrzyńskiej to pierwszy ważny
krok. Teraz pracuję nad tym, żeby budowa drogi ruszyła jak najszybciej. Staram się też o pieniądze na przebudowę

Centrum otwierała
m.in. minister nauki
i szkolnictwa wyższego
Lena Kolarska-Bobińska

Krótko
Nowe druki dla planujących
budowę
 Od 20.08.2015 r. obowiązują

DK 61 na odcinku ul. Zegrzyńskiej w Legionowie znalazła się w rządowym Programie Budowy Dróg
Krajowych. Jezdnia zostanie poszerzona do dwóch pasów od wiaduktu do tzw. „wodociągówki”
w Michałowie-Reginowie. To efekt aktywności mieszkańców powiatu.

umieszczenie tego zadania
w Programie Budowy Dróg Krajowych walczył były starosta
legionowski, a obecnie wiceminister
Jan Grabiec. Wspierali go prezydent
Legionowa Roman Smogorzewski,
burmistrz i wójtowie pozostałych gmin
naszego powiatu oraz liczne instytucje
przy wsparciu ponad 7 tysięcy mieszkańców. Przypomnijmy, że początkowo
przebudowa drogi krajowej 61 nie znalazła się w rządowym dokumencie. Reakcja samorządów i mieszkańców była
gwałtowna. Jan Grabiec zainicjował
akcję „Stop korkom na DK61”, którą
wsparło miasto Legionowo. W okolicy
wiaduktu organizowano manifestacje, zbierano podpisy pod wnioskiem
o przebudowę drogi. Akcję poparło aż
36 samorządów.
- Droga krajowa nr 61 ma dla całego
powiatu kluczowe znaczenie. Co prawda mamy niezłą komunikację z Warszawą, co decyduje o tym, że chętnie sprowadzają się do nas nowi mieszkańcy,
ale zawsze może być lepiej. Pamiętajmy,
iż tworzące się w okolicy wiaduktu na
legionowskich Piaskach korki stanowią
nie tylko uciążliwość, ale również stwarzają zagrożenie. Blokują dojazd służb
do osób potrzebujących pomocy. Stoją
w nich nie tylko osoby dojeżdżające do
pracy, ale również ambulanse medyczne i wozy strażackie. Tym bardziej cieszy perspektywa rozwiązania tego problemu. - mówi Jan Grabiec.
Szansą na zrewidowanie decyzji ministerstwa infrastruktury były konsultacje społeczne ogłoszone przed zatwierdzeniem programu budowy dróg.
Dzięki dobrze skoordynowanej akcji powiat i miasto zebrały ponad 6500 formularzy będących jednocześnie wnioskami o uwzględnienie konieczności
poszerzenia biegnącej przez Legionowo
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Anna Aksamit,
senator RP

Od początku pracy w Senacie
przebudowa DK 61 była dla mnie
priorytetem. W ciągu czterech
lat złożyłam w tej sprawie sześć
oświadczeń senatorskich, rozmawiałam z kolejnymi ministrami
i dyrektorami GDDKiA. Niewątpliwie kropkę nad „i” postawił
Janek Grabiec, za co należą mu
się słowa uznania. Po raz kolejny
okazało się, że wspólne starania,
liczne rozmowy i dobra współpraca na różnych szczeblach
rządu i samorządu przynosi efekty. Mamy w Legionowie zgraną
i mocną drużynę. Nie wolno nam
tego zaprzepaścić.

nowe wzory wybranych wniosków
składanych w Wydziale Architektury.
Aktualne druki pobrać można
ze strony BIP. Nowe druki
obowiązują w związku z wejściem
w życie rozporządzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24
lipca 2015 r. i dotyczą wzorów:
• wniosku o pozwolenie na budowę,
• oświadczenia o posiadanym prawie
do dysponowania nieruchomością
na cele budowlane,
• decyzji o pozwoleniu na budowę,
• zgłoszenia budowy i przebudowy
budynku mieszkalnego
jednorodzinnego (Dz. U. poz. 1146).

Dni zdrowia psychicznego
 10 października przypadają
obchody Światowego Dnia Zdrowia
Psychicznego. Z tej okazji Poradnia
Zdrowia Psychicznego Educatio
w Chotomowie organizuje bezpłatne
konsultacje dla mieszkańców
całego powiatu. Będzie można
spotkać się ze specjalistami
z zakresu psychiatrii, psychologii,
psychoterapii, neuropsychologii,
seksuologii, logopedii, dietetyki, aby
uzyskać wsparcie, poradę, rozmowę,
skonsultować własne trudności i skupić
się na ich rozwiązaniu. Konsultacje
będą prowadzone w godzinach 9.00
– 20.00. Aby z nich skorzystać należy
wcześniej umówić się pod numerem
telefonu 505 685 454.
14 października obchody organizuje
również Centrum Zdrowia
Psychicznego w Legionowie przy ul.
Skorupki 23A. Tematem przewodnim
tegorocznego Dnia Zdrowia
Psychicznego jest „Godność w zdrowiu
psychicznym”.
W ramach przedsięwzięcia
w godz. 12.00 - 15.00 odbędzie się
sympozjum dotyczące istotnych
problemów w zakresie leczenia
chorób psychicznych dorosłych, dzieci
i młodzieży. Sympozjum będzie imprezą
zamkniętą, po której odbędą się otwarte
i bezpłatne warsztaty dla mieszkańców
powiatu legionowskiego i okolic.
Obydwa wydarzenia zostały objęte
patronatem Powiatu Legionowskiego.

Okno życia
 30 września o godz. 18.00 mszą
świętą w kościele p.w. św. Jana
Kantego w Legionowie rozpocznie
się uroczystość oddania społeczności
powiatu Okna Życia, prowadzonego
przez Zgromadzenie Sióstr Urszulanek
Niepokalanej Maryi Panny z Gandino.
Jak mówią siostry, ich zgromadzenie
promuje życie, a tzw. okna życia
pozwalają ratować noworodki, których
rodzice z różnych powodów nie chcą,
bądź nie mogą się nimi zaopiekować,
a przy tym nie chcą zostawiać dziecka
w szpitalu.
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Strategicznie o powiecie
Mieszkańcy powiatu legionowskiego budują nową strategię rozwoju na lata 2015-2025. Po konsultacjach
społecznych przyszedł czas na analizę potrzeb, wyrażonych w anonimowej internetowej ankiecie.

Robert Wróbel

starosta legionowski

Dokument, jakim jest strategia rozwoju, jest niezbędny każdemu
samorządowi. Po pierwsze wytycza kierunki działań dla władz powiatu.
Dlatego też cieszy mnie duże zaangażowanie mieszkańców w ten proces
i liczne odpowiedzi na internetową ankietę, dzięki której poznaliśmy ich
potrzeby, oczekiwania i opinie. Dodatkowo przy każdym wniosku o środki
z Unii Europejskiej pierwszym elementem podlegającym sprawdzeniu
jest to, czy projekt jest zgodny ze strategią rozwoju danej jednostki
samorządu.

Przegląd standardów
w starostwie
Starosta Robert Wróbel przedstawił zaawansowanie prac nad strategią szefom gmin powiatu legionowskiego, podczas konwentu
samorządowego 16 września

W

legionowskim starostwie odbyły się warsztaty podsumowujące pierwszy etap tworzenia
Strategii Rozwoju Powiatu Legionowskiego na lata 2015-2025. Były nim
anonimowe, przesyłane za pomocą
Internetu, ankiety wypełniane przez
mieszkańców, dotyczące ich potrzeb,
pomysłów na przyszłość, ale również
oceny tego, czego dotychczas udało
się dokonać. W spotkaniu wzięli udział
przedstawiciele działających na terenie

powiatu instytucji, m.in. szkół, urzędów, służb mundurowych, placówek
kulturalnych, medycznych i socjalnych,
oraz samorządowcy.
Pierwszy dokument powiatu legionowskiego o charakterze planistycznym, jakim jest Strategia Rozwoju Powiatu, został przygotowany w 2002
roku z okresem obowiązywania do
2015 roku. W tym czasie zmienił się
nie tylko nasz powiat, gminy, w których mieszkamy, ale całe otoczenie,

w którym funkcjonujemy. Wchodzimy też w nowy okres programowania
Unii Europejskiej – ostatni tak zasobny w środki finansowe na przedsięwzięcia prorozwojowe. To dobry czas
na podsumowanie tego, co już udało
się w powiecie legionowskim zrealizować, a także na refleksję o kierunkach
rozwoju naszej wspólnoty powiatowej
w perspektywie najbliższej dekady.
MK

Technologie przyszłości w Jabłonnie
W Jabłonnie rozpoczęło działalność Centrum Badawcze „Konwersja Energii i Źródła
Odnawialne”. Ośrodek należy do Polskiej Akademii Nauk.

fot. K. Leszczyńska

Zaplecze dla bezpieczeństwa
energetycznego

Pomysłodawcą i liderem projektu budowy Centrum jest prof. Władysław Włosiński
(na zdjęciu w środku)

Ciąg dalszy ze strony 1
obecni byli inicjatorzy budowy Centrum z prof. Władysławem Włosińskim na czele, prof. Jan Kiciński – prezes Instytutu Maszyn Przepływowych
PAN, który był inwestorem budowy
Centrum, władze państwowe – senator
Anna Aksamit, minister Lena Kolarska-

-Bobińska, wiceminister Jan Grabiec,
reprezentanci samorządów – wicemarszałek województwa mazowieckiego
Janina Orzełowska, starosta legionowski Robert Wróbel i wójt gminy Jabłonna Jarosław Chodorski, oraz przedstawiciele instytucji zajmujących się
popularyzacją i rozwojem technologii
związanych z energią odnawialną.

Centrum Badawcze „Konwersja
Energii i Źródła Odnawialne” składa
się z pięciu laboratoriów: Laboratorium
Technik Słonecznych, Laboratorium Mikrosiłowni Kogeneracyjnych (produkujących jednocześnie energię cieplną
i elektryczną), Laboratorium Energetyki Wiatrowej, Laboratorium Inżynierii
Bezpieczeństwa Energetyki, Zintegrowanego Laboratorium plus energetycznego. Jednym ze strategicznych założeń
ośrodka jest stworzenie zaplecza naukowego dla Mazowsza i regionu północno-wschodniego Polski, gdzie tworzone są
Autonomiczne Regiony Energetyczne,
które mają zagwarantować bezpieczeństwo energetyczne.
Jabłonowskie Centrum Badawcze ma
wprowadzić Polskę w przyszłość. Należy do niej ekologiczne i niezależne od
konwencjonalnych źródeł (typu węgiel,
gaz ziemny, ropa naftowa) pozyskiwanie
energii. Badania prowadzone nad eksploatacją paneli fotowoltaicznych (wykorzystujących światło słoneczne) i turbin
wiatrowych stwarzają szansę doprowadzić do sytuacji, w której za kilkadziesiąt lat będziemy jako kraj niezależni

Starostwo Powiatowe w Legionowie bierze
udział w zadaniu „Przegląd standardów
zarządzania jakością (CAF) w JST”.

Z

adanie jest realizowane w ramach projektu „Systemowe
wsparcie procesów zarządzania w JST” w ramach POKL, Priorytet V. Dobre rządzenie, Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału
administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.2 Systemowe wsparcie funkcjonowania administracji
samorządowej, współfinansowanego przez Unię Europejską z
Europejskiego Funduszu Społecznego. Udział w projekcie jest
nieodpłatny.
Wspólna Metoda Oceny to narzędzie kompleksowego zarządzania jakością, opracowane dla
sektora publicznego krajów Unii
Europejskiej. Model CAF został
zaprojektowany jako narzędzie
wspomagające organizacje administracji publicznej krajów Unii
Europejskiej w wykorzystywaniu

energetycznie od dostaw z zewnątrz.
A jak wiadomo – współcześnie od tego
właśnie czynnika w dużej mierze uzależniony jest poziom suwerenności.

Dla edukacji i rozwoju

- Odnawialne źródła energii są tematem przyszłościowym. Nowa placówka
PAN, która właśnie powstała w Jabłonnie, jest nadzieją i szansą na współpracę szkolnictwa, nauki i biznesu. Już dwa
lata temu staraniem ówczesnego starosty Jana Grabca w Powiatowym Zespole
Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jerzego Siwińskiego w Legionowie uruchomiliśmy
klasę o profilu OZE, która dzięki wsparciu edukacyjnemu Centrum PAN ma
szansę stać się profesjonalną przestrzenią do kształcenia techników tej branży
– mówi starosta legionowski Robert Wróbel. O wadze i stopniu zaawansowania
technologicznego inwestycji świadczą nakłady (koszt całkowity to ponad 90 mln

technik zarządzania jakością dla
poprawy wyników działalności.
W projekcie bierze udział 16
pracowników Starostwa Powiatowego. Wdrożenie Wspólnej Metody Oceny (CAF) w Starostwie
Powiatowym umożliwi identyfikację mocnych stron urzędu
oraz obszarów wymagających
doskonalenia, jak również pomoże wprowadzić usprawnienia zarządcze. Dzięki samoocenie CAF
wyznaczony zespół dokonuje całościowego przeglądu funkcjonowania urzędu, według obowiązujących w tym modelu kryteriów,
poddając analizie wyniki jego
działalności oraz potencjał organizacyjny.
Projekt zakończy się poświadczeniem jakości zastosowania
CAF.
KM

zł) i wyposażenie jabłonowskiego Centrum Badawczego. Znajduje się w nim jeden z trzech w Europie symulator AAA
– umożliwiający prowadzenie badań poświęconych eksploatacji paneli fotowoltaicznych na farmach słonecznych. Ośrodek dysponuje również jednym z dwóch
w Polsce systemów EOSINT M280 – służących do produkcji elementów metalowych metodą bezpośredniego przetapiania laserowego. Warto wymienić również
tunel aerodynamiczny, czyli dwie niezależne komory przystosowane do pomiaru pracy turbin wiatrowych.
Powiat legionowski jest liderem
w dziedzinie alternatywnych metod
pozyskiwaniaiwykorzystywaniaenergii.
Tonanaszymtereniepowstałypierwsze
w Polsce budowle energooszczędne
i tzw. domy pasywne, czyli takie, które zużywają poniżej 15 kWh/m2 w ciągu roku.
MARIUSZ KRASZEWSKI
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Do tunelu szybciej
PKP zlikwidowało przejazd kolejowy na styku Parkowej i Wyszyńskiego w Legionowie. Ruch przeniósł się więc
na ciąg ulic Sobieskiego-Krakowska-Aleja Róż, prowadzących do tunelu pod torami. Odpowiedzią na to jest
dostosowanie układu komunikacyjnego w tym rejonie do nowej sytuacji.

Magdalena Pietrzak
mieszkanka Legionowa

Z tunelu przy ul. Krakowskiej korzystam sporadycznie, ale w przyszłości
będę musiała tędy jeździć znacznie częściej. Ruch tu duży, dlatego
przydałoby się rozładowanie tej kumulacji. I teraz w zależności, czy jadę
do centrum, czy w kierunku na Warszawę, skręcę sobie w Nowo-Barską
albo pojadę prosto. Generalnie im więcej możliwości, tym lepiej.
Będziemy mogli pojechać na nim albo
prosto, albo skręcić w prawo.
Generalna zasada zakazu skrętu w lewo
upłynni ruch i zminimalizuje zagrożenie
kolizjami, i uciążliwymi korkami.
fot. P. Zając

Budowa trwa

W miejscu, gdzie powstanie ulica wycięto już drzewa. Wykonawca przygotowuje teren budowy do dalszych prac

P

rzejazd kolejowy na ul. Parkowej
w Legionowie stanowił ważny
punkt na samochodowej mapie
miasta i powiatu. Przy często zakorkowanej drodze krajowej nr 61 stanowił
najwygodniejszą alternatywę dla kierowców przeprawiających się przez
tory. Po zlikwidowaniu przez PKP przejazdu przy ul. Parkowej jego zadania
przejął tunel przy ul Krakowskiej.
Już na etapie planowania budowy tunelu władze powiatu i miasta wspólnie przygotowywały się do zmian,
jakie to za sobą pociągnie. Przewidywano, że mało obciążona ul. Krakowska zyska rangę istotnej arterii. Ważnym zadaniem stało się jej skuteczne
odciążenie, a to wymagało zmiany

Nowa organizacja

Ulica Nowo-Barska spełni wyznaczone przez powiat zadanie dopiero wtedy,
gdy jej powstanie nie spowoduje korków
i niebezpiecznych sytuacji drogowych.

W celu upłynnienia ruchu wprowadzona zostanie nowa organizacja ruchu,
którą prezentujemy na załączonych
mapkach.
Najważniejszą zmianą jest nowa trasa dla pojazdów zmierzających z Chotomowa do tunelu. Kierowcy pojadą
przez rondo przy ul. Jagiellońskiej i ul.
Nowo-Barską, po czym włączą się do ruchu na ul. Krakowskiej na skrzyżowaniu z nakazem skrętu w prawo. Na innych zasadach pojedziemy również ul.
Krakowską, na skrzyżowaniu z ul. Nowo-Barską w stronę tunelu – tu będzie
obowiązywał zakaz skrętu w lewo. Czyli w kierunku Chotomowa skierujemy
się ul. Jagiellońską. W lewo nie będziemy mogli skręcić również wyjeżdżając z tunelu na ul. Krakowską i docierając do skrzyżowania z ul. Nowo-Barską.

Izabelińska równa jak stół
Mieszkańcy Nieporętu mogą już zapomnieć o utrudnieniach w ruchu.
Powiat oddał im do użytku przebudowaną w tym roku ul. Izabelińską.

Przy okazji modernizacji drogi na odcinku od Jana Kazimierza do kościoła powstał
nowy chodnik

Jak będziemy jeździć przy tunelu

P

grafikę opr. M. Kosewska

Nowo-Barska

dotychczasowego układu komunikacyjnego w tym rejonie. W konsekwencji zaplanowano wyprowadzenie części
ruchu na ul. Jagiellońską, biegnącą równolegle do ul. Krakowskiej i połączenie
obu tych arterii poprzez budowę ul. Nowo-Barskiej (nazwa robocza).
Dzięki temu posunięciu powstaną
dwa nowe skrzyżowania; jedno – w formie ronda, drugie – klasyczne. Ale to
nie koniec zmian. Nowy układ dróg wymaga wprowadzenia organizacji ruchu,
która zminimalizuje zagrożenie wypadkami i kolizjami.

Wyłoniona w przetargu firma Skanska weszła na budowę 31 sierpnia. Jako
pierwsi prace wykonali geodeci. Po wytyczeniu trasy do akcji wkroczyły ekipy,
które wykarczowały pas drzew w miejscu, gdzie powstanie nowa trasa.
Jak już informowaliśmy, ul. Nowo-

Barska będzie miała jezdnię o szerokości 7 metrów. Po jednej stronie powstanie
wzdłuż niej ciąg pieszo-rowerowy o szerokości od 2 do 4 metrów. Rondo planowane na skrzyżowaniu nowej drogi z Jagiellońską będzie miało średnicę 26
metrów i jezdnię o szerokości 5,5 metra.
Wokół niego zbudowane zostaną chodniki i ciągi pieszo-rowerowe o szerokości
2 do 4 metrów.
Nowo-Barską pojedziemy najprawdopodobniej już na początku listopada. Inwestycja jest współfinansowana przez Miasto Legionowo.
MKra

race rozpoczęły się dokładnie
w połowie lipca i trwały 12 tygodni. Na odcinku blisko półtora kilometra, od ul. Jana Kazimierza
aż do granicy z Izabelinem, przeprowadzona została modernizacja drogi. Objęła swoim zakresem rozbiórkę
istniejących chodników i nawierzchni
asfaltowej ulicy oraz zjazdów z kostki brukowej, położenie nowej nawierzchni asfaltowej oraz wykonanie
nowych chodników i zjazdów do posesji, posianie trawników, wykonanie
poziomego i pionowego oznakowania
drogowego. Przy przebudowie ul. Izabelińskiej powstał też nowy chodnik
na odcinku od ul. Jana Kazimierza do
parkingu kościoła.
– Inwestycja kosztowała 2,7 miliona
złotych, które zostały dobrze spożytkowane. Nowa gładka nawierzchnia, naprawione i dobudowane chodniki to
przede wszystkim większe bezpieczeństwo pieszych i kierowców – mówi Robert Wróbel, starosta legionowski.
Inwestorem prac był powiat legionowski,nienależyjednakzapominać,że
równieżwładzegminyNieporętwsparły
to zadanie finansowo. – Jestem bardzo
wdzięczny wójtowi Mazurowi i radnym

gminy Nieporęt za wsparcie. Razem
jesteśmy w stanie zrobić więcej, a pomoc finansowa gmin oraz środki zewnętrzne, które pozyskujemy jako
powiat sprawiają, że coraz rzadziej stajemy przed koniecznością rezygnacji
z jakiegoś zadania, ponieważ brakuje
nam pieniędzy. – podsumowuje samorządową współpracę starosta Wróbel.
Uroczyste otwarcie drogi odbędzie
się 4 października (niedziela) przy kościele przy ul. Izabelińskiej - początek
JK
o 12.45.

Jerzy Gajda

mieszkaniec Nieporętu
Przebudowa Izabelińskiej
była bardzo potrzebna. Teraz
jest bezpieczniej, bardziej
estetycznie no i znacznie lepiej
się jeździ. Ulica jest tak równa,
że jeździ się jak po stole.
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Można maszerować
Tydzień przed terminem umownym, bo już 22 września, odbył się odbiór techniczny chodnika, który powiat zbudował wzdłuż ulicy
Partyzantów w Chotomowie. Ciąg pieszy połączył centrum miejscowości ze szkołą podstawową na jej obrzeżach.

P

Ten chodnik był bardzo potrzebny. Znacząco wpłynął na bezpieczeństwo naszych dzieci. Mieszkamy na Osiedlu Pogodnym
i teraz, kiedy jest nowy chodnik, dzieciaki idąc do szkoły nie muszą przechodzić na drugą stronę ulicy – twierdzi pani
Patrycja, mieszkanka Chotomowa

owiat już kilka lat temu wybudował chodnik przy łączącej Jabłonnę i Chotomów ulicy Partyzantów, ale jest on zlokalizowany po
wschodniej stronie drogi. W chwili,
gdy inwestycja była przygotowywana
i realizowana nie było jeszcze planów
budowy szkoły w tej części gminy.
Kiedy placówka ruszyła, powstała też
realna potrzeba zapewnienia większego bezpieczeństwa uczniom, którzy docierają do niej pieszo wzdłuż
ruchliwej drogi powiatowej. Budowa
chodnika po zachodniej stronie ulicy
eliminuje konieczność przechodzenia
na drugą jej stronę.
- Ten chodnik był bardzo potrzebny. Znacząco wpłynął na bezpieczeństwo naszych dzieci. Mieszkamy na
Osiedlu Pogodnym i teraz, kiedy jest
nowy chodnik, dzieciaki idąc do szkoły nie muszą przechodzić na drugą stronę ulicy. Samochody jeżdżą
tędy dość szybko i jest to naprawdę

niebezpieczne. – mówi nam Patrycja Matraszek, mieszkanka osiedla Pogodne w Chotomowie. To ją
m.in. reprezentowali wnioskodawcy budowy chodnika: Mariusz Grzybek, Zbigniew Garbaczewski i Aneta
Mrozek, którzy we współpracy z wieloma aktywnymi mieszkańcami zebrali pod nim około 500 podpisów.
Nowy chodnik ma 1173 m długości i 2 m szerokości. Przy okazji jego
budowy powiat przebudował 25 zjazdów do posesji i cztery skrzyżowania
z drogami gminnymi. Wyznaczono
nowe przejścia dla pieszych, wykonano nowe odwodnienie drogi. Wybudowana kilka lat temu ścieżka pieszo-rowerowa po wschodniej stronie
ulicy będzie teraz pełniła funkcję drogi dla rowerów. Koszt robót to nieco
ponad pół miliona złotych. Wsparcie
finansowe na jego budowę przekazała również gmina Jabłonna.
JOANNA KAJDANOWICZ

Specjalna budowa

Prace przy termomodernizacji Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie
są na ukończeniu. Zgodnie z harmonogramem idzie też rozbudowa szkoły.

O

d kiedy ruszyły roboty przy tej
inwestycji, co miało miejsce pod
koniec maja, budynek szkoły
specjalnej mocno zmienił swoje oblicze. Praktycznie na ukończeniu są
prace, związane z termomodernizacją
obiektu. Szkoła zyskała nową stolarkę
okienną, ma ocieplony dach i piękną,
estetyczną elewację. Termin ukończe-

nia tej części zadania przewidziano
w umowie na koniec października, jednak jest duża szansa, że stanie się to
wcześniej.
Zgodnie z założonym harmonogramem posuwają się również prace
przy budowie nowych pomieszczeń,
w których mieścić się będą cztery
sale dla przedszkola specjalnego

i pomieszczenia gospodarcze oraz łącznika, który połączy nową część budynku z istniejącą.
Jak dotąd aura sprzyja budowlańcom. Miejmy nadzieję, że nie zacznie
kaprysić i nie pokrzyżuje planów inwestora, by zakończyć realizację zadania
przed końcem roku.
ADK

W myśl podpisanego porozumienia powiat i miasto Legionowo sfinansują budowę boiska po połowie

Będzie nowe boisko
przy Konopnickiej
Porozumienie, dotyczące budowy wielofunkcyjnego boiska
sportowego przy liceum im. Marii Konopnickiej
w Legionowie podpisali 21 września starosta legionowski
Robert Wróbel i prezydent Legionowa Roman
Smogorzewski.

P

Wyraźnie już widać kształt nowej części budynku. Tu prace trwają zarówno w środku, jak i na zewnątrz

owiat i miasto mają po połowie sfinansować to przedsięwzięcie. Boisko ma być
wielofunkcyjne, nowoczesne i,
co najważniejsze, dostępne dla
wszystkich mieszkańców po godzinach pracy szkoły. W podpisaniu
porozumienia między samorządami, oprócz starosty i prezydenta,
uczestniczyli również Michał Kobrzyński, członek zarządu powiatu
odpowiedzialny za oświatę i Brygida Wagner-Konstantynowicz, dyrektor LO im. Marii Konopnickiej.
- Jesteśmy z Panem Prezydentem zgodni co do tego, że to boisko jest niezbędne. W budynku
uczy się w sumie 725 uczniów
liceum i gimnazjum dwujęzycznego. Poza tym w ponad

pięćdziesięciotysięcznym mieście, jakim jest Legionowo, takich obiektów powinno być jak
najwięcej. – mówi Robert Wróbel. - Zamiast włączać się do
ogólnopolskiego narzekania, że
młodzież za dużo czasu spędza
przed komputerem, postanowiliśmy przygotować dla nich warunki, by mogli go spędzać aktywnie i bezpiecznie – wspiera
go prezydent Roman Smogorzewski.
Realizacja tej inwestycji, jeśli
rada powiatu przyjmie propozycję powiatu i podejmie stosowną
uchwałę o zmianach w budżecie
na ten rok, ma rozpocząć się jeszcze w tym roku.
PiJo

Informator Powiatu Legionowskiego

Kurier

5

Kładka pnie się w górę
Coraz bliższy jest dzień montażu konstrukcji kładki pieszo-rowerowej nad torami. Od paru tygodni trwają roboty przy budowie
pochylni do niej prowadzących.

Wojciech Kacperski
mieszkaniec III Parceli

Decyzja o zamknięciu przejazdu była słuszna, ale odległość od niego
do tunelu jest za duża. Najpierw powinny być udostępnione jakieś
przejścia bliżej, a dopiero potem likwidacja przejazdu. w tunelu tworzą
się korki i to wszystko nie jest skoordynowane. Teraz robią ul. Nowo-Barską, ale wcześniej ona powinna być budowana, a dopiero potem
przejazdy. Z Al. Legionów do sklepu tutaj na Parkowej, przy starym
przejeździe, jeżdżę codziennie. Tu są dobre produkty, ale sklep stracił
około połowę klientów.

Budowa kładki to przedsięwzięcie niezwykle skomplikowane – nie tylko technologicznie, ale też dlatego,
że prace prowadzone są przy normalnym ruchu pociągów

P

ogoda w tym sezonie budowlanym
wyjątkowo sprzyja wszystkim
inwestycjom. Dzięki temu oraz
faktowi, że początkowa faza budowy,
polegająca na usunięciu kolizji z infrastrukturą podziemną, przebiegła bez
większych zakłóceń, jak dotąd prace idą
terminowo. Ich zakończenie przewidywane jest na połowę listopada.
Pierwsze tygodnie robót były mało
widowiskowe. Postronny obserwator
mógłby nawet sądzić, że na budowie
nic się nie dzieje, bo prace były wykonywane pod ziemią i dotyczyły usuwania kolizji sieci energetycznych, telekomunikacyjnych itp. z inwestycją. Na
obecnym etapie dobrze już widać, że zaawansowanie przedsięwzięcia znacznie przekroczyło półmetek i wielkimi
krokami zbliża się moment montażu

konstrukcji kładki nad torami. Gotowe
elementy konstrukcji są już wyprodukowane i czekają na przywiezienie –
w odpowiednim momencie – na plac
budowy, by tu zostać zamontowane.
Od początku maja tego roku, czyli na około dwa tygodnie przed zamknięciem przejazdu przez tory, który funkcjonował w ciągu ulic Parkowa
i Wyszyńskiego, mieszkańcy mają do
dyspozycji bezpłatną linię dowozową,
która pokonuje tory przez tunel w Alei
Róż i dociera na drugą stronę miasta.
To nie zmienia jednak faktu, że mieszkańcy postrzegają powstającą kładkę
jako element niezbędny w codziennym funkcjonowaniu tej części Legionowa. Do sąsiadów czy rodziny, która
mieszka tuż za torami, czy do pobliskiego sklepu, wolą pójść pieszo.

- Założony harmonogram prac jest,
jak dotychczas, zachowany przez wykonawcę. Cieszy mnie to, bo przy tak
skomplikowanych inwestycjach ryzyko opóźnień jest zawsze duże. Im bliżej końca robót, tym jest ono mniejsze.
Na dziś jestem optymistą co do zachowania umownego terminu wykonania
kładki w 27 tygodni, choć był on bardzo wyśrubowany. – mówi starosta legionowski Robert Wróbel.
Przypomnijmy, że inwestycja ma
kosztować nieco ponad 3 miliony złotych. Na tę kwotę składają się środki inwestora, czyli powiatu legionowskiego,
dotacja z rezerwy subwencji ogólnej
budżetu państwa i pomoc finansowa,
jaką przekazało na ten cel Legionowo.

Gotowe elementy konstrukcji kładki czekają na przewiezienie na plac budowy, gdzie będą montowane

Bożena Kołaczek
mieszkanka ul. Kościuszki

Mieszkam na Kościuszki. To jest ulica magiczna. Kładka jest bardzo
potrzebna. Do następnego przejścia trzeba kawał drogi iść.
A po drugiej stronie torów jest mnóstwo domów. Tam mieszka mój syn
i jego małe dzieci.

JOANNA KAJDANOWICZ

Remont ulicy Nasielskiej
Od miesiąca trwają prace na ul. Nasielskiej w Borowej Górze. Nową nawierzchnią jezdni kierowcy będą mogli się cieszyć już w pierwszej
połowie października tego roku.

W

yłonionego w przetargu wykonawcę modernizacji ul. Nasielskiej w Borowej Górze (gmina
Serock) powiat wprowadził 17 sierpnia.
Remont wykonuje firma Skansa S.A.,
która zobowiązała się zakończyć roboty
w ciągu 8 tygodni. Nową ul. Nasielską
pojedziemy więc najprawdopodobniej
już w pierwszej połowie października.
Koszty inwestycji – 798.251 zł – pokryją Powiat Legionowski oraz Miasto
i Gmina Serock.
Na obecnym etapie prac Skanska
przygotowuje nawierzchnię drogi do
jej poszerzenia oraz istniejące zjazdy
na posesje do ich przebudowy. Trwają roboty ziemne. W dalszej kolejności wykonawca wyrówna istniejącą nawierzchnię poprzez frezowanie, nałoży
trzy warstwy: wyrównawczą i wiążącą z betonu asfaltowego oraz ścieralną
z materiału o nazwie elastomeroasfalt.
Poza jezdnią przebudowane zostaną
również chodniki.

Prace modernizacyjne prowadzone
są na odcinku 843,6 m od drogi krajowej nr 61 do ul. Długiej w Borowej Górze. Po przebudowie jezdnia będzie miała 6 m szerokości.
MK

Arkadiusz Pietrzyk
użytkownik drogi

Prace obejmują nie tylko wykonanie nowej nawierzchni, ale przebudowę zjazdów do posesji i chodników w niektórych miejscach

Wszystko w najlepszym
porządku, oczywiście, że
Nasielską trzeba remontować,
jak większość polskich dróg.
Przez jakiś czas będzie się tu
jeździło superancko.
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Z lekturą w plener

Bezpieczny piknik w Wieliszewie

Miłośnicy czytania spotkali się w plenerze, by wspólnie oddawać
się swojemu ulubionemu zajęciu. Po raz kolejny Powiatowa
Instytucja Kultury w Legionowie zaprosiła ich na cykliczną imprezę
pod nazwą „Czytanie w plenerze”.

Mistrzowski pokaz wingowerów, super bohater na flyboardzie oraz sportowobajkowo-wodne miasteczko dla dzieci – tak właśnie minął piknik z Kapitanem
Wyderką w ostatnią sobotę sierpnia nad Jeziorem Zegrzyńskim.

J

uż w najbliższą sobotę zapraszam miłośników czytania na
wspólne oddawanie się duchowej
uczcie, w której daniem głównym będzie smakowita lektura – dla każdego
zgodnie z upodobaniami. – tak starosta Robert Wróbel zachęcał do wzięcia udziału w wydarzeniu na swoim
oficjalnym profilu na portalu Facebook. I jak się okazało 22 sierpnia wielu
się na tę ucztę skusiło. Mimo tego, że
pogoda płatała figle, do parku przy legionowskim ratuszu przyszli wierni
fani plenerowego czytania, można też
było dostrzec wiele „nowych twarzy”.
- Nie miałam szczególnych planów
na dziś i w oko wpadł mi afisz z zaproszeniem na tę imprezę. Przyszłam
z braku innych planów, ale muszę
powiedzieć, że nie żałuję. Atmosfera „Czytania w plenerze” mnie uwiodła. Takie niewymuszone być razem, a
jednocześnie osobno na tyle, na ile wymaga tego delektowanie się lekturą. Na
pewno w przyszłym roku też przyjdę
i przyprowadzę znajomych. – relacjonowała nam pani Kasia z Legionowa.

Ku wielkiej radości organizatorów
do wspólnej lektury przyłączyły się
całe rodziny. Dla najmłodszych uczestników wydarzenia Miejska Biblioteka
Publiczna w Legionowie przygotowała gry i zabawy połączone z czytaniem
bajek. Ponadto podczas imprezy trwała loteria, a na zakończenie zostały rozlosowane wśród jej uczestników atrakcyjne upominki. Ulotne momenty
utrwalili na zdjęciach członkowie grupy fotograficznej „Migawki”.
„Czytanie w plenerze” nie byłoby tak
atrakcyjne dla uczestników, gdyby nie
pomoc szeregu osób i instytucji, które
wsparły Powiatową Instytucję Kultury.
Organizatorzy dziękują: herbaciarni Teastore.pl, za herbatki, które wraz z upominkami trafiły do uczestników w loterii, firmie Laguna „Rejsy dla Ciebie” za
zaproszenia na rejsy statkiem po Zalewie Zegrzyńskim, które trafiły do czytelników, Bibliotece Miejskiej za wspaniałe zorganizowanie strefy zabaw dla
dzieci, Miejskiemu Ośrodkowi Kultury
za oprawę muzyczną.
ADK

Pokazy latania na flyboardzie budziły wśród uczestników pikniku spore emocje

I
fot. Monika Bartnik

mpreza odbyła się w Wieliszewie
na plaży 600-lecia. Największą frajdę miały dzieci, ale niektórzy dorośli
na widok latającego instruktora z Flyboard Europe także nie mogli powstrzymać okrzyków ekscytacji. Popisy motoparalotniarskie Mistrza Świata i Polski
Pawła Kozarzewskiego wzbudzały nie
mniejsze emocje. Chodzenie po wodzie
i rysowanie serca na niebie zachwyciło
każdego widza.
Najważniejsze tego dnia były jednak
dzieci. To właśnie dla nich przygotowano liczne atrakcje. Żaden maluch nie
wyszedł z pustymi rękami z pikniku.
Wystarczyło wziąć udział w licznych

Na wspólne czytanie na łonie natury stawiły się całe rodziny

Rajd patriotyczny
Sprawny rower i chęć do aktywnego zwiedzania powiatu to
wszystko, czego było potrzeba, by wziąć udział w rajdzie
rowerowym szlakiem „Polski Walczącej” w ostatnią sobotę sierpnia.

W

ycieczka rowerowa, połączona z poznawaniem historii
i ciekawostek w naszym powiecie to już kolejna tego typu inicjatywa, zorganizowana przez Powiatową
Instytucję Kultury i, będące jej częścią, Powiatowe Centrum Informacji
Turystycznej. Uczestnicy, którzy jak
zwykle licznie wzięli udział w przedsięwzięciu, pokonali dystans 26 kilometrów. Trasa przebiegała turystycznym szlakiem patriotycznym „Polski
Walczącej”, uruchomionym dwa lata
temu przez Powiat Legionowski, przy
współpracy i na wniosek środowisk
kombatanckich, regionalistów i legionowskiego Muzeum Historycznego.
Trzy trasy szlaku przebiegają po terenie całego powiatu legionowskiego,
także Urząd Miasta Legionowo włączył się w projekt i opracował, i wyznaczył trasy szlaku na terenie stolicy
powiatu.

Natura najwyraźniej uznała przedsięwzięcie za godne wsparcia, bo pogoda była wymarzona na rowerową wycieczkę – ciepło, ale bez upału. Na trasie
rajdu uczestnicy obejrzeli najstarszy legionowski zabytek Willę Kozłówka,
najstarszy budynek w mieście – budkę dróżnika a także kościół i cmentarz
w Wieliszewie. Po drodze na wieliszewską plażę, gdzie wyznaczono metę rajdu, odwiedzili też „Dynioland”. Tam
mieli okazję zobaczyć dynię-giganta
(ok. 300 kg wagi) i poznać różne gatunki dyń z całego świata, m.in. taką, z której można robić bardzo smaczne frytki.
Zakończenie rajdu nie oznaczało końca atrakcji, ponieważ na plaży
600-lecia w Wieliszewie, która stanowił
punkt końcowy wycieczki, odbywał się
tego dnia piknik rodzinny, zorganizowany przez Powiat Legionowski i Gminę Wieliszew, o którym piszemy wyżej.
PiJo

konkursach plastycznych i sportowych,
odbywających się w czasie trwania imprezy. Na pikniku dzieci mogły przenieść się w magiczny świat spełniania
marzeń. Na ten jeden dzień mogły stać
się strażakiem, ratownikiem wodnym,
marynarzem, pogłaskać ogromnego policjanta wyderkę, zobaczyć psy ratownicze w akcji czy pobawić się z panią
pszczółką. Jakby tego było mało, na plaży rozdawano watę cukrową i szaszłyki
z pianek. Nic dziwnego, że nikomu nie
spieszyło się do domu.
Organizatorem pikniku był Powiat
Legionowski, który akcję edukacyjną,
dotyczącą bezpiecznego wypoczynku

nad wodą prowadzi już od kilku lat.
W przygotowaniu imprezy w Wieliszewie wsparcia udzieliły następujące instytucje i firmy, którym organizator serdecznie dziękuje za pomoc, a były to:
Urząd Gminy Wieliszew, Powiatowa
Instytucja Kultury, Komisariat Rzeczny Policji Wodnej, Państwowa Powiatowa Straż Pożarna, Ochotnicza Straż Pożarna Nowy Dwór Mazowiecki Modlin
Ratownictwo Wodne, Sekcja Poszukiwawcza, Wodne Ochotnicze Pogotowie
Ratunkowe, Flyboard Europe, Tandemujemy.pl, 2 Żywioły, Pszczółka Gosia
i 4 Zabawki.

Konkurs rysunkowy w stoisku Powiatu Legionowskiego cieszył się powodzeniem wśród najmłodszych

KATARZYNA ŚMIETANKO
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Ludowe świętowanie
Smaczna kuchnia, miejscowe rękodzieło, taniec,
śpiew i wspaniała zabawa. Dla sympatyków muzyki
disco polo występ zespołu Akcent.
A wszystko to odbyło się w sobotę 5 września
w Somiance podczas VI Festiwalu Aktywności
Społecznej i Kulturalnej Sołectw.

W

spaniałe potrawy i degustacje lokalnych specjalności,
pięknie dekorowane pracami
ludowych artystów kramiki, występy
i nagrody. Słowem - integracja społeczności sołectw z terenu objętego
działaniem Lokalnej Grupy Działania
„Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego”,
w tym z powiatu legionowskiego. To
wszystko posmakować i ocenić można
było w pierwszy weekend września w
Somiance podczas Festiwalu Sołectw,
odbywającego się pod honorowym patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju
Wsi Marka Sawickiego. Podobnie jak w
latach ubiegłych współorganizatorem
festiwalu był Powiat Legionowski.

Od kilku lat Festiwal jest jednym
z najciekawszych i najbogatszych pod
względem kulinarnym i najbarwniejszych wydarzeń na mapie kulturalnej
środkowego Mazowsza. Jest doskonałą promocją małych ojczyzn i ich atutów, utwierdza wszystkich w przekonaniu, że mazowiecka wieś może być
znakomitą przestrzenią życiową, gdyż
ma wiele do zaoferowania.
W tegorocznym konkursie zaprezentowało się sześć sołectw: Guzowatka (Gmina Dąbrówka), Dąbrowa Chotomowska (Gmina Jabłonna), Izabelin
(Gmina Nieporęt), Wierzbica (Gmina
Serock), Somianka (Gmina Somianka), Łajski (Gmina Wieliszew), które

Starosta Robert Wróbel (w środku) z drużyną sołectwa Izabelin z gminy Nieporęt, która zwyciężyła w kategorii
„Występ sceniczny” i prezesem LGD Edwardem Trojanowskim (z prawej)

rywalizowały ze sobą w kategoriach:
prezentacja stoiska, smaki i kuchnia
regionalna oraz występ sceniczny.
Zwycięzcą Festiwalu w 2015 roku zostało sołectwo Wierzbica z gminy Serock za zdobycie pierwszego miejsca w
dwóch kategoriach. Nagrodę publiczności otrzymało sołectwo Somianka.
Nagrodę w kategorii „występ sceniczny” zdobyło sołectwo Izabelin. W tej
kategorii fundatorem nagrody był Powiat Legionowski, a reprezentacji Izabelina wręczył ją starosta legionowski
Robert Wróbel.

Oddali cześć obrońcom Ojczyzny
Uroczysta msza święta, złożenie kwiatów pod pomnikiem Polski Walczącej, wizyta
w skansenie w Kuligowie. Tak w tym roku kombatanci z naszego powiatu oddali hołd
żołnierzom poległym na frontach II Wojny Światowej.

VI Festiwal Aktywności Społecznej i Kulturalnej Sołectw był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja
Zarządzająca Programem Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
– Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Obszerną relację i zdjęcia można
przeczytać i obejrzeć na: www.partnerstwozalewu.org.pl.
ER

Radomir Czauderna
sołtys Dąbrowy Chotomowskiej

Jedną z tradycji obchodów jest złożenie kwiatów pod pomnikiem Polski Walczącej w Legionowie. Uczestniczyli w nim (od
lewej) w imieniu władz powiatu wicestarosta Jerzy Zaborowski, przewodniczący rady powiatu Szymon Rosiak, a w imieniu
środowiska kombatanckiego Bronisława Mazur, Zdzisław Sokalski i Czesław Paciorek

S

tało się już tradycją, że Starostwo Powiatowe w Legionowie
wspólnie ze wszystkimi związkami i kołami kombatanckimi, działającymi na naszym terenie, organizuje
Powiatowy Dzień Weterana – święto
tych, którzy z bronią w ręku stanęli w obronie granic Rzeczypospolitej
i jej obywateli. Tegoroczne obchody
rozpoczęły się uroczystą mszą świętą zorganizowaną w Parafii RzymskoKatolickiej p.w. św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny. Ksiądz
Proboszcz Zenon Pawelak w kazaniu
odniósł się do bolesnych doświadczeń
narodu polskiego, który doświadczył
okrucieństwa wojny. Podziękował
także kombatantom za podjęty trud
walki z okupantem.
Następnie uczestnicy uroczystości udali się pod pomnik Polski Walczącej, gdzie wspólnie z przybyłymi

na uroczystość włodarzami samorządowymi złożyli wieńce oddając hołd
poległym. Oprócz władz powiatu legionowskiego, które reprezentowali przewodniczący rady Szymon Rosiak i wicestarosta Jerzy Zaborowski,
w uroczystościach wzięli udział zastępca prezydenta Legionowa Piotr

Zadrożny, wójt gminy Wieliszew Paweł Kownacki, wójt gminy Jabłonna
Jarosław Chodorski i zastępca burmistrza Serocka Józef Zając.

Festiwal Sołectw to dobra inicjatywa. Wszyscy ludzie są razem, sołectwa
starają się jak najlepiej zaprezentować. Trzeba zaznaczyć również
miłe i ciepłe przyjęcie przez organizatorów. Festiwal jednoczy ludzi.
W Dąbrowie Chotomowskiej przygotowania do festiwalu spowodowały,
że kilka osób włączyło się w organizację naszego stoiska. Największy
zysk to wspólne spotkania i wspólna praca. A na samym Festiwalu
rywalizacja w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Na naszym stoisku
prezentujemy bartnictwo i stolarstwo. Mamy m.in. desery – ciasto
czekoladowe z orzechem, miody, bo miodu u nas nie brakuje. Mieliśmy
też pyszny schab, który zniknął w oka mgnieniu.

MD

Adam Banaszek
sołtys Izabelina

Zdzisław Sokalski

Przewodniczący Powiatowej Rady Kombatantów
Powiatowy Dzień Weterana to dzień, który przypomina o żołnierzach
walczących na wszystkich frontach w kraju w obronie Ojczyzny
i o niepodległość w latach 1939-1945. Obchody, które nieprzerwanie
od kilkunastu lat organizuje Powiat Legionowski są oceniane przez
środowisko kombatanckie bardzo wysoko. Wyrażamy swoje uznanie
dla władz powiatu za pamięć i wysiłek włożony w organizację tego
dnia.

Myślę, że z roku na rok organizacja Festiwalu jest coraz lepsza.
Dobry zespół, fajne stoiska przygotowane przez różne sołectwa.
Byłem w ubiegłym roku i cztery lata temu i również mi się podobało.
Festiwal Sołectw jest bardzo potrzebny. Jak widać, tutaj jest mnóstwo
ludzi, ci ludzie integrują się między sobą, chcą spróbować potraw.
Włożyliśmy dużo energii i siły, aby zorganizować różne dania.
Cała miejscowość brała w tym udział. Własnymi siłami co mogliśmy,
to przygotowaliśmy. Ludzie odwiedzający nasze stoisko mówią,
że nasze potrawy są inne. Postawiliśmy na dania jarskie.
Zrobiliśmy pasztet z kartofla, naleśniki ze szpinakiem, zapiekanki.
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Młodzieżowe zgromadzenie
w Kaliningradzie
Reprezentacja legionowskiego liceum im. M. Konopnickiej uczestniczyła w lipcu
w IV Młodzieżowym Zgromadzeniu Miast Partnerskich. W skład delegacji weszli
nauczycielka języka rosyjskiego Dorota Stamirowska wraz uczniem liceum Mateuszem
Gapińskim i jego absolwentem, a obecnie studentem filologii rosyjskiej, Łukaszem
Dobrowolskim.

Z

gromadzenie odbyło się w Kaliningradzie i trwało przez trzy
dni, od 11 do 13 lipca 2015 r. Poniżej publikujemy relację Mateusza
Gapińskiego z tego międzynarodowego spotkania:
Pierwszego dnia odbyło się zwiedzanie najciekawszych obiektów miasta pod przewodnictwem uczniów zaprzyjaźnionej szkoły - Gimnazjum nr
40 im Jurija Gagarina. Spacer obejmował miejsca takie, jak Plac Zwycięstwa, Muzeum Bursztynu, Cerkiew
Chrystusa Zbawiciela z charakterystycznymi złotymi kopułami, bazar
centralny, a także Uniwersytet im.
Emanuela Kanta. Współczesny Kaliningrad (z pol. Królewiec) zachował
również zabytki z czasów pruskich.
Wtedy był to Königsberg. Wieczorem delegacja z Legionowa skosztowała dań kuchni rosyjskiej, a potem

w kaliningradzkiej arenie sportowej
obejrzała mecz kobiet w siatkówce Rosja-USA.
Następnego dnia (sobota) odbyła się
oficjalna konferencja w budynku Ministerstwa Spraw Zagranicznych, podczas której, wykorzystując prezentację multimedialną, opowiadałem
o słynnych postaciach z naszego miasta Legionowa. Z Polski obecni także
byli uczniowie z Lubawy oraz Giżycka, a ze strony Federacji Rosyjskiej
przedstawiciele St. Petersburga, Moskwy, Kaliningradu, Bałtijska i Czernihowa. Oficjalnego otwarcia zgromadzenia dokonała Dyrektor Gimnazjum
nr 40 w Kaliningradzie Tatiana Miszurowska i wicekonsul RP w Kaliningradzie Andrzej Sobczak. Następnie
wszyscy uczestnicy w grupach tematycznych, np. ,,Muzyczne miasto”,
zwiedzali zaplanowanym szlakiem

kaliningradzkie pomniki, m.in. Szillera. W tym czasie odbywały się Dni
Miasta. Późnym wieczorem można
było zobaczyć półgodzinny pokaz fajerwerków oraz koncert rosyjskiego
piosenkarza Stasa Piechy.
W niedzielę grupy tematyczne,
po zadaniach logicznych w plenerze
w dzielnicy Selma, przedstawiły rezultaty swojej pracy. Zostały wypuszczone w niebo balony na pamiątkę spotkania młodzieży. Następnie w gronie
uczniów odbyła się dyskusja o nowobudowanej ulicy Gorczakowa - rosyjskiego dyplomaty. Goście z Polski
zwiedzili również szkołę, która jest
największą w całej Federacji Rosyjskiej. Dalej w sali widowiskowej budynku rozpoczęła się część artystyczna spotkania, której ciąg dalszy trwał
w restauracji Grand Hall. Jedna z delegacji rosyjskich zaprezentowała

Mateusz Gapiński i Dorota Stamirowska przed kaliningradzką siedzibą Ministerstwa
Spraw Zagranicznych Federacji Rosyjskiej

piękny balet, natomiast ja wyrecytowałem wiersz polskiego poety Adama
Mickiewicza pt. „Stepy Akermańskie”.
Wszyscy uczestnicy „assamblei”
podpisali się pod memorandum, aby
jednej z ulic nadać imię Gorczakowa.
Na koniec szybka praca zespołowa

uczniów dała efekty w formie plakatów z galerią zdjęć, z których jeden
nazywał się „Solidarność”.
MATEUSZ GAPIŃSKI,

LO im. M. Konopnickiej
w Legionowie

Stawiam na współpracę
Od 1 września nową dyrektorką Powiatowego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jerzego Siwińskiego w Legionowie jest Dorota Kurowska, z którą
rozmawialiśmy o jej dotychczasowych doświadczeniach zawodowych i planach na przyszłość.
Co zadecydowało, że postanowiła
Pani osiedlić się właśnie w Legionowie?
Szukałam mieszkania pod Warszawą. Z Legionowa jest dobry dojazd
do stolicy, i urzekło mnie mieszkanie
z ogródkiem w cichej okolicy.

Czy zechciałaby Pani przedstawić
się naszym Czytelnikom?
Jestem nauczycielem informatyki,
ale mam również kwalifikacje do nauczania języka polskiego. Ukończyłam
administrowanie systemami informatycznymi i filologię polską. Pochodzę
z małego miasteczka Witnica, leżącego 25 km od Gorzowa Wielkopolskiego. Tam 15 lat pracowałam w szkole,
ucząc języka polskiego w liceum ogólnokształcącym, a później informatyki
w gimnazjum. W 2007 r. przeniosłam
się do Warszawy, gdzie rozpoczęłam
pracę w Ministerstwie Edukacji Narodowej. Od 2011 r. jestem mieszkanką
Legionowa, a od 1 września tego roku
– dyrektorem Powiatowego Zespołu
Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jerzego Siwińskiego w Legionowie.

Jaka była główna motywacja, która zadecydowała, że postanowiła
Pani ubiegać się o stanowisko
dyrektora szkoły?
W moim życiu przyszedł czas na
zmiany, trzeba było spróbować czegoś
nowego. Ponieważ zawsze żyłam szkołą i dla szkoły, dlatego w administracji,
w ministerstwie brakowało mi pracy
z młodzieżą. Stwierdziłam również, że
skoro mieszkam w Legionowie, dobrze
by było wtopić się w to środowisko. Planuję związać się z nim na dłużej.
Czym Pani przekonała do swojej
kandydatury komisję, której
zadaniem było wybranie dobrego
dyrektora szkoły na Targowej?
Trudno mi powiedzieć, dlaczego
właśnie mnie wybrała komisja. Swoją
koncepcję, którą przedstawiłam podczas rozmowy kwalifikacyjnej, oparłam o charakter tej szkoły. Postawiłam
sobie trzy priorytety. Pierwsza rzecz,
to aby szkoła była widoczna w środowisku, druga – podniesienie jakości
nauczania, trzecia – współpraca z pracodawcami. Chcę, żeby szkoła się rozwijała, żeby rzeczywiście wyszła na
zewnątrz, zaproponowała nową ofertę

dla uczniów. Duże możliwości widzę
w kwestii pozyskiwania funduszy europejskich – tam głównie chcę sięgać
po dodatkowe możliwości.
Szkoła służy raczej lokalnej społeczności. Ponieważ jednak Legionowo jest dużym miastem, jesteśmy powiatem dość prężnym, chciałabym, aby
młodzież – zamiast jechać gdzieś dalej
– w dużej mierze trafiała tutaj. Mamy
przecież dwie takie szkoły, bo druga
jest w Serocku. Uważam, że powinniśmy nawiązać współpracę, żeby się
uzupełniać.
Stawia Pani na ścisłą współpracę
ze starostwem...
Tak, uważam, że powinniśmy działać wspólnie. Mam zapewnienie władz
powiatowych, że będziemy współpracowali, aby zaproponować młodzieży
ciekawą ofertę edukacyjną.
Czy ma Pani już sprecyzowane pomysły, których realizacja przyciągnęłaby młodzież do zarządzanej
przez Panią szkoły?
Tak, aczkolwiek na tym etapie nie
chciałabym o nich mówić. Kiedy omówię wszystko ze starostwem wtedy się
pochwalę, ale potrzebuje jeszcze chwili na doprecyzowanie pomysłów.
Jak znajduje Pani pierwsze
doświadczenia w nowym miejscu
pracy? Wprowadza Pani zmiany?
Założyłam, że w tym roku poznam
szkołę, zanim zacznę wprowadzać

swoje zmiany. Wszelkie zmiany na
każdy nowy rok szkolny są planowane
zawsze przed jego rozpoczęciem. Dlatego ciężko jest zmieniać w szkole cokolwiek wchodząc do niej 1 września.
Jak przyjęła Panią kadra naukowa?

O

G

Ł

O

Sz. Pan

S

Mam nadzieję, że dobrze. Ale to nauczycieli proszę zapytać. Poznajemy
się jeszcze. Mam nadzieję na dobrą
i owocną współpracę dla dobra szkoły,
a przede wszystkim uczniów, bo to oni
są tak naprawdę ważni.
Rozmawiał MARIUSZ KRASZEWSKI
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JAN GRABIEC

Choć od przejścia Sz. Pana ze stanowiska Starosty Powiatu
Legionowskiego na zaszczytne stanowisko Vice Ministra ds.
Cyfryzacji i Administracji upłynęło już kilka dni, o czym
niestety dowiedzieliśmy się z mediów, niniejszym chcielibyśmy
serdecznie podziękować Panu za wiele lat współpracy i opieki nad
środowiskiem kombatanckim.
Jednocześnie chcielibyśmy tą drogą złożyć Panu zasłużone
gratulacje z uzyskania tego prestiżowego awansu społecznego.
Mamy nadzieję, że praca Pana na tym nowym stanowisku
przyniesie naszemu Miastu i Powiatowi wymiernych korzyści.
z kombatanckim pozdrowieniem:
Przew. Społ. Powiat. Rady Kombatanckiej – płk Z. Sokalski
Prezes Koła Świat. Zw. Żołn. AK i Sz. Szer. – ktp B. Mazur
Prezes Koła Pow. ZKRP i BWP w Legionowie – płk K. Przymusiński
Prezes Związku Kombat. Polskich – gen. St. Mandykowski
Prezes ZKRP i BWP – Koła w Chotomowie – kpt. J. Lemański
Prezes Środowiska Żołn. AK i Sz. Szer. w Jabłonnie – kpt. E. Kuklewski
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Trzymam się prosto

Wady postawy ciała pojawiają się często już u dzieci w wieku
przedszkolnym oraz wczesnoszkolnym. Odpowiedzią na problem
są pilotażowe badania, zorganizowane i sfinansowane z budżetu
powiatu legionowskiego.

P

onieważ problem dotyczy znacznego odsetka młodych osób, co
związane jest między innymi ze
zmianą trybu życia współczesnego społeczeństwa, władze powiatu nie chciały
przechodzić obok niego obojętnie. Od
kilku lat konsekwentnie powiatowy
program profilaktyki zdrowotnej jest
wzbogacany o badania, które mają zapobiegać i wykrywać problemy u najmłodszych mieszkańców naszego powiatu.
– Badania prowadzone w skali kraju wskazują, że problem wad postawy

dotyczy ponad połowy przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych.
Dzieci spędzają bardzo wiele czasu w
ławkach szkolnych lub w domu odrabiając lekcje, dźwigają niejednokrotnie bardzo ciężkie tornistry (często na
jednym ramieniu), czas wolny od nauki spędzają głównie przed komputerem czy telewizorem. Większość wad
postawy to schorzenia nabyte, dlatego
też należy im zapobiegać. Natychmiastowe korygowanie wcześnie wykrytej
nieprawidłowości gwarantuje szybką
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poprawę i cofnięcie się zmian – wyjaśnia mgr rehabilitacji Anna Pękacka-Kochanowska.
Akcja zdrowotna przygotowana w ramach Powiatowego Programu Promocji Zdrowia polega na przeprowadzeniu pilotażowego badania postawy ciała
u drugoklasistów ze szkół podstawowych.
W badaniach weźmie udział 750 dzieci
z wybranych placówek na terenie powiatu. Dla rodziców zostaną zorganizowane spotkania z rehabilitantem, który
wskaże na co zwracać uwagę w postawie ciała dziecka i jak ćwiczyć w domu,
aby zminimalizować ryzyko wystąpienia
wad postawy.
ADK

współpraca:
Anna Pękacka-Kochanowska

SKUTKI WAD POSTAWY:

•O
 bniżenie ogólnej sprawności fizycznej.
• Ograniczenie szybkości, wytrzymałości, zwinności i siły.
• Zmniejszenie wydolności układu krążenia i oddychania.
• Zmniejszenie sprawności układu ruchowego (stany przeciążeniowe doprowadzają do zmian zwyrodnieniowych).
• Duże skrzywienia w przypadku skolioz, powodują duże zniekształcenia w obrębie kręgosłupa i klatki piersiowej,
co często prowadzi do inwalidztwa.
• Odmienny wygląd powoduje dyskomfort psychiczny.

NIELECZONE WADY POSTAWY POWODUJĄ PRZYKRE DOLEGLIWOŚCI:

• bóle krzyża i pleców w wyniku zmian zwyrodnieniowych kręgosłupa;
• bóle stóp, nóg i stawów biodrowych (zwłaszcza podczas dłuższego stania lub marszu);
• pogorszenie funkcjonowania układu oddechowego oraz krążenia;
• dokuczliwe i długotrwałe bóle głowy;
• osłabienie sprawności i wydolności fizycznej.

W trosce o pacjentki
W ostatnich latach NZOZ „Legionowo”, lepiej znany jako
„przychodnia na górce”, zmienia swoje oblicze w wyniku
sukcesywnych remontów. Tym razem ze zmian najbardziej będą
cieszyły się pacjentki poradni ginekologicznej.

W

łaśnie zakończyły się prace remontowe w pomieszczeniach
na parterze przychodni, które
teraz zyskają nowe przeznaczenie. Zostały one dostosowane do potrzeb poradni ginekologicznej, która dotychczas
znajdowała się na I piętrze budynku,
w którym nie ma windy.
– Decyzję o zmianie lokalizacji poradni podjęliśmy w trosce o dobro i wygodę pacjentek. Dotychczasowe umiejscowienie gabinetu mogło stwarzać
pewne niedogodności zważywszy na
specyfikę poradni, szczególnie pacjentkom w zaawansowanej ciąży i osobom
niepełnosprawnym. – mówi Izabela Nowicka, zastępca dyrektora NZOZ „Legionowo” ds. technicznych i zamówień.
Pacjentki z pewnością docenią to
udogodnienie, zwłaszcza, że z gabinetu
korzystają także panie niepełnosprawne oraz z ograniczeniami związanymi
z wiekiem. Te z nich, z którymi rozmawialiśmy, zgodnie podkreśliły, że przeniesienie poradni na parter budynku to
bardzo dobry pomysł, bo wielu z nich
ułatwi do niej dostęp. Wspomniały
też o potrzebie doposażenia gabinetu
w aparat USG.
Niestety, jak nam powiedziano, w tej
chwili nie ma na to środków. W wyremontowanym gabinecie stanie natomiast nowy aparat KTG, co z pewnością ucieszy pacjentki spodziewające

się dziecka. Prezes Dorota Glinicka
zadeklarowała, że kierownictwo przychodni dołoży wszelkich starań, a by
z czasem znaleźć też pieniądze na dodatkowy aparat USG.
Remont został przprowadzony przez
warsztat remontowo-budowlany Powiatowego Centrum Integracji Społecznej
w Legionowie. Jak powiedziała nam prezes Dorota Glinicka, jest zadowolona
z poziomu wykonanych prac.
ELIZA KLIMEK

Barbara Górecka

Właściwe ćwiczenia w przypadku wad postawy wykrytych na wczesnym etapie mogą
całkiem wyeliminować problem

Zmiana siedziby
zespołu ds. orzekania
o niepełnosprawności

Jestem pacjentką tej przychodni od lat i widzę dużo pozytywnych zmian, które zachodzą
w ostatnim czasie. Przeniesienie gabinetu poradni ginekologicznej na parter to bardzo
dobry pomysł, zwłaszcza, że
korzystają z niego kobiety
w ciąży jak również seniorki,
a dla jednych i drugich pokonanie tak długich schodów może
być czasami problemem.

Od 1 września br. nową siedzibą Powiatowego Zespołu
do spraw Orzekania o Niepełnosprawności jest Dom Pomocy
Społecznej „Kombatant” w Legionowie przy
ul. Jagiellońskiej 71. Zespół mieści się w pokoju nr 7
na parterze.
Nowy numer telefonu do PZON to 22 766 44 04.

Świeżo wyremontowany gabinet jest wyposażony w nowy aparat KTG i łatwiej
dostępny dla pacjentek

Godziny przyjęcia interesantów Zespołu:
poniedziałek 11.00 – 18.00,
wtorek - piątek 8.00 – 16.00
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Narodowa „Lalka” w Legionowie
W sobotę 5 września, w legionowskim Parku Zdrowia odbyła się 4 edycja Narodowego
Czytania, którego organizatorem był Urząd Miasta Legionowo, Powiatowa Instytucja
Kultury, Miejska Biblioteka Publiczna oraz Miejski Ośrodek Kultury.

O

d godziny 14.00 wybrane fragmenty „Lalki” Bolesława Prusa
czytały osoby znane i lubiane
nie tylko w Legionowie, ale i w całym
kraju. Jako pierwszy z dziełem Prusa
zmierzył się obdarzony wyjątkowym
i doskonale wszystkim znanym głosem
lektor Tomasz Knapik. Kolejne fragmenty czytali m.in. popularna aktorka

Joanna Jabłczyńska, wiceminister Jan
Grabiec, senator RP Anna Aksamit,
prezydent Legionowa Roman Smogorzewski, zastępca prezydenta Piotr
Zadrożny a także Marzena Czerniewicz, Hanna Przymusińska, Elżbieta
Kotowska, Anna Skłodowska-Wiśniewska, Andrzej Sobierajski, Elżbieta
Foszner, Jerzy Zaborowski, Mirosław

„Lalkę” Bolesława Prusa czytała w legionowskim Parku Zdrowia m.in. znana
aktorka Joanna Jabłczyńska

Pakuła, Brygida Wagner-Konstantynowicz, Eustachy Rylski, Wawrzyniec
Orliński, Bożena Jakubczak, Adam
Aksamit, Aleksandra Nowak, Dorota
Kuchta, Roman Biskupski i Robert
Nowiński.
Sprzyjająca aura sprawiła, że legionowski Park Zdrowia wypełnił się
miłośnikami literatury, którzy oprócz
niecodziennej okazji do spotkania
znanych osób i wysłuchania ich interpretacji „Lalki”, mogli otrzymać
w przyniesionych przez siebie egzemplarzach książki pamiątkowe stemple
oraz wspaniałe okolicznościowe kotyliony.
Dużym powodzeniem cieszyły się
zdjęcia z Izabelą Łęcką i Stanisławem
Wokulskim, a panie z Pracowni Sztuka Czekolady, ubrane w piękne stroje
z epoki, częstowały licznie odwiedzających tego dnia Park Zdrowia pysznymi
słodkościami.
PAWEŁ JANKOWSKI

Fotografie:
Katarzyna i Marek Stor

Dużym powodzeniem wśród gości imprezy cieszyły się fotografie z Izabelą
Łęcką i Stanisławem Wokulskim

Dzieci mówią ... czy warto czytać książki
Bohaterami tego odcinka są uczniowie klas 2a, 2b i 2d z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Legionów Polskich 1914-1918 w Legionowie.

Amelia Miązek
Czy warto czytać książki?
– moim zdaniem warto czytać książki,
bo można się czegoś nauczyć, a czasami
to jest nawet taka zabawa.

Mikołaj Obidziński
Czy warto czytać książki?
– według mnie czytając książki można się
czegoś nauczyć. Ja najlepiej lubię czytać
o piłce nożnej. Mój ulubiony piłkarz
to Christiano Ronaldo. On gra w Realu
Madryt.
Rozmawiał: Marcin Dembowski

Diana Gamza
Czy warto czytać książki?
– jak czytam książki to o przyrodzie, bo
mogę się mnóstwo nauczyć, a potem na
dworze pomóc przyrodzie. Czytam też
taką książkę o magicznym kotku.

Malwina Surmacz
Czy warto czytać książki?
– jak czytam książki to „Dzieci z
Bullerbyn”. Według mnie warto czytać
książki. Dowiaduje się wtedy więcej o
świecie i wiem więcej. Pomaga mi to też
na lekcji - wiem więcej i mogę dostać
lepsze oceny.

Nikola Wasik
Czy warto czytać książki?
– ja przeważnie czytam książki
o zwierzętach. Można się z nich
dużo dowiedzieć o zwierzętach, ich
zwyczajach i o tym co nas otacza.

Wiktoria Derewińska
Czy warto czytać książki?
– można się wiele nauczyć czytając
książki np. można się nauczyć nawet
lepiej czytać.

Wiktor Chudy
Czy warto czytać książki?
– dla mnie warto czytać książki, bo mi
to pomaga na lekcjach i można nauczyć
się szybko czytać. Ja czytam jedną
książkę w 15 minut. Taka książka ma
około 35 stron.

Sebastian Szcześniak
Czy warto czytać książki?
– czytając książki można się nauczyć
dużo o przyrodzie. Ja się z książek
uczę o dinozaurach. Znam już T-Rexa,
Triceratopsa, Raptora, Tyranozaura.

Informator Powiatu Legionowskiego

Kurier

11

Vivat academia, vivant professores!
Uroczysta atmosfera, szacowni goście i oprawa artystyczna na wysokim poziomie towarzyszyły inauguracji roku akademickiego
2015/2016 w Legionowskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku (LUTW). W wydarzeniu wzięła udział premier Ewa Kopacz.

L

UTW istnieje od 2006 roku. Utworzyły go Stowarzyszenie Pomocy
Potrzebującym „Nadzieja” i Miejski Ośrodek Kultury w Legionowie.
Od lat wspierają go Miasto Legionowo
i Powiat Legionowski. Patronat naukowy roztoczyła nad Legionowskim
UTW Akademia Humanistyczna
w Pułtusku. Przewodniczącym Rady
Programowej uniwersytetu jest Dziekan Wydziału Administracji tej uczelni dr Tomasz Aleksandrowicz.
Na przestrzeni lat LUTW dopracował
się bardzo bogatej oferty zajęć. Słuchacze mogą uczestniczyć w wykładach
z psychologii, filozofii, prawa, historii,
ekonomii i medycyny oraz zajęciach
fakultatywnych, wśród których znajdziemy naukę języków obcych, obsługi komputera, warsztaty fotograficzne,

warsztaty teatralne, warsztaty plastyczne, warsztaty uprawy roślin, warsztaty rękodzieła artystycznego i sztuk

fot. UM Legionowo

Senator Anna Aksamit obdarowała prezesa LUTW Romana Biskupskiego statuetką
przedstawiającą sowę – symbol mądrości

plastycznych, gimnastykę relaksacyjną, gimnastykę rehabilitacyjną, naukę
tańca towarzyskiego, kawiarenkę internetową, chór uniwersytecki BELCANTO, klub szachowy HETMAN, klub brydżowy KIER, salonik literacki i scrabble.
Uroczystość miała wiele miłych akcentów. Premier Ewa Kopacz przekazała
słuchaczom uniwersytetu dobre wieści
– na przyszły rok z rezerwy premiera przeznaczyła dodatkowe 20 milionów złotych na turnusy rehabilitacyjne dla seniorów, a w kraju funkcjonuje
już 1500 punktów bezpłatnej pomocy
prawnej. Dr Roman Biskupski, organizator i głównodowodzący LUTW, odebrał podziękowania od słuchaczy z filii
w Nasielsku. Statuetkę sowy – symbolu mądrości wręczyła mu senator Anna
Aksamit. Pani senator przed blisko dekadą uczestniczyła w tworzeniu Legionowskiego Uniwersytetu Trzeciego
Wieku, a podczas uroczystej inauguracji kolejnego roku akademickiego wyraziła swoją radość, że przedsięwzięcie to tak wspaniale się rozwija i już za
kilka miesięcy będzie obchodzić okrągły dziesiąty jubileusz swojej działalności. Warto podkreślić, że szeroko pojęta
polityka społeczna, w tym sprawy seniorów są jej szczególnie bliskie. Anna
Aksamit jest aktywnym członkiem

Premier Ewa Kopacz przekazała słuchaczom LUTW dobre wieści o dodatkowych
20 mln złotych na turnusy rehabilitacyjne dla seniorów

Jednym z przedsięwzięć prezydenta Smogorzewskiego, dedykowanych starszym
mieszkańcom Legionowa, było utworzenie Parku Zdrowia

E-administracja na nowo
Prostsza rejestracja i więcej spraw urzędowych, które będzie można załatwić
przez Internet to zalety nowej, ulepszonej wersji elektronicznej platformy, którą
wdraża właśnie Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji (MAC).
ePUAP2 to nazwa rozszerzonej i poprawionej
wersji systemu, który wdraża obecnie ministerstwo odpowiedzialne za cyfryzację i administrację publiczną. Zgodnie z zapewnieniami jej
twórców, ta odsłona platformy internetowej jest
nie tylko bardziej przyjazna użytkownikom, ale
też została wzbogacona o wiele dodatkowych
funkcjonalności. Nie wychodząc z domu możemy złożyć m.in. wniosek o dowód osobisty lub
zgłosić jego utratę, uzyskać odpisy aktów stanu
cywilnego, zarejestrować się jako poszukujący
pracy, czy zgłosić zbiórkę publiczną. Ale to
nie wszystko. Nowa wersja ePUAP pozwala
także za pomocą tego samego loginu i hasła na

załatwianie spraw w Zakładzie Ubezpieczeń
Społecznych i Urzędzie Skarbowym. Przy jej
pomocy można też na przykład zarejestrować
działalność gospodarczą.

Po profil do skarbowego

Warunkiem korzystania z ePUAP jest założenie
konta na platformie a następnie założenie i potwierdzenie Profilu Zaufanego, czyli bezpiecznego mobilnego, i co ważne bezpłatnego, podpisu
elektronicznego. W nowej wersji systemu znacząco uprościliśmy procedurę uzyskania Profilu
Zaufanego. Już w tej chwili działa też ok. 1100
punktów, w których można go potwierdzić, a ich

senackiej komisji rodziny, polityki senioralnej i społecznej, w której zajmuje się m.in. ustawą o osobach starszych.
Dzisiejsi seniorzy znacząco odbiegają od stereotypu, jaki wytworzył się
przez pokolenia. Łamią go na każdym
kroku, czego dowodzą tłumy uczestniczące w tanecznych piątkach w Parku Seniora uruchomionym przez

liczba będzie się zwiększać. Punkty te można
znaleźć w urzędach skarbowych, urzędach wojewódzkich, niektórych urzędach miast, oddziałach
ZUS, wybranych placówkach Poczty Polskiej oraz
w innych krajach (w konsulatach, ambasadach).
W naszym powiecie profil zaufany można potwierdzić w Urzędzie Skarbowym w Legionowie
i w legionowskim inspektoracie ZUS.

Brama do e-administracji

16 września Jan Grabiec, wiceminister w MAC,
spotkał się z szefami gmin naszego powiatu
i starostą podczas Konwentu Samorządowego Powiatu Legionowskiego, by zachęcić ich do wzięcia
udziału w konkursie na uruchomienie Centrów
Aktywności Cyfrowej (CAC). Samorządy mogą
składać wnioski jeszcze do 27 września.
– Centra będą swego rodzaju bramą do usług
e-administracji – wyjaśniał Jan Grabiec. - Uzyskanie profilu zaufanego pozwala na załatwianie
przez Internet spraw dostępnych w ePUAP,
a wymagających dotychczas wizyty w urzędzie

prezydenta Smogorzewskiego, występy chóru LUTW Bellcanto czy grupy
tańca towarzyskiego, działającej w ramach uniwersytetu od roku. Są młodzi
duchem, pełni energii i aktywni, w myśl
maksymy Beniamina Franklina, którą
LUTW przyjął za swoje motto: „Nie starzeje się ten, kto nie ma na to czasu”.
PiJo

gminy, starostwie powiatowym, urzędzie marszałkowskim czy w administracji rządowej. Dlatego zachęcam samorządy do tworzenia punktów
CAC i wyposażania ich w niezbędne urządzenia
ze środków oferowanych w konkursie.

Nie ma odwrotu

Nowy system ma być bardziej przyjazny użytkownikom i intuicyjny. Ma mieć też znacznie
większą wydajność. Z danych Ministerstwa
Administracji i Cyfryzacji wynika, że wśród
obywateli sukcesywnie rośnie zainteresowanie
korzystaniem z kontaktu internetowego z administracją publiczną i coraz więcej osób obdarza
ten sposób załatwiania spraw zaufaniem. Nie
sposób nie zgodzić się z ministrem Andrzejem
Halickim, że od cyfryzacji nie ma odwrotu
i w obecnych czasach jest ona siłą napędową
światowych gospodarek. Potwierdza to liczba
zakładanych profili zaufanych, która wzrosła
trzykrotnie: z 400 do 1200 dziennie.
ADK
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Wieliszewski Crossing
Świetna zabawa, niesamowita atmosfera, wzorowa organizacja – to najczęściej powtarzające się komentarze zawodników
biorących udział w Wieliszewskim Crossingu.

Fot. Dariusz Ślusarski

I

Wieliszewski Crossing przyciąga całe rodziny, dzięki czemu miłość do sportu zaszczepia w naszych pociechach
od najmłodszych lat. Rodzinne bieganie uprawia też wójt Paweł Kownacki

mpreza stała się sportową tradycją
gminy Wieliszew i pokazuje, że jej
mieszkańcy chcą i lubią spędzać
czas na sportowo. Crossing przyciąga
coraz więcej osób, nie tylko mieszkańców gminy. Wszyscy zgodnie powtarzają, że lubią tu wracać i już teraz
zapowiadają udział w kolejnych edycjach w roku 2016.
Za nami cztery edycje Wieliszewskiego Crossingu. Ostatnia – jesienna odbyła się w niedzielę 20 września
w Wieliszewie. Na starcie ustawiło się
łącznie około pół tysiąca zawodników.
Rywalizację rozpoczęły dzieci. Najmłodsze z nich (do 6 lat) miały do
przejechania na rowerkach trasę wokół stadionu sportowego (jedna pętla).
Starsze miały do zaliczenia dwie pętle.
Później na linii startu stawili się najmłodsi biegacze. Oprócz medali i słodkości dla każdego zawodnika, konkurencja zakończyła się losowaniem
rowerka. Właścicielką szczęśliwego
numeru startowego, na który padła
wygrana, okazała się Maja Sieradzka
z Legionowa.
W zawodach dla dorosłych jako
pierwsi na trasę ruszyli rowerzyści,
którzy mieli do pokonania dwie pętle po 8 km każda, dość trudnej trasy biegnącej przez kwietniówkę, okolice Urzędu Gminy i nowe osiedla przy
al. Solidarności. Wśród mężczyzn

najszybszy był Patryk Białek z Jasienicy reprezentujący SK Bank Team
z czasem 38 min. 28 sek., wśród kobiet natomiast triumfowała Ewelina
Bojdzińska z Warszawy, startująca w
barwach Fundacji Teraz Twój Ruch z
wynikiem 46 min. 51 sekund. Następny w kolejności był bieg na dystansie
8 km. Niektórzy z zawodników brali
udział zarówno w jeździe na rowerze,
jak i w biegu. Najszybciej na mecie pojawił się Rafał Szymborski z miejscowości Góra, reprezentujący Wieliszew
Heron Team z czasem 28 min. 50 sek.,
wśród kobiet natomiast pierwsza była
Ola Pucek-Mioduszewska z Warszawy,
startująca w barwach Ortoreh Team z
czasem 00:39:21.
Wśród zawodników, którzy mieli
na swoim koncie start w co najmniej
trzech edycjach Wieliszewskiego Crossingu, rozlosowano rower, ufundowany przez Heron Property Polska.
Szczęśliwcem okazała się Jadwiga Sieradzka z Łajsk.
Wszystkie wyniki sportowych rywalizacji są dostępne na stronie internetowej www.czasomierzyk.pl. Organizatorzy już dziś zapraszają na pierwszą
zimową edycję Wieliszewskiego Crossingu, która odbędzie się 31 stycznia
2016.
Opr. JK

Źródło: www.wieliszew.pl

Niezły start
Legionovia KZB Legionowo całkiem udanie rozpoczęła nowy sezon w drugiej lidze piłkarskiej. Po ośmiu spotkaniach zajmuje ósme miejsce.
słupka wpadła do siatki. Więcej bramek
nie padło, mecz zakończył się remisem.

Szczególnych emocji dostarczyło
ostatnie spotkanie z liderem ligi, Stalą Mielec. Legionowianie przegrywali
po bramce, której... nie było. Sędziowie
w naszej drugiej lidze nie dysponują
technologią goal line, a ich ocena dotycząca tego czy padła bramka, była zdecydowanie fałszywa. Piłka, po strzale
napastnika Stali i odbiciu się od poprzeczki absolutnie nie przekroczyła
linii bramkowej.

ŚwP

Legionowianie nie poddali się jednak. Ich wysiłki zostały nagrodzone
już dziesięć minut po „stracie” bramki.
Omar Monterde wspaniale przymierzył
z rzutu wolnego, piłka po dobiciu się od

Teraz przed Legionovią dalsza walka o utrzymanie się w lidze pod wodzą
nowego trenera Ryszarda Wieczorka. A
może o coś więcej? Naszym piłkarzom
życzymy powodzenia.

W tym sezonie już
11 razy zawodnicy
Legionovii mieli
okazję cieszyć się
ze zdobytej bramki.
Oby takich chwili
jak najwięcej

Dotychczasowe osiągnięcia drużyny
w tym sezonie:
Gryf Wejcherowo – Legionovia

1:0

Row 1964 Rybnik – Legionovia

3:2

Legionovia – Kotwica Kołobrzeg

1:1

Okocimski Brzesko – Legionovia

0:1

Legionovia – Nadwiślan Góra

3:2

Radomiak Radom – Legionovia

1:2

Legionovia – Siarka Tarnobrzeg

0:1

Stal Mielec – Legionovia

1:1

Wisła Puławy – Legionovia

1:2
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Damian Kujawa/KS Legionovia

M

imo zawirowań związanych
ze sztabem szkoleniowym (14
września zwolniony został trener Maciej Bartoszek) zespół zajmuje
pozycję w środkowej części tabeli. Legionovia ma 11 punktów, na co złożyły
się 3 zwycięstwa, 2 remisy i 3 porażki.

