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Czas na zmiany
Sławniejsze od samego Janosika były tylko jego czyny. Zabierał bogatym i rozdawał biednym. W jaki sposób działa więc system finansowania o podobnej nazwie?
Najprościej rzecz ujmując, założeniem tzw. „janosikowego”
było zasilanie budżetów biedniejszych województw, gmin i powiatów wpłatami pochodzącymi

wiatowej subwencji równoważącej. Największych wpłat nie
otrzymują już najbiedniejsze powiaty, a duże miasta na prawach
powiatu. Paradoksalnie, tak zwa-

mln złotych. – Za tę kwotę moglibyśmy wybudować na przykład 14 km ścieżek rowerowych,
zbudować nowe przedszkole
specjalne albo gruntownie wyremontować i wyposażyć powiatową przychodnię zdrowia – mówi
starosta legionowski Jan Grabiec. – Zamiast tego musimy,

Prawnicy i samorządowcy: konstytucyjność janosikowego budzi wątpliwości. Od lewej dr praw A. Nelicki,
dr praw I. Zachariasz, starosta J. Grabiec
z dochodów samorządów bogatszych. Koncepcja słuszna, ale jak
to się ma do rzeczywistości?
W chwili obecnej ten system finansowania nie spełnia swoich
początkowych założeń. Widać to
w szczególności na poziomie po-

ne najbogatsze jednostki po
wpłaceniu „janosikowego” stają
się jednymi z najuboższych.
Problem ten dotyka również
Powiat Legionowski, który tylko
w tym roku musiał ze swojego
budżetu oddać z tego tytułu 7,8

mimo spadku dochodów budżetowych wywołanego kryzysem,
dokonywać coraz większych
wpłat do budżetu państwa z tytułu „janosikowego”.
Słowa starosty potwierdzają
opinie samorządowych finansi-

Przystań
w sercu
Mazowsza

W numerze…

stów, że ten mechanizm finansowy odbiera mieszkańcom możliwość decydowania, gdzie i na co
wydawane są ich podatki.
W celu zastanowienia się nad
możliwością zmiany tego systemu, na wniosek starosty Grabca, 5 grudnia 2011 r. spotkali się
przedstawiciele powiatów: pruszkowskiego, otwockiego, piaseczyńskiego, warszawskiego zachodniego oraz miasta stołecznego Warszawy. Wprowadzeniem do dyskusji było przedstawienie przez specjalistów z zakresu prawa administracyjnego
i konstytucyjnego z Uczelni Łazarskiego – dr Aleksandra Nelickiego oraz dr Igora Zachariasza
wątpliwości, dotyczących konstytucyjności systemu powiatowej
subwencji równoważącej. Po
omówieniu przez zgromadzonych przedstawionych zagadnień, powołano grupę roboczą
odpowiedzialną za przygotowanie projektu skargi do Trybunału
Konstytucyjnego. Zadaniem zespołu będzie również przedstawienie społeczeństwu propozycji
zmian mechanizmu finansowego
zwanego „janosikowym”.
O działaniach podjętych w tej
sprawie będziemy na bieżąco informować. n

Jaki szpital?
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Przyjazne
starostwo
Legionowskie starostwo nominowane w plebiscycie „Urząd Przyjazny Mediom i Społeczeństwu”,
organizowanym w ramach Programu „Akademia Urzędnika Samorządowego” przez Warszawską
Grupę Doradców PR.

Plebiscyt jest okazją do przedstawienia opinii publicznej urzędów i samorządowców, którzy
mogą być wzorem do naśladowania.
Jego kolejny aspekt to docenienie pracy dziennikarzy lokalnych i obywatelskich. Jury plebiscytu to przedstawiciele kilkuset
redakcji. Wytypują laureatów
w 6 kategoriach:
• medialny prezydent,
• medialny burmistrz,
• medialny starosta,
• medialny wójt,
• najlepsza strona www
urzędu,
• Rzecznik Prasowy
Rozstrzygnięcie plebiscytu nastąpi na przełomie lutego i marca 2012 r.
Więcej informacji na temat plebiscytu oraz projektu Akademia
Urzędnika Samorządowego można znaleźć na stronie WGD PR. n
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Marta

Szymon

– w puszczy można spotkać
wiewiórkę. Chciałabym tam
pójść, bo jej nigdy nie widziałam

– dla mnie w puszczy to można
spotkać wiewiórkę. Chciałbym
pójść do takiej puszczy
z rodzicami.

Powiat legionowski to miejsce pełne atrakcji turystycznych. Zabytki, miejsca historyczne, ale także wiele
możliwości aktywnego spędzania czasu na szlakach pieszych, rowerowych i przede wszystkim nad wodami
Jeziora Zegrzyńskiego. Dlatego też tym razem zapytaliśmy przedszkolaki z grupy o wdzięcznej nazwie Żuczki
w Przedszkolu Miejskim nr 14 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Legionowie, którą opiekuje się pani
Katarzyna Żarna, o pojęcia związane z turystyką.

Co to jest ścieżka
rowerowa?

Wiktor

Julia

Karol

Wiktor

Martyna

– ścieżka rowerowa to według
mnie taki jakby chodnik.
Na ścieżce rowerowej można
jeździć tylko na rowerze
ponieważ mogą być tam takie
góry i na rolkach można by było
wpaść. Ja uważam, że jak będzie
tam mała dziura to można też
wpaść.

– na ścieżce rowerowej jakby
ktoś jeździł na rolkach to
mógłby wjechać też samochód
i przejechać komuś głowę.
Marta

– na ścieżce rowerowej jakby
ktoś najechał na rowerze
na zaparkowany tam samochód,
to mógłby sobie nabić siniaka
na kolanie.

– myślę, że w puszczy można
spotkać nietoperza.
Julia

Co to jest puszcza?
Karol

– w puszczy mogą być komary.
Ja tam byłam i widziałam nie
tylko komary. Kiedyś jak szłam
do parku to widziałam
wiewiórkę.
Bartek

Antek
– według mnie ścieżka rowerowa
to jest ulica. A wie Pan, że ja
kiedyś też już byłam w gazecie?
Natalia

– ścieżka rowerowa, to taki
chodnik dla rowerów.
Na rolkach nie można jeździć
na ścieżce rowerowej, bo może
być tam bomba.
Kajetan

– według mnie to taka droga dla
rowerów. Nie można tam
jeździć na czymś innym, bo
byłoby to bardzo niebezpieczne.
Można by było się wywrócić
gdzieś na wybojach i wpaść.

– dla mnie puszcza to taka
wielka dziura.
Natalia

– to chyba coś takiego co się
spotyka na ulicy lub
na chodniku. Ja myślę, że
w puszczy można spotkać bąki
albo pszczoły.

– według mnie puszcza to
jaskinia. Można spotkać tam
niedźwiedzia.

Kajetan
Antek
– na ścieżce rowerowej można
jeździć tylko na rowerze.

– puszcza to taka puszcza leśna,
np.: dżungla i są tam tygrysy.

Maria

Adam

– jakby była duża dziura na
ścieżce rowerowej to jakby
dziecko jechało na rolkach, to
mogłoby w nią wpaść.

– najczęściej taką puszczę
spotyka się w lesie. Tam jest
takie sekretne przejście
do jakiegoś miejsca na pewno.
Chciałbym pójść tam z moją
siostrą Pauliną.

– w puszczy możemy spotkać
dzika, lisa lub wilka.

Z dziećmi rozmawiał Marcin Dembowski

Słowniczek samorządowy
Ścieżka rowerowa…
…inaczej zwana trasą rowerową, to ciąg komunikacyjny przeznaczony wyłącznie dla ruchu
rowerowego. Trasa rowerowa
obejmować może wydzielone
drogi rowerowe, drogi pieszo-rowerowe (wówczas część dla
ruchu rowerów jest oznakowana
znakami poziomymi lub innym
kolorem), ulice o ruchu uspokojonym, pasy rowerowe w jezdniach, skróty rowerowe itp.
Wyróżnia się trasy rowerowe:
• miejskie

• turystyczne.
Turystyczne trasy rowerowe
przybierają zazwyczaj formę
szlaków rowerowych.
Na terenie powiatu legionowskiego znajduje się około 350 km tras rowerowych
w sieci, w skład której wchodzi pięć tras rowerowych o znaczeniu ponadlokalnym, nawiązujących swym przebiegiem do
koncepcji sieci tras rowerowych
opracowanej przez Stowarzyszenie Zielone Mazowsze (sieć VeloMazovia) oraz siedem szla-

– według mnie najczęściej
puszczę się spotyka wtedy, gdy
droga się zawali. W puszczy
można spotkać myszy
i szczury. n

ków rowerowych o znaczeniu lokalnym, które w większości
przypadków są szlakami przebiegającymi po terenie poszczególnych gmin i mają charakter
pętli.
Wśród tras i szklaków rowerowych na terenie powiatu legionowskiego wymienić można:
Trasę Nadwiślańską, Trasę Obwodową, Trasę Pułtuską, Trasę
Narwiańską (Ostrołęcką), Trasę
Liwecką, Szlak Wieliszewski,
Szlak Zachodni, Szlak Serocki,
Szlak po Łachach (wschodni),

Szlak Nieporęcki i Szlak Południowy. Szczegółowy opis poszczególnych szlaków i tras można znaleźć na stronie www.powiat-legionowski.pl w zakładce „Środowisko i trasy rowerowe”.
Puszcza…
…(łac. desertum) wielki kompleks leśny oznaczający w przeszłości pustać, czyli nie zamieszkany, odludny obszar, porośnięty nieprzebytymi pralasami lub
praborami. Pierwotne puszczańskie drzewostany były bardzo
bogate pod względem składu
gatunkowego i struktury warstwowej. Rosły tam nie tylko stare, potężne drzewa, ale również
wiele krzewów, przygłuszonych

mniejszych drzew, bogate runo
oraz młode drzewa wyrosłe w lukach po zwalonych olbrzymach.
Polskę pokrywała niegdyś nieprzebyta puszcza ciągnąca się
od stepów wschodu po zachodnioeuropejskie lasy liściaste. Lasy te były bogate w zwierzynę.
Żyły w nich tury, żubry, niedźwiedzie, łosie, wilki, rosomaki,
rysie oraz żbiki. Sama natura
tworzyła współzależności pomiędzy światem zwierzęcym
i roślinnym, pomiędzy drapieżnikami, a roślinożercami. W Europie ostatnią wielką puszczą
(lasem), zbliżonym swą strukturą do lasów pierwotnych, pozostają jeszcze fragmenty Puszczy
Białowieskiej. n
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Jaki szpital?
Wyniki analizy
Kolejne spotkanie w ramach konsultacji społecznych dotyczących powstania szpitala dla powiatu legionowskiego odbyło się w listopadzie
w legionowskim ratuszu. Tym razem lokalna społeczność mogła się zapoznać z wynikami analizy potrzeb medycznych mieszkańców powiatu,
zleconej przez starostę i prezydenta Legionowa.
Powstanie szpitala to temat budzący ogromne zainteresowanie,
nie dziwi więc, że na spotkanie
zorganizowane przez Wydział
Promocji i Rozwoju Społecznego
Starostwa Powiatowego w Legionowie oraz Referat Zdrowia
i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Legionowo licznie przybyli
radni ze wszystkich gmin naszego
powiatu, przedstawiciele środowiska medycznego, a także pacjenci.

Z zaprezentowanej analizy wynika, że w powiecie legionowskim powinna powstać placówka
szpitalna ze 111 łóżkami i 4 oddziałami: chorób wewnętrznych,
chirurgicznym, pediatrycznym
i ginekologiczno-położniczym.
Powinien on mieć również oddział intensywnej terapii oraz
izbę przyjęć z rozbudowaną specjalistyką ambulatoryjną i diagnostyką. Analiza potwierdziła,

Andrzej Krupa,
twórca analizy
potrzeb medycznych
mieszkańców powiatu
legionowskiego.
Opierając się tylko na
podstawie ogólnodostępnych danych, będących w posiadaniu
urzędów zajmujących
sie kreowaniem polityki zdrowotnej (m.in. Urząd Marszałkowski, Urząd Wojewódzki, Wojewódzkie Centra Zdrowia Publicznego,
GUS) czy też danych epidemiologicznych zbieranych
przez Państwowy Zakład Higieny, realizacja zlecenia – dokonania oceny zapotrzebowania mieszkańców miasta Legionowa i powiatu legionowskiego na świadczenia zdrowotne w rodzaju świadczeń szpitalnych, byłaby trudna
i mało precyzyjna. Stąd też, przedstawiony w opracowaniu
model podmiotu leczniczego – szpitala został oparty na
faktycznym zapotrzebowaniu mieszkańców powiatu legionowskiego na świadczenia z rodzaju świadczeń lecznictwa
szpitalnego, dla których podstawą stały się dane statystyczne będące w posiadaniu NFZ. Otrzymane z NFZ zestawienia w połączeniu z prognozami demograficznymi i da-

Pediatria to jeden z oddziałów, które powinny funkcjonować w szpitalu dla naszego powiatu
że pomimo bliskości szpitali
warszawskich, nowodworskiego
i pułtuskiego, taka placówka jest
niezbędna również w naszym po-

wiecie. Dokument wskazuje też,
że rozważyć należy stworzenie
w niej pionu rehabilitacyjnego
(poradnia, gabinety zabiegowe,

nymi epidemiologicznymi pozwoliły na ocenę realnego zapotrzebowania mieszkańców na świadczenia zdrowotne
z rodzaju świadczeń szpitalnych oraz na opracowanie
wstępnej koncepcji co do profilu i struktury przyszłego
szpitala. Jednak warunkiem koniecznym do prawidłowego
funkcjonowania takiej jednostki w przyszłości jest wypracowanie koncepcji jej funkcjonowania z uwzględnieniem
postępu technologicznego, medycznych rekomendacji co
do prowadzenia diagnostyki i leczenia pacjentów i organizacji adekwatnej do współczesnych czasów.
Jan Grabiec, starosta
legionowski.
Analiza potrzeb medycznych mieszkańców
powiatu legionowskiego jest po konsultacjach społecznych dotyczących budowy szpitala drugim bardzo
ważnym krokiem przybliżającym nas do realizacji projektu, jakim jest powstanie szpitala dla mieszkańców powiatu. Dzisiaj wiemy już, jakie świadczenia

pobyt dzienny i łóżka stacjonarne) oraz ośrodka opieki długoterminowej. n

powinny być udzielane w tym nowo powstałym podmiocie. Czeka nas jeszcze dokonanie analizy ekonomicznej
i prawnej. Ich wyniki zostaną przedstawione radzie powiatu i mam nadzieję, że w najbliższych tygodniach rada będzie mogła podjąć decyzję co do dalszych losów
koncepcji budowy szpitala dla mieszkańców powiatu legionowskiego. n
Roman Smogorzewski,
prezydent Legionowa.
Szpital w Legionowie
to marzenie, które nareszcie ma szansę się
spełnić. Pierwsze kroki
w kierunku jego realizacji zostały już poczynione: mamy wyniki
analizy wskazującej potrzeby naszego powiatu
oraz wstępną strukturę szpitala, a radni miejscy przychylili się do wprowadzenia niezbędnych zmian w planie zagospodarowania przestrzennego działki, na której
szpital ma powstać. Głęboko wierzę, że marzenie to
szybko się spełni. n

Nie tylko hamburgery
– Genialny pomysł, cudowny! Przed chwilą się dowiedzieliśmy, że Jaś
jest całkowicie zdrowy, jest to fantastyczne. Takie akcje są bardzo potrzebne.

Mała Julka dzielnie zniosła badanie

Na co dzień ciężko nam się
zmobilizować, żeby pójść na takie badania, a przecież możemy
nie wiedzieć, że tam się coś kryje
po cichutku. – ten spontaniczny
komentarz pani Małgorzaty
Wróbel z Nieporętu dobrze podsumowuje wartość akcji bezpłatnych badań ultrasonograficznych dla dzieci.
Już drugi raz do Legionowa
przyjechał specjalistyczny ambulans „Ronald McDonald Care
Mobile”. W kwietniu tego roku
profilaktycznym badaniom usg
jamy brzusznej, tarczycy, węzłów
chłonnych i moszny (u chłopców) poddanych zostało 212
dzieci z powiatu legionowskiego.
W grudniu z badań skorzystało 197 dzieci. Akcja została zorganizowana przez Wydział Pro-

Ronald McDonald Care Mobile
mocji i Rozwoju Społecznego legionowskiego starostwa wspólnie z fundacją Ronalda McDonalda, która od 5 lat prowadzi
Ogólnopolski Program Profilaktycznych Badań Ultrasonograficznych Dzieci. – Takie akcje są
na pewno potrzebne, żeby wyeliminować jakieś ewentualne nieprawidłowości u dzieci. Badania
profilaktyczne są kosztowne,
więc taka akcja, to ogromna po-

moc dla rodziców, przy wszystkich wydatkach, szczepieniach.
A zdrowie naszych dzieci jest
najważniejsze. – powiedziała
Aleksandra
Jasińska-Dziura
z Legionowa.
Profilaktyka w ramach programu „Nie nowotworom u dzieci”
pozwala na kompleksową ocenę
stanu badanych narządów. Jest
adresowana do dzieci w wieku
od 9 miesiąca do 6 lat. n
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Kłęby czarnego dymu widać było w całym Legionowie
Szalejące płomienie i kłęby czarnego dymu, wydobywające się z magazynów firmy Bistyp Polindus na granicy Legionowa i Łajsk, zobaczyli pracownicy Starostwa Powiatowego w Legionowie z okien urzędu
w październikowy poranek (05.10.). W chwilę później rozpoczęła się
ewakuacja starostwa, okolicznych firm i budynków mieszkalnych.
Widok był przerażający. Na
szczęście służby ratownicze na
czele ze strażą pożarną były na
miejscu już po kilku minutach.
Strażakom udało się zabezpieczyć
większość kompleksu magazynowego przed rozprzestrzenianiem
się pożaru na kolejne pomieszcze-

nia. Akcja ratowniczo-gaśnicza
w halach objętych pożarem trwała
do wieczora, następnego dnia
strażacy dogaszali jeszcze tlące się
zgliszcza.
Do czasu pojawienia się na miejscu pożaru Wojewódzkiego Komendanta Państwowej Straży Po-

żarnej akcją kierował starosta legionowski Jan Grabiec, jako szef
Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. W akcji, poza
strażą pożarną, policją i pogotowiem ratunkowym, udział wzięły
też służby sanitarne, służby ochrony środowiska oraz specjalistyczna
jednostka straży, zajmująca się ratownictwem chemiczny. Zachodziła bowiem obawa, że w płonącym budynku może dojść do wybuchu zgromadzonych tam po-

Dyplomowany powiat
Moi znajomi z Warszawy powinni tu przyjechać – stwierdziła zwyciężczyni naukowego konkursu o Powiecie Legionowskim. Licencjaci i magistrzy po raz kolejny stanęli w szranki konkursu prac dyplomowych
traktujących o naszym regionie.

dr Szczepański i dr Minkowski najwyżej ocenili pracę Luizy Likus
Ideą konkursu jest pogłębianie
i rozpowszechnianie wśród młodzieży akademickiej wiedzy o powiecie legionowskim, promocja
oraz zachęcanie studentów do
podejmowania problematyki dotyczącej naszego regionu.
W tym roku 10 osób przysłało
jedenaście prac (9 magisterskich
i 2 licencjackie) z czterech war-

szawskich uczelni wyższych – Uniwersytet Warszawski – 4 prace,
Politechnika Warszawska – 2 prace, Szkoła Główna Gospodarstwa
Wiejskiego – 2 prace, Wyższa
Szkoła Gospodarowania Nieruchomościami – 1 praca oraz
z Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie i Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

Wszystkie prace zgłoszone na
konkurs zostaną udostępnione do
celów naukowych i pomocniczych
poprzez włączenie ich do zasobów Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Legionowie.
Komisja konkursowa w składzie:
Jacek Szczepański – doktor nauk
historycznych, dyrektor Muzeum
Historycznego w Legionowie, Sławomir Sowiński – doktor nauk politycznych UKSW, Piotr Minkowski – doktor nauk ekonomicznych,
wyłoniła laureatów konkursu, biorąc pod uwagę problematykę rozwoju gospodarki i rynku pracy, infrastruktury, ochrony środowiska,
inwestycji, turystyki i rekreacji
oraz promocji, jako narzędzi
wspierających zarządzanie Powiatem Legionowskim.
Nagrodę główną za najciekawszą
pracę dyplomową otrzymała Luiza
Likus za pracę magisterską z 2010
roku na Międzywydziałowym Studium Turystyki i Rekreacji SGGW
w Warszawie pt. „Znaczenie funduszy strukturalnych Unii Europejskiej dla rozwoju turystyki w powiecie legionowskim”. II miejsce ko-

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

jemników po substancjach chemicznych typu aerozole. W ramach działań prewencyjnych zarządzono ewakuację najbliżej położonych szkół i przedszkoli.
W samych magazynach szcześliwie nie było ofiar pożaru, 3 osoby
zostały lekko ranne.
Mieszkańcy najbardziej zaniepokojeni byli efektem oddziaływania pożaru na środowisko: wody
podskórne i powietrze. Sztab kryzysowy zlecił natychmiast badania,
które miały stwierdzić, czy do gleby i powietrza nie przedostały się
chemikalia szkodliwe dla zdrowia
ludzi. Badania przeprowadzone
przez Wojewódzki Inspektorat
Ochrony Środowiska oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego potwierdziły, że
zarówno w gruncie, wodach podskórnych, jak i w powietrzu nie
występują substancje, mogące zagrażać zdrowiu mieszkańców oraz
środowisku naturalnemu.
21 października odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu
Zarządzania Kryzysowego. PZZK
ocenił i podsumował akcję ratowniczo-gaśniczą w magazynach firmy Polindus. Przedmiotem obrad
była również analiza działań poszczególnych straży, służb i inspekcji, przedstawiono także
wnioski, dotyczące sposobu działania w przyszłości w wypadku powstania zagrożenia. Dotyczyły one
przede wszystkim udoskonalenia
organizacji i skuteczności prowadzonych działań, oraz współdziałania poszczególnych podmiotów
biorących udział w zdarzeniu.
Co było przyczyną pożaru wyjaśni śledztwo, prowadzone
przez legionowską prokuraturę
i policję. n

podinsp. Robert Szumiata,
Specjalista do spraw
Prasowo-Informacyjnych,
Oficer Prasowy
Komendy Powiatowej Policji
w Legionowie
Trwa analiza zgromadzonego i zabezpieczonego dotychczas materiału dowodowego.
Wstępną, niepotwierdzoną
jeszcze przyczyną tego zdarzenia mógł być niewłaściwy sposób montażu, eksploatacji
i obsługi jednego z urządzeń
znajdujących się w hali. Co tak
naprawdę było powodem wybuchu, a w jego następstwie
pożaru, będzie można stwierdzić dopiero po zakończeniu
wszystkich czynności, między
innymi wydaniu opinii przez
biegłego z zakresu pożarnictwa, jak również niezbędnym
w tym celu przesłuchaniu jednego z pracowników firmy,
którego obecny stan zdrowia
na to nie pozwala.
Policyjne śledztwo w tej
sprawie prowadzone jest pod
nadzorem prokuratury rejonowej w Legionowie. n

Luiza Likus, zwyciężczyni
II edycji powiatowego konkursu naukowego, absolwentka
Międzywydziałowego Studium
Turystyki i Rekretacji Szkoły
Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Pracę pisałam o wykorzystaniu
funduszy strukturalnych w powiecie na rzecz rozwoju turystyki.
O ile turystyka wiąże się z kierunkiem moich studiów, o tyle zagadnienia Unii
Europejskiej nie były mi bliskie. Zajęłam się tym tematem za namową pani promotor i w miarę zbierania materiałów wzbudził on
moje zainteresowanie.
Jako mieszkanka Warszawy na pewno będę namawiać znajomych do odwiedzania powiatu legionowskiego. Zakres pracy to
efekt moich osobistych zainteresowań i bliskości z tym regionem.
Chciałabym podziękować jeszcze raz wszystkim pracownikom administracji i podmiotów gospodarczych, z którymi rozmawiałam
i którzy pomogli mi stworzyć część badawczą mojej pracy. n

misja przyznała Aleksandrze Melion – absolwentce Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej
za pracę magisterską z 2010 roku
pt. „Lokalne Centrum przy węźle
komunikacyjnym. Zegrze w Sieci”,
zaś III miejsce przyznano Tomaszowi Zajączkowskiemu za pracę magisterską z 2009 roku na Wydziale
Artystycznym Uniwersytetu Marii

Curie-Skłodowskiej w Lublinie
w Instytucie Sztuk Pięknych. Tytuł
pracy „Wybrane istniejące i nieistniejące Architektoniczne zabytki
Legionowa”. Laureaci najlepszych
prac otrzymali pamiątkowe dyplomy, statuetki oraz nagrody rzeczowe o wartości 1500 zł za I miejsce, 700 zł (II) i 500 zł (III) i powiatowe gadżety. n
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Cukierek Diabełek,
Smerfy i Brudny Janek
– Konkurs był bardzo fajny, bo mogłem pokazać się na scenie, bo lubię
śpiewać i tańczyć, a najbardziej lubię tańczyć krakowiaka. Chciałbym
znowu wystąpić tak, jak dziś. – tak entuzjastycznie podsumował listopadowy festiwal „Zdrowie w Bajce” Norbert z Przedszkola Miejskiego
nr 1 w Legionowie.

Zerówkowicze z przedszkola Bajkowy Dom w Jabłonnie
zdrowia, to dzieci bardziej korzystają, kiedy same mogą

me są częścią takiego wydarzenia. Wydaje mi się, że wtedy zo-

Dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 7 w Legionowie
Badania naukowe potwierdzają
– żyjemy coraz dłużej. W czym
tkwi tajemnica, czyżbyśmy znaleźli
od wieków poszukiwany eliksir życia? Odpowiedź jest wbrew pozorom dość banalna. Żyjemy coraz
dłużej, bo prowadzimy coraz
zdrowszy tryb życia. Nic w tym
dziwnego, skoro już przedszkolaki
wiedzą, że sport i właściwe odżywianie to klucz do dobrej kondycji
i najlepszy sposób na długowieczność. Swoją wiedzę, w formie teatrzyków i piosenek, dzieciaki
przedstawiły podczas trzeciej edycji konkursu „Zdrowie w Bajce”.
W kolejnej odsłonie przeglądu,
zorganizowanego przez Wydział

Promocji i Rozwoju Społecznego Starostwa Powiatowego
w Legionowie, Powiatową Stację
Sa ni tar no -Epi de mio lo gicz na
w Legionowie oraz Niepubliczne
Przedszkole „Przy Lesie” w Legionowie, udział wzięły dzieci
z przedszkoli, zerówkowicze
i uczniowie klas I-III z całego
powiatu legionowskiego. Występy stały się nie tylko prezentacją
ich wiedzy na temat zdrowego
trybu życia, lecz także niewątpliwych talentów scenicznych.
– Takie inicjatywy są bardzo
potrzebne, ponieważ pomimo
tego, że we wszystkich placówkach mówi się dużo na temat

Dlaczego warto myć ząbki:
Max – ja myję ząbki często
i szybko. Nie wolno pożyczać
nikomu swojej szczoteczki
do zębów, bo tam są bakterie.
Ja często jadam banany
i jabłka, bo są zdrowe na
ząbki. Tutaj w przedszkolu
nie jadam chipsów,
ale kartofelki i kotlecika.

Trzecioklasiści ze Szkoły Podstawowej w Nieporęcie
w czymś uczestniczyć, gdy
oprócz słuchania i oglądania, sa-

staje to w ich pamięci na dłużej,
bowiem poza zapamiętaniem

Kraina olśniewających uśmiechów
Już niedługo tak właśnie będzie określany powiat legionowski. Zadba
o to blisko osiemset przedszkolaków, które posiadły wiedzę, co robić,
żeby mieć ładny, zdrowy uśmiech. Każdy z nich zobowiązał się bowiem
szczotkować ząbki dwa razy dziennie i pilnować, aby wszyscy domownicy robili to samo.

Marcelinka – ja myje ząbki
po posiłku. Lubię chodzić
do McDonald'sa. Chodzę tam
raz w tygodniu i jak
przychodzę stamtąd, to myję
ząbki. Zęby powinno
się szczotkować rano
i wieczorem. W przedszkolu,
to jadam zupkę.

Franek – powinien pan myć
ząbki, bo trzeba szczotkować
zęby, aby były zdrowe. n

tekstu przeżywają to także emocjonalnie – powiedziała pani Jowita Szołoch, opiekunka grupy
z Przedszkola Gminnego w Chotomowie.
W kategorii przedszkolnej bezkonkurencyjna okazała się grupa
z Przedszkola Miejskiego nr 7
w Legionowie z teatrzykiem
„Cukierek Diabełek”. Niepubliczne Przedszkole „Bajkowy
Dom” już drugi rok z rzędu wygrało w kategorii zerówek. Tym
razem dzieci ze zwycięskiej grupy wystąpiły z przedstawieniem
„Smerfny kłopot”. Kategorię
klas I-III zdominowali tegoroczni debiutanci – Szkoła Podstawowa w Nięporęcie, która bierze
udział w programie Szkoła Promująca Zdrowie. Dzieci wystąpiły w przedstawieniu pt. „Bajka
o rycerzu – Brudnym Janku”. n

Myć albo nie myć – maluchy nie mają wątpliwości
Akcja dla najmłodszych mieszkańców powiatu legionowskiego
„Dbam o zdrowie” została zorganizowana przez Wydział Promocji i Rozwoju Społecznego
Starostwa Powiatowego w Le-

gionowie w ramach Powiatowego Programu Promocji Zdrowia.
Specjalistka z zakresu higieny
i żywienia nauczyła dzieci, jak
szczotkować ząbki, co jeść, a czego unikać, jak dbać o higienę

oraz dlaczego nie można pożyczać kolegom swoich szczoteczek, ręczników ani innych przyborów osobistych. Podczas zajęć
maluchy tańczyły, śpiewały i kolorowały, poznając jednocześnie
tajniki dbania o higienę jamy
ustnej. Po szkoleniu każde dziecko otrzymało pastę, szczoteczkę,
dyplom oraz odznakę „Dbam
o zdrowie”.
Zakończeniem programu był
konkurs plastyczny, polegający na
ozdobieniu techniką dowolną specjalnie przygotowanych obrazków
tematycznych. Wszystkie prace
przekazane do organizatorów są
przepiękne. Spośród nich jury
konkursowe wybrało trzy najlepsze, na których widać ogrom pracy
i serca włożony przez maluchy.
Gratulujemy zwycięzcom, tj. trzylatkom z Przedszkola Samorządowego w Łajskach, grupie „Czerwonej” z Przedszkola Miejskiego
Integracyjnego nr 5 w Legionowie
oraz grupie „Krasnali” z Przedszkola Gminnego w Nieporęcie.
Wszystkie dzieci z tych grup otrzymają w nagrodę książeczki o tematyce zdrowotnej. n

