Kurier
InformatorPowiatuLegionowskiego

ukazujesięw Jabłonnie Nieporęcie Wieliszewie Serocku Legionowie

www.powiat-legionowski.pl

Wnumerze...
Wygodniej i bezpieczniej
– nowe drogi

3

Modlin już działa

4

Podsumowanie Euro

6

Zamiast leczyć zapobiegaj 9

wrzesieńnr26/2012

Krótko
Poradnia medycyny
sportowej w Legionowie
Poradnia funkcjonuje od lipca
w NZOZ „Legionowo” przy ul. Sowińskiego 4. Badania można wykonać nieodpłatnie w ramach umowy
z NFZ. Na pierwszą wizytę konieczne jest skierowanie od lekarza
pierwszego kontaktu. Zawodnicy,
którzy nie ukończyli 16-go roku życia, zgłaszają się na pierwsze badanie z jednym z rodziców lub opiekunem prawnym.

Paszporty dla dzieci
13 sierpnia zaczęły obowiązywać
nowe przepisy, dotyczące paszportów dla nieletnich. Od tego dnia dzieci poniżej 13 roku życia otrzymują
paszporty ważne przez 5 lat. Należy
pamiętać, aby do punktu paszportowego zabrać ze sobą dziecko
– przy paszportach biometrycznych
obecność osoby, dla której wyrobiony ma zostać dokument, jest obowiązkowa. Równie ważny jest obowiązek wymiany paszportu, jeśli wygląd dziecka zmienił na tyle, że nie
jest możliwe jego rozpoznanie
na zdjęciu. Nawet, jeśli paszport jest
jeszcze ważny.

Tak będzie wyglądać legionowskie
Centrum Komunikacyjne – przetarg na jego budowę
zostanie ogłoszony jeszcze w tym roku.

Samochodem do pociągu
Najpóźniej za dwa lata powstanie Centrum Komunikacyjne w stolicy powiatu, dofinansowane
w 85% ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Prace nad jego realizacją
rozpoczną się jeszcze w tym roku.

U

roczyste podpisy pod umową
złożyli Prezydent Legionowa
Roman Smogorzewski oraz Dyrektor Władzy Wdrażającej Programy Europejskie Anna Siejda. Wartość całego projektu to 37 mln zł,
a dofinansowanie w ramach SPPW
wynosi 31,3 mln zł. Budowa tak nowoczesnego kompleksu to bez wątpienia ogromne udogodnienie dla
naszych mieszkańców. Wcześniej zostały uruchomione linie Szybkiej Ko-

lei Miejskiej, potem nadszedł czas
na dworzec z prawdziwego zdarzenia.
Oprócz dworca kolejowego i autobusowego powstanie droga wzdłuż torów kolejowych, która połączy ulicę
Piaskową z Polną. Mocno rozbudowane parkingi naziemne i parking wielopoziomowy na około 800 miejsc,
sprawią, że nikt nie będzie miał problemu z zostawieniem swojego auta.
– Legionowo doczeka się budynku,

Wykorzystaliśmy EURO

E

URO 2012 to najważniejsza impreza,
jak gościła w powiecie legionowskim
w naszej historii. Nic dziwnego, że
czas piłkarskiego święta został wykorzystany na nieustającą promocję naszego regionu, zwłaszcza w kontekście turystycznych atrakcji, jakie można u nas znaleźć.
Nie zabrakło więc map i folderów
ułatwiających kibicom i turystom poruszanie się po naszym regionie i zapoznanie z jego atrakcjami. Nasze

wydawnictwa dotarły także do osób
odwiedzających targi turystyczne
w Berlinie i Moskwie.
Nasz powiat odwiedzili polscy i zagraniczni dziennikarze, piszący m.in.
o turystyce. Nie mogło nas zabraknąć
także w mediach elektronicznych.
Nad jezioro zegrzyńskie zawitała także rekordowa liczba zagranicznych
turystów. O tym wszystkim piszemy
na str. 6-7. Zapraszamy do lektury.

który obok ratusza i Areny Legionowo stanie się wizytówką miasta.
Po latach posiadania baraków, które
z założenia tymczasowe, istniały ponad 20 lat, powstanie nie tylko dworzec z prawdziwego zdarzenia, lecz
także parking dla podróżnych i nowa
ulica. A kosztować to będzie nasz budżet zaledwie 15 % wartości tej inwestycji. – mówi Roman Smogorzewski, Prezydent Miasta Legionowo.

Legionowska Strefa Kibica

Jan Grabiec,
starosta legionowski
Szacujemy, że dworzec obsłuży 400 tysięcy mieszkańców północnego Mazowsza i jednocześnie
stanie się wizytówką naszego powiatu. Najważniejszą korzyścią
jest jednak to, że mieszkańcom naszego powiatu będzie łatwiej dojeżdżać do pracy w stolicy – z każdego miejsca w powiecie dotrą tu
samochodem, które będzie można
zostawić na wielopoziomowym
parkingu. Skróci się więc czas,
który spędzają w drodze do pracy,
koszt podróży też będzie niższy.

Porady konsumenckie
przez telefon i e-mail
800 007 707 – to numer infolinii
konsumenckiej, która umożliwia uzyskanie bezpłatnej porady prawnej.
Uruchomiona z inicjatywy UOKiK
jest jednym ze sposobów na zdobycie
wiedzy przydatnej w wypadku problemu z nieuczciwym przedsiębiorcą.
Jest czynna od poniedziałku do piątku w godz. 9 – 17.
Bezpłatną poradę prawną można uzyskać również wysyłając zapytanie
na e-mail porady@dlakonsumentow.pl.

Studia dla seniorów
Ruszają zapisy na zajęcia Legionowskiego Uniwersytetu III Wieku
(LUTW) i jego filii w Serocku. Szczegółowe informacje można uzyskać
w sekretariacie LUTW w Legionowie,
ul. Piłsudskiego 3 (pon. – czw. godz.
9 – 12), na stronie www.lutw.net oraz
pod numerem tel. 22 784 05 15 oraz
w siedzibie Ośrodka Kultury w Serocku przy ul. Pułtuskiej 47,
tel. 22 782 73 50 i na stronach
www.kultura.serock.info
i www.serock.pl.
Inauguracja roku akademickiego 2012/2013 dla słuchaczy LUTW
i Filii w Serocku odbędzie
się 28.09.2012 r., godz. 16.
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Dzieci mówią...

Słowniczek
turystyczny

Przedszkole Miejskie Nr 12 w Legionowie

Julia
Śmietanko
Co to jest marina?
– ja to nie wiem co to jest
marina, ale kojarzy mi
się ona z piachem i deszczem. Ja nie słucham
w domu piosenek.
Co to jest zabytek?
– ja nie powiem co to
jest zabytek. Wolę się
bawić pieskami. Mam
dużo ich w domu. Moim ulubionym jest Clifford. Mam też Hapsa.

Oskar
Foltyn
Co to jest marina?
– ja słyszałem kiedyś
o takiej piosence. Widziałem taką piosenkarkę też
w wiadomościach. Ona
jest brunetką średnio niską, śpiewa piosenki i dla
starszych i dla młodszych. Mi też marina kojarzy się z wierszami.
Co to jest zabytek?
–zabytek mi się kojarzy
z zabytkowymi rzeczami,
takimi starymi. Mi zabytki kojarzą się też z kryształami ze starej groty jaskiniowców oraz odzieniem ze skóry niedźwiedzia. Zabytkowe mogą
być np. rzeczy sprzed
dziesięciu tysięcy lat.

Bartek
Bochenek
Co to jest marina?
– słyszałem kiedyś o takie piosence sławnej
włoskiej. To też taka piosenkarka. Ona powinna
wykonywać piosenki
o miłości. Mi też marina
kojarzy się z malinami,
bo to się rymuje.
Co to jest zabytek?
mi zabytek kojarzy się
z czymś cennym, np. złotem. Zabytek to też
miecz świetlny. Chciałbym taki mieć, bo on jest
bardzo cenny. Miecz
świetlny jest błyszczący.

Dominika
Zawada
Co to jest marina?
– mi marina kojarzy się
z owocami, z truskawką, która ma kolor czerwony i jest słodka.
Co to jest zabytek?
mi zabytek kojarzy się
z biżuterią. Ja mam taką w domu, np. bransoletki. Mam ich dużo.
Nie wiem kiedy je zakładam.

Jakub
Żochowski
Co to jest marina?
– mi marina kojarzy się
z dziewczynami. One są
blondynkami i nazywa
się je Mariny.

Co to jest marina?
–zmianą chmur
w różne kształty
można nazwać
mariną.

Co to jest zabytek?
ja jechałem kiedyś zabytkowym tramwajem
w Szczecinie. Ja szukałem samolotu i to był taki fajny zabytek. Dla
mnie zabytek to jest np.
czołg lub stare połamane
drzewo.

Co to jest zabytek?
–dla mnie zabytkiem
może być stary zegar,
bo może być już wykorzystany oraz baterie. Zabytek to też może być stara poniszczona latarnia.

Kacper
Ścibisz
Julia
Kochanek
Oskar
Gorecki
Co to jest zabytek?
mi zabytki kojarzą się
z pierścionkiem. Widziałem je w biżuterii. Moja
mama nosi takie zabytki
na palcach. Miecz świetlny ma czubek wydrążony, a prawdziwy miecz
ma ostry czubek.

Co to jest marina?
– mi taka marina może
kojarzyć się z morzem
i muszlami.
Co to jest zabytek?
– według mnie zabytek
to np. żarówki jak już
są zużyte. Wynosi się je
do do punktu, który
zbiera takie rzeczy.

Wiktoria
Banasiak

Co to jest zabytek?
mi zabytek kojarzy się
z wysokimi rzeczami.
Widziałem takie rzeczy
jak byłem na wakacjach
we Włoszech. Dla mnie
takie cegły to też zabytki, bo są twarde. Stare
telefony i stare wieże to
też zabytki.

Marysia
Buk

Mateusz
Kujawa
Co to jest marina?
– według mnie to jest
taka piosenkarka, ale nie
słyszałem tytułu
piosenki, którą ona
wykonuje. Taka Marina
mogłaby wykonać taką
piosenkę „Mosa”. Mi
marina kojarzy się
z Maryją.
Co to jest zabytek?
mi zabytek kojarzy się
z diamentami. Znalazłem
taki zabytek, mam go
w domu. Według mnie
zabytek to też telefon, bo
może być bardzo stary.
To też kość dinozaura.
Mojego kolegi wujek ma
odkrywacz metali
i znalazł stary miecz
pod blokiem. Miecz
świetlny jest zrobiony
z lasera, a miecz zwykły
z żelaza.

Co to jest marina?
– mi marina kojarzy
się z niebieskim niebem, na którym można
zobaczyć chmury, ale
też z bursztynem.
Co to jest zabytek?
mi zabytek kojarzy się
z kryształami. Trzymam
je w domu żeby je sobie
mieć i cały czas je oglądam. Dla mnie zabytek
to też stara torba.

Z dziećmi
rozmawiał:
Marcin
Dembowski

Marina (in. port jachtowy)
– mały lub średni port (też
wydzielona część portu tj.
basen jachtowy) przystosowany
do przybijania, cumowania
i postoju jachtów i innych
niewielkich jednostek
pływających. Obszar portu
osłonięty jest zazwyczaj
od strony otwartego akwenu
falochronem w sposób
naturalny lub sztuczny.
Mariny wyposażone są
w pomosty stałe (betonowe,
drewniane, metalowe)
umożliwiające bezpieczne
dobijanie jednostek.
Najczęściej posiadają też stacje
paliwowe, dźwig, slip oraz
urządzenia sanitarne.
W bliskim obszarze mariny
znajdować mogą się również:
kempingi, ośrodek
wypoczynkowo-rekreacyjny,
klub żeglarski itp. Prawnym
gospodarzem mariny może być
np.: osoba prywatna czy też
miasto, gmina itd.

Zabytek – w języku potocznym
jest to każdy wytwór
działalności człowieka, będący
świadectwem minionej epoki
(pamiątką przeszłości),
posiadający wartość
historyczną, artystyczną,
naukową lub emocjonalną,
przy czym kryterium czasu
powstania, choć najważniejsze,
nie przesądza o zdefiniowaniu
zabytku. Nauki humanistyczne,
a w szczególności historia
sztuki nie stworzyły jednej,
uniwersalnej definicji zabytku
przydatnej wszystkim naukom.
Według ustawy o ochronie
zabytków i opiece
nad zabytkami zabytkiem jest
nieruchomość (np. pojedynczy
budynek, cmentarz,
historyczny układ
urbanistyczny lub krajobraz
kulturowy) albo rzecz ruchoma
(np. dzieło sztuki użytkowej,
obraz, rzeźba, znalezisko
archeologiczne – np. artefakt),
ich części lub zespoły rzeczy,
które są dziełem człowieka lub
związane z jego działalnością
i stanowią świadectwo
minionej epoki bądź zdarzenia,
a których zachowanie leży
w interesie społecznym ze
względu na swoją wartość
artystyczną, naukową lub
historyczną. Obiekty takie
mogą być wpisane do rejestru
zabytków prowadzonego przez
wojewódzkiego konserwatora
zabytków.
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Wygodniej i bezpieczniej – nowe drogi

W listopadzie planowane jest zakończenie dwóch głównych inwestycji drogowych Powiatu Legionowskiego w tym roku: modernizacji ulicy Aleja Legionów oraz ciągu ulic
Mireckiego i Jana Pawła I w Legionowie, jak również przebudowy ul. Wojska Polskiego w Białobrzegach wraz z dojazdami.

Robert Wróbel,
wicestarosta legionowski
Stan dróg powiatowych w ostatnich latach ulega widocznej poprawie. To zasługa inwestycji realizowanych dzięki aktywnemu wykorzystaniu środków zewnętrznych. Powiat nie udźwignąłby samodzielnie sześciomilionowych inwestycji, a taką jest na przykład przebudowa mostu w Wólce Radzymińskiej i ulic
Wczasowej, i Wojska Polskiego w Nieporęcie.
Przebudowom towarzyszą na innych odcinkach dróg prace z zakresu bieżącego utrzymania. W ubiegłym roku po raz pierwszy zastosowaliśmy m.in. technologię asfaltowo-grysowego uszczelniania nawierzchni, które zabezpieczało
je przed zimowym rozsadzaniem przez zamarzającą wodę. W efekcie wiosna
odsłoniła drogi w prawie niezmienionym stanie, a powiat zaoszczędził na kosztownych asfaltowych łatach.
Szczelność nawierzchni i właściwe odwodnienie dróg to zresztą jedna z większych naszych trosk. Dlatego w wielu miejscach, gdzie występują zastoiska wody lub wręcz zalewanie posesji, projektujemy na bieżąco elementy odwodnieniowe.
Praca na drodze w Białobrzegach wre. Już wkrótce wyboje zostaną zastąpione nową nawierzchnią.

J

ak pisaliśmy w poprzednim
numerze, inwestycje to priorytet władz Powiatu Legionowskiego. Choć potrzeby inwestycyjne
przewyższają możliwości finansowe
powiatowego budżetu, powiatowi
włodarze nie poddają się, składając
– w większości z sukcesem – wnioski o dofinansowanie poszczególnych zadań ze źródeł zewnętrznych.
Dzięki takiej strategii mocno zaawansowane są prace przy dwóch
głównych inwestycjach drogowych
Powiatu. Po zaledwie miesiącu
od rozpoczęcia robót a na Alei Legionów gotowe były już miejsca parkingowe przy cmentarzu, zatoczka
autobusowa oraz ścieżka pieszo-rowerowa od ul. Wyszyńskiego
do skrzyżowania z ul. Bandurskiego. Na Jana Pawła I wykonane zostały zatoki parkingowe oraz chodnik
przy Szkole Podstawowej nr 4. We
wrześniu rozpocznie się już układanie pierwszych warstw asfaltu, go-

towe też będą chodniki, którymi
dzieci będą mogły bezpiecznie dojść
do szkoły. Z kolei na ul. Wojska Polskiego i dojazdach (tj. ul. Wczasowej
i moście w ul. Szkolnej w Wólce Radzymińskiej) w sierpniu gotowe były zatoki autobusowe i parkingowe,
zakończyły się roboty brukarskie
na rondzie i wykonawca przystąpił
do kładzenia pierwszych warstw asfaltu.
W listopadzie br., po zakończeniu
inwestycji, mieszkańcy Legionowa
oraz całego powiatu będą mogli bezpiecznie i komfortowo poruszać się
po całym wyremontowanym odcinku Alei Legionów, czyli od bramy
cmentarza do przejazdu kolejowego
przy PKP Piaski oraz ulicami Mireckiego i Jana Pawła I od Alei Legionów do granicy Legionowa i Łajsk.
Podobny komfort i bezpieczne warunki jazdy zyskają mieszkańcy
gminy Nieporęt, korzystający z ul.
Wojska Polskiego, ul. Wczasowej

i mostu na ul. Szkolnej, a docelowo
również turyści odwiedzający pobliskie hotele i ośrodki wypoczynkowe.
Przebudowa Alei Legionów i ulic
Mireckiego, i Jana Pawła I będzie
kosztować 2,6 mln zł. Finansowana jest z trzech źródeł: blisko 1 mln
zł pochodzi będzie z budżetu Powiatu Legionowskiego, prawie 900 tys.
zł pokryje Gmina Legionowo, natomiast reszta środków, czyli ok. 750
tys. zł sfinansowane zostanie z „Narodowego Programu Przebudowy
Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”.
Łączna długość zmodernizowanych
ulic to 1,8 km.
Natomiast inwestycja w gminie
Nieporęt to modernizacja 4,1 km
dróg i przebudowa mostu, których
koszt wyniesie 5.870.000 zł, z czego 3.317.500 zł to dotacja z rezerwy
subwencji ogólnej budżetu państwa,
a reszta środki własne Powiatu.

Na rozpoczęcie roku szkolnego w placówce przy Mireckiego
dzieci dotrą nowiutkim chodnikiem.
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Modlin już działa
Nowo otwarty Port Lotniczy Warszawa-Modlin dla osób mieszkających na naszym terenie oznacza
nie tylko krótszą drogę na lotnisko, ale również nowe miejsca pracy.

Terminal lotniska w Modlinie

T

erminal nowego lotniska obejmuje powierzchnię 12 066,3 m2: trzy
kondygnacje, na których znajdują się 22 stanowiska odprawy biletowo-bagażowej, 10 stanowisk kontroli
paszportowej, stanowisko odprawy
dla bagażu ponadnormatywnego oraz
cztery poczekalnie odlotowe. Szacuje
się, że w ciągu roku port lotniczy obsłuży około dwa miliony pasażerów
– ok. 5 000 w ciągu doby. Lotnisko
pracować będzie 24 godziny na dobę,
co przy tak dużej liczbie obsługiwanych pasażerów oznaczać będzie konieczność zwiększenia obsady stanowisk portu.
Docelowo pasażerów do lotniska

dowozić będą pociągi linii lotnisko-lotnisko. Do tego czasu osoby podróżujące do portu lotniczego w Modlinie dojeżdżać będą pociągami relacji Warszawa-Legionowo-Modlin do stacji kolejowej w Modlinie, a stamtąd przewiezieni zostaną na lotnisko nowoczesnymi autobusami oznaczonymi barwami Kolei Mazowieckich.
Co dla mieszkańców powiatu legionowskiego oznacza uruchomienie
Portu Lotniczego Warszawa-Modlin?
Przede wszystkim nowe lotnisko
umiejscowione jest zdecydowanie bliżej powiatu legionowskiego niż Okęcie, a co za tym idzie, czas podróży
naszych mieszkańców z domu na lot-

nisko i z lotniska do domu jest znacznie krótszy. Port Lotniczy Warszawa-Modlin jest również szansą na rozwój
infrastruktury powiatu legionowskiego. W przyszłości powstaną nowe hotele, restauracje, puby, kawiarnie,
zmodernizowane zostaną także drogi
dojazdowe do lotniska, ułożona ma zostać bocznica, dzięki której pociągi
będą dojeżdżać bezpośrednio do lotniska.
Planowane zwiększenie obsady lotniska oraz uruchamiane na terenie
i wokół portu lotniczego sklepy
i punkty usługowe stworzą nowe
miejsca pracy, również dla mieszkańców powiatu legionowskiego.

Rusza budowa gazociągu
Rembelszczyzna-Gustorzyn

fot. Monika Sokół

Festiwal nauki o energii w Przedszkolu Miejskim nr 9 w Legionowie – jednej z placówek,
które zdobyły certyfikat „Szkoła dla Ekorozwoju”, fot. Wiesława Twardowska

Dofinansowanie
do eko-warsztatów
100% dofinansowania kosztów kwalifikowanych dla projektu
związanego z edukacją ekologiczną otrzymał Powiat
Legionowski z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej.

R

eferat Zarządzania Środowiskiem
Starostwa Powiatowego złożył
wniosek p. n. „Warsztaty dla nauczycieli z zakresu poszanowania energii i racjonalnego wykorzystania naturalnych zasobów w życiu codziennym”.
Harmonogram zadania przewiduje
szkolenie nauczycieli i młodzieży jako
liderów kampanii „Z energią na rzecz
ochrony klimatu”, szkolenie nauczycieli
„Lokalne Centrum Aktywności Ekologicznej” i warsztaty dziennikarskie dla
uczniów gimnazjum. W trakcie szkoleń
uczestnicy otrzymają materiały, które
pozwolą na przygotowanie się do kolejnej części kampanii – konkursu mię-

dzyszkolnego. Do wygrania są liczne,
atrakcyjne nagrody. Całość zakończy
konferencja podsumowująca.
Podobne warsztaty zostały już przeprowadzone przez legionowskie starostwo w 2010 r. Podczas nich przeszkolonych zostało blisko 50 nauczycieli z terenu powiatu. W wyniku ich zaangażowania w w 2011 roku aż 5 placówek oświatowych z naszego powiatu – najwięcej
na Mazowszu! – otrzymało certyfikaty
„Szkoły dla Ekorozwoju” – Zieloną Flagę
lub Lokalne Centrum Aktywności Ekologicznej, a trzech nauczycieli zostało liderami programu Fundacji GAP.

Janosikowe – walczymy
do końca

Na początku lipca br. na terenie województwa mazowieckiego Operator Gazociągów
Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. rozpoczął budowę gazociągu wysokiego ciśnienia relacji
Rembelszczyzna-Gustorzyn.

Poniedziałek 23 lipca miał być dniem przełomowym dla
wszystkich powiatów. Wtedy bowiem odbyło się posiedzenie
Podkomisji, na którym przedstawiono sześć poprawek do
projektu zmiany ustawy o dochodach jednostek samorządu
terytorialnego.

G

W

azociąg będzie miał
łącznie 176 km i poprowadzony zostanie
w strefie istniejących już gazociągów, nie generując nowych ograniczeń dla właścicieli gruntów. 134 km gazociągu budowane będzie
na obszarze gmin: Nieporęt,
Wieliszew, Serock, Pomiechówek, Nasielsk, Joniec,
Załuski, Płońsk, miasto
Płońsk, Dzierzążnia, Staroźreby, Radzanowo, Bielsk, Stara Biała,
Brudzeń Duży. Inwestycja warta ok. 628
mln zł otrzymała dofinansowanie ze
środków Programu Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. Planowane zakończenie budowy całego gazociągu to
maj 2014 r.
Niewątpliwą korzyścią dla gmin,
na terenie których powstaje gazociąg,
będzie odprowadzany przez GAZ-SYS-

TEM podatek od nieruchomości w wysokości 2% wartości odcinka gazociągu,
zlokalizowanego na terenie danej gminy.
Środki te będzie można wykorzystać
na inwestycje gminne. Właściciele nieruchomości otrzymają odszkodowania
z tytułu wybudowania na ich gruntach
gazociągu.
Od lipca 2012 r. do czasu zakończenia
inwestycji na terenie Urzędu Gminy Wie-

liszew funkcjonuje Stały
Punkt
Informacyjny.
Urzędnicy Gminy wraz
z pracownikami Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego (reprezentującego
Wojewodę Mazowieckiego)
i przedstawicielami GAZ-SYSTEM S.A. udzielają informacji m.in. na temat odszkodowań, w szczególności właścicielom nieruchomości i gruntów, przez które będzie przebiegać gazociąg. Dodatkowo w kwestiach związanych z procedurą
odszkodowawczą mieszkańcy gminy mogą skorzystać z bezpłatnej porady prawników, pełniących dyżury w urzędzie.
Więcej informacji na temat inwestycji
znajduje się na stronie www.gaz-system.pl/nasze-inwestycje/krajowy-system-przesylowy/rembelszczyzna-gustorzyn/.

posiedzeniu poza posłami
i członkami podkomisji
udział wzięli: starosta legionowski Jan Grabiec, przedstawiciel
Inicjatywy Obywatelskiej Rafał Szczepański oraz przedstawiciele Ministerstwa Finansów oraz Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji. Wypracowany
przez podkomisję projekt, dzięki wykorzystaniu rezerw subwencji ogólnej
i jej części równoważącej, zakładał, że
każdy z beneficjentów „janosikowego” dostałby tyle samo, a nawet nieco
więcej, niż do tej pory. Dzięki rozwiązaniom zaproponowanym przez posła
Waldego Dzikowskiego w Polsce nie
byłoby samorządu, który straciłby
chociaż złotówkę na zmianie ustawy
o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.
Niestety na połączonym posiedzeniu Komisji Samorządu oraz Finansów Publicznych projekt został odrzu-

cony – głównie głosami posłów, którzy
nie brali udziału w pracach podkomisji. Stało się tak w wyniku niedoinformowania co do skutków zapisów
w ostatecznym projekcie. Część posłów bazowało na wyliczeniach dotyczących wcześniejszych wersji ustawy, według której część samorządów
miała otrzymywać mniejsze wsparcie
niż dotychczas.
We wrześniu czeka nas głosowanie
na posiedzeniu plenarnym, od jego
przebiegu zależy czy sejm odrzuci czy
przyjmie decyzję komisji.
– W najbliższych tygodniach będziemy starać się dotrzeć do posłów
z rzetelną informacją dotyczącą skutków ostatecznego projektu. Mam nadzieję, że praca, jaką zamierzamy wykonać, przyniesie określony efekt
i znajdzie się większość sejmowa, która ten projekt uratuje – podsumował
starosta legionowski Jan Grabiec.

InformatorPowiatuLegionowskiego
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Świętowaliśmy z mieszkańcami

Maj i czerwiec to w powiecie legionowskim czas, kiedy prawie wszystkie gminy mają swoje święta. Tak było i w tym roku. Na żadnym z tych wydarzeń nie mogło zabraknąć
powiatowego stoiska promocyjnego.

S

potkaliśmy z mieszkańcami w Legionowie z okazji Dnia Dziecka (26.05.),
w Serocku na Święcie Patrona Serocka Św. Wojciecha i w Jabłonnie na obchodach Powiatowego Dnia Strażaka (27.05.). W czerwcu odwiedziliśmy
ponownie Legionowo podczas XXXIII Dni Legionowa (02.06.), a dzień później
na Święcie Gminy Wieliszew. 16 czerwca powiatowe stoisko stanęło w Porcie
Jachtowym Nieporęt, gdzie święto swojej gminy obchodzili nieporętczanie.
Na wszystkich festynach z okazji świąt gmin działała powiatowa loteria fantowa, w której, kręcąc kołem gadżetów, można było wygrać powiatowe upominki.
Zorganizowaliśmy również dla mieszkańców plenerowe warsztaty udzielania
pierwszej pomocy, prowadzone przez ratowników medycznych i zabawę z Kapitanem Wyderką – grę, uczącą bezpiecznych zachowań podczas wypoczynku
nad wodą.
Kapitan Wyderka odwiedzał zresztą nie tylko festyny czczące święta gmin.
Ostatnio można go było spotkać na festiwalu Szanty nad Zalewem, odbywającym się rok rocznie na wieliszewskiej plaży. Sympatyczny bóbr-policjant spacerujący po plaży, plenerowa gra planszowa i powiatowe gadżety i komiksy,
wszystko to służyło nie tylko dobrej zabawie, ale przede wszystkim nauce bezpiecznych zachowań nad wodą. Najbliższe spotkanie z Wyderką odbędzie się
na pałacowych błoniach w Jabłonnie, podczas Święta Gminy Jabłonna.
Największą popularnością cieszyło się powiatowe koło gadżetów. Tutaj na Dniach Legionowa

Święta Gmin odwiedzał z nami Kapitan Wyderka. Tutaj na Święcie Gminy Wieliszew

Jak zawsze powiatowe stoisko cieszyło się dużym zainteresowaniem.
U góry Święto Gminy Nieporęt, na dole Święto Gminy Serock

Uczyliśmy zasad bezpiecznego wypoczynku nad wodą.
U góry festyn z okazji Dnia Dziecka w Legionowie, poniżej Szanty nad Zalewem.
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Podsumowanie euro
Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej, które w czerwcu odbyły się w Polsce i na Ukrainie zawitały także do powiatu legionowskiego.
A to za sprawą turystów, reprezentacji Grecji i naszych działań promocyjnych wokół EURO.
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Takie billboardy witały turystów w powiecie legionowskim przez cały czerwiec

Otwarty trening reprezentacji Grecji
na legionowskim stadionie obejrzało
blisko tysiąc kibiców

B

yło jasne, że taka impreza wymaga zintensyfikowanych działań. Gminy naszego powiatu wykorzystały przybycie Greków, oferując atrakcje dla mieszkańców i ich gości. Powiat Legionowski skupił się
na turystycznych możliwościach wykorzystaniach EURO i pobytu greckich piłkarzy.
Wszystkie przedsięwzięcia odbywały się pod specjalnie na tę okazję
przygotowanym hasłem „Kibicujemy
turystom”, a strony internetowe, publikacje, billboardy oraz naturalnie
„Kurier. Informator Powiatu Legionowskiego”, zostały opatrzone okolicznościową identyfikacją wizualną.
Witaliśmy turystów po polsku, angielsku i rosyjsku, w niektórych miejscach także po grecku.
Aby przybliżyć ofertę turystyczną
regionu, wydaliśmy folder i mapę
w trzech językach: polskim, rosyjskim i angielskim. W publikacjach
wykorzystaliśmy m. in. zdjęcia lotnicze, a także zdjęcia otrzymane z referatów promocji gmin powiatu legionowskiego oraz zdjęcia nadesłane
przez mieszkańców na konkurs fotograficzny „Powiat Legionowski – cztery pory roku w obiektywie”.

Dystrybuowaliśmy wydawnictwa
w punktach informacji turystycznej,
w Strefie Kibica w Warszawie, na konferencjach prasowych dla dziennikarzy,
w ośrodkach wypoczynkowych, urzędach, na imprezach organizowanych
w gminach powiatu legionowskiego,
jednym słowem – wszędzie, gdzie mogli się pojawić turyści, odwiedzający
w tym czasie nasze okolice. Materiały
graficzne spotkały się z dobrym przyjęciem między innymi w Mazowieckiej
Regionalnej Organizacji Turystycznej,
z którą współpracujemy od lat.
Na terenie Centrum Szkolenia Policji
w Legionowie stacjonowało Policyjne
Centrum Dowodzenia, utworzone na potrzeby EURO 2012. To ważne i prestiżowe wyróżnienie dla powiatu legionowskiego. Oficerowie łącznikowi z 18
państw Europy z bazy mieszczącej się
na naszym terenie wykonywali swoje
obowiązki, czuwając nad bezpieczeństwem piłkarzy, kibiców i mieszkańców.
Aby zapoznać policjantów z atrakcjami
regionu, starosta legionowski zaprosił
ich 15 czerwca na wycieczkę. Mieli okazję oderwać się od codziennych obowiązków i poznać okolice Jeziora Zegrzyńskiego. Oficerowie zgodnie zapewniali, że z przyjemnością wrócą tu jako
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turyści. Następnym punktem w strategii
promocji w związku z mistrzostwami
było study tour dla mediów. 19 czerwca
odwiedziło nas ponad 30 dziennikarzy
z Polski i z Europy, akredytowanych
przy EURO 2012 na Mazowszu. Pływali
motorówką, ruszyli w rejs „Zefirem”,
szczególnie odważni skorzystali z parku
linowego. Zgodnie twierdzili, że był to
udany dzień i z pewnością będą zachęcać do odwiedzania okolic Jeziora Zegrzyńskiego. Słowa dotrzymali, gdyż artykuły o regionie pojawiły się w prasie
i serwisach internetowych chwilę
po wycieczce.
Dodatkowo w trakcie trwania EURO,
relacjonowaliśmy wydarzenia na terenie powiatu i nie tylko. Fotorelacje ukazywały się na bieżąco na fan page’u Jeziora na portalu Facebook, szersze relacje na stronie jezioro. zegrzyńskie. pl
i oczywiście na stronie powiat-legionowski. pl. Organizowaliśmy liczne
konkursy związane z mistrzostwami,
w których można było wygrać zarówno
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wejściówki na treningi otwarte reprezentacji Grecji, jak i m. in. szaliki „Polska – Grecja”, specjalnie zaprojektowane dla powiatu legionowskiego. Promowaliśmy także Jezioro Zegrzyńskie
na facebook’owych portalach rosyjskich oraz greckich. Kibicowaliśmy turystom, kibicowaliśmy naszej polskiej
reprezentacji narodowej, kibicowaliśmy
także naszym gościom – Grekom. Wielu turystów, z którymi rozmawialiśmy,
było zachwyconych Jeziorem Zegrzyńskim i obiecywało wrócić, z rodzinami
i znajomymi.
EURO 2012 już za nami, ale
przed nami kolejne wyzwania – kibicujemy turystom cały
rok!

Greccy kibice zagrzewali swoich piłkarzy do walki również
w Legionowie podczas otwartych treningów.

Joanna Karaszewska – laureatka
jednego z powiatowych konkursów.

Policjanci z całej Europy zachwycili się naszym regionem.
Wielu obiecało tu wrócić...

Żenia Kalukin po wizycie studyjnej zorganizowanej przez legionowskie starostwo przygotował
reportaż dla sekcji rosyjskiej Polskiego Radia o Jeziorze Zegrzyńskim i okolicach

Powiat na srebrnym ekranie
TVP Warszawa po raz pierwszy w historii nadawała na żywo znad Jeziora Zegrzyńskiego na
zaproszenie powiatu legionowskiego. Publiczna „Jedynka” także do nas zawitała. To efekt działań
promocyjnych przed i podczas EURO 2012.
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czerwca od popołudnia do wieczora TVP gościła na dzikiej
plaży w Nieporęcie. Mieszkańców Warszawy i województwa mazowieckiego o zaletach korzystania
z uroków i bazy turystycznej powiatu legionowskiego przekonywali
między innymi starosta legionowski

Jan Grabiec i wicestarosta Robert
Wróbel, który zaprezentował jezioro
widziane z roweru wodnego. Zaprosiliśmy także zastępcę prezydenta
Legionowa Piotra Zadrożnego, który
opowiedział o pobycie Greków w naszym powiecie. Mieszkańcy mogli
bezpośrednio od „pogodynki” TVP

Jolanta Erol i Jan Grabiec zapraszali do wypoczynku w naszym powiecie podczas Kuriera
Mazowieckiego, emitowanego na żywo z Dzikiej Plaży w Nieporęcie

dowiedzieć się czy będą potrzebne
im parasole, czy też słońce długo
nas nie opuści.
Ekipa telewizyjna miała pełne ręce roboty. Dziennikarze spędzili z nami cały dzień, była prognoza pogody,
specjalne wydanie Kuriera Mazowieckiego, wiadomości sportowe.
Z kolei 23 czerwca, a więc w środku wydarzeń związanych z EURO,
można było powiat legionowski ponownie zobaczyć w telewizji. Wspólnie z Mazowiecką Regionalną Organizacją Turystyczną, wzięliśmy
udział w programie TVP1 – „Nie ma
jak Polska”. Jest to nowym pomysł
na promocję ciekawych turystycznie
miejsc naszego kraju i już w pierwszym odcinku prowadzący, Maciej
Orłoś i Anna Karna, zawitali nad Jezioro Zegrzyńskie, co dobrze świadczy o walorach turystycznych naszego regionu i ich promowania w powiecie.

Jan Grabiec wspólnie z marszałkiem Struzikiem zachwalał walory powiatu podczas
konferencji prasowej w centrum prasowym w Warszawie

Promocja rodzi turystów
Powiat legionowski był najchętniej, obok Warszawy, wybieranym
przez kibiców zza granicy miejscem zakwaterowania na Mazowszu.
Rezerwacje w lokalnych hotelach zrobiło ponad 1000 gości.

N

ajwiększą grupę stanowili Rosjanie – 773 potwierdzone rezerwacje. Oprócz nich w powiecie legionowskim mieszkali Niemcy
(40 osób). Nad Jeziorem Zegrzyńskim
zatrzymało się też 41 kibiców z Azji.
Kolejnych 120 osób pochodziło z wielu krajów Europy w tym z Grecji.
Tak duże zainteresowanie regionem Jeziora Zegrzyńskiego to niewątpliwie wynik doskonałego położenia
w bezpośredniej bliskości Warszawy,
która była areną piłkarskich zmagań,
dobre połączenia komunikacyjne ze

stolicą oraz komfortowe hotele, oferujące noclegi w dużo rozsądniejszych,
niż stołeczne obiekty, cenach.
To także wynik naszych działań
promocyjnych, m.in. obecności na targach w Berlinie i Moskwie, materiałów promujących region jeziora, wydanych przez powiat legionowski oraz
tłumaczenia na język rosyjski, niemiecki i angielski strony jezioro. zegrzynskie. pl, która oferuje kompleksową informację dla turystów, szukających informacji o jeziorze i jego okolicach.
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W ślady Kasparowa

Janek Kokoszczyński ma 10 lat. Od półtora roku jest notowany w ramach rankingu
FIDE (Międzynarodowej Federacji Szachowej) i posiada ranking ELO. Dwa lata temu
uzyskał II kategorię szachową, nieosiągalną dla wielu dorosłych szachistów.

M

ieszka z rodzicami w Chotomowie, do szkoły chodzi w Legionowie. Szachy wciągnęły go, gdy
miał 6 lat. – Łatwo dało się dostrzec, że
gra go interesuje i robi szybkie, jak
na swój wiek, postępy. Przede wszystkim
zauważyli to tata i dziadek – coraz częstsze przegrane z sześcioletnim potomkiem dają do myślenia. – opowiada Maria Kokoszczyńska, mama chłopca.
Jak na dziesięciolatka Janek ma
nieco nietypową pasję i naprawdę imponujący dorobek szachowy. Dość
wspomnieć, że już w 2009 roku był
zawodnikiem uprawnionym do udziału w Mistrzostwach Europy w Batumi
(Gruzja), w czerwcu ubiegłego roku
wygrał Turniej Kadry Juniorów w So-

linie, czym zapewnił sobie udział
w Mistrzostwa Polski w 2012 roku.
Tam w marcu br. zajął 5. miejsce (był
najwyżej sklasyfikowanym zawodnikiem z województwa mazowieckiego)
i awansował do Mistrzostw Europy
i Mistrzostw Świata. W sumie poważnych turniejów szachowych ma za sobą około sześćdziesięciu.
Na co dzień młodego szachistę wpiera przede wszystkim rodzina: mama,
tata i dziadek jeżdżą z nim na zawody
po całej Polsce. W rozwoju szachowym
pomagali i nadal pomagają mu również profesjonaliści: Leszek Bałda
– nauczyciel i sędzia szachowy, Łukasz
Miętek z sekcji szachowej Legionu Legionowo, Maciej Brudziński z klubu

AGAPE Białołęka, pod którego okiem
Janek zdobył 5. miejsce w Pucharze
Polski Młodzików do lat 8 w 2009 r.
Obecnie chłopiec jest zawodnikiem
MKS Polonia Warszawa i pozostaje
pod opieką trenerów tego klubu.
Od 16 do 26 sierpnia 2012 Janek
był w Pradze, gdzie wziął udział w Mistrzostwach Europy Juniorów w szachach klasycznych. Grał w grupie B
(boys)-10, liczącej 138 zawodników,
w tym trzech chłopców z Polski. Zajął
tam 59 miejsce w swojej grupie.
Czy rośnie nam następca Gariego
Kasparowa? Trzymamy kciuki, by Janek osiągał coraz wyższe szczeble
w swojej ukochanej dziedzinie.

Janek Kokoszczyński ma w swoim
dorobku starty w około 60 poważnych
turniejach szachowych.

Wakacje w powiecie legionowskim
Już po raz czwarty grupa młodzieży polskiego pochodzenia, mieszkająca na co dzień na Białorusi,
przyjechała zażywać letniego wypoczynku na naszym terenie.

B

lisko czterdzieścioro dzieci
w wieku 9-17 lat zawitało
do nas 24 lipca. W Centrum
Szkoleniowo-Konferencyjnym w Jachran ce powi ta ni zo sta li przez
członka Zarządu Powiatu Legionowskie go Ja nu sza Ku bic kie go
oraz przez prezesa Zarządu Krajowego Stowarzyszenia Brasławian
Wiesława Krawczuka.

W programie pobytu młodych Polonusów
znalazły się liczne wycieczki.

Pobyt polonijnej młodzieży oraz jej
opiekunów w naszym regionie zorganizowany został przez Powiat Legionowski i Stowarzyszenie „Wspólnota
Polska” w ramach ogólnopolskiej akcji „Lato z Polską”. Przez dziesięć staraliśmy się pokazać młodym polonusom, jak piękny jest nasz kraj, jego
kultura, historia i język. Oprócz
atrakcji turystyczno-historycznych,

pracownicy Referatu Edukacji Starostwa Powiatowego w Legionowie zaplanowali dla naszych gości szereg
innych przyjemności, m.in. dyskoteki, ognisko.
Tegoroczna wizyta dzieci i młodzieży z Białorusi była już czwartą
z kolei. Nasi goście wyjechali zadowoleni, więc spodziewamy się, że odwiedzą nas ponownie za rok.

Janusz Kubicki,
członek zarządu powiatu
Po raz czwarty już Powiat Legionowski razem ze Wspólnotą Polską zorganizował wakacyjny pobyt dla trzydziestki dzieci z Brasławia. Dzieci te
w ramach programu realizowanego przez Krajowe Stowarzyszenie Brasławian przygotowywały się przez cały rok, a przyjazd do Polski był formą
nagrody za ich pracę. W programie pobytu w Polsce były m.in. wizyta
w Płocku, w Żelazowej Woli oraz niedzielne popołudnie z rodzinami polskimi. Zadowoleni uczestnicy kolonii w Polsce obiecywali ze będą się starać by wrócić tu w przyszłym roku.

Co w powiecie piszczy?

Z

adając to pytanie wcale nie mamy na myśli starych drzwi czy
nienaoliwionych
zawiasów.
Chcemy pokazać mieszkańcom
i sympatykom powiatu legionowskiego, że nasz region jest bardzo
interesującym miejscem.
Wiedzę najlepiej przyswaja się
poprzez zabawę, więc na facebook'owych stronach Powiatu Legionowskiego i Jeziora Zegrzyńskiego
organizujemy liczne konkursy.
A jest o co grać, bo nagrody są na-

prawdę atrakcyjne: poza gadżetami
powiatowymi zdobyć można np. nawigację pieszo-rowerową lub weekend w jednym z ośrodków nad jeziorem.
Polubienie naszych stron zaowocuje jednak nie tylko dostępem do konkursów. Każdy, kto pod adresem facebook. com/PowiatLegionowski kliknie Lubię to! będzie miał dostęp
do najaktualniejszych informacji z regionu. I co najważniejsze – będzie
wiedział co w powiecie piszczy;-)..

InformatorPowiatuLegionowskiego

Zamiast leczyć zapobiegaj!

„Wstyd się wstydzić”
Kolonoskopia – sposób na wczesne wykrycie raka jelita grubego

P

ogram Badań Przesiewowych
dla wczesnego wykrywania raka jelita grubego (PBP) jest zadaniem Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych. Swoją działalność rozpoczęliśmy w 2000 roku
i do tej pory z możliwości wykonania profilaktycznego badania
jelita grubego – kolonoskopii – skorzystało
około 200,000 osób
w całej Polsce.
Rak jelita grubego
jest drugim najczęstszym nowotworem
złośliwym w Polsce.
Każdego roku rozpoznaje się ponad 14,000 nowych zachorowań. Rak jelita grubego rozwija
się z łagodnych zmian – polipów, które odpowiednio wcześniej usunięte,
w trakcie badania profilaktycznego,
nie mają szans przekształcić się w raka. Takie postępowanie pozwala
zmniejszyć ryzyko zachorowania nawet o 60-90%.
Kiedy i kto powinien się zbadać?
Na profilaktyczne badania kolonoskopii zapraszamy wszystkie osoby
między 50 a 65 rokiem życia, które
nie mają objawów ze strony jelita grubego oraz nie miały takiego badania
w przeciągu ostatnich 10 lat. Objęcie
badaniami kobiet i mężczyzn właśnie
w tym przedziale wiekowym ma
na celu wykrycie zmian potencjalnie
wyleczalnych.
Kolonoskopia – oglądanie jelita
od środka.
Badanie wykonuje się za pomocą
miękkiej, giętkiej rurki (kolonoskop)

wprowadzanej do oczyszczonego jelita grubego i przesuwanej do ujścia jelita cienkiego. Wprowadzanie aparatu i badanie jest niebolesne dla większości osób, może jednak powodować
wzdęcie, uczucie parcia
i ucisku. Nie warto rezygnować z tak ważnego badania z obawy przed bólem. Pracownicy ośrodków wykonujących profilaktyczną kolonoskopię
chętnie wyjaśnią wszelkie wątpliwości związane
z badaniem. Badanie
trwa zwykle 15-30 minut.
Gdzie się zbadać?
Na badanie zapraszamy do ośrodków w całej Polsce.
Szczegółową listę wraz z danymi teleadresowymi znajdą Państwo na stronie internetowej www.pbp.org.pl.
Aby wykonać badanie należy
skontaktować się z wybranym
ośrodkiem, który ustali dla Państwa
termin badania, wyda nieodpłatnie
preparat do oczyszczenia oraz poinformuje jak należy się przygotować
do kolonoskopii.
Zmiany w funkcjonowaniu PBP
Od 2012 roku część ośrodków, a docelowo wszystkie w 2015 roku, będą
wysyłały imienne zaproszenia
do osób w całej Polsce. Planujemy, że
w przeciągu najbliższych 4 lat, każda
osoba w wieku 55-64 lata dostanie
imienne zaproszenie na profilaktyczną kolonoskopię.
PROF. JAROSłAW REGUłA

Koordynator Programu Badań
Przesiewowych dla wczesnego
wykrywania raka jelita grubego
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Promocja zdrowia na półmetku
Realizacja tegorocznego Powiatowego Programu Promocji Zdrowia (PPPZ)jest dopiero na półmetku,
a z jego oferty skorzystało już pół tysiąca osób.

D

otychczas rok 2012 obfitował
w różnego rodzaju akcje pro
zdrowotne. Odbył się szereg
badań profilaktycznych z zakresu
kardiologii i onkologii. Wszyscy
mieszkańcy powiatu legionowskiego powyżej 45 roku życia mogli zadbać o swoje serca wykonując bezpłatnie pomiar poziomu ciśnienia
i cholesterolu. Z tej okazji skorzystało prawie 200 osób, z czego aż u ¼
z nich wykryto nieprawidłowości.
Zostały one natychmiast skierowane
na konsultację kardiologiczną, która
również była elementem akcji „Dni
dla serca”. W rezultacie u trójki pacjentów wykryto chorobę serca,
o której zapewne nie mieli wcześniej
pojęcia.
Onkologia PPPZ objęła na razie raka piersi. Wydział Promocji i Rozwoju Społecznego Starostwa Powiatowego w Legionowie zadbał o to, aby
mieszkanki naszego powiatu miały
znacznie łatwiejszy dostęp do bezpłatnych badań profilaktycznych
i zorganizował akcję „Dni walki z rakiem piersi” Dzięki niej panie mogły
wykonać usg i mammografię bez długiego oczekiwania na termin badania. Udało nam się przebadać ponad 110 kobiet, z których 26 musi
wykonać badania powtórnie.
3 uczestniczki naszego programu
skierowano natychmiastowo do dalszej diagnostyki.
W PPPZ postawiliśmy także
na wzmożenie aktywności fizycznej
osób posiadających różnego rodzaju
schorzenia, takie, jak nadciśnienie
tętnicze, cukrzycę, otyłość, chorobę
wieńcową, czy chorobę zwyrodnieniową stawów. Wielu chorych zaprzestaje ruchu, co jest bardzo dużym błędem. Udowodnił to program
„Aktywność w każdym wieku”,

w którym wzięło udział 30 osób.
Przez niecałe trzy miesiące uczestnicy dwa razy w tygodniu odbywali
treningi pod okiem instruktora.
Ćwiczenia były dobierane indywidualnie do potrzeb pacjenta. Wyniki
były zaskakujące: wszyscy, którzy
wzięli udział w programie zauważyli u siebie znaczną poprawę zdrowia, kondycji, a także spadek ciśnienia tętniczego, wagi oraz ilości tkanki tłuszczowej.

Oprócz badań prowadziliśmy również akcję edukacyjną, m.in. kursy
pierwszej pomocy prowadzone przez
ratowników medycznych podczas
imprez plenerowych. Każdy „kursant” otrzymywał kieszonkowe wydanie instrukcji pierwszej pomocy,
aby w razie konieczności mógł zajrzeć i przypomnieć sobie, jak pomóc
potrzebującemu. W ten sposób udało
nam się przeszkolić ponad 200 osób.
Kolejne będą mogły skorzystać z instruktażu ratowników podczas Święta Gminy Jabłonna.
Cały czas trwają również zapisy
na zajęcia szkoły rodzenia, dofinansowane w ramach PPPZ.
Przed nami jeszcze blisko połowa
roku. Jesienna edycja Programu będzie obejmowała dwie duże akcje:
„Nie nowotworom u dzieci” oraz
„Dni walki z cukrzycą”, które odbędą się w listopadzie. Jesienią odbędą
się także czwarta edycja konkursu
„Zdrowie w bajce” oraz warsztaty
nt. higieny jamy ustnej „Dbam
o zdrowie”, skierowane do przedszkolaków. Zapraszamy do śledzenia strony powiat-legionowski. pl
oraz facebook’owego funpage’a Powiat Legionowski, gdzie na bieżąco
zamieszczane są informacje o akcjach zdrowotnych dla mieszkańców
naszego powiatu.

Zdrowy Powiat
Powiat Legionowski przystąpił do konkursu organizowanego
przez Polską Unię Onkologii pod nazwą „Zdrowa Gmina”.

K

onkurs powstał z myślą o profilaktyce nowotworowej. Jego
zadaniem jest zachęcanie
mieszkańców do zgłaszania się
na badania profilaktyczne, mające
na celu wczesne wykrywanie chorób nowotworowych, organizowane
przez Narodowy Fundusz Zdrowia
(NFZ) i Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych
(NPZChN). Ponadto konkurs ma
na celu pogłębienie świadomości
Polaków, co do istoty odpowiednio
wczesnego wykrycia choroby, które
w wielu przypadkach pozwala
na całkowite wyleczenie.
Powiat Legionowski od ponad dekady promuje profilaktykę zdrowotną. Udział w konkursie to jedynie uzupełnienie prowadzonych
od lat działań.
Obecna, trzecia już, edycja konkursu odbywać się będzie na terenie 12 województw (w sumie 363
zgłoszenia). Najwięcej, bo aż 57
z województwa mazowieckiego.

W pierwszym etapie zadaniem
gmin lub powiatów jest przeprowadzenie działań promujących prewencję nowotworową. Do dalszej
części konkursu zostaną zakwalifikowane samorządy, w których odnotowano największy wzrost procentowy osób zgłaszających się
na cytologię, mammografię i kolonoskopię oraz które do 15 listopada
prześlą opisy projektów programów propagujących profilaktykę
nowotworową z wykorzystaniem
nagrody głównej o wartości 100
tys. zł.
W drugim etapie spośród nadesłanych projektów Jury wybierze 10 najlepszych. Podczas finałowej gali zostaną ogłoszeni zwycięzcy, trzech spośród dziesięciu laureatów, którzy otrzymają tytuł Zdrowej Gminy oraz nagrody pieniężne.
Pokażmy, że jesteśmy świadomym powiatem i zgłośmy się
na bezpłatne badania profilaktyczne.
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Warczące cuda
na serockim rynku
P

iękne stylowe motocykle można
było oglądać 15 sierpnia na serockim rynku. Miłośnicy jednośladów zawitali tam w ramach dorocznego
zlotu MotoCud – szlakiem Bitwy Warszawskiej 1920 roku.
Tegoroczna impreza odbyła się już
po raz jedenasty. Kolumnę setek motorów poprowadził znany ze srebrnego ekranu Kevin Aiston – honorowy
komandor Zlotu. Blisko 100-kilometrowa trasa przejazdu wiodła z Radzymina wokół Jeziora Zegrzyńskiego
przez Nieporęt, Serock, Wyszków,
z powrotem do Radzymina.

wrzesień nr 26 2012

Urząd dla najmłodszych

J

abłonowski urząd wychodzi naprzeciw potrzebom młodych
mam i ich pociech. Po kąciku dla
dzieci, przyszedł czas na przewijak.
Załatwianie urzędowych spraw
często bywa czasochłonne, a dla
małych dzieci wręcz nużące. Aby
dzieci lżej znosiły wizyty w urzędzie, stworzony został kącik zabaw
wyposażony w stolik, krzesełka,
kredki, kolorowanki i klocki. Z kolei dla rodziców młodszych dzieci
w toalecie na parterze zaintstalowano przewijak. Pomieszczenie
jest na tyle duże, że młode mamy
mogą bez przeszkód skorzystać
z tego udogodnienia w komfortowych i higienicznych warunkach.

Olimpiada w Fali

Wakacyjne porządki i wandale

S

etnie miesiące, choć to okres
urlopowy, nie dla każdego są czasem odpoczynku. Nie zażywali
go z pewnością wieliszewscy urzędnicy, którzy w sierpniu wzięli się za wakacyjne porządki. Ich efektem są wymienione dachy w wiatach przystankowych w Wieliszewie i Olszewnicy
Nowej oraz uporządkowany teren wokół przystanków. Ponadto pracownicy
Urzędu Gminy Wieliszew układają
chodnik od ulicy Solidarności
do Gminnego Gimnazjum, wymienili
uszkodzone sanitariaty i panele w Domu Ogrodnika w Michałowie-Reginowie oraz wykosili trawę na przyległym terenie.

portowo i rodzinnie było 11 sierpnia w Aquaparku Fala w Stanisławowie I, gdzie odbyła się I Olimpiada Rodzinna. Udział w Olimpiadzie
wzięło 17 rodzin, rodziców i dzieci
w wieku od 4 do 16 lat.

stansie 25m, tor przeszkód. Główną
konkurencją była sztafeta rodzinna 3 x 25 m o Puchar Wójta Gminy
Nieporęt, która zgromadziła najwięcej zawodników i budziła największe emocje.

W programie zawodów znalazły
się: wyścig australijski (w trzech
kategoriach wiekowych), wyławianie skarbów z wody, wyścig na dy-

Zwycięzcami Olimpiady została
rodzina państwa Zieja – Arkadiusz,
Katarzyna i Oliwia.
fot. arch. UG Nieporęt

L

Niestety nie wszyscy potrafili docenić wysiłki, dzięki którym miało być
czysto i przyjemnie. Wokół sprzątniętych przystanków już dzień później pojawiły się stosy śmieci, a wandale powybijali szyby w wiatach przystankowych w Olszewnicy Nowej i Janówku I.

Skrzynka na pomysły
Modernizacja ewidencji gruntów i budynków
Uprzejmie informujemy, iż na terenach:
• gminy Jabłonna
z wyłączeniem obrębów Chotomów i Rajszew,
• gminy Nieporęt,
• gminy Serock
z wyłączeniem obrębów Gąsiorowo, Kania Nowa, Kania Polska, Łacha,
Nowa Wieś i Wierzbica
wszczęto prace związane z modernizacją ewidencji gruntów i budynków.
Wykonawcą powyższych prac, wyłonionym przez Marszałka Województwa Mazowieckiego
w drodze przetargu, jest firma InterTIM, Al. Stanów Zjednoczonych 72 lok. 180,
04-036 Warszawa (tel. 22 122 88 08).
Projekt niniejszy pod nazwą:
„Wsparcie prac związanych z przekształceniem ewidencji gruntów i budynków (EGiB)
do postaci cyfrowej, uzupełnienie danych dot. budynków oraz modernizacja tego
rejestru, przekształcenie mapy zasadniczej do postaci numerycznej, prace związane
z przekształceniem do postaci cyfrowej innych danych przestrzennych, skanowanie
dokumentów uzasadniających wpisy w EGiB”
realizowany jest na zlecenie Marszałka Województwa Mazowieckiego przy współpracy
Starosty Legionowskiego, w związku z powtarzającymi się wnioskami władz gmin i miast
oraz mieszkańców powiatu legionowskiego o zaktualizowanie użytków gruntowych
ujawnionych w operacie ewidencji gruntów i budynków oraz doprowadzenie ich
do zgodności ze stanem faktycznym w terenie.

L

egionowo uruchomiło wirtualną
skrzynkę pocztową. Nie chodzi to
jednak o kolejny adres poczty
elektronicznej, pod którym możemy
skontaktować się z urzędnikami.
Korzystając z internetowego formularza mieszkańcy mogą przesłać
Prezydentowi Legionowa pomysły
na imprezy, ulepszenia i zmiany, ja-

kie chcieliby widzieć w mieście.
– Mieszkańcy piszą do nas o wszystkim, od propozycji stworzenia miejskiego deptaka, po zgłoszenie potrzeby
postawienia
trzepaka
przed blokiem. Pierwszym zrealizowanym pomysłem jest legionowska
„Rupieciarnia”. – mówi rzecznik
Urzędu Miasta Tamara Mytkowska.

InformatorPowiatuLegionowskiego
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Dane teleadresowe
Starostwo Powiatowe w Legionowie
STAROSTWO POWIATOWE
W LEGIONOWIE
ul. gen. Wł. Sikorskiego 11
05-119 Legionowo
centrala (kancelaria ogólna):
tel. 22 7640 100 (400)
www.powiat-legionowski.pl
starosta@powiat-legionowski.pl
wicestarosta@powiat-legionowski.pl
sekretarz@powiat-legionowski.pl
Godziny pracy:
poniedziałek - 8.00 - 18.00
wtorek - piątek - 8.00 - 16.00
Uwaga: Trzy ostatnie cyfry
numeru bezpośredniego,
zaczynającego się od „7640”,
stanowią jednocześnie numer
wewnętrzny.
Sekretariat Starosty: w. 419, 469
tel. bezp. 22 7640 419, 22 7640 469
fax 22 7640 450
Rada Powiatu, Obsługa Zarządu
Powiatu: 22 7640 423
Sekretarz Powiatu: 22 7640 419
Skarbnik Powiatu: 22 7640 419
Radca Prawny: 22 7640 404
Powiatowy Rzecznik
Konsumentów: 22 7640 124
rzecznik@powiat-legionowski.pl
Porady konsumenckie, wnioski
o interwencje
Rzecznik Praw Klienta:
22 7640 124
rzecznikklienta@powiat-legionowski.pl
Wydział Architektury
Kancelaria 22 7640 530 (531)
Obsługa Gmin 22 7640 536
Centrum Informacji
Inwestycyjnej
22 7640 532 (533)
Naczelnik 22 7640 534
Z-ca Naczelnika 22 7640 535
Pozwolenia na budowę, zgłoszenia
robót nie wymagających pozwolenia,
pozwolenia na rozbiórkę
Wydział Geodezji
Kancelaria 22 7640 122
Naczelnik 22 7640 116
Ewidencja gruntów gm. Serock
22 7640 106
Ewidencja gruntów gm. Nieporęt
22 7640 108
Ewidencja gruntów gm. Jabłonna
22 7640 109
Ewidencja gruntów gm. Legionowo
22 7640 110
Ewidencja gruntów gm. Wieliszew
22 7640 112
Gospodarka Nieruchomościami
22 7640 118 (119, 121)

Naczelnik 22 7640 514
Zajęcia pasa drogowego, budowa zjazdu z drogi, wydawanie pozwoleń
na przejazd pojazdów przekraczających wielkości określone w odrębnych przepisach

Naczelnik 22 7640 421
Rzeczy znalezione 22 7640 421

Wydział Komunikacji
SZYBKA I SPRAWNA
REJESTRACJA – umów się
telefonicznie: 22 764 01 57
fax 22 7640 150
Prawa jazdy 22 7640 113
Rejestracja pojazdów 22 7640 151 (152)
Rejestracja pojazdów dla podm.
gosp. 22 7640 114
Licencje, zezwolenia i zaświadczenia na wykonywanie krajowego
transportu drogowego, karty
parkingowe, stacje kontroli,
ośrodki szkolenia kierowców i in.
22 7640 193 (103)
Naczelnik 22 7640 115
Z-ca Naczelnika 22 7640 153
Godziny pracy:
poniedziałek - 8.00 - 17.30
wtorek - piątek - 8.00 - 15.30

Referat Finansów i Budżetu
22 7640 508
Kierownik 22 7640 507

Wydział Promocji i Rozwoju
Społecznego
Naczelnik 22 7640 594
Promocja, kultura 22 7640 505 (554)
Sport, stowarzyszenia i fundacje,
sprowadzanie zwłok zza granicy
22 7640 555
Zdrowie, stowarzyszenia i fundacje,
zbiórki publiczne 22 7640 504 (593)
Turystyka 22 7640 596
Fundusze zewnętrzne 22 7640 425 (426)
promocja@powiat-legionowski.pl
turystyka@powiat-legionowski.pl
zdrowie@powiat-legionowski.pl
fundusze@powiat-legionowski.pl
Paszporty i zaproszenia dla
cudzoziemców 22 774 33 90
ul. Piłsudskiego 41, 05-120 Legionowo
(budynek ratusza miejskiego)
Obsługa interesantów: przyjmowanie
wniosków paszportowych i o wydanie
zaproszenia:
poniedziałek - 8.00 - 17.30
wtorek - piątek - 8.00 - 15.30
Referat Zarządzania Środowiskiem
22 7640 125, 22 7640 126
Kierownik 22 7640 123
Powiatowy Koordynator
ds. Łowiectwa
22 7640 125
dyżury w środy w godz. 9.00 - 13.00
pok. 125 na I piętrze
Referat Edukacji
22 7640 206
Kierownik 22 7640 218
Referat Zarządzania Kryzysowego
22 7640 417
Kierownik 22 7640 415

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej
Naczelnik 22 7640 160
Składnica map 22 7640 161
Zespół Uzgadniania Dokumentacji
22 7640 162, tel./fax 22 784 38 29

Wydział Administracyjno-Kadrowy
Kadry 22 7640 427
Naczelnik 22 7640 429

Wydział Inwestycji i Drogownictwa
22 7640 512, 22 7640 513

Wydział Obsługi
Informatyk 22 7640 412

Zespół ds. Zamówień Publicznych
22 7640 516
Kierownik 22 7640 117

Wydział Księgowości
22 7640 510, 511
Główny Księgowy 22 7640 509

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
POWIATU:
Powiatowy Inspektorat
Nadzoru Budowlanego
ul. gen. Wł. Sikorskiego 11
05-119 Legionowo
tel./fax 22 774 51 53, 22 7640 325
pinb_leg@wp.pl
Pozwolenia na użytkowanie,
zgłoszenia rozpoczęcia
i zakończenia budowy, samowole
budowlane, utrzymanie obiektów
budowlanych, kontrole budów
Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna
ul. gen. Wł. Sikorskiego 11
05-119 Legionowo
tel. 22 774 15 76
fax 22 774 02 52
legionowo@psse.waw.pl
www.legionowo.psse.waw.pl
Sprawowanie nadzoru nad warunkami higieny środowiska, higieny pracy
w zakładach pracy, szkołach i innych
placówkach oświatowo-wychowawczych, ośrodkach wypoczynkowych
i rekreacyjnych, zdrowotnymi żywności i żywienia, itp.
Powiatowy Urząd Pracy
ul. gen. Wł. Sikorskiego 11
05-119 Legionowo
22 7640 305, fax 22 774 22 88
wale@praca.gov.pl
www.puplegionowo.pl
Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie
ul. gen. Wł. Sikorskiego 11
05-119 Legionowo
tel/fax. 22 784 83 33, 22 7640 299
Dyrektor 22 7640 202
Zespół ds. osób niepełnosprawnych
22 7640 201
Rodziny Zastępcze 22 7640 203
Poradnictwo 22 7640 204
pcpr.legionowo@wp.pl
www.legionowo.pcpr.pl
Legitymacje dla osób
niepełnosprawnych:
ul. Sowińskiego 4, 05-120 Legionowo
22 767 07 69
Udzielanie pomocy w zakresie
poradnictwa rodzinnego, terapii
rodzinnej, pracy socjalnej,
oragnizowanie opieki w rodzinach
zastępczych, organizowanie
i prowadzenie lub zlecanie
prowadzenia placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz sprawowanie
nadzoru nad ich funkcjonowaniem

W czym mogę pomóc?
Dom Pomocy Społecznej
„Kombatant”
ul. Jagiellońska 71
05-120 Legionowo
22 766 45 00
dyżurna pielęgniarka wew. 108
fax 22 766 45 02
kombatantleg@poczta.onet.pl
Przeznaczony dla osób starszych,
w szczególności dla kombatantów.
Skierowanie na pobyt stały wydają
dyrektorzy ośrodków pomocy
społecznej, właściwi dla miejsca
zamieszkania osób zainteresowanych
Poradnia PsychologicznoPedagogiczna w Legionowie
ul. Jagiellońska 2
05-120 Legionowo
tel./fax 22 774 38 14
poradnia@ppplegionowo.pl
www.ppplegionowo.pl
Placówka oświatowa świadcząca
pomoc psychologiczno-pedagogiczną
dla dzieci, młodzieży i ich rodziców
i wychowawców. Działalność
diagnostyczna, terapeutyczna
i doradcza z zakresu problematyki
psychologicznej, pedagogicznej
i logopedycznej.
Wydawanie orzeczeń i opinii.
Powiatowy Zespół Szkół i Placówek
Specjalnych w Legionowie
ul. Jagiellońska 69
05-120 Legionowo
tel./fax 22 774 27 63
zssleg@interia.pl
www.pzszsl.republika.pl

Liceum Ogólnokształcące im. Marii
Konopnickiej w Legionowie
ul. Piłsudskiego 26
05-120 Legionowo
tel. 22 774 27 24, 22 784 40 42
fax 22 774 27 24
lo_konopnicka@wp.pl
konopnicka.eu.org
Powiatowy Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych im. Jerzego
Siwińskiego w Legionowie
ul. Targowa 73 A
05-120 Legionowo
tel. 22 774 28 72
tel/fax 22 774 40 96
wiolett_wuszt@wp.pl
www.pzsplegionowo.waw.pl
Komenda Powiatowa Państwowej
Straży Pożarnej w Legionowie
ul. Mickiewicza 11
05-120 Legionowo
tel. 22 774 28 28, 22 774 35 31
fax. 22 774 28 88
legionowo@mazowsze.straz.pl
Niepubliczny Zakład Opieki
Zdrowotnej „Legionowo”
ul. Sowińskiego 4
05-120 Legionowo
centrala 22 774 51 51, 0 22 774 22 94
22 774 52 72
tel./fax. 22 774 26 34 (sekretariat)
Poradnia Leczenia Uzależnień
22 774 51 51 w. 21 lub 38
sekretariat@nzozlegionowo.pl
www.nzozlegionowo.pl

RATOWNICTWO MEDYCZNE
Powiatowy Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych im.
Włodzimierza Wolskiego
w Serocku
ul. Wł. Wolskiego 8
05-140 Serock
tel. 22 782 71 01
fax 22 782 74 98
zsserock@op.com
free.polbox.pl/z/zsserock

22 774 21 22, 22 774 29 09 lub 999
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Europejski skok po złoto
Damian Jasiński, uczeń Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek ul. Jagiellońska 69 w Legionowie,
zdobył złoty medal w sztafecie 4x100 metrów w Mistrzostwach Europy Osób Niepełnosprawnych.

S

portowa przygoda Damiana rozpoczęła się od Lekkoatletycznych Mistrzostw Województwa
Mazowieckiego w Otwocku, organizowanych przez Stowarzyszenie Społeczno-Sportowe „Sprawni- Razem”.
W 2010 roku w Mistrzostwach Mazowsza zdobył złoty medal w biegu
na 100 metrów oraz złoty medal
w skoku w dal, a w Mistrzostwach Polski złoty medal w biegu na 100 metrów i srebrny medal w skoku w dal.
W 2011 roku powtórzył sukces z ubiegłego roku, zdobywając w Otwocku
dwa złote medale: w biegu na 100 metrów i skoku w dal. Natomiast na Mistrzostwach Polski w Ostrzeszowie

zdobył 3 złote medale: w biegu na 100
metrów, skoku w dal i sztafecie 4x100
metrów. W 2012 roku, startując już
w grupie chłopców starszych, Damian
ponownie zajął I miejsce w Mistrzostwach Mazowsza w biegu na 100 metrów i skoku w dal. Na Mistrzostwach
Polski zdobył złoty medal w skoku
w dal i srebrny medal w biegu na 100
metrów.
– Mój podopieczny ma ogromne
możliwości rozwoju swoich umiejętności i kontynuowania kariery sportowej w ramach ruchu paraolimpijskiego – mówi Jarosław Podłucki, nauczyciel PZSiPS, który trenuje Damiana w ramach lekcji wychowania

fizycznego i pozalekcyjnych zajęć Koła Sportowego.
W dniach 15- 16 czerwca 2012 roku
w mieście Gavle w Szwecji odbyły się
Lekkoatletyczne Mistrzostwa Europy
organizowane przez Międzynarodową Organizację INAS, zrzeszającą
sportowców z niepełnosprawnością
intelektualną. Damian Jasiński, prócz
złotego medalu w sztafecie, uzyskał
tam 8. miejsce w skoku w dal.
Fundacja „Promień Słońca” działająca przy szkole, promując sport
wśród młodzieży niepełnosprawnej,
zakupiła Damianowi w nagrodę za jego zaangażowanie sprzęt multimedialny oraz torbę i odzież sportową.

Powiat Wicemistrzem!
Podczas, gdy na arenach Polski i Ukrainy rozgrywane były mecze
Euro 2012, na nieco mniejszym boisku w Wieliszewie odbył się
turniej Mini Euro.

D

o przeżywania piłkarskich emocji
władze Wieliszewa zaprosiły
przedstawicieli swoich gmin partnerskich oraz reprezentację naszego powiatu. W mistrzostwach, które odbywały
się w dniach 2-10 czerwca wzięły udział
w sumie cztery drużyny:
• Gmina Salaspils (Łotwa)
• Gmina Siret (Rumunia)
• Gmina Wieliszew
• Powiat Legionowski
Gorąca atmosfera piłkarskich rozgrywek wypełniała przez tydzień wieliszewski stadion. Każdego dnia rozegrany został jeden mecz, który poza
silnymi emocjami związanymi z futbolową rywalizacją zacieśniał również

międzynarodową współpracę urzędów.
Reprezentacja Powiatu Legionowskiego wygrała dwa pierwsze spotkania: z gminą Siret wynikiem 9: 5, natomiast z gminą Salaspils 4: 1. Chłopakom z naszej reprezentacji nie udało się tylko pokonać gospodarzy i tym
samym zdobyli zaszczytne miano Wicemistrza Mini Euro 2012.
Wieliszewski turniej był tylko jedną z imprez piłkarskich, w której
w tym roku uczestniczyli nasi powiatowi piłkarze. Z każdego spotkania
wyciągają wnioski, sukcesywnie trenując przed przyszłoroczną edycją
Mistrzostw Mazowsza Samorządów
w Piłce Nożnej Mazoviacup 2013.

MazoviaCup 2012 za nami

K

olejny turniej dostarczył nam niezapomnianych wrażeń. Samorządowe rozgrywki wprowadziły nas
w tym roku w atmosferę piłkarskiej rywalizacji tuż przed ogólnoeuropejskim
wydarzeniem, jakim było Euro 2012.

Obydwa dni rozgrywek, które odbyły się pod koniec maja, były gorące
– i nie mamy tu na myśli panujących
wówczas upałów. Emocje na boiskach
sięgały zenitu. Samorządowi zawodnicy nawet na chwilę nie odpuszczali
swoim rywalom. Szczególnie gorąca
atmosfera panowała na stadionie

Kurier

w Wieliszewie, gdzie rozegrały mecze
finałowe.
W tym roku najlepsi okazali się mistrzowie z roku 2009 – reprezentacja
ZTM. Zaraz za nimi uplasowali się tegoroczni debiutanci, Góra Kalwaria.
Reprezentacja Płocka, która rok temu
była Mistrzem Mazowsza, zajęła trzecie miejsce.
Głównym sponsorem tegorocznych
Mistrzostw był Operator Gazociągów
Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Rembelszczyźnie.
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