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Krótko
Nagroda dla Ani
Ania Helwich, nastolatka z naszego powiatu, która udzieliła pierwszej
pomocy nieprzytomnemu mężczyźnie i uratowała mu życie, została laureatką nagrody im. Hanki Bożyk. Wyróżnienie jest przyznawane przez
fundację imienia tej dziennikarki
i podróżniczki osobom, które bezinteresownie uratowały życie innego człowieka. Kandydaturę Ani zgłosił kapitule nagrody starosta legionowski.
Wręczenie wyróżnienia tegorocznym
laureatom odbędzie 13 lutego w siedzibie Stowarzyszenia Dziennikarzy
Polskich. Jak dowiedzieliśmy się,
w tym roku fundacja otrzymała rekordową liczbę kilkudziesięciu zgłoszeń kandydatów do nagrody.

Większy powiat

PKP musi PoczeKać!

Będzie kładka
na Parkowej

Wspólny bilet zostaje
Dobra wiadomość. Nadal możemy korzystać ze
wspólnego biletu, co znacząco zmniejsza koszt
dojazdu do Warszawy.

Niemazgodyna likwidacjęprzezPkPprzejazduprzy Parkowej
do czasuwybudowaniakładki– podkreślajązgodniestarosta
i prezydentlegionowa.ichdziałaniazaczynająprzynosićpożądany
skutek.

P

rzypomnijmy, że chodzi o służący mieszkańcom powiatu
od kilkudziesięciu lat przejazd
kolejowy u zbiegu ulic Parkowej
i Wyszyńskiego w Legionowie.
W momencie rozpoczęcia budowy
położonego kilkaset metrów dalej tunelu, wiadomym było, że przejazd
zmieni swój charakter. Zgodnie
z ustaleniami konsultacji społecznych, przeprowadzonych kilka lat temu, w miejscu przejazdu kolejowego
Parkowa-Wyszyńskiego miało być
zbudowane bezkolizyjne przejście
dla pieszych, a jego koszty powinny
zostać poniesione przez PKP. Niestety, inwestycja nie została ujęta
w ostatecznej wersji kolejowej inwestycji związanej z budową tunelu
pod torami Krakowska-Aleja Róż.
Starosta zapowiada, że samorządy
nie zgodzą się na takie rozwiązanie.
– Ani ja, ani prezydent Legionowa
nie zgodzimy się na zamknięcie przejazdu, dopóki nie zostaną wybudowane tunel oraz bezkolizyjne przejście
dla pieszych Parkowa-Wyszyńskiego
– mówi starosta Jan Grabiec. – W razie niepowodzenia negocjacji z PKP

Konkurs na dyrektora

podejmiemy odpowiednie interwencje. Nie może być tak, że PKP nie bierze pod uwagę dobra naszych mieszkańców, zwłaszcza osób niepełnosprawnych – podkreśla starosta.
Przejazdem Parkowa-Wyszyńskiego poruszają się dzieci uczęszczające
do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
Nr 2 oraz niepełnosprawni uczniowie
Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych. Także rodzice z małymi dziećmi w wózkach. Bardzo wiele osób
przechodzi tamtędy w drodze na grobu swoich bliskich. Dlatego w tym
miejscu musi być chociaż przejście
dla pieszych. Na przykład kładka.
Rozmowy z PKP wreszcie zaczynają przynosić skutek. Wstępnie kolej
zgodziła się nie zamykać przejazdu
do końca roku, jednak nie zbuduje
kładki dla pieszych ze swoich pieniędzy. Radni Legionowa na ostatniej sesji podjęli decyzję o przeznaczeniu 90.000 zł na projekt kładki. Wiosną przyjdzie czas na realizację,
wspólnie z powiatem. Miejmy nadzieję, że PKP tym razem dotrzyma słowa.
MirosławPachulski

Od 1 stycznia 2014 r. powiat legionowski jest większy o 41 ha. Na mocy rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 30.07.2013 r. w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast,
nadania niektórym miejscowościom
statusu miasta oraz zmiany siedziby
władz gminy (Dz. U. z 31 lipca 2013
r. poz. 869) tego dnia powiększyło
się terytorium gminy Nieporęt, a tym
samym powiatu legionowskiego.
W granice Nieporętu włączona została część miejscowości Łąki, która
do tej pory znajdowała się w gminie
Radzymin w powiecie wołomińskim.
Zmiany granic powiatu wojewoda
mazowiecki dokonał na wniosek
mieszkańców miejscowości Łąki.

W

spólny bilet to usługa, która
umożliwia
korzystanie
z jednego biletu zarówno
w pociągach kolei mazowieckich,
szybkiej kolei miejskiej, jak i autobusach i tramwajach oraz metrze.
To bardzo wygodne i tańsze rozwiązanie, niż konieczność kupowania
tych usług oddzielnie.
Aby to było możliwe, Koleje Mazowieckie i Zarząd Transportu Miejskiego podpisują odpowiednie umowy w tej sprawie. Ostatnią zawarli 2
stycznia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego.
Z kolei gminy, które leżą w strefie
obowiązywania usługi (obecnie są
to stacje: Sulejówek Miłosna, Śródborów, Zalesie Górne, Pruszków,
Płochocin, Legionowo Przystanek,
Legionowo Piaski, Warszawa Zacisze-Wilno – granice tzw. II strefy bi-

letowej) słono płacą za ofertę ZTM
i KM.
Dlatego nie wszędzie wspólny bilet obowiązuje. Legionowo płaci ponad 5 milionów złotych rocznie, aby
mieszkańcy mogli wygodnie i taniej
dojechać do Warszawy. Korzystają
na tym także mieszkańcy sąsiednich gmin, np. Jabłonny, która dowozi ludzi na stacje PKP Legionowo
Przystanek, aby tam wsiadali do pociągów i korzystali w ten sposób ze
wspólnego biletu. Jabłonna nie podpisała umowy z ZTM na wspólny bilet od stacji Chotomów. Powiat dofinansowuje z kolei komunikację
w poszczególnych gminach.
Pozostaje mieć nadzieję, że usługa będzie dostępna dla mieszkańców także w przyszłości, a jej koszty nie będą co roku wzrastać.
MirosławPachulski

Zakończyła się procedura konkursowa, mająca wyłonić dyrektora nowo utworzonej Powiatowej Instytucji
Kultury w Legionowie. W odpowiedzi
na ogłoszenie o konkursie do Zarządu Powiatu w Legionowie wpłynęły
dwie oferty. 31 stycznia zebrała się
komisja konkursowa, która zapoznała się ze złożonymi dokumentami
i przeprowadziła rozmowy kwalifikacyjne z ubiegającymi się o stanowisko dyrektora PIK kandydatkami.
Konkurs wygrała Renata Sowińska
z Legionowa.

Rozlicz PIT z powiatem
Od 7 lutego ze strony
www.powiat-legionowski.pl można
pobrać darmowy program do rozliczenia podatku od osób fizycznych.
Program jest formą wsparcia dla
organizacji pożytku publicznego
z terenu powiatu legionowskiego.
Ich lista znajdzie się w formularzu
i mieszkańcy korzystający
z powiatowego oprogramowania
będą mogli wesprzeć lokalne OPP
swoim 1% podatku.
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Dzieci mówią...

Słowniczek
sportowy

Co to są panczeny? Co to są bobsleje?
– te pytania zadaliśmy przedszkolakom z Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Legionowie,
grupa: Pszczółki, wychowawczyni: Agnieszka Królak

Emilia
szczygielska
Co to są panczeny?
– mi panczeny kojarzą się z sankami, ale z dużo większą górą. Taka góra może mieć 100 metrów. Ja
zjeżdżam na sankach z tatą i z Mileną. Chyba byłam już w tym roku
na sankach.
Co to są bobsleje?
– bobsleje to coś takiego na lodzie.
Wpierw się uczy na takim śliskim,
a następnie już jak się nauczy
na takim śliskim, to się ściga.
Można się ścigać tak szybko jak
struś. Podczas takiego wyścigu
zdarzają się wypadki skoro lód
jest śliski.

Miłosz
Jakubowski
Co to są panczeny?
– według mnie panczeny kojarzą
się z instrumentem, ale nie wiem
jakim. To może być też strzelanie
z pistoletu na strzałki. To jest trudne bo niechcący można strzelić
kogoś w buzię mocno. Ja widziałem podczas skoku na nartach taki wypadek, że jedna dziewczyna
skakała i były tam przeszkody
i ona zniszczyła przeszkodę i była
pobita bardzo mocno i trafiła
do szpitala.
Co to są bobsleje?
– ludzie w tym bobsleju jadą na
1000 metrów.

kamil
sakowicz
Co to są panczeny?
– mi panczeny kojarzą się z łyżwami. Można na nich jeździć tak długo dopóki pan nie zawoła, że trzeba schodzić. Na łyżwach można
jeździć z prędkością 10 km na godzinę. Już prawie umiem jeździć
bez taty. Umiem się już odpychać
i skręcać. Mi panczeny kojarzą się
też ze skokiem narciarskim, gdzie
siada się na takiej desce, rozpędza
się i trzeba skoczyć najdalej jak
można. Podczas takiego skoku zdarzają się wypadki, ale ja ich nie widziałem.

klaudia
smakulska
Co to są panczeny?
– mi panczeny kojarzą się z cymbałkami. Grałam na nich kołysankę. By dobrze grać na cymbałkach
to trzeba się długo uczyć. Nie
mam już cymbałek, ale gram
na flecie i to też mogą być panczeny.
Co to są bobsleje?
– według mnie bobsleje to jazda figurowa na lodzie. Lubię to oglądać
w telewizji. To jest indywidualny
sport.

karol
Żabowski
Co to są panczeny?
– mi panczeny kojarzą się z trąbką. Nie grałem nigdy na takim instrumencie. Widziałem jak ktoś
gra na Arenie na trąbce, to byli kibice. Grają bardzo głośno, ale można coś usłyszeć. Panczeny to też
hokej. Jak w hokeja się gra to jeden hokeista może popchnąć drugiego, który przewróci się na głowę i wtedy już pojedzie do szpitala. Jak ja jechałem 100 km z jakiejś góry, która miała 5 km wysokości i zjeżdżałem z niej i wjechałem na jedną gałąź i uderzyłem się
w głowę.
Co to są bobsleje?
– to jest taki skuter, że jeden zawodnik wcześniej wsiada, a trzech
później wsiada na niego i jadą.
Oni trzymają się takiego kijka i jadą. Na lodzie ścigają się dziewczyny. Mogą się również ścigać dziewczyny z chłopakami.

witek
latawiec
Co to są panczeny?
– mi panczeny kojarzą się z hokejem. Odbija się kijem i trzeba strzelić bramkarzowi gola. To tak jak
w piłce nożnej tylko się jeździ
na łyżwach i odbija się kijem.
Na polu jest 10 zawodników. Są
dwie bramki i jedna drużyna np.
z Norwegii atakuje z jednej strony
drugą drużynę np. ze Szwecji.
Bramkarz wygląda troszkę inaczej
niż zawodnicy bo ma kask. Podczas
gry w hokeja zdarzają się wypadki,
bo ktoś może podstawić nogę i ktoś
się może przewrócić. Nie jest to
bezpieczna gra, bo można też zrobić fikołka na lodzie. Ja kiedyś spadłem z sanek, bo była dziura
i w nią wjechałem i spadłem. Mi to
też chyba kojarzy się ze skokami
na nartach, ale bez kijków. Kto dalej wyląduje ten wygrywa.
Co to są bobsleje?
– to jest taki skuter, który może
się ścigać tylko na 100 metrów. To
nie jest tak jak z sankami. Jeden
siedzi tu, drugi tu, a trzeci tu. Bobsleje to też ściganie się na lodzie
i jest rywalizacja.

Tomek
stańczak
Co to są panczeny?
– mi panczeny kojarzą się z jeżdżeniem na sankach. Zjeżdżam w domu. Za tydzień będę miał urodziny
i pójdziemy z rodzicami na sanki. 2 lutego będę miał urodziny.
Na prezent dostanę taki pistolet
na strzałki.
Z dziećmi rozmawiał
Marcin Dembowski

PANCZENY (pot. nazwa łyżwiarstwa
szybkiego) – dyscyplina zimowa, w której celem zawodnika jest jak najszybsze
przejechanie na łyżwach określonego
dystansu po torze lodowym. Sportowca
uprawiającego łyżwiarstwo szybkie nazywa się panczenistą (nazwa pochodzi
od nazwiska rosyjskiego łyżwiarza
Aleksandra Panszyna).
Łyżwiarze startują w parach i każdy
z nich jedzie na zmianę po torze wewnętrznym i zewnętrznym. Nie ma
większego znaczenia, czy zawodnik wygra, czy przegra ze swoim rywalem z pary, ważny jest natomiast czas, jaki osiągnął (przy ustalaniu klasyfikacji bierze
się pod uwagę czasy wszystkich zawodników). Światową czołówkę w łyżwiarstwie szybkim stanowią obecnie zawodnicy pochodzący z Holandii, gdzie dyscyplina ta cieszy się dużą popularnością.
Coraz większą rolę odgrywa nowoczesny
sprzęt, przede wszystkim kostiumy zawodników, które muszą cechować się dobrą aerodynamiką.
Odmianę łyżwiarstwa szybkiego stanowią zawody rozgrywane na krótkim torze. W tej konkurencji w wyścigu startuje kilku zawodników. W odróżnieniu
od zawodów na długim torze liczy się
tutaj miejsce, które zawodnik zajmie
w wyścigu.
BOBSLEJE – (z angielskiego bobsleigh)
– zimowa dyscyplina sportu, polegająca
na zjeździe zawodników na specjalnych
saniach po sztucznym torze lodowym,
obecnie o średniej długości 1500–2000 m i o średnim spadku 8–12%. Tor powinien mieć co najmniej 15 zakrętów, z czego na niektórych wjazd z prędkością 130 km/h może spowodować na drużynie działanie
przeciążenia 5g.
Pierwsze zawody bobslejów odbyły się
w 1893 r. w Szwajcarii na górskiej drodze w Sankt Moritz, gdzie również założono pierwszy klub (1897), w 1903 zbudowano pierwszy tor bobslejowy.
Od 1924 jest to konkurencja zimowych
igrzysk olimpijskich.
Polacy uczestniczyli w wyścigach bobslejowych podczas igrzysk olimpijskich
w 1928, 1956, 1998, 2002, 2006, 2010 r.
Mistrzostwa Polski były rozgrywane
w latach 1949–1968. Jedyny tor bobslejowy w Polsce istniał w Karpaczu i został
zdemontowany ok. 1970.
Ciekawostką jest fakt, że przed II wojną
światową istniał tor bobslejowy
w Szklarskiej Porębie. Został wybudowany w latach 1925-1926 na północnym stoku góry Przedział. Długość toru
wynosiła 2100 m. Miał 7 zakrętów
z podniesionymi na krzywiznach ścianami. Nowością konstrukcyjną i techniczną był S-skręt, pierwszy tego typu
w Europie, zakręt górny o promieniu 12 m, a dolny o promieniu 11 m. Ze
względów bezpieczeństwa na każdym
z zakrętów znajdowało się stanowisko
obserwacyjne wyposażone w telefon.
Po II wojnie światowej przestał być wykorzystywany i w końcu przestał istnieć. W latach 50. i 60. XX w. dawnym
torem bobslejowym prowadziła nartostrada Filutek.
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schetynówka już prawie pewna!
Pula środków na tzw. „schetynówki” zwiększy się w najbliższych dwóch latach o 1,6 mld złotych. ustawa o lasach, dzięki której rząd
przekaże dodatkowe pieniądze na Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych, została uchwalona w sejmie 24 stycznia. Powiat
Legionowski może na tym zyskać kilka mln zł.
może otrzymać Mazowsze na program przebudowy dróg lokalnych będzie na tyle duża, iż przypuszczamy,
że co najmniej dziesięć kolejnych projektów z listy rankingowej uzyska dofinansowanie. Wniosek powiatu legionowskiego znajdzie się więc wśród
tych, na które znajdą się pieniądze.
Pewność zyskamy jednak dopiero,
gdy otrzymamy oficjalne potwierdzenie tego faktu od wojewody. – mówi
Jan Grabiec, starosta legionowski.
Wartość projektu, o którego wsparcie z NPPDL wystąpił powiat, to blisko 6 mln złotych, z czego dofinansowanie ze „schetynówek” to połowa,
czyli ok. 3 mln zł. Jeśli wszystko potoczy się zgodnie z oczekiwaniami, powiat legionowski dostanie pieniądze
z tego rządowego programu już po raz
piąty na sześć jego edycji. Nie udało się
to żadnemu z pozostałych samorządów
z naszego terenu i będzie to absolutny
rekord w skali naszego mikroregionu.
Na takim obrocie sprawy skorzystają na pewno mieszkańcy Łajsk
i Wieliszewa, przez które przebiega
ulica Kościelna. To na dokończenie
przebudowy tej drogi mają zostać
przeznaczone środki z rządowego
programu. Zakres inwestycji obejmuje dokończenie modernizacji tej drogi
na odcinkach, które nie zostały jeszcze przebudowane. Zaplanowano tam
szereg urządzeń, które wydatnie poprawią bezpieczeństwo uczestników

Dzięki pieniądzom pozyskanym przez powiat z tzw.
„schetynówek” w tym roku zmodernizowana
zostanie droga po obu stronach mostu
na Kanale Bródnowskim.

ruchu. Szczególną uwagę powiat
zwrócił na okolice placówek oświatowych. Zaprojektowano przy nich
ostrzegawczą pulsacyjną sygnalizację
świetlną przy przejściach dla pieszych, bariery ochronne odgradzające
chodnik od jezdni, „linie podrzutowe”
dodatkowo ograniczające prędkość
pojazdów przed przejściami dla pieszych oraz pełne oznakowanie pionowe i poziome.

Fot. Paweł zając

N

owelizacja ustawy o lasach zakłada, że Lasy Państwowe
w tym i przyszłym roku wpłacą
do budżetu państwa po 800 mln złotych. Pieniądze te mają zostać przeznaczone na budowę dróg lokalnych.
To dobra wiadomość dla samorządów,
w tym także dla powiatu legionowskiego. Złożona w ubiegłym roku
przez powiat aplikacja o dofinansowanie przebudowy powiatowej ulicy,
która przebiega przez Wieliszew i Łajski, choć w uplasował się na wysokiej
trzynastej pozycji w rankingu,
w pierwszym rzucie nie zakwalifikował się do wsparcia – miało je otrzymać tylko dziesięć pierwszych wniosków z listy. Warto dodać, że początkowo wniosek powiatu legionowskiego został sklasyfikowany na 19 pozycji. Jednak urzędnicy starostwa złożyli do wojewody zastrzeżenia odnośnie
niskiej oceny punktowej w zakresie
wpływu projektu na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zostały
one uwzględnione przez komisję oceniającą projekty, dzięki czemu aplikacja powiatu awansowała o sześć oczek
i znalazła się na miejscu, które
przy zwiększonej puli środków praktycznie gwarantuje otrzymanie dofinansowania.
Za wcześnie jeszcze na oficjalny
komunikat od wojewody w tej sprawie, ale władze powiatu są dobrej myśli. – Pula środków, którą dodatkowo

Robert Wróbel, wicestarosta legionowski
Wierzę, że wysoka pozycja naszego powiatu na liście rankingowej wojewody zapewni nam sfinansowanie w tym roku zakończenia trzyletniej modernizacji całego ciągu komunikacyjnego od przejazdu kolejowego na ulicy Piaskowej w Legionowie ulicami Mireckiego, Jana Pawła I i dalej ulicą Kościelną w Łajskach aż
do kościoła w Wieliszewie. W tym roku moglibyśmy wykonać brakujące odcinki: od granicy z Legionowem do mostu w Łajskach, od mostu do przejazdu kolejowego i od ul. Podgórnej w Wieliszewie do drogi wojewódzkiej (ul. Modlińskiej)
w Wieliszewie.

PiJo

Brak przejścia skomplikuje nam życie
Podczaskonsultacjispołecznychwsprawiemodernizacjiliniikolejowej,któreodbyłysięw2006roku,inwestor,czylikolej,obiecałmieszkańcombezkolizyjneprzejście
przeztory.Napierwszychprojektach,którepokazywanomieszkańcompodczaskonsultacji,miałtobyćtuneldlapieszychpodtorami.Terazokazujesię,żetunelzprojektu
zniknąłiniepojawiłosięinne,zamiennerozwiązanie.Pomimowielokrotnychobietnicinwestora,żesprawazostaniezałatwiona.
otym,cooznaczaćbędziedlaniejijejrodzinyzamknięcieprzejazdunaul.ParkowejibrakwtymmiejscuprzejściadlapieszychopowiadanamMonikakoblak,mama
niepełnosprawnegouczniaPowiatowegoZespołuszkółiPlacówekspecjalnychwlegionowie.
Pani Moniko, jakim wyzwabuntu. To jest dodatkoniem dla matki jest opieka
wym obciążeniem.
nad dzieckiem niepełnosprawnym?
W jaki sposób zamknięcie
przejazdu i przejścia dla
Monika Koblak: Mój syn,
pieszych na ul. Parkowej
Dawid, jest dzieckiem niewpłynie na Pani życie?
pełnosprawnym. Choruje
Monika Koblak: W syna autyzm. Jest dzieckiem
tuacji, kiedy mam pod stapogodnym, ale ma swoje
łą opieką dziecko niepeł'humory”. Interesuje się
nosprawne uczęszczające
układaniem puzzli, kloc- monika Koblak
do szkoły „za torami” zaków, rysowaniem... Trzeba
mu poświęcać wiele uwagi – porusza mknięcie tego przejścia bardzo utrudsię dosyć szybko, a każdy jego ruch ni moje i syna życie. Już teraz musimy
grozi upadkiem albo zrobieniem sobie wstawać o godz. 6 rano, po zlikwidokrzywdy. Przy takim dziecku trzeba waniu przejazdu będę musiała budzić
mieć oczy dookoła głowy. Właściwie Dawida o godz. 5.30. A często ma prowe wszystkim muszę Dawidowi poma- blemy z zasypianiem; wtedy kładzie
gać. Nawet prozaiczne dla innych dzie- się do łóżka dopiero po godz. 2 w noci czynności, jak na przykład ubiera- cy. Wtedy o godz. 6 rano wstaje nienie, w przypadku mojego syna są już przytomny. A jak się będzie czuł, kieźródłem problemu. Po prostu Dawid dy sytuacja zmusi mnie do budzenia
potrzebuje ciągłej opieki i kontroli, go pół godziny wcześniej? Poza tym
a mając już 11 lat wchodzi w okres Dawid ma problemy z chodzeniem,

nie patrzy pod nogi, nie zwraca uwagi
na wystające z chodnika przeszkody.
Dawid ma zachwiania równowagi
– idąc prosto potrafi nagle skręcić
na jezdnię, a za rękę już jako 11-latek
nie chce być prowadzony. Na pokonanie odcinka od cmentarza do szkoły
potrzebujemy teraz pół godziny. Jeśli
PKP zamknie przejście, z którego korzystamy, na dotarcie do szkoły będziemy musieli poświęcić ponad godzinę. A przecież po drugiej stronie torów mamy nie tylko szkołę – korzystamy z wizyt u lekarza rodzinnego, neurologa, rehabilitanta. A dla mnie każdy kwadrans jest na wagę złota.
Co Pani powiedziałaby osobom, które
decydują o tym, czy przejście na ul.
Parkowej będzie zamknięte?
Monika Koblak: Na pewno prosiłabym, aby nie zamykali tej drogi, bo
pokonujemy ją nie raz, nie dwa, nie
trzy... Zamknięcie jej będzie proble-

mem nie tylko dla nas, ale jest dużo
podobnych rodzin – obok mamy kolejną szkołę. Nie tylko nam zamknięcie
przejazdu bardzo skomplikuje życie.
Dla kogoś, kto ma samochód, taka decyzja nie jest aż tak bolesna, jak dla

nas, bo my jesteśmy zmuszeni poruszać się pieszo.
Dziękuję za rozmowę.
MariusZkrasZEwski

Iwona Osypowicz,

wicedyrektor Powiatowego
Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie
Dzieci niepełnosprawne mają niższą wydolność, niż ich zdrowi rówieśnicy. Częściej zapadają na różne infekcje. Zaburzenia snu u dzieci autystycznych są przyczyną zmęczenia, rozdrażnienia, a tym samym problemów
w codziennym funkcjonowaniu w szkole i w domu. Autystycy często mają
swój schemat dnia, a także trasy, które pokonują. W związku z tym zmiany u niektórych dzieci urastają do ogromnych problemów, wywołując ataki złości, płaczu. Sytuacje takie są poważnym utrudnieniem w codziennym
funkcjonowaniu rodziny. Zamknięcie przejazdu nam, ludziom sprawnym,
może się wydawać nieistotną decyzją, ale w przypadku rodzin wychowujących dzieci niepełnosprawne jest dużym problemem.
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Centrum pomoże bezrobotnym
centrumintegracjispołecznejtopomysłnapomocosobomdługotrwalebezrobotnymwpowrocienarynekpracy.Placówka,doktórejpowstaniaprzygotowujesiępowiat,
byłabypierwszątakąplacówkąnaMazowszu.

Już od połowy ubiegłego roku starosta legionowski inicjował spotkania
z Fundacją Pomocy Wzajemnej „Barka”, która stworzyła Centrum Integracji Społecznej w Poznaniu, by skorzystać z doświadczeń, jakie Fundacja zebrała podczas tworzenia i prowadzenia placówki. Brali w nich
udział również przedstawiciele urzędów gmin i miast, ośrodków pomocy
społecznej, urzędu pracy oraz organizacji pozarządowych z powiatu legionowskiego. Kiedy pojawiła się szansa
pozyskania dodatkowych środków
na ten cel, Starostwo Powiatowe w Legionowie, Powiatowy Urząd Pracy
w Legionowie i Ośrodek Pomocy Społecznej w Legionowie oraz Stowarzyszenie Pomocy Potrzebującym „Nadzieja” w Legionowie przygotowało
wniosek aplikacyjny o środki unijne.
Projekt, przygotowany przez partnerów samorządowych i społecznych

zakłada utworzenie i funkcjonowanie
powiatowego Centrum Integracji Społecznej jako samorządowego zakładu
budżetowego. Budżet projektu ustalono na 1,7 mln zł. Wniosek o dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia
został złożony w odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez Mazowiecką
Jednostkę Wdrażania Projektów Unijnych w ramach Poddziałania 7.2.1
POKL – Aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. W przypadku uzyskania dofinansowania jego okres realizacji zaplanowano od kwietnia 2014 r. do czerwca 2015 r. Istotne
jest, iż bez względu na wyniki ogłoszonego konkursu koncepcja utworzenia powiatowego CIS będzie nadal
aktualna.
W pierwszym etapie projekt ma objąć 40 mieszkańców powiatu legionowskiego, w tym 20 kobiet i 20 mężczyzn, w wieku aktywności zawodowej (18-64 lata), zagrożonych wykluczeniem społecznym z co najmniej
jednej przesłanki wymienionej
w ustawie o pomocy społecznej.
Pierwszeństwo podczas rekrutacji
do projektu będą mieli podopieczni
ośrodków pomocy społecznej, długotrwale bezrobotni, kobiety (szczególnie samotnie wychowujące dzieci),
osoby z wykształceniem gimnazjalnym lub poniżej i zasadniczym zawodowym, z krótkim doświadczeniem
zawodowym, bez kwalifikacji zawodowych.

Fot. „szkoła Barki” centrum integracji społecznej, Poznań-zawady

P

oza wsparciem oferowanym
przez urząd pracy nie funkcjonują na większą skalę programy, które pozwoliłyby rozwiązywać
problemy bezrobotnych. Statystyki
pokazują, że blisko połowa osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Legionowie to osoby,
które pozostają bez pracy przez rok
lub dłużej. Realia zaś są takie, że im
dłuższy okres bezrobocia, tym trudniej wrócić na rynek pracy. Nie jest
to zjawisko wyjątkowe – podobnie
sytuacja wygląda również w innych
powiatach.

Praktyczna nauka zawodu podczas organizowanych przez cis warsztatów to jeden ze sposobów pomocy długotrwale bezrobotnym.

W ramach zajęć Centrum jego
uczestnicy otrzymają wsparcie psychologiczno-doradcze prowadzone
przez psychologa, pracownika socjalnego, prawnika oraz doradcę zawodowego. Każdy z nich będzie miał możliwość skorzystania ze szkolenia zawodowego dostosowanego do potrzeb
rynku pracy. Zaplanowano też warsztaty psychologiczne i szkolenie z metod aktywnego poszukiwania pracy,
kurs przedsiębiorczości oraz kurs
komputerowy. W ramach CIS prowa-

dzone będą 4 warsztaty zawodowe:
usług opiekuńczych, gospodarczo–porządkowy, gastronomiczny oraz
remontowo–budowlany,
gdzie
pod okiem instruktorów uczestnicy
CIS będą zdobywali doświadczenie
zawodowe, pozwalające zdobyć zatrudnienie na otwartym rynku pracy.
Uruchomienie CIS to również pozytywne zmiany, dotyczące szerszej
grupy, niż tylko uczestnicy projektu.
Lokalny rynek pracy zyska nowych

wykwalifikowanych pracowników,
zmniejszy się grupa podopiecznych
instytucji opieki społecznej, zmniejszą się negatywne psychospołeczne
skutki bezrobocia wśród rodzin
uczestników. Trzymajmy więc kciuki
za powodzenie projektu, bo jeśli ten
model działania się u nas sprawdzi,
łatwiej będzie pozyskiwać kolejnych
partnerów pośród gminnych ośrodków pomocy społecznej i przedsiębiorców, i realizować go na szerszą
skalę.
Jk/rG

zagraliśmy po raz 22.
Prawie 300 tys. zł zebrały sztaby z powiatu legionowskiego podczas 22. finału Wielkiej orkiestry Świątecznej Pomocy.
trach. Wszyscy stawiali na zdrowie
i walkę z cukrzycą, można było poradzić się dietetyka, kosmetyczki i fryzjera, zobaczyć pokaz capoeiry i usłyszeć Józefinki.
W gminie Serock działały dwa
sztaby – jeden w Jadwisinie, drugi
w Zegrzu – które zebrały ponad 26 000 zł. Podczas finału swoje
wyroby prezentowało Koło Gospodyń
Wiejskich z Dosina i Skubianki, pokazy dały Policja i Straż Pożarna, odbyły się loterie i licytacje, a na koniec,
tradycyjnie wystrzelone zostało
„światełko do nieba”.
W Jabłonnie wolontariusze uzbierali 7 377 zł podczas kwesty na ulicach gminy, a także podczas występów młodzieży z jabłonowskiego gimnazjum.
Tegoroczna akcja WOŚP pokazała,
że mieszkańcy powiatu legionowskiego mają wielkie serca, nadal gotowi
są nieść bezinteresowną pomoc najbardziej potrzebującym. W imieniu
Orkiestry dziękujemy i oczywiście zapraszamy za rok. SIE MA!
MarTaŻMiJEwska

Fot. um Legionowo

K

olejny Finał Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy odbył
się 12 stycznia, i znów do akcji
wkroczyły sztaby z całego powiatu legionowskiego. Również tym razem
odnieśliśmy sukces zbierając łącznie
288 902,5 zł.
W Legionowie grały cztery sztaby,
które łącznie zebrały 165 743,76 zł.
Działo się w szkołach, przedszkolach
i w Arenie. Odbywały się mecze, kiermasze, licytacje, pokazy, koncerty
i spektakle. Wieczorem można było
wziąć udział w ognisku i zobaczyć
„światełko do nieba”.
Wieliszew, który zebrał ponad 14 000 zł, połączył WOŚP z corocznym konkursem „Nasz Talent”.
Poza tym w skrzeszewskiej podstawówce wystąpiło wielu artystów,
wśród których znalazł się nawet iluzjonista. Chętni przebiegli dystans 10 km, a złotówki za każdy przebyty kilometr zasiliły konto Orkiestry.
W Józefowie, jedynym sztabie
w gminie Nieporęt, zebrano rekordową sumę 75 354 zł. Wśród atrakcji
znalazł się m. in. wyścig na ergome-

mimo niesprzyjającej aury wolontariusze prowadzili zbiórkę na ulicach Legionowa
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Chronimy życie
wszyscyzgadzamysię,żekobietaw ciążypowinnabyćchroniona
wszechstronniei w sposóbszczególny.a jednakdochodzi
do sytuacji,kiedyżyciei zdrowieciężarnej,a tymsamymdziecka,
sązagrożone.

Jeden z takich ośrodków – Dom Samotnej Matki i Dziecka w Legionowie,
przy ul. ks. J. Schabowskiego – prowadzą Siostry Urszulanki Najświętszej
Maryi Panny z Gandino. Placówkę
współfinansuje, realizując tym samym zadanie publiczne z zakresu pomocy społecznej, Powiat Legionowski. Instytucją stanowiącą nadzór jest
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie. Placówka Sióstr Urszulanek została wybrana w drodze
przeprowadzonego przez Powiat

w ubiegłym roku konkursu ofert, ale
Zgromadzenie prowadzi działalność
charytatywną w Legionowie od ponad sześciu lat.
W Domu Samotnej Matki i Dziecka
jednorazowo schronienie może znaleźć 6 osób dorosłych z dziećmi. Każdy przeznaczony do dyspozycji pensjonariuszy pokój jest przestronny
i wyposażony w oddzielną łazienkę.
Placówka jest częścią większej całości, jaką tworzy Centrum Promocji
Życia, w skład którego wchodzi również, poza Domem Samotnej Matki
i Dziecka, Świetlica Terapeutyczna „Próg Nadziei” (otwarta w 2012),
Niepubliczne Przedszkole, Mieszkanie Chronione i Stowarzyszenie „Źródło życia” (działa od 2007).

Dobra edukacja
– najlepsza inwestycja

Charyzmatem, czyli mówiąc językiem świeckich – „specjalizacją”, zakonu Sióstr Urszulanek jest wzorowanie się na postaci Maryi jako matki,
dlatego szczególną uwagę zwracają
one na właściwe wychowanie kobiet
i pomoc w dojrzewaniu do dorosłego
życia, do bycia rodzicem.

Gimnazjum z oddziałami dwujęzycznymi przy Liceum ogólnokształcącym im.
m. Konopnickiej w Legionowie rozpocznie działalność od września tego roku.
Władze powiatu legionowskiego zdecydowały się stworzyć tę placówkę jako
uzupełnienie oferty edukacyjnej na naszym terenie.

MariusZkrasZEwski

u

tworzenie oddziałów dwujęzycznych to zupełnie nowa, dotychczas nie proponowa-

na przez szkolnictwo publiczne
na naszym terenie, jakość w kształceniu młodzieży gimnazjalnej. W przy-

Fot. Panthermedia

Z

równie opiekuńczą troskliwością gotowi jesteśmy traktować
znajdujące się w trudnej sytuacji
życiowej matki samotnie wychowujące małoletnie dzieci. Zarówno one, jak
i ciężarne, podlegają szczególnej opiece. Znajduje to odzwierciedlenie w zapisach prawa, które przewiduje powoływanie specjalistycznych placówek
zajmujących się kompleksową ochroną kobiet i dzieci znajdujących się
w sytuacji kryzysowej. Co warto podkreślić, ustawodawca uwzględnił również przypadki, w których poszukującymi schronienia są ojcowie oraz inni
prawni opiekunowie małoletnich
dzieci.

W „Domu samotnej matki i Dziecka” w Legionowie
znajdują schronienie samotni rodzice
w potrzebie oraz ich pociechy.

Jan Grabiec, starosta legionowski
Jakość oferty edukacyjnej w placówkach prowadzonych przez Powiat Legionowski to jeden z naszych priorytetów. Chcemy, by młodzi ludzie mieli większy wybór w trakcie podejmowania decyzji o wyborze placówki, w której będą kontynuować naukę na poziomie gimnazjalnym. Utworzenie klasy dwujęzycznej oraz możliwość przyjmowania do niej młodzieży spoza obwodu
stanie się również dodatkową szansą dla młodzieży z pozostałych – poza Legionowem, gmin powiatu, które mają problemy z zapewnieniem odpowiedniej liczby miejsc w prowadzonych gimnazjach.

padku uczniów z Legionowa nie bez
znaczenia jest skrócenie drogi między miejscem zamieszkania ucznia
a nową szkołą. Droga do szkoły będzie też dla nich bardziej bezpieczna,
nie będzie bowiem konieczności
przekraczania dwujezdniowej ul.
Warszawskiej – drogi o bardzo dużym natężeniu ruchu.
W roku szkolnym 2014/2015 Powiat Legionowski planuje utworzyć
dwie pierwsze klasy gimnazjum,
w tym jeden oddział dwujęzyczny
z angielskim, jako językiem nauczania wybranych przedmiotów. Docelowo w gimnazjum, które wejdzie
w skład zespołu szkół (razem z liceum), uczyłoby się ok. 180 uczniów.
Statystyki dotyczące elektronicznej rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych, prowadzone przez legionowskie starostwo pokazują, że
w ostatnich dwóch latach około połowa absolwentów gimnazjów wybrała
szkołę poza terenem powiatu legionowskiego, głównie w Warszawie.
Dobra komunikacja z Warszawą sprawia, że dojazd do szkoły w stolicy
przestaje być problemem. Mamy nadzieję, że utworzenie oddziału dwujęzycznego w gimnazjum, a w dalszej
perspektywie również klas dwujęzycznych w liceum sprawi, że większa liczba młodych ludzi wybierze
naukę w szkołach ponadgimnazjalnych w naszym powiecie.
JaNusZkubicki
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Powiatowe wydatki 2014
blisko13milionówzłotychnainwestycjei2,5milionanawsparcieofiarprzemocy,samotnychmatekorazwsparciewychowankówpieczyzastępczejidomówdziecka
–takijestplanbudżetowyPowiatulegionowskiegona2014.

20

grudnia 2013 powiatowi
rajcy podjęli uchwałę,
przyjmującą budżet powiatu na kolejny rok. Ma on wynieść ponad 83 miliony złotych. Dochody powiatu szacowane są na ponad 75 milionów złotych. Największą pozycję
w tej kwocie stanowi udział w podatku od osób fizycznych i podatku
od osób prawnych, przewidywany
na 33,35 mln zł, blisko 20 mln to subwencje, następne w kolejności to dotacje celowe na zadania bieżące (10,6
mln zł), wpływy ze świadczonych
usług oraz pobieranych opłat (6,9 mln
zł) i dotacje na zadania inwestycyjne
(2,4 mln zł). Pozostałe środki to przychody, do których wliczają się wolne
środki na rachunku bieżącym powiatu oraz planowany kredyt.

znaczny odsetek budżetowych złotówek będzie przeznaczony na inwestycje zatruwa niestety świadomość, że
w przyszłym roku, o ile nie zmienią
się dotychczasowe przepisy, blisko 8
milionów złotych oddamy do budżetu
państwa jako, słynne już, „janosikowe”. To o ponad 600 tysięcy złotych
więcej niż w roku 2013. Gdyby nie ten
para podatek, wartość inwestycji powiatowych mogłaby wynieść w przyszłym roku 20 milionów złotych! Byłoby więcej środków na realizację inwestycji i nie trzeba by planować
ewentualnego zaciągnięcia kredytu
na pokrycie deficytu budżetowego.
Tymczasem trzeba dzielić co jest,
a potrzeb, jak zawsze, jest znacznie

iż nie było to łatwe zadanie, współpraca z Zarządem Powiatu w tym zakresie przyniosła mi dużo radości
i satysfakcji. Szczególnie, że był to
pierwszy od ponad 5 lat budżet powiatu, przy którego tworzeniu miałam przy jemność uczestniczyć.
– podsumowuje skarbnik.
Przez wszystkie trudności i procedury można jednak przebrnąć z sukcesem. Tak też stało się w przypadku
samorządowców z powiatu, którzy
opracowali i uchwalili budżet
na 2014 rok. Teraz rozpoczęła się jego realizacja
JoaNNa kaJdaNowicZ

Waldemar Jaroń, członek Zarządu Powiatu
Potrzeby finansowe jednostek budżetowych powiatu są duże. Zarząd musi wybierać tylko te, które są niezbędne. Wiemy to dobrze, że nie jesteśmy w stanie
jako Zarząd sprostać wszystkim potrzebom. Dla mnie były i są najważniejsze
sprawy oświaty. Wspólnie z panem Januszem Kubickim z udziałem dyrektorów szkół ustalamy wydatki na inwestycje, remonty, zakupy inwestycyjne. Ten
sposób potwierdził, że szkoły wspólnie decydują z Zarządem, jaki będzie ich
budżet na przyszły rok.
W mojej wieloletniej pracy w samorządzie powiatowym nigdy nie zabrakło pieniędzy na płace, godziny ponadwymiarowe, zajęcia pozalekcyjne. Myślę, że
i tym razem tak będzie.

Jan Grabiec, starosta legionowski
Planowanie budżetu to proces, wymagający pogodzenia potrzeb i oczekiwań
lokalnej społeczności z możliwościami finansowymi. Staramy się zawsze tak
zaplanować wydatki, by jak najlepiej wykorzystać każdą powiatową złotówkę
i zaspokoić jak najwięcej potrzeb naszych mieszkańców. Walczymy nadal, mimo gotowego planu finansowego, ubiegając się o środki zewnętrzne, by te nasze skromne możliwości zwiększać. W ostatnich latach byliśmy bardzo skuteczni, liczymy na to, że w tym roku pozyskamy dodatkowo kilka milionów
złotych.

Wydatki powiatu, obok zadań administracyjnych, to także środki
na działalność szkół, Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie, Domu Pomocy Społecznej, Powiatowego Urzędu Pracy, inspekcji sanitarnej, nadzoru budowlanego czy Państwowej Straży Pożarnej.
Najbardziej znacząca pozycja
wśród wydatków to zadania oświatowe. W przyszłym roku powiat przeznaczy na nie prawie 24 miliony złotych, co stanowi ponad 28% całego
budżetu powiatu. Kolejna znacząca
pozycja budżetu – blisko 17 milionów
złotych – to wydatki na zadania związane z szeroko pojętą polityką społeczną, obejmujące m.in. pomoc społeczną i ochronę zdrowia. Z tej kwoty 2,5 miliona jest przeznaczone
na dotacje na prowadzenie punktu informacyjno–konsultacyjnego dla
ofiar przemocy i mieszkania chronione dla trzech pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej, prowadzenie
domu samotnej matki i dziecka oraz
mieszkanie chronione dla pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej, jak również na wsparcie warsztatów terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych.
Na inwestycje w przyszłorocznym
budżecie powiatu legionowskiego
przeznaczono blisko 13 milionów złotych, co stanowi 15,5% budżetowych
wydatków. Miłą świadomość, że

więcej niż pieniędzy. Dlatego też
główną przesłanką, którą kierował
się Zarząd Powiatu przy doborze zadań inwestycyjnych była możliwość
ubiegania się o dofinansowanie ich
realizacji ze źródeł zewnętrznych
oraz możliwości udziału finansowego
gmin z terenu powiatu w kosztach
ich wykonania. Opracowanie planu
finansowego tak dużego organizmu,
jakim jest powiat, to proces żmudny
i skomplikowany. Potwierdza to
skarbnik powiatu Dorota Łyszkowska.
– Prace nad budżetem powiatu
na 2014 rok rozpoczęliśmy już
w sierpniu br., kiedy to Zarząd przyjął ogólne założenia uwzględniające
sytuację finansową powiatu oraz prognozy wskaźników makroekonomicznych na kolejne lata. W oparciu
o te założenia kierownicy jednostek
organizacyjnych przygotowali propozycje planów finansowych swoich
jednostek. Kolejny etap to prace Zarządu nad budżetem zwane potocznie „równoważeniem”, których celem było przede wszystkim znalezienie kompromisu pomiędzy nieograniczonymi potrzebami finansowymi
przy ograniczonych ustawowo źródłach ich finansowania w postaci dochodów publicznych. Zapewnieniu
środków na rozwój, w tym głównie
realizację inwestycji, przy jednoczesnym zachowaniu bezpiecznego poziomu zadłużenia powiatu. Pomimo,

Na inwestycje w 2014 roku
powiat wyda 15,5% swojego
budżetu.

NajwyższekwotowowydatkiPowiatulegionowskiegow2014r.wgklasyfikacjibudżetowej
oświata

28783248,00zł

ochrona zdrowia, pomoc społeczna

16751754,14zł

administracja publiczna

15416426,00zł

transport i łączność
bezpieczeństwo
gospodarka mieszkaniowa, działalność usługowa
kultura, kultura fizyczna i turystyka
rolnictwo, łowiectwo, przetwórstwo, gospodarka komunalna
i ochrona środowiska

12457526,00zł
4212620,00zł
1213800,00zł
889232,87zł
210746,18zł

Andrzej Szczodrowski, członek Zarządu Powiatu
Proponowany przez Zarząd Powiatu budżet na rok 2014 jest kompromisem pomiędzy potrzebami, a możliwościami finansowymi powiatu. Zaplanowane realne dochody zapewniają utrzymanie
wydatków bieżących, jak i sfinansowanie ważnych dla mieszkańców zadań. Niebagatelny wpływ
na konstruowanie budżetu ma wpłata do budżetu państwa „janosikowego”, którą to powiat płaci w niemałej kwocie, co znacząco ogranicza możliwości inwestycyjne. Partnerstwo i umiejętne wykorzystanie środków zewnętrznych pozwoliło na zaplanowanie szeregu istotnych inwestycji. Uważam, że budżet powiatu na 2014 rok jest realistyczny i finansowo zrównoważony, co daje możliwość jego skutecznej realizacji.
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Powiatowy TOP 10
2013rokobfitowałwważne,zpunktuwidzeniamieszkańcówpowiatu,wydarzenia.Niemalzkażdejdziedziny–inwestycji,sportu,kultury,oświaty.Poniżejprzedstawiamy
subiektywnyprzeglądnajważniejszych,najlepszych,naszymzdaniem,wydarzeńmijającegoroku.
siatkówka kobiet, w której dziewczyny
z siódemki Legionovia Legionowo
utrzymały się w debiutanckim sezonie w Orlen Lidze. Wreszcie piłkarze
Legionovii Legionowo awansowali
do II ligi piłkarskiej. Tak wysoko Legionovia nie była od dekady.

1.
Powiatowe inwestycje

2.
42 miliony złotych na opaskę

kanalizacyjną Jeziora Zegrzyńskiego

Szczęśliwie kończy się epopeja
związana z czystością wód Jeziora Zegrzyńskiego, trwająca kilkadziesiąt
lat. Początkiem szczęśliwego zakończenia było podpisanie w 2005 r. porozumienia w sprawie przejęcia działań
związanych z budową sieci kanalizacyjnej wokół jeziora. Jego stronami,
obok Starosty Legionowskiego, były
również gminy Wieliszew, Nieporęt
i Serock, Miasto Stołeczne Warszawa,
Samorząd Województwa Mazowieckiego, Wojewoda Mazowiecki, Miejskie
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Warszawie oraz Starosta Nowodworski. W 2013 r. udało się pozyskać ponad 33 miliony zł z UE
i od marszałka województwa na ten cel
liderom projektu – Nieporętowi i Serockowi. Teraz czekamy na wybudowanie sieci i czystszą wodę w jeziorze.

6.
Tu się dobrze żyje
Fot. High Fly Pictures

2013 to rok wielu bardzo ważnych
inwestycji powiatowych. Największe
tegoroczne zadanie to oczywiście
przebudowa ulic Parkowej, Jagiellońskiej i Sobieskiego w Legionowie
(z nowym rondem) wraz z budową
kanalizacji deszczowej obejmującej
tunel pod torami kolejowymi. Kolejne
drogowe inwestycje to rondo Cynkowa-Suwalna w Legionowie, most
w Łajskach, czy przebudowa ul. Kościelnej w Wieliszewie. Wyremontowany został także Powiatowy Zespół
Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie. Wreszcie inwestycja, która
dopiero się rozpoczęła, ale jest bardzo
ważna, w dodatku historyczna, gdyż
wszystkie gminy podpisały deklarację o współudziale w finansowaniu
rozbudowy wspomnianego PZSiPS.
W przyszłym roku niepełnosprawne
dzieci będą się uczyć w dużo lepszych warunkach i więcej ich będzie
można przyjąć do przedszkola.

3.
Powstanie Powiatowa Instytucja Kultury

Rada Powiatu Legionowskiego podjęła decyzję o powołaniu do życia Powiatowej Instytucji Kultury w ramach
której działać będzie biblioteka i centrum informacji turystycznej. To efekt
porozumienia pomiędzy starostą legionowskim Janem Grabcem a prezydentem Legionowa Romanem Smogorzewskim w sprawie udostępnienia
powiatowi budynków byłej Filii Nr 1
legionowskiej biblioteki. Placówka ma
wystartować 3 marca 2014 r.

z pięciu połączonych funkcjonalnie
pawilonów. Energia potrzebna np.
do oświetlenia i ogrzania obiektu ma
pochodzić m.in. ze źródeł odnawialnych. Powstanie takiego obiektu

Wyniki badań przeprowadzonych
przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego pokazały, że mieszkańcom
dobrze żyje się w powiecie legionowskim. Przeprowadzone badanie pokazało, że Powiat Legionowski znajduje
się wśród powiatów o bardzo wysokim wskaźniku rozwoju społecznego,
plasując się tym samym na dziesiątym miejscu w rankingu w Polsce.
Wyprzedziliśmy m.in. Wrocław,
Gdańsk czy powiat poznański.

Okazuje się, że warto uczęszczać
do szkół prowadzonych przez powiat
legionowski. Mamy bardzo dobre wyniki w skali kraju, co potwierdzają dane za 2013 rok.
Łącznie w szkołach prowadzonych
przez Powiat Legionowski (Liceum
Ogólnokształcące im. M. Konopnickiej w Legionowie, Powiatowy Zespół
Szkół Ponadgimnazjalnych im. J. Siwińskiego w Legionowie, Powiatowy
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im.
Wł. Wolskiego w Serocku) przystąpiło
do egzaminu maturalnego 325
uczniów, w tym 256 w liceach ogólnokształcących, 49 w technikach i 20
w liceum profilowanym a egzamin
ten zdało 299, tj. 92% wszystkich
uczniów.

9.
Karetka i ćwiczenia nad Zegrzem
Pierwsze w historii nie tylko powiatu legionowskiego, ale i Polski
ćwiczenia symulujące wodowanie samolotu pasażerskiego odbyły się
na jeziorze zegrzyńskim w ramach
obchodów 50-lecia istnienia Jeziora
Zegrzyńskiego oraz Dnia Ratownika.
Niezwykle wymagająca logistycznie
impreza została przeprowadzona bardzo sprawnie na terenie legionowskiego WOPR. Warto dodać, że nasi
woprowcy wzbogacili się w tym roku
także o nową karetkę wodną.

4.
Powstanie Centrum Badawcze
PAN w naszym powiecie

3 grudnia starosta legionowski Jan
Grabiec podpisał pozwolenie na budowę Centrum Badawczego PAN „Konwersja energii i źródła odnawialne”.
Inwestycja zostanie zrealizowana
na terenie gminy Jabłonna. Obiekt będzie zapleczem laboratoryjnym dla
placówek naukowych PAN, wyższych
uczelni, jak również dla jednostek badawczo-rozwojowych, powiązanych
tematycznie i posiadających bogate
doświadczenia w zakresie konwersji
energii i źródeł odnawialnych. Centrum powstanie na terenie o powierzchni 1,77 ha. Będzie składać się

8.
Dobrze uczymy

na terenie powiatu legionowskiego to
niewątpliwy prestiż, ale też nowe
możliwości rozwojowe dla naszego regionu. To także nowe miejsca pracy
i wsparcie dla specjalistów działających w branży odnawialnych źródeł
energii. a także szansa dla dzisiejszych uczniów – We współpracy z Instytutem Maszyn Przepływowych im.
Roberta Szewalskiego PAN w bieżącym roku szkolnym w Powiatowym
Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych
im. J. Siwińskiego w Legionowie uruchomiony został nowy kierunek
kształcenia, którego absolwenci będą
technikami urządzeń i systemów
energii odnawialnej. Część z nich może znaleźć zatrudnienie w Centrum
Badawczym PAN.

5.
Sportowe sukcesy
W 2013 roku zespoły, których działanie wspiera powiat legionowski odniosły sukcesy. Piłkarze ręczni KPR
Legionowo awansowali do PGNiG Superligi mężczyzn. To duży sukces,
zwłaszcza, że ten sport w klubowym
wydaniu w Polsce stoi na najwyższym
poziomie europejskim. Podobnie jak

7.
Wspólny bilet zostaje
Niezwykle ważne dla mieszkańców gmin powiatu legionowskiego
jest utrzymanie wspólnego biletu.
Dzięki zabiegom władz Legionowa,
Wieliszewa i powiatu z takiej możliwości korzystają mieszkańcy różnych
miejscowości.

10.
Jesteśmy więksi!
Wreszcie ostatnie ale nie najmniej
ważne – od 1 stycznia 2014 roku powiat legionowski się powiększył.
W granice Nieporętu została włączona część miejscowości Łąki, która
do tej pory znajdowała się w gminie
Radzymin w powiecie wołomińskim.
MP
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iNterWeNcJe mieszKańcóW

To trzeba
załatwić!

luty nr 37 2014

Już teraz na Dereniowej nie miną się dwa samochody. Kiedy prywatni właściciele przesuną
ogrodzenie (po prawej stronie) o metr wgłąb drogi, zgodnie z granicą swojej działki, do
posesji przy ulicy nie dojadą żadne służby komunalne.

dereniowatoślepauliczkaw Jabłonnie.dodatkowoformalnienie
maw niąwjazdu–w połowiejesttoprywatnadziałka.Mieszkańcy
ul.dereniowejw Jabłonniesązmęczeniwieloletniąwalką
o uregulowaniekwestiidojazdudo ichposesji.

agatalindner,
sołtysJabłonny,
radnagminyJabłonna

P

o docierających do nas sygnałach, dotyczących problemów
z załatwieniem tego palącego
dla nich problemu, zwróciliśmy się
do sołtysa wsi Jabłonna i jednocześnie radnej gminy Jabłonna Agaty
Lindner o wyjaśnienia.
Uregulowanie stanu własności na ul.
Dereniowej w Jabłonnie trwa już od kilku lat. Dlaczego ta sprawa nie została
dotąd załatwiona?
Uporządkowanie stanu prawnego
ul. Dereniowej w Jabłonnie to jedna
z ważniejszych kwestii, nad którą rada gminy Jabłonna obradowała
w ubiegłym roku. To szczególnie bolesny temat, gdyż rada zajmuje się

nią już od dwóch kadencji. Mieszkańcy, którym gmina kiedyś wydała warunki zabudowy i na tej podstawie
otrzymali pozwolenia na budowę
swoich domów mają tam nie lada problem. Na etapie wydawania decyzji
administracyjnych nikt w urzędzie
gminy nie zauważył, że właściciele
nieruchomości przy ul. Dereniowej są
pozbawieni dojazdu do swoich posesji. Jest to ślepa ulica, a wjazd do niej
jest prywatną własnością. Mieszkańcy od wielu lat walczą o to, by gmina
przejęła ten brakujący odcinek drogi
z rąk prywatnych właścicieli.
Dlaczego załatwienie tej sprawy trwa
tak długo?
Połowicznie udało się tego dokonać.
Jedną stronę drogi radni postanowili
wykupić. Na sesji podjęliśmy odpowiednią uchwałę. Nie udało nam się
jednak uzyskać odpowiedzi, dlaczego
w tym samym czasie nie została wykupiona druga strona drogi, co załatwiło by sprawę. Mieszkańcy, którzy
uczestniczyli w posiedzeniu Komisji
Rozwoju w sierpniu 2013 dostali
od pani wójt zapewnienie, że dalszym
wykupem zajmie się we wrześniu.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla Jabłonny ulica Dereniowa ma szerokość 12 m. Na początkowym odcinku drogi pas gruntu o szerokości niespełna 3 m jest w samoistnym posiadaniu gminy (czyli ma
nieuregulowany stan prawny). Pozostałe ponad 8 metrów szerokości drogi zaplanowanej w MPZP stanowi własność prywatnych właścicieli. Zgodnie z art. 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
w przypadku, gdy w związku z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmianą korzystanie z nieruchomości lub jej części w dotychczasowy sposób lub zgodny z dotychczasowym przeznaczeniem stało się niemożliwe bądź istotnie ograniczone, właściciel może żądać od gminy odszkodowania za poniesioną rzeczywistą
szkodę albo wykupienia nieruchomości lub jej części.
Plan miejscowy dla części Jabłonny, w której znajduje się ulica Dereniowa, został uchwalony w lipcu 2006 roku.

Niestety do tej pory odpowiednia
uchwała nie trafiła pod obrady rady
gminy, a sprawy stanęły w miejscu.
Co na to mieszkańcy ul. Dereniowej?
Zarówno oni, jak i właściciele działki drogowej są już zniecierpliwieni takim tempem załatwiania spraw.
W ostatnim czasie wpłynęło do urzędu gminy pismo właściciela nieruchomości pozostałej do wykupu, w którym twierdzi, że jeżeli gmina nie podejmie stosownych działań by tę działkę wykupić, będą zmuszeni zblokować ul. Dereniową w obrębie swojej
działki. A to uniemożliwi dojazd

do posesji przy Dereniowej wozom
asenizacyjnym, śmieciarkom oraz
utrudni ruch samochodowy. Obecny
stan sprawy powoduje również, że
w ulicy nie może zostać wybudowana
kanalizacja sanitarna, choć jej projekt
dla tej części Jabłonny jest gotowy.
A co Pani zrobiła by pomóc mieszkańcom Dereniowej?
Praktycznie na każdym posiedzeniu komisji rozwoju i sesji rady gminy przypominam o sprawie i składam
wnioski o jej załatwienie. W ubiegłym
roku wraz z radą sołecką Jabłonny
złożyliśmy wniosek do budżetu gmi-

ny na ten rok, by zabezpieczyć pieniądze na wykup fragmentu ul. Dereniowej, który nadal pozostaje prywatną
własnością. Co istotne, rada gminy
jest przychylna temu, aby sprawę wykupu załatwić i nie wiadomo co stanowi przeszkodę. Każda ze stron (radni, mieszkańcy, właściciel) uzyskują
różne odpowiedzi w tej samej sprawie.
Nadal zamierzam naciskać na rozwiązanie tej kwestii. Mam nadzieję,
że wykup drugiej części drogi zajmie
urzędowi gminy mniej niż kolejnych
osiem lat.

Pieniądze na rozwój

P

ierwszy z projektów, „E-biznes
szansą rozwoju gospodarczego
obszaru Lokalnej Grupy Działania (LGD) „Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego” skierowany będzie
do nieaktywnych zawodowo mieszkańców siedmiu gmin należących do LGD
(Jabłonny, Nieporętu, Wieliszewa, Serocka, Somianki, Dąbrówki i Radzymina), a także przedsiębiorców działających w branży turystycznej i agroturystycznej na tym terenie. Obejmie organizację szkoleń z zakresu tworzenia e-commerce i rozwoju e-commerce.
Celem drugiego pt. „O architekturze w duchu zrównoważonego rozwoju” jest promocja nowoczesnych, ekologicznych i ekonomicznych technolo-

gii budowlanych, a także podtrzymanie lokalnych tradycji architektonicznych i urbanistycznych obszaru LGD
poprzez organizację działań edukacyjnych. Skierowany jest on do urzędników zajmujących się planowaniem
przestrzennym, mieszkańców oraz
przedsiębiorców i organizacji pozarządowych działających w dziedzinie
ekologii, ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju.
– Projekt związany z prowadzeniem działalności gospodarczej
przy wykorzystaniu Internetu to
szansa na nowe miejsca pracy, które
przeszkoleni mieszkańcy i przedsiębiorcy będą mogli utworzyć rozwija-

Fot. Paweł Kozarzewski

20 stycznia starosta legionowski i marszałek
województwa mazowieckiego podpisali dwie
umowy na dofinansowanie projektów
wspierających rozwój gospodarczy powiatu.
ich łączna wartość wynosi ponad 109 tys. zł.

Planowanie przestrzenne to jeden z fundamentów dobrej jakości życia. zarówno z punktu widzenia funkcjonalności, jak i estetyki rozwiązań
w naszym otoczeniu.

jąc swoją aktywność – mówi starosta
Jan Grabiec. Drugi z projektów kładzie nacisk na kwestię, która jest
podstawą dobrej jakości życia
– na ład przestrzenny i estetykę otoczenia. Wiele problemów mieszkańców bierze się z braku, bądź niewłaściwie przygotowanych miejscowych
planów zagospodarowania prze-

strzennego. Chcemy, by ich ogromne
znaczenie dla lokalnej społeczności
dostrzegali i rozumieli wszyscy biorący udział w ich tworzeniu: zarówno
urzędnicy, jak i mieszkańcy. Szerzenie tej świadomości przyczyni się być
może również do tego, by ci ostatni
chętniej brali udział w procesie tworzenia planów, uczestnicząc w obo-

wiązkowo organizowanych w tym zakresie konsultacjach społecznych.
– mówi starosta.
Wartość projektów wynosi odpowiednio 80.442 oraz 28.960,80 zł. Informacji o możliwości skorzystania
z nich udziela Wydział Planowania
i Rozwoju legionowskiego starostwa.
adk
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Iwona Górska,

lekarz pediatra, przewodnicząca komisji
Rodziny, Zdrowia i Spraw Społecznych
Rady Powiatu w Legionowie

blisko2,5tysiącaosóbskorzystałowzeszłymrokuzofertyprofilaktykizdrowotnej,przygotowanej
przezpowiatwramachprogramupromocjizdrowia.

Fot. a. cegielski

Programy Promocji Zdrowia, realizowane ze środków Powiatu Legionowskiego są dobrym uzupełnieniem wciąż niedoskonałej i zbyt ubogiej oferty takich działań z NFZ oraz innych instytucji zajmujących się
ochroną zdrowia. Myślę, że programy powiatowe dobrze wpasowały się
w zapotrzebowanie mieszkańców naszego regionu. Osoby, które z nich
korzystały pozytywnie oceniły tematykę, zakres, sposób prowadzenia
tych projektów. O programie badań USG dla dzieci, szkole rodzenia,
o promocji zdrowia w szkołach i przedszkolach słyszę pozytywnie także w swojej praktyce zawodowej. Są to działania, które powinny być
kontynuowane co roku, gdyż zadań w zakresie profilaktyki i promocji
zdrowia wciąż jest za mało. Wciąż też niestety zbyt mała jest w naszym
społeczeństwie świadomość, która wpływa na odpowiednie zachowania
prozdrowotne. W ten sposób wpływa się też na pogłębienie tej świadomości.

W

ubiegłorocznym powiatowym
programie promocji zdrowia
wzięło udział 1528 dzieci
i młodzieży, 32 pary przyszłych rodziców oraz 874 dorosłych mieszkańców
powiatu legionowskiego. Szeroka formuła prowadzonego przez powiat programu sprawiła, że prawie każdy mógł
znaleźć coś dla siebie. Najmłodszymi
uczestnikami były dzieci, które jeszcze
w brzuszkach swoich mam uczestniczyły z rodzicami w Powiatowej Szkole
Rodzenia. Trzy i czterolatki z najmłodszych grup publicznych przedszkoli
podczas warsztatów Dbam o Zdrowie
uczyły się jak dbać o higienę jamy ust-

nej oraz dowiadywaly się co jeść, aby
zdrowo rosnąć. Pilotażowy program
„Pomóż mi latać”, adresowany do dzieci w wieku do 6 lat pokazał rodzicom,
że warto jest skonsultować ze specjalistami, czy rozwój psychoruchowy ich
pociech przebiega prawidłowo.
Wszystkie dzieci zostały indywidualnie przebadane przez psychologa i logopedę, a ich rodzice otrzymali szczegółowe wskazówki do ewentualnego
dalszego postępowania. Zarówno
przedszkolaki, jak i ich koledzy z początkowych klas szkół podstawowych
zostali zaproszeni do rywalizacji na teatrzyki z higienicznym morałem.

kru, cholesterolu i ciśnienia krwi.
Efektem tych akcji jest wykrycie nieprawidłowych wyników badań u prawie 300 osób. Dla pacjentów to sygnał,
że pora zainteresować się własnym
zdrowiem, co najlepiej zacząć od kontaktu ze specjalistą oraz zmiany stylu
życia na zdrowszy. W ramach progra-

ność profilaktyczną innych podmiotów m.in. w szerzenie idei krwiodawstwa z Polskim Czerwonych Krzyżem, edukację antynikotynową dzieci i młodzieży wraz z Powiatową Stacją Sanitarno–Epidemiologiczną, czy
propagowanie idei przeszczepów
szpiku z Fundacją DKMS. Pozytywne

mu powiat zadbał też o zdrowe piersi
mieszkanek, adresując do nich akcje
badań mammograficznych i USG. Dla
seniorów zmagających się z różnego
rodzaju chorobami przewlekłymi skierowany był dwumiesięczny program
zajęć sportowych pod nazwą „Aktywność w każdym wieku”, poprzedzonych badaniami określającymi ogólny
stan zdrowia uczestników. Dzięki
współpracy z Gminą Wieliszew, w tej
edycji programu mogło wziąć udział
dodatkowo 14 mieszkańców gminy.

opinie i zainteresowanie, jakim cieszyły się wszystkie proponowane
przez powiat świadczenia pokazały,
że mieszkańcy powiatu legionowskiego mają coraz większą świadomość zdrowotną. Zdają sobie sprawę,
że są jednocześnie żonami, mężami,
rodzicami czy dziadkami, a ich zdrowie jest ważne nie tylko dla nich, ale
również dla ich bliskich. Dlatego też,
jako organizatorzy Powiatowego Programu Promocji Zdrowia, corocznie
zapraszamy do skorzystania z bezpłatnych świadczeń profilaktycznych, które mogą uratować nasze
zdrowie i życie.

Badania i konkursy
V edycja konkursu „Zdrowie w Bajce” zgromadziła na scenie sali widowiskowej legionowskiego ratusza rekordową liczbę uczestników. Swoje artystyczne talenty w przedstawieniach
na temat zdrowia i zdrowego stylu życia zaprezentowały dzieci z 43 grup
przedszkolnych, zerówkowych i szkolnych. To ponad czterystu najmłodszych mieszkańców powiatu.
Pełnoletni mieszkańcy mieli możliwość skorzystania z oferty badań profilaktycznych. Do nich adresowane były badania laboratoryjne poziomu cu-

Wspólnie dla ratowania życia
Oprócz wymienionych świadczeń,
powiat włączył się również w działal-

JolaNTaGrZybowska

PowiatowyProgramPromocjiZdrowiaw2013rokuwliczbach

Ksenia Męzia,

Elżbieta Pietrzykowska,

nauczycielka w Szkole Podstawowej
im. T. Kościuszki w Wieliszewie

uczestniczka programu „Aktywność w każdym wieku”

Ten konkurs to wspaniała zabawa. Niezwykła – bajkowa atmosfera, niezapomniany klimat, ciekawe nagrody, a co najważniejsze nauka i wiedza zaproponowana
milusińskim w formie zabawy.

Indywidualne podejście do każdej osoby, bieżące dostosowanie ćwiczeń do możliwości, zainteresowanie postępami oraz efekty w postaci większej sprawności fizycznej
i lepszych wyników badań. To wszystko otrzymałam
uczestnicząc w programie. Jestem bardzo zadowolona.

szkoła rodzenia
aktywność w każdym wieku
zdrowie w bajce
Dbam o zdrowie
Pomóż mi latać
Dni walki z cukrzycą

32 pary
40 osób
430 dzieci
877 dzieci
221 dzieci (wykryto 183 nieprawidłowości)
222 pacjentów (110 podwyższonych wyników,

Dni dla serca

318 pacjentów (186 podwyższonych wyników,

mammografia
usG piersi

119 pacjentek (20 wykrytych zmian i nieprawidłowości)
111 pacjentek (36 wykrytych nieprawidłowości)

u 2 osób diabetolog zdiagnozował cukrzycę)
u 12 osób kardiolog zdiagnozował chorobę serca)
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Młodzi – społecznie
aktywni
wielesięmówiipiszeotym,żedzisiejszamłodzieżjestaspołeczna,istniejedlaniejtylkowirtualne
życiewinternecie.aktywnośćmłodychludzizMichałowa-regionowazaprzeczatejobiegowejopinii.

założyciele Klubu młodzieżowego w michałowie-regionowie. od lewej: sebastian Pontek (wiceprzewodniczący), marcin czech (przewodniczący), Karolina
Wojciechowska, Paulina Pisarek (sekretarz), mateusz Karlak (skarbnik), tomasz sołtys, mikołaj Krawczewski, Daniel Wróblewski (z przodu).
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stycznia 2014 roku w Domu
Ogrodnika w Michałowie-Reginowie, z inicjatywy
młodzieży i Zarządu TPM-R, odbyło
się Zebranie Założycielskie Klubu
Młodzieżowego. Główne motto tej inicjatywy to zorganizowanie naszej michałowskiej młodzieży, tej która już
się „zadomowiła” na naszym sołeckim boisku i innych obiektach kulturalnych i sportowych.
Jako „luźna” grupa, bliżej nie określona, nie była i nie mogła być poważnie traktowana przez nikogo. Taki
stan powodował brak jakiejkolwiek
odpowiedzialności za wszystko to, co
się na tych obiektach działo i dzieje
oraz za stan techniczny i sanitarny.
Po prostu, kiedy brakuje odpowiedniego emocjonalnie i faktycznie zaangażowanego gospodarza, to żadne
działania administracyjne nie załatwią wszystkiego. Klub Młodzieżowy
chce być takim dobrym gospodarzem.
Kiedy w sierpniu 2013 podczas suszy jako Towarzystwo zainterweniowaliśmy w obronie boiska, zagrożonego całkowitym wyschnięciem (ponieważ samorząd sołecki na to nie reagował). Widzieliśmy jak liczna grupa wspaniałej młodzieży z przerażeniem na to wyschnięte boisko patrzyła. Po akcji ratowania przez ciągłe
trzydniowe podlewanie, kiedy trawa

zaczęła się zielenić, widać było wielką wdzięczność w ich oczach, dla ludzi którzy tego dokonali. Przy tej okazji zaczęliśmy z tą młodzieżą rozmawiać zadając pytania o to, co oni myślą na ten temat. Czy ktoś poza nami
się nimi zainteresował? Czy chcieliby
się zorganizować? Jak widzą swoją
przyszłość na tych obiektach?
Odpowiedzi było wiele. Chcieliby
czuć się tu swobodnie, jednak
pod pewną ojcowską opieką, która dawałaby im poczucie dbałości i bezpieczeństwa. Jak dotąd twierdzili, nikt
tak naprawdę się nimi nie zainteresował, ani też nie rozmawiał. My byliśmy pierwsi, którzy po rozmowie zaproponowali pomoc w zorganizowaniu jakiegoś klubu czy drużyny.
Po tych rozmowach przedstawiciele
Towarzystwa Przyjaciół Michałowa-Reginowa, zorganizowali spotkanie
na boisku i sporządzili pierwszą listę
zainteresowanych organizacją.
Teraz, wykorzystując tę listę i potencjał ludzki w niej zawarty, postanowiliśmy jako Towarzystwo udzielić
pomocy organizacyjnej w powołaniu
Klubu Młodzieżowego, obejmując go
również naszym patronatem. Jest to,
zgodnie z przyjętym regulaminem,
organizacja niezależna i suwerenna
w swoim merytorycznym działaniu.
Patronat TPM-R, będzie się jedynie
ograniczał do udzielania pomocy or-

ganizacyjnej, bez ingerencji w działalność członków Klubu.
Założyciele Klubu chcą powiększać
swoje szeregi o kolejnych członków.
Planują utworzenie drużyn sportowych, zespołów zainteresowań i grup
tematycznych, które będą pogłębiać
swoje zainteresowania, spędzać wolny czas na pozytywnych zajęciach,
wykorzystując już istniejące obiekty
w naszym sołectwie i gminie zgodnie
z potrzebami.
Osobiście bardzo kocham młodzież
i wiele dla niej jestem zdecydowany
poświęcić, tylko dla tego, żeby się prawidłowo rozwijała, była szczęśliwa
i wyrastała na porządne obywatelskie
społeczeństwo.
Młodych ludzi, zainteresowanych
przyłączeniem się do Klubu, zachęcam do kontaktu z członkami jego zarządu, do których można zgłaszać
wszelkie wnioski i potrzeby, dotyczące działania organizacji. Są to: Marcin
Czech – przewodniczący, Sebastian
Pontek – wiceprzewodniczący, Paulina Pisarek – sekretarz, Mateusz Karlak – skarbnik, Marcin Wojciechowski – członek.
W sprawie wstąpienia do Klubu
Młodzieżowego należy zgłaszać się
do przewodniczącego – Marcina Czecha tel. 508 125 621.
MiEcZysławbErdowski

Opłaty środowiskowe
po nowemu
uwagaprzedsiębiorcy!odstycznia2014r.zmieniłsięsystem
naliczaniaopłatśrodowiskowych.

O

d 1 stycznia 2014 r. zaczęła
obowiązywać zmiana systemu
naliczania opłat środowiskowych z półrocznego na roczny, wynikająca z modyfikacji zapisów ustawy
Prawo ochrony środowiska (Poś)
w art. 9 ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce (Dz. U. z 2012 r., poz. 1342).
Zgodnie z nowym brzmieniem
art. 285, 286, 287 i 289 Poś podmioty korzystające ze środowiska
naliczają i wnoszą opłaty za korzystanie ze środowiska oraz składają
marszałkowi województwa „Wykazy zawierające zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat” za dany rok
kalendarzowy, począwszy od 2013
roku, w terminie do dnia 31 marca
następnego roku. Innymi słowy
wykazy i opłaty za korzystanie ze
środowiska za 2013 rok należy
przesyłać do urzędu marszałkowskiego do 31 marca 2014 r. Należy
też pamiętać, że nie wnosi się
opłat rocznych za dany rodzaj korzystania ze środowiska w przypadku, gdy ich wysokość nie przekroczy kwoty 800 zł.

O tym, kto i za co powinien odprowadzać opłaty środowiskowe,
można dowiedzieć się z artykułu
pt. „Opłaty środowiskowe bez tajemnic”, który ukazał się w Kronice Mazowieckiej nr 9 z 2013 r. (piśmie Samorządu Województwa
Mazowieckiego). Jego treść jest
również dostępna na stronie internetowej www.powiat-legionowski.pl w informacji pod tytułem
„Opłaty środowiskowe – uwaga
zmiany!” opublikowanej w dziale
„aktualności” 19 grudnia 2013 r.
i informacji „Przypominamy
o zmianie w naliczaniu opłat środowiskowych”
opublikowanej
na stronie powiatu 27 stycznia 2014 r.
adk

Na lód – katamaran
Nowy katamaran do celów ratownictwa
wodnego przekazał w przeddzień wigilii Bożego
Narodzenia strażakom z Powiatowej Komendy
Państwowej straży Pożarnej w Legionowie
starosta legionowski.

B

ezpieczeństwo to jeden z priorytetów władz powiatu legionowskiego. W ramach możliwości finansowych powiatowego budżetu sukcesywnie doposażane są
służby, odpowiedzialne za jego zapewnienie mieszkańcom. 23 grudnia 2013 Jan Grabiec uroczyście
przekazał legionowskim strażakom
nową łódź ratowniczą, która będzie
im służyć w akcjach przeprowadzanych na Jeziorze Zegrzyńskim.
Katamaran ratowniczy to mobilny system ratowniczy przeznaczony
do działań ewakuacyjnych w warunkach wodno-lodowych, w których głównym czynnikiem utrudniającym dotarcie do poszkodowanego jest załamywanie i dryfowanie
lodu lub długa droga wodna pomiędzy stałym brzegiem a lodem. Zapewnia swobodne przemieszczanie
po wodzie i lodzie, wyjazd z wody
na lód i odwrotnie.
Dzięki nowemu nabytkowi ratownikom łatwiej będzie prowadzić akcje ewakuacyjne w warunkach wodno-lodowych. Katamaran ma funk-

cję niszczenia lodu o słabej nośności, dzięki czemu może łatwiej przemieszczać się w stronę lodu „bezpiecznego”. Może też pokonywać
wodę o prędkości nurtu do 6 km/h,
przedzierać się przez nienośne
struktury lodowe oraz twardy lód
na dystansie kilku kilometrów. Łódź
na zlecenie starostwa została przystosowana do przewozu lekkim wozem strażackim.
W uroczystości uczestniczyli
oprócz strażaków policjanci z Komisariatu Rzecznego i ratownicy z Legionowskiego WOPR, którzy na co
dzień ściśle współpracują przy zapewnieniu bezpieczeństwa na Jeziorze Zegrzyńskim. Oby akcji ratowniczych było jak najmniej.
Jk
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Dane teleadresowe
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
Geodeta Powiatowy 22 7640 120
Ewidencja gruntów gm. Serock
22 7640 106
Ewidencja gruntów gm. Nieporęt
22 7640 108
Ewidencja gruntów gm. Jabłonna
22 7640 109
Ewidencja gruntów gm. Legionowo
22 7640 110
Ewidencja gruntów gm. Wieliszew
22 7640 112
Gospodarka Nieruchomościami
22 7640 118 (119, 121)
Powiatowy Ośrodek
Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej
tel. 22 764 01 56,
tel./fax 22 784 38 29
Naczelnik 22 7640 160
Składnica map 22 7640 161
Zespół Uzgadniania
Dokumentacji 22 7640 111

Wydział Inwestycji i Drogownictwa
22 7640 512, 22 7640 513
Naczelnik 22 7640 514
Zajęcia pasa drogowego, budowa zjazdu z drogi, wydawanie pozwoleń
na przejazd pojazdów przekraczających wielkości określone w odrębnych przepisach

Paszporty i zaproszenia dla
cudzoziemców 22 774 33 90
ul. Piłsudskiego 41, 05-120 Legionowo
(budynek ratusza miejskiego)
Obsługa interesantów: przyjmowanie
wniosków paszportowych i o wydanie
zaproszenia: poniedziałek - 8.00 - 17.30
wtorek - piątek - 8.00 - 15.30

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

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

Wydział Promocji i Rozwoju
Społecznego
Naczelnik 22 7640 594
Rzecznik prasowy 22 7640 505
Promocja, kultura 22 7640 595 (554)
Sport, stowarzyszenia i fundacje
22 7640 555
Zdrowie, stowarzyszenia i fundacje
22 7640 504 (593)
Turystyka 22 7640 554 (504)
promocja@powiat-legionowski.pl
zdrowie@powiat-legionowski.pl
jezioro@zegrzynskie.pl
Wydział Planowania i Rozwoju
22 7640 425 (426)
fundusze@powiat-legionowski.pl
Referat Zarządzania
Środowiskiem
22 7640 125, 22 7640 126
Kierownik 22 7640 123
Powiatowy Koordynator
ds. Łowiectwa 22 7640 125
dyżury w środy w godz. 9.00 - 13.00
pok. 125 na I piętrze
Referat Edukacji
22 7640 206
Kierownik 22 7640 218
Referat Zarządzania Kryzysowego
22 7640 417
Kierownik 22 7640 415
Wydział Administracyjno-Kadrowy
Kadry 22 7640 427 (477)
Naczelnik 22 7640 429
Wydział Obsługi
Naczelnik 22 7640 422
Informatyk 22 7640 412
Rzeczy znalezione, zbiórki
publiczne, sprowadzanie
zwłok z zagranicy 22 7640 471
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Wydział Finansowo-Księgowy
Główny Księgowy
tel. 22 7640 507, 22 7640 508
22 7640 510, 511

JEdNosTkiorGaNiZacyJNE
PowiaTu
Powiatowy Inspektorat
Nadzoru Budowlanego
ul. gen. Wł. Sikorskiego 11
05-119 Legionowo
tel./fax 22 774 51 53, 22 7640 379
pinbleg@onet.pl
Pozwolenia na użytkowanie,
zgłoszenia rozpoczęcia
i zakończenia budowy, samowole
budowlane, utrzymanie obiektów
budowlanych, kontrole budów
Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna
ul. gen. Wł. Sikorskiego 11
05-119 Legionowo
tel. 22 774 15 76, fax 22 774 02 52
legionowo@psse.waw.pl
www.legionowo.psse.waw.pl
Sprawowanie nadzoru
nad warunkami higieny środowiska,
higieny pracy w zakładach pracy,
szkołach i innych placówkach
oświatowo-wychowawczych,
ośrodkach wypoczynkowych
i rekreacyjnych, zdrowotnymi
żywności i żywienia, itp.
Powiatowy Urząd Pracy
ul. gen. Wł. Sikorskiego 11
05-119 Legionowo
22 7640 305, fax 22 774 22 88
wale@praca.gov.pl
www.puplegionowo.pl
Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie
ul. gen. Wł. Sikorskiego 11
05-119 Legionowo
tel/fax. 22 784 83 33, 22 7640 299
Dyrektor 22 7640 202
Zespół ds. osób niepełnosprawnych
22 7640 201
Rodziny Zastępcze 22 7640 203
Poradnictwo 22 7640 204
pcpr.legionowo@wp.pl
www.legionowo.pcpr.pl
Legitymacje dla osób
niepełnosprawnych:
ul. Sowińskiego 4, 05-120 Legionowo
22 767 07 69
Udzielanie pomocy w zakresie
poradnictwa rodzinnego, terapii
rodzinnej, pracy socjalnej,
oragnizowanie opieki w rodzinach
zastępczych, organizowanie
i prowadzenie lub zlecanie

prowadzenia placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz sprawowanie nadzoru nad ich funkcjonowaniem

fax 22 782 74 98
wolskiserock@op.pl
wolski-serock.edu.pl

Dom Pomocy Społecznej
„Kombatant”
ul. Jagiellońska 71
05-120 Legionowo
22 766 45 00
dyżurna pielęgniarka wew. 108
fax 22 766 45 02
kombatantleg@poczta.onet.pl
Przeznaczony dla osób starszych,
w szczególności dla kombatantów.
Skierowanie na pobyt stały wydają
dyrektorzy ośrodków pomocy
społecznej, właściwi dla miejsca
zamieszkania osób zainteresowanych

Liceum Ogólnokształcące im. Marii
Konopnickiej w Legionowie
ul. Piłsudskiego 26
05-120 Legionowo
tel. 22 774 27 24, 22 784 40 42
fax 22 774 27 24
lo_konopnicka@wp.pl
konopnicka.eu.org

Poradnia PsychologicznoPedagogiczna w Legionowie
ul. Jagiellońska 2
05-120 Legionowo
tel./fax 22 774 38 14
poradnia@ppplegionowo.pl
www.ppplegionowo.pl
Placówka oświatowa świadcząca
pomoc psychologiczno-pedagogiczną
dla dzieci, młodzieży i ich rodziców
i wychowawców. Działalność
diagnostyczna, terapeutyczna
i doradcza z zakresu problematyki
psychologicznej, pedagogicznej
i logopedycznej.
Wydawanie orzeczeń i opinii.
Powiatowy Zespół Szkół i Placówek
Specjalnych w Legionowie
ul. Jagiellońska 69
05-120 Legionowo
tel./fax 22 774 27 63
zssleg@interia.pl
www.pzszsl.republika.pl
Powiatowy Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych im.
Włodzimierza Wolskiego
w Serocku
ul. Wł. Wolskiego 8
05-140 Serock
tel. 22 782 71 01

Powiatowy Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych im. Jerzego
Siwińskiego w Legionowie
ul. Targowa 73 A
05-120 Legionowo
tel. 22 774 28 72
tel/fax 22 774 40 96
wiolett_wuszt@wp.pl
www.pzsplegionowo.edupage.org
Komenda Powiatowa Państwowej
Straży Pożarnej w Legionowie
ul. Mickiewicza 11
05-120 Legionowo
tel. 22 774 28 28, 22 774 35 31
fax. 22 774 28 88
legionowo@mazowsze.straz.pl
Niepubliczny Zakład Opieki
Zdrowotnej „Legionowo”
ul. Sowińskiego 4
05-120 Legionowo
centrala 22 774 51 51,
Nocna i świąteczna opieka
zdrowotna
tel. 22 767 07 67
Poradnia Leczenia Uzależnień
22 774 51 51 w. 21 lub 38
sekretariat@nzozlegionowo.pl
www.nzozlegionowo.pl
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„złotko” w olszewnicy
z najmłodszymi kibicami z przedszkola i szkoły
w olszewnicy starej spotkała się 28 stycznia Luiza
złotkowska – reprezentantka polski w łyżwiarstwie szybkim
na igrzyskach zimowych w soczi.

N

a zaproszenie dyrektor szkoły
Małgorzaty Wyszyńskiej i społecznego menedżera panczenistki Piotra Wyszyńskiego w spotkaniu uczestniczyli również starosta legionowski Jan Grabiec, wójt gminy
Wieliszew Paweł Kownacki i prezydent
Legionowa Roman Smogorzewski.
Luiza opowiedziała dzieciom o planach na najbliższe dni przed wyjazdem do Soczi, m.in. o tym, że za dwa
dni cała reprezentacja Polski spotka
się na śniadaniu z Prezydentem RP
Bronisławem Komorowskim. Dzieciaki okazały się świetnie zorientowane

Popłynęli w Legionowie

zarówno w tym, jaką dyscyplinę sportu uprawia ich gość, jak i w tym, jak
nazywa się Prezydent Polski. Obiecały olimpijce, że podczas jej występów
będą mocno trzymać kciuki. W zamian ona ma pomachać im do kamery. Pierwszy start Luiza Złotkowska
ma zaplanowany na 9 lutego.
Przedstawiciele samorządów lokalnych życzyli naszej panczenistce powodzenia. Na pożegnanie Luiza Złotkowska wpisała się do Księgi Pamiątkowej szkoły w Olszewnicy Starej
i rozdała dzieciakom zdjęcia z autografem.

XViGrandPrixlegionowawpływaniuodbyłysię12stycznianapływalniZespołuszkół
ogólnokształcącychNr2wlegionowie.

W

zawodach wzięło udział 218
zawodniczek i zawodników
z 25 klubów z całej Polski.
Organizacyjnie i sportowo zawody
w Legionowie zostały przeprowadzone wzorowo, dzięki ogromnemu
wsparciu sponsorów, w tym powiatu
legionowskiego, organizatorów oraz
rodziców zawodniczek i zawodników
UKS „Delfin” Legionowo. Dawid Szulich po raz drugi wystąpił jako VIP
zawodów dekorujący medalami, pu-

charami i nagrodami, a także rozdający autografy i pozujący do zdjęć
z najmłodszymi uczestnikami zawodów.
Sportowa rywalizacja dzieci i młodzieży trwała prawie 5 godzin. Dzięki sponsorom pucharami, medalami
i dyplomami oraz nagrodami rzeczowymi nagrodzono ponad 150 zawodniczek i zawodników. Sportowcy
osiągnęli wiele wartościowych wyni-

ków sportowych i mnóstwo rekordów życiowych.
UKS Delfin Legionowo reprezentowało 45 zawodniczek i zawodników, którzy zdobyli w sumie 16 medali (2 miejsce w klasyfikacji medalowej), w tym 6 złotych, 7 srebrnych
i 3 brązowe.
Wszystkim zawodnikom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
MP

Luiza złotkowska podarowała wszystkim kibicom z przedszkola
i szkoły w olszewnicy swoje fotografie z autografem.

Wybierz z nami
sportowca roku!
w powiecielegionowskimmieszkai trenujewielusportowców
odnoszącychsukcesytakżena areniemiędzynarodowej.aby
docenićichtrudi zaangażowaniew promocjęregionuw kraju
i za granicąstarostaogłosiłplebiscytna Najlepszegosportowca
Powiatulegionowskiegoroku 2013.

D

o 7 lutego zbieraliśmy kandydatury do listy nominowanych
sportowców. Lista ta opublikowana zostanie 10 lutego na stronie powiat-legionowski. pl. Wtedy też rozpocznie się głosowanie. Swoje głosy
na osobę z listy, która najbardziej
Państwa zdaniem zasługuje na tytuł
sportowca roku, można oddawać
na trzy sposoby:
• dostarczając poniższy kupon
do Starostwa Powiatowego w Legionowie osobiście do kancelarii lub
pocztą tradycyjną na adres ul. Sikorskiego 11, 05-119 Legionowo

Kurier

• wrzucając poniższy kupon do jednej z urn rozstawionych w powiecie
(lista miejsc, gdzie znajdują się
urny dostępna będzie na stronie powiat-legionowski. pl)
• głosując za pomocą aplikacji dostępnej na fanpage'u Powiatu Legionowskiego na Facebooku (facebook. com/PowiatLegionowski)
Głosowanie trwać będzie do 28
marca br. Zachęcamy do wspólnej zabawy, ponieważ każdy prawidłowo
oddany głos to szansa na zdobycie nagrody rzeczowej.
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