Na skrzyżowaniu Alei Róż i Alei Legionów
zastosujemy rozwiązanie w formie
ronda, które nie tylko upłynni ruch, ale
także poprawi bezpieczeństwo pieszych.
Inwestycja, wzorem poprzednich,
będzie współfinansowana przez miasto
Legionowo.
ROBERT WRÓBEL
starosta legionowski
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Powiadomieni na czas

Szybka, bezpośrednia i wiarygodna informacja o zagrożeniach, przekazywana mieszkańcom powiatu za pośrednictwem syren alarmowych,
w przyszłym roku stanie się faktem. Powiat zaczyna budowę nowoczesnego systemu ostrzegania.

Nowoczesny system ostrzegania mieszkańców o zagrożeniach pozwoli zminimalizować straty, jakie mogliby ponieść w wyniku powodzi, wichur i innych
niebezpiecznych sytuacji. Jego instalacja będzie możliwa dzięki pozyskaniu przez powiat ponad pół miliona złotych środków zewnętrznych

D

ziś o potencjalnych zagrożeniach
takich, jak na przykład groźne zjawiska pogodowe, dowiadujemy się
najczęściej z mediów. Choć w dobie Internetu jest to informacja dość szybka,
to jednak nie na tyle, by pozwolić nam
przygotować się na zagrożenie. Dodat-

kowo szybkość działania mediów sprawia, że informacja ta jest niepełna,
często nawet niewiarygodna. A warto podkreślić, że powiat legionowski to
teren objęty anomaliami pogodowymi,
w jego sąsiedztwie położone jest lotnisko w Modlinie, co sprawia, że skutecz-

ność w powiadamianiu mieszkańców
o nadchodzących zagrożeniach jest tu
szczególnie ważna.
System ostrzegania, który zbuduje powiat legionowski, jest oparty na jedynym
niezawodnym sposobie powiadamiania, czyli bezpośrednich komunikatach

głosowych. Teren powiatu zostanie pokryty siecią 31 nowoczesnych syren
elektronicznych, służących do sygnalizacji alarmowej i do komunikacji głosowej.

Zdrowy Powiat 2016

O
Podpisanie umowy. Od prawej: starosta Robert Wróbel, skarbnik powiatu
Dorota Łyszkowska, członek zarządu Michał Kobrzyński

ddajemy w Państwa ręce powiatowy Informator Medyczny. Znajdziecie tu Państwo
aktualne adresy, telefony i godziny
przyjęć przychodni i poradni działających na terenie powiatu legionowskiego. Poza tym zapowiadamy programy profilaktyczne, jakie będzie
realizował powiat. Na bezpłatne badania zaprosimy w ramach progra-

mów wczesnego wykrywania raka
piersi (mammografia) oraz profilaktyki: raka szyjki macicy (cytologia),
chorób układu krążenia, badań prenatalnych, chorób odtytoniowych.
Ważną częścią Informatora jest
poradnik, jak korzystać ze służby zdrowia. W nim zapoznacie się
Państwo z obecnie obowiązującymi
przepisami i procedurami.

Podstawowym elementem syren alarmowych, jakie mają być u nas zainstalowane, jest głowica, złożona z tub o specjalnym kształcie, który gwarantuje
doskonałą słyszalność i rozprzestrzenianie się dźwięku w terenie. Zasięg
głośności syren, w zależności od specyfiki terenu, wynosi od około kilometra
w osiedlach miejskich, do nawet 2 kilometrów na otwartej przestrzeni. Oprogramowanie systemu pozwala zarówno
na emitowanie za jego pośrednictwem
alarmów dźwiękowych, jak i komunikatów głosowych – tych nagranych i tych
nadawanych „na żywo”. Każda z syren
będzie wyposażona w pulpit sterujący, a cały system będzie zintegrowany
nie tylko z centralą powiatową, ale także z centralami gminnymi i wojewódzką.
Na budowę systemu ostrzegania
mieszkańców przed zagrożeniami powiat legionowski pozyskał ponad pół
miliona złotych ze środków Unii Europejskiej. Swój wkład finansowy przekażą również gminy Jabłonna, Legionowo,
Nieporęt, Serock i Wieliszew. 12 lipca
starosta Robert Wróbel wraz z przedstawicielami zarządu podpisali z samorządem województwa mazowieckiego
umowę na dofinansowanie projektu pod
nazwą „Budowa zintegrowanego systemu ostrzegania i alarmowania ludności
o zagrożeniach dla Powiatu Legionowskiego”. Realizacja projektu rozpoczyna
się 1 września br. i ma się zakończyć do
grudnia 2017 r.
JOANNA KAJDANOWICZ
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Urząd pracy
wspiera zatrudnienie
Powiatowy Urząd Pracy w Legionowie (PUP) stosuje nowoczesne
mechanizmy walki z bezrobociem. Projekty realizowane przez PUP
skierowane są przede wszystkim do tych, którzy chcą aktywnie
i skutecznie walczyć o swój powrót na rynek pracy oraz do
pracodawców wyróżniających się wrażliwością społeczną.

P

rzykładem tego jest projekt „Partnerstwo przeciw wykluczeniu społecznemu - profesjonalne formy pomocy ze szczególną rolą zatrudnienia
socjalnego. Edycja 2016”, w którym Powiatowy Urząd Pracy realizuje zatrudnienie wspierane.

Zatrudnienie socjalne przeciw
wykluczeniu

Powiatowy Urząd Pracy w Legionowie uczestniczy w przygotowanym przez
Mazowiecką Federację na Rzecz Ekonomii Społecznej projekcie, zakładającym
świadczenie pomocy poprzez wykorzystanie zatrudnienia socjalnego. Poza
PUP-em zaangażowane są: Powiatowe
Centrum Integracji Społecznej w Legionowie (CIS), Ośrodek Pomocy Społecznej w Legionowie (OPS) i Powiatowa
Izba Gospodarcza w Legionowie.
Celem projektu jest wypracowanie
współpracy na rzecz upowszechnienia

roli zatrudnienia socjalnego oraz wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym poprzez wdrożenie narzędzia, jakim są praktyki u pracodawców.
Aby ten cel zrealizować zaproszono
do współpracy przedstawicieli wszystkich gmin powiatu legionowskiego,
ośrodki pomocy społecznej, Powiatowe
Centrum Pomocy Rodzinie, organizacje
pozarządowe działające w obszarze pomocy społecznej oraz przedsiębiorców
i pracodawców, Lokalną Grupę Działania Zalew Zegrzyński, Powiatową Izbę
Gospodarczą i Powiatowy Cech Rzemiosł
Różnych i Małej Przedsiębiorczości.

Międzysektorowe partnerstwo

29 czerwca odbyło się pierwsze spotkanie instytucji tworzących międzysektorowe partnerstwo. Uczestnikami byli
też pracodawcy. Zaprezentowano na nim
przykłady współpracy w obszarze zatrudnienia wspieranego i pokazano, jak

Podczas pierwszej konferencji międzysektorowego partnerstwa przekonywano, że zatrudnienie wspierane jest skuteczną
formą walki z bezrobociem

można skutecznie działać na rynku i realizować misję społeczną. Najważniejsze jest pozytywne nastawienie uczestników do współpracy i chęć wspólnego
rozwiązywania problemów społecznych.
Udział w Partnerstwie jest dobrowolny, a formuła otwarta, dlatego zapraszamy wszystkich zainteresowanych pracodawców do współpracy.
Zatrudnienie wspierane jest formą
refundacji pracodawcy części kosztów
związanych z zatrudnieniem absolwenta CIS. Pracodawca zatrudnia osobę na
co najmniej 1 rok i może uzyskać wsparcie w postaci pokrycia części kosztów
jej zatrudniania przez okres pierwszych
12 miesięcy.
W okresie pierwszych 3 miesięcy
zatrudniania takiej osoby pracodawca

Zagadnienia związane z systemem pieczy zastępczej były tematem, zorganizowanego
22 czerwca w Warszawie, IV Kongresu Rodzicielstwa Zastępczego „Dziecko jest najważniejsze”.
Na spotkaniu Powiat Legionowski reprezentowali wicestarosta Jerzy Zaborowski i zastępca
dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie Anna Stępińska.

O

rganizatorem Kongresu była Koalicja na rzecz Rodzinnej Opieki
Zastępczej zrzeszająca organizacje pozarządowe, które skupiają swoje
działania na realizacji prawa dziecka do
wychowania w rodzinie. W spotkaniu
wzięło udział ok. 400 osób. Wśród nich
byli opiekunowie zastępczy, przedstawiciele władz państwowych, organizatorów rodzinnej pieczy zastępczej, powiatowych centrów pomocy rodzinie,
organizacji pozarządowych oraz sędziowie rodzinni i specjaliści.
Uczestnicy zjazdu poruszyli kwestie
związane z rozwojem dzieci, wyrównywaniem ich szans i relacjami w rodzinach zastępczych oraz zaprezentowali dobre praktyki powstałe w oparciu

o wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej. Ponadto zapoznali się
z działaniami podejmowanymi przez
inne jednostki samorządu w zakresie
pieczy zastępczej, wymienili doświadczania oraz nawiązali cenne kontakty
z praktykami w dziedzinie opieki nad
dziećmi pozbawionymi opieki rodziców
biologicznych.
W trakcie Kongresu wyróżniono
13 powiatów z całego kraju za wkład
w rozwój rodzinnej opieki zastępczej
oraz podejmowanie wysiłków, aby dobrze realizować zapisy Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. W 2015 r. takie wyróżnienie
otrzymał Powiat Legionowski i podległe mu PCPR. Ponadto Srebrnym

Środkami na finansowanie dysponuje Powiatowy Urząd Pracy w Legionowie. Procedura wypełniania wniosku
jest uproszczona.
RENATA GORZELAK/MK

Zatrudnienie wspierane

Kongres Rodzicielstwa Zastępczego

Wicestarosta Jerzy Zaborowski (drugi od prawej) i zastępca dyrektora PCPR
w Legionowie Anna Stępińska (pierwsza od prawej) reprezentowali powiat
legionowski na IV Kongresie Rodzicielstwa Zastępczego. Na zdjęciu wraz
z zarządem Koalicji na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej

otrzymuje refundację w wysokości 100%
zasiłku wraz ze składką na ubezpieczenia społeczne, w kolejnych 3 miesiącach
– 80% zasiłku, a w następnych 6 miesiącach – 60% zasiłku.
Przez 12 miesięcy zatrudniania
absolwenta w ramach zatrudnienia
wspieranego wysokość wsparcia dla
pracodawcy wynosi ok. 9 000 zł.

Krzyżem Zasługi odznaczono rodziny szczególnie oddane działalności na
rzecz dzieci i wspieraniu idei rodzicielstwa zastępczego.
W trakcie swoich wystąpień wicestarosta Jerzy Zaborowski i Anna Stępińska omówili działania zmierzające do jak najefektywniejszej realizacji
zadań związanych z systemem pieczy
zastępczej oraz zaprezentowali dorobek powiatu w tym zakresie. W powiecie legionowskim funkcjonuje 136 rodzin zastępczych, w których przebywa
łącznie 203 dzieci. Wydatki powiatu na
zadania z zakresu wspierania rodziny
i systemu pieczy zastępczej w 2015 r.
zamknęły się w kwocie 4 351 536 zł,
z czego na świadczenia dla rodzin zastępczych przeznaczono 2 472 609 zł.
– W rodzinach zastępczych dzieci
skrzywdzone przez los mają szansę
wychowywać się w warunkach zbliżonych do domowych. Rodzicielstwo zastępcze to ważna misja społeczna i ciężka praca. Jestem szczęśliwy i dumny, że
mamy w naszym powiecie tak wiele rodzin zastępczych i tak sprawnie działające PCPR. Powiat Legionowski może
być wzorem dla innych jednostek samorządowych w związku z realizacją działań z zakresu systemu pieczy zastępczej, o czym świadczy zeszłoroczne
wyróżnienie przyznane przez Koalicję
na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej.
– powiedział po Kongresie wicestarosta
legionowski Jerzy Zaborowski.
KALINA BABECKA

Elżbieta Szczepańska

dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Legionowie
Urząd pracy od lat realizuje programy na rzecz przeciwdziałania bezrobociu
w naszym powiecie. Większość z nich realizowanych była w partnerstwach
międzysektorowych, zarówno z udziałem przedsiębiorców, jak i organizacji
pozarządowych. Mam nadzieję, że ten projekt przyczyni się również do
poprawy sytuacji osób długotrwale bezrobotnych na lokalnym rynku pracy.

Kulinarne środy w Kombatancie
Z początkiem czerwca w legionowskim Domu Pomocy Społecznej
„Kombatant” ruszyły cykliczne warsztaty pod nazwą „Kulinarna
środa”.

„Kulinarne środy” zostały entuzjastycznie przyjęte przez mieszkańców Kombatanta. Pomysł na wspólne gotowanie okazał się strzałem w dziesiątkę

M

oda na kulinarne przygody dotarła również do DPS „Kombatant”. W ramach cotygodniowych zajęć podopieczni placówki
razem gotują, pieką i smażą. Potrawy są od razu degustowane przez ich
twórców ciesząc podniebienia i umilając wspólnie spędzony czas. Wśród
dań popisowych przygotowanych dotychczas przez seniorów znalazły się
m.in. jabłecznik, placuszki oraz truskawkowe desery.
Spotkania odbywają się w pracowni kulinarnej „Kombatanta” i cieszą się dużym zainteresowaniem.
Uczestniczą w nich nie tylko panie.
Także panowie ochoczo zakładają
fartuchy i dają popis kulinarnych talentów. Wspólne gotowanie - twierdzą uczestnicy warsztatów - daje im
dużo radości, przywraca chęć do pracy i zapewnia towarzyską rozrywkę.
KALINA BABECKA

Elżbieta
Warzyńska-Kurzawa

mieszkanka DPS „Kombatant”
Ogromną przyjemność sprawia mi
wspólne gotowanie. Na każde zajęcia czekam z utęsknieniem. Cieszy
mnie, że mamy wspaniałą kuchnię
z pełnym wyposażeniem. Lubię degustować wspólne wypieki i dania.
Zawsze też częstujemy tymi pysznościami mieszkańców, którzy nie
mogą przyjść na warsztaty.

inwestycje
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Będzie rondo w Alei Róż

Powiat i miasto Legionowo w miejscu skrzyżowania Alei Róż z Aleją Legionów wybudują rondo,
które usprawni organizację ruchu drogowego w okolicach tunelu.

Robert Wróbel
starosta legionowski

Po wybudowaniu tunelu w ulicy Krakowskiej powstał zupełnie nowy układ komunikacyjny, do którego wspólnie z naszym partnerem, czyli miastem Legionowo, dopasowaliśmy siatkę ulic i formę organizacji ruchu na skrzyżowaniach.
Powstała choćby ulica Nowobarska wraz z rondem oraz rondo na ulicy Parkowej. Pozostał jeden punkt, którego to dopasowanie do inwestycji PKP jeszcze
nie objęło. Dzisiaj legionowianie utykają w korku na skrzyżowaniu Alei Róż
i Alei Legionów i w tym miejscu zastosujemy rozwiązanie w formie ronda, które nie tylko upłynni ruch, ale także poprawi bezpieczeństwo pieszych. Inwestycja, wzorem poprzednich, będzie współfinansowana przez miasto Legionowo.

Na skrzyżowaniu Alei Róż i Alei Legionów będzie bezpieczniej

N

owe rondo przy skrzyżowaniu
Alei Legionów Aleją Róż w Legionowie wpisuje się w zmianę organizacji ruchu związaną z zamknięciem przejazdu kolejowego na
ul. Parkowej i budową tunelu łączącego przedzielone torami kolejowymi
miasto. Jedna z najruchliwszych kilka
lat temu powiatowych dróg – ul. kard.
Wyszyńskiego – straciła na znaczeniu,

natomiast dotychczas lokalna Aleja Róż
dołączyła do głównych arterii. Przy często niedrożnym wiadukcie kolejowym
to właśnie ona przejmuje duży ciężar
skomunikowania dwóch części Legionowa.
Zmiany te spowodowały przejęcie
przez powiat pod zarząd najbardziej
ruchliwych fragmentów Alei Legionów
(do ul. Cynkowej) i Alei Róż (do Alei

Jedziemy ul. Szkolną
Nowa ul. Szkolna w Wólce Radzymińskiej jest już w pełni
przejezdna po przebudowie, jaką wykonał powiat. Dzięki
gruntownemu remontowi poprawiło się bezpieczeństwo
i komfort użytkowania te ważnej dla lokalnej społeczności drogi.

R

ealizowana przez powiat inwestycja na ul. Szkolnej w Wólce Radzymińskiej została zakończona.
Ostatnie prace – znakowanie poziome
(m.in. pasy na przejściach dla pieszych)
Ostatnie prace na ul. Szkolnej
przed oddaniem jej do użytku

– zostały wykonane 20 lipca br. W momencie oddania tego numeru Kuriera
do druku inspektorzy ze legionowskiego
starostwa zakończyli już odbiór inwestycji, czyli sprawdzenie, czy wykonawca

Legionów). Konieczna była również
nowa organizacja ruchu na skrzyżowaniu Alei Legionów i Alei Róż. Ponieważ
najruchliwszy ciąg komunikacyjny tworzą teraz ulice łączące tunel z Osiedlem
Młodych i gminą Wieliszew, status drogi
głównej zyskało połączenie ul. Krakowska – Aleja Róż – Aleja Legionów. Takie
rozwiązanie wymaga jednak korekty.
Auta wyjeżdżające z tunelu i kierujące

należycie wywiązał się z umowy. Dzięki temu, że współpraca przebiegała wzorowo, a wszelkie uwagi przekazywane
przez inwestora i mieszkańców były
uwzględniane jeszcze w trakcie wykonywania robót, inwestycja okazała się
wykonana prawidłowo.
Inwestycja dotyczyła pierwotnie
700-metrowego odcinka ul. Szkolnej, od
ul. Topolowej do ul. Leśnej. Dzięki finansowemu wsparciu udzielonemu przez
Gminę Nieporęt remontowany odcinek
został wydłużony do ponad kilometra,
a jej wartość wzrosła z 640 tysięcy do
960 tysięcy złotych. Jezdnia została poszerzona do 6 metrów i – co bardzo ważne – jest zintegrowana z systemem odwodnienia. Wykonano również chodnik
i wjazdy na posesje przylegające do wyremontowanej drogi. Oprócz poprawy
bezpieczeństwa zadbano o estetykę terenu inwestycji nasadzając trawę w pasach oddzielających jezdnię od chodnika.
Przypomnijmy, że realizację inwestycji na ul. Szkolnej w Wólce Radzymińskiej starostwo rozpoczęło na wniosek
mieszkańców i radnych powiatowych,
którzy zwracali uwagę na fatalny stan
nawierzchni. Głównym problemem
były stwarzające duże zagrożenie, zalegające na jezdni wody opadowe. Droga komunikuje miejscowość ze szkołą podstawową, chodzi więc przede
wszystkim o bezpieczeństwo dzieci,
które znajduje się wysoko na liście powiatowych priorytetów.
MK

się na skrzyżowaniu z Aleją Legionów
w lewo muszą ustąpić pierwszeństwa.
Za nimi w godzinach szczytu tworzą się
uciążliwe korki.
Dlatego powiat i miasto Legionowo
wypracowały projekt budowy ronda,
które będzie zapobiegało powstawaniu korków na skrzyżowaniu Alei Róż
z Aleją Legionów. To rozwiązanie będzie służyło również poprawie bezpieczeństwa na tych odcinkach dróg.
Powiat zorganizuje prace budowlane
w taki sposób, aby jak najmniej kolidowały z potrzebami mieszkańców. Tam,
gdzie będzie to możliwe na terenie budowy, zostanie wprowadzony ruch wahadłowy. Istnieje również możliwość
poprowadzenia objazdu ulicą Bandurskiego (pierwsza w prawo za tunelem,
jadąc w stronę skrzyżowania z Aleją Legionów), a następnie Żelazną.
Rondo przy Alei Róż będzie bliźniaczym wobec wybudowanego przez powiat w 2014 r. ronda przy ul. Cynkowej.
Jedynymi różnicami będą cztery wloty

(w przypadku Cynkowej – 3) oraz oświetlenie zainstalowane w centrum ronda (na Cynkowej – wokół). Rondo przy
Alei Róż będzie zatem miało wewnętrzną
średnicę 25 m, a szerokość jezdni – ok.
5 m. Zakres planowanych prac obejmuje:
• wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni drogi (skrzyżowania),
• wykonanie chodnika,
• wykonanie krawężników i obrzeży,
• wykonanie nasypów pod tereny zielone płaskie,
• zagospodarowanie terenów zielenią
(założenie trawników),
• wykonanie odwodnienia (rowów rozsączająco-odparowujących, tzw. drenaż francuski).
Inwestycja będzie kosztowała ok.
1 mln. zł. Zrealizuje ją Powiat, ale
w kosztach będzie partycypowało miasto Legionowo.
Jeżeli procedury przetargowe potoczą się sprawnie, inwestycja zostanie
wykonana jeszcze tym roku.
MARIUSZ KRASZEWSKI

Nasi w czołówce rankingu
Rzeczpospolitej
Gminy Legionowo, Serock i Wieliszew zajęły wysokie lokaty
w prowadzonym od ponad dekady rankingu samorządów, sporządzanym
przez dziennik „Rzeczpospolita”.

Z

estawienie, w wyniku którego
wyłaniane są najlepsze samorządy w Polsce, jest przygotowywane przez „Rzeczpospolitą” już po
raz dwunasty. W tegorocznym rankingu gminy z naszego powiatu pojawiły się na wysoko punktowanych
miejscach: Legionowo zajęło 15. miejsce (3. na Mazowszu), a Serock na
30. miejsce w kategorii gmin miejskich i miejsko-wiejskich w kraju. Dodatkowo Legionowo zajęło 3. w kraju
i 2. na Mazowszu miejsce w kategorii gmin najbardziej innowacyjnych wśród samorządów miejskich

i miejsko-wiejskich, a Wieliszew wysoką 3. lokatę w rankingu samorządów najbardziej skutecznych w pozyskiwaniu funduszy europejskich
wśród gmin wiejskich w Polsce.
Ranking samorządów powstał
w oparciu o kryteria oceny pracy samorządów na podstawie prowadzonych przez redakcję badań sprawdzających m.in. efektywny rozwój,
dbałość o jakość życia mieszkańców
i dobry stan finansów. Oceny dokonuje kapituła, w skład której wchodzą
autorytety takie, jak premier Jerzy
Buzek, prof. Jerzy Stępień, Adam Kowalewski, Hanna Majszczyk, Michał
Ptaszyński oraz Andrzej Porawski.
ADK
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Nasza Bitwa Warszawska 1920

Bitwa Warszawska 1920 r. rozgrywała się również na terenie dzisiejszego powiatu legionowskiego. Tutaj decydowały się losy Polski i Europy.
zdjęć i map będzie oparta na dokumentach przechowywanych w Centralnym
Archiwum Wojskowym w Warszawie
oraz innych archiwach. Za cenny materiał źródłowy autorzy uznali także
publikacje mjr. Bolesława Waligóry,
przedwojennego historyka wojskowego i archiwisty, który wydał obszerne
opracowania o Bitwie Warszawskiej.
W swojej książce autorzy, poprzez odpowiedni podział treści na piętnaście
rozdziałów, chcieli zachować czytelność prezentowanego materiału - mimo
jego obszerności - oraz ułatwić odbiorcom dotarcie do fragmentów, które najbardziej ich interesują.
Krzysztof Klimaszewski i Mirosław
Pakuła zapewniają, że ich praca będzie rzetelna i obiektywna. – Opisane
przez nas zmagania bitewne pokazują jak w soczewce dramatyzm sytuacji

N

a początku września br. ukaże
się interesująca książka autorstwa pasjonata historii Krzysztofa Klimaszewskiego oraz historyka
z legionowskiego muzeum dr. Mirosława Pakuły pt.: „Bitwa Warszawska
1920 r. Jabłonna, Legionowo, Nieporęt,
Serock, Wieliszew”. Wydawcą będzie
Powiat Legionowski przy wsparciu
samorządów powiatu legionowskiego. Recenzentami książki są prof. dr
hab. Janusz Szczepański i dr hab. Jacek Emil Szczepański.

Obszerna ponad 440-stronicowa
publikacja dotyczyć będzie przygotowań oraz walk z Rosjanami na terenie obecnego powiatu legionowskiego
w pierwszej połowie sierpnia 1920 r.
W literaturze historycznej dotyczącej
Bitwy Warszawskiej szeroko zajmowano się walkami w okolicach Radzymina, w tym bojem o Wólkę Radzymińską,
który stanowił przełomowy moment
w obronie Warszawy. Wiele uwagi
poświęcono walkom nad Wkrą i kluczowemu manewrowi znad Wieprza.

W historiografii znajdziemy natomiast
mało informacji o obronie Nieporętu
oraz ciężkich walkach na linii Serock-Dębe. Autorzy książki, nie pomijając
walk w okolicach Wólki Radzymińskiej,
dużo uwagi poświęcili mało znanym
epizodom obrony – walkom o Nieporęt oraz w okolicach Serocka. Nie zapomnieli też o bezpośrednim zapleczu
frontu – terenach obecnych gmin Jabłonna, Wieliszew i Legionowo.
Książka zawierająca relacje uczestników walk, rozkazy wojskowe, dużo

na przedpolu Warszawy w sierpniu
1920 r. Strach, niepewność, ale przede
wszystkim entuzjazm i bohaterstwo
obrońców – mówi Mirosław Pakuła. Autorzy książki informują także, że przedstawią w niej zarówno bohaterskie epizody walk, jak i nieliczne smutne oraz
wstydliwe momenty zmagań.
Autorzy mają nadzieję, że ich książka będzie pierwszą pełną próbą rekonstrukcji wydarzeń z połowy sierpnia
1920 r. na terenie obecnego powiatu legionowskiego. Starali się w niej przedstawić możliwie szeroki wachlarz problemów dotyczących tamtego okresu.
Ufają, że ich praca przyczyni się do
głębszego poznania fragmentu zmagań z 1920 r., które miały miejsce w naszym regionie. Zapraszamy do lektury
już we wrześniu.
MP/MK

Szkolenie młodych ochotników w koszarach w Jabłonnie (Legionowie)
w przededniu Bitwy Warszawskiej („Tygodnik Ilustrowany” z 31 lipca 1920 r.)

Na rowerze „Szlakiem Bitwy Warszawskiej 1920”
Towarzystwo Przyjaciół Legionowa w niedzielę, 14 sierpnia 2016 r., po raz kolejny organizuje rajd rowerowy upamiętniający udział
10. Dywizji Piechoty gen. Żeligowskiego i Armii Ochotniczej oraz społeczeństwa ziem dzisiejszego powiatu legionowskiego
w działaniach bojowych oraz przygotowaniach obronnych w sierpniu 1920 r. w okresie Bitwy pod Radzyminem.

Z

achęcamy do wzięcia aktywnego udziału w rajdzie rowerowym
szlakiem Bitwy Warszawskiej
1920 r.” oraz tym samym poznania
historycznej trasy marszu na teren
działań wojennych żołnierzy z legionowskiego garnizonu, którzy w walkach pod Nieporętem i Radzyminem
zatrzymali natarcie Armii Czerwonej
i przyczynili się walnie do zwycięstwa
w Bitwie Warszawskiej.
Uczestnicy zapalą znicz pamięci
przy pomniku w Wólce Radzymińskiej
i wezmą udział w krótkiej rekonstrukcji historycznej przy pomniku, którą
przygotowuje Towarzystwo Przyjaciół
Wołomina (narada gen. Hallera - dowódcy Armii Ochotniczej – z oficerami przy mapach, z pojazdem z epoki). Rajd poprowadzi prezes TPL Erazm
Domański.
Udział w rajdzie jest bezpłatny. Liczbę uczestników określono na 30 osób
(podzielonych na dwie 15-osobowe

sierpnia. Zgłoszenia należy kierować
za pośrednictwem poczty elektronicznej, pod adresem: tpl@przyjaciele-legionowa.org.pl lub bezpośrednio
składać w siedzibie Towarzystwa Przyjaciół Legionowa, przy ul Mickiewicza
23 – w sekretariacie Muzeum Historycznego w Legionowie.

grupy). Udział w wydarzeniu mogą
wziąć dzieci i młodzież, ale pod warunkiem, że będą one pod opieką uprawnionych osób dorosłych. Towarzystwo
organizuje zapisy uczestników do 12

Więcej szczegółów – na stronie internetowej i profilu FB Towarzystwa
Przyjaciół Legionowa. Więcej informacji o udziale legionowskich oddziałów
w Bitwie Warszawskiej można przeczytać w artykule Erazma Domańskiego
„Pamięć Bitwy Warszawskiej w tradycjach bojowych oraz w pamięci społeczeństwa powiatu” opublikowanym
w Gazecie Powiatowej i dostępnym na
jej stronie internetowej.

Trasa Rajdu:
Legionowo – Stanisławów Pierwszy – Wola Aleksandra – Kąty
Węgierskie – Izabelin – Ranczo Bena – Zamostki Wólczyńskie –
Pomnik Żołnierzy 10. Dywizji Piechoty w Wólce Radzymińskiej.
Trasa w obie strony liczy łącznie 30 km (z wykorzystaniem dróg
gminnych i tras rowerowych).
Program
14 sierpnia 2016 r. (niedziela)
12.00 – start – Legionowo, al. Sybiraków 23 – przed Filią Muzeum Historycznego
w Legionowie
12.00–13.45 – przejazd do „Rancho Bena”
13.45–14.15 – odpoczynek
14.15–14.45 – przejazd do Pomnika w Wólce Radzymińskiej
14.15–15.00 – z apalenie znicza pamiątkowego, obserwacja rekonstrukcji
historycznej „Narada gen. Hallera z oficerami” organizowanej przez
Towarzystwo Przyjaciół Wołomina
15.00–15.30 – przejazd do „Rancza Bena”
15.30–16.00 – posiłek regeneracyjny w restauracji dla uczestników
16.00–17.30 – powrót do Legionowa
17.30–17.40 – z akończenie Rajdu – przed Filią Muzeum Historycznego
w Legionowie – al. Sybiraków 23

zdrowie
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Rusza „Zdrowy Powiat”
Zapraszamy mieszkańców do zapoznania się z ofertą przygotowaną w ramach 6. edycji
Powiatowego Programu Polityki Zdrowotnej „Zdrowy Powiat” na 2016 rok.

Profilaktyka przeciwnowotworowa w ramach programu „Zdrowy powiat” to nie tylko badania lekarskie, lecz także
szkolenia z zakresu samobadania piersi dla uczennic ostatnich klas gimnazjów i szkół średnich

W

tym roku zaplanowano realizację działań prozdrowotnych
poprzez zorganizowanie bezpłatnych badań profilaktycznych, dofinansowanie zajęć w szkole rodzenia,
przeprowadzenie akcji informacyjno-edukacyjnych mających na celu podniesienie świadomości i rozpowszechnienie wiedzy z zakresu profilaktyki
zdrowotnej oraz współpracę z podmiotami zewnętrznymi i promocję badań
refundowanych przez NFZ.

W ramach akcji profilaktycznej dla
dzieci przed 6. rokiem życia zorganizowano bezpłatne badania psychologiczne i neurologopedyczne, aby zapewnić
najmłodszym właściwy rozwój psychoruchowy i jak najwcześniej zdiagnozować wszelkie nieprawidłowości.
Kampania wczesnego wykrywania
wad rozwojowych u dzieci od 9 miesięcy do 6 lat, ze szczególnym uwzględnieniem nowotworów, obejmująca kontrolne badania ultrasonograficzne jamy

brzusznej, szyi oraz moszny u chłopców,
ma na celu kompleksową diagnostykę
budowy i rozwoju narządów wewnętrznych. Ta inicjatywa przeprowadzana jest
w formie badań stacjonarnych oraz przy
wsparciu fundacji Ronalda McDonalda,
której ambulans medyczny odwiedzi powiat legionowski na przełomie września
i października.
”Trzymam się prosto” to program
ortopedycznych badań przesiewowych
opracowany z myślą o uczniach 2. klas

Pluszaki w karetkach
koordynator ds. ratownictwa
medycznego w Legionowie

D

się ich stan psychiczny, stają się spokojniejsi i bardziej ufni. Dzięki temu załoga
karetki może nawiązać lepszy kontakt
z dzieckiem i skuteczniej wykonywać
swoją pracę. – Bardzo ważne jest, aby
dziecko współpracowało z zespołem ratowniczym i temu właśnie służą te maskotki. Dodatkowo w trudnych dla maluchów chwilach pozwalają zapomnieć
o bólu i cierpieniu oraz wywołują miłe
skojarzenia z bezpiecznym domem

Marcin Feliga
radny Rady Powiatu
w Legionowie

Jako przewodniczący powiatowej
Komisji Zdrowia i lekarz jestem
przekonany, że lepiej zapobiegać
niż leczyć. Dlatego w ramach Powiatowego Programu Polityki Zdrowotnej „Zdrowy Powiat” wprowadzamy
wiele programów profilaktycznych
mających na celu zwiększenie dostępności lekarzy dla pacjentów,
a co za tym idzie zwiększenie prawdopodobieństwa wykrycia chorób
we wczesnej postaci. Dotyczy to
między innymi tak powszechnych
schorzeń jak rak jelita grubego, rak
prostaty i rak piersi. Udało nam się
także wdrożyć program mający na
celu szybką diagnostykę i rehabilitację wad postawy u dzieci. Obecnie
przygotowujemy się także do uruchomienia wieloletniego programu
aktywizacji seniorów w powiecie legionowskim.
informacje, miejsca i terminy kampanii
oraz zasady rejestracji znajdują się w Informatorze Medycznym, który stanowi
załącznik do tego numeru „Kuriera”. Powyższe informacje będą także publikowane na stronie www.powiat-legionowski.pl oraz na Facebooku i w lokalnych
mediach.
KALINA BABECKA

Ruszyła I edycja bezpłatnych szkoleń z zakresu udzielania
pierwszej pomocy pod hasłem „Naucz się pomagać!”.
Zapisy już trwają.

Dorota Adamczyk

ebiutująca w zeszłym roku, z inicjatywy Starostwa Powiatowego w Legionowie, akcja „Pluszak
w karetce” okazała się dużym sukcesem. Właśnie przeprowadzono jej drugą edycję przekazując NZOZ „Legionowo” 120 pluszowych piesków. Pomysł,
aby w drodze karetką do szpitala dziecku towarzyszyła maskotka, jest genialny w swej prostocie. Mali pacjenci pozytywnie reagują na zabawkę, poprawia
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Naucz się pomagać!

Już po raz drugi Starostwo Powiatowe przekazało Ratownictwu
Medycznemu w Legionowie pluszowe maskotki. Zabawki
znalazły się na wyposażeniu karetek i zmniejszają stres
u najmłodszych pacjentów przewożonych do szpitala.

Pluszowe maskotki w karetkach uspokajają dzieci ułatwiając pracę ratownikom

publicznych szkół podstawowych znajdujących się na terenie powiatu. W przypadku wykrycia nieprawidłowości wymagających rehabilitacji zostanie ona
dofinansowana i przeprowadzona na
początku przyszłego roku.
Dla par spodziewających się potomstwa dofinansowane zostały zajęcia
w szkole rodzenia. Przyszli rodzice zdobędą wiedzę o ciąży, porodzie, połogu,
pierwszych tygodniach życia dziecka.
Kampania dotycząca wczesnego wykrywania nowotworów piersi to propozycja dla kobiet w wieku 25-49 lat pozwalająca wykonać bezpłatne badanie
USG piersi. Profilaktyką przeciwnowotworową objęci zostaną także uczniowie
ostatnich klas gimnazjów i szkół średnich. W jej ramach przy użyciu fantomu zakupionego przez starostwo zorganizowane zostaną warsztaty edukacyjne
obejmujące szkolenie z zakresu samobadania piersi.
Akcja „Profilaktyka raka jelita grubego” skierowana jest do mieszkańców
powyżej 50. roku życia i realizowana
poprzez zorganizowanie badań przesiewowych na krew utajoną w kale.
Osoby, u których badanie da wynik pozytywny, będą mogły poddać się kolonoskopii przeprowadzonej w znieczuleniu
ogólnym wraz z możliwością wykonania biopsji.
Programem „Profilaktyka raka prostaty” zostaną objęci mężczyźni powyżej 40. roku życia. W jego ramach panowie zostaną poddani badaniu krwi
w celu oznaczenia markera raka prostaty – PSA wolnego oraz badaniu ultrasonograficznemu gruczołu krokowego.
W przypadku wykrycia nieprawidłowości pacjenci zostaną skonsultowani
przez lekarza urologa, który zadecyduje o dalszym postępowaniu.
Program koordynuje wydział spraw
społecznych starostwa. Szczegółowe

Kurier

Akcja „Pluszak” prowadzona przez
Powiat Legionowski, to pomysł dobry i sprawdzony. Maskotki wzbudzają wśród najmłodszych pacjentów duże zainteresowanie,
odwracają ich uwagę od sytuacji
stresującej oraz sprawiają, że dzieci są spokojniejsze i mniej płaczliwe. To znacznie ułatwia pracę zespołom ratownictwa medycznego
podczas wstępnej diagnostyki.
i zabawą – powiedział starosta Robert
Wróbel, który osobiście przekazał maskotki legionowskim karetkom.
Zabawki towarzyszą dzieciom nie tylko w czasie drogi do szpitala. Pluszak
opuszcza karetkę razem z dzieckiem
i staje się jego własnością.
Maskotki mają się zadomowić w karetkach już na stałe, by zawsze móc umilić dzieciom ciężkie i stresujące chwile.
KB

O

ferta szkoleń skierowana jest
do mieszkańców powiatu legionowskiego. Szkolenia Powiat
Legionowski realizuje w ramach zadania publicznego pod nazwą „Szkolenia z zakresu udzielania pierwszej
pomocy na terenie powiatu legionowskiego”. Organizatorem zajęć, na zlecenie starostwa, jest Oddział Rejonowy PCK w Legionowie.
Umiejętność udzielania pierwszej pomocy jest niezwykle ważna.
Każdy może stać się świadkiem wypadku lub zachorowania. Udzielenie
pierwszej pomocy jest szczególnie
istotne w pierwszych chwilach od
zdarzenia, w trakcie oczekiwania na
przyjazd wykwalifikowanych służb
medycznych.
Zajęcia, w maksymalnie 20-osobowych grupach, będą obejmowały teoretyczny i praktyczny trening
trwający jednorazowo 8 godzin.
Prowadzone będą przez doświadczonych ratowników medycznych
z Centrum Szkolenia Mazowieckiego Oddziału Okręgowego PCK
w Warszawie. Szkolenia zostaną

uzupełnione o informacje dotyczące wypadków i kolizji drogowych
oraz ich następstw. Uczestnicy kursu otrzymają zaświadczenia wydane przez ZG PCK. Zapisy pod numerem telefonu 606 – 717 - 996.
O przyjęciu decyduje kolejność
zgłoszeń.
Szkolenia będą prowadzone w:
• 22 sierpnia w godz. 9.00 – 17.00
– GCKiS w Jabłonnie, ul. Modlińska 102
• 5 września w godz. 9.00 - 17.00
– GCKiCz w Serocku, ul. Pułtuska
35
• 10 października w godz. 9.00 –
17.00 – GCK w Łajskach, ul. Moniuszki 2
• 22 października w godz. 9.00 –
17.00 – GOK Nieporęt, ul. Dworcowa 9a.
Legionowski odział PCK udostępni powyższe informacje na stronach
wszystkich urzędów i na portalu
społecznościom Facebook.
KB
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Z wizytą u niemieckich przyjaciół
Grupa uczniów z Powiatowego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Serocku przez tydzień gościła w niemieckim mieście Wetzlar
na zaproszenie tamtejszej szkoły Theodor-Heuss-Schule. Wyjazd zorganizowano w ramach trójstronnego projektu realizowanego
za pośrednictwem „Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży” oraz „Czesko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży Tandem”.

Dorota Rusiniak

nauczyciel j. niemieckiego w PZSP w Serocku, opiekun wymiany
Wymiana międzynarodowa stwarza uczniom możliwość przeżycia wielu
pięknych momentów i zawarcia długotrwałych przyjaźni, uświadamia im,
że pomimo różnego pochodzenia, mają ze sobą tak wiele wspólnego. To
właśnie od nich zależy przyszłość Europy, dlatego tak ważne jest zburzenie istniejących stereotypów i wytworzenie poczucia wspólnoty celów i zadań, jakie stoją przed nami w zjednoczonej Europie.

Wśród ofiar zbrodni katyńskiej znalazło się 87 osób związanych
z terenem dzisiejszego powiatu legionowskiego. Byli to
mieszkańcy lub osoby wydelegowane do pełnienia tu służby
cywilnej bądź wojskowej.

G

Wyjazd do Niemiec był dla uczniów z Serocka wyjątkową lekcją historii i otwartości na inne kultury oraz niezwykłą
atrakcją turystyczną

Letnia Strefa Gier w PIK

Przez cały lipiec i sierpień Powiatowa Instytucja Kultury w Legionowie zaprasza dzieci i młodzież
do „Letniej Strefy Gier”.
przestrzeń sąsiedzką. To także alternatywa dla rozrywki zapewnianej przez
telefony, komputery i inne zdobycze
współczesnej technologii. Promujemy
gry planszowe, które obecnie przeżywają renesans i cieszą się coraz większym zainteresowaniem. - powiedziała
dyrektor Powiatowej Instytucji Kultury
w Legionowie Renata Sowińska.
Serdecznie zapraszamy mieszkańców
do odwiedzenia „Letniej Strefy Gier”.
KALINA BABECKA

Z Letniej Strefy Gier korzystają całe rodziny

N

a tyłach siedziby placówki przy
ul. Sowińskiego 15, w specjalnie przystosowanym ogródku,
istnieje możliwość spędzenia czasu
przy tradycyjnych i współczesnych
grach planszowych. Gry można wypożyczyć na miejscu. Ogródek jest czynny w godzinach pracy Powiatowej Biblioteki Publicznej – w dni powszednie
w godzinach 11.00-19.00. Nie obowiązują zapisy. Na miejscu można skorzystać z pomocy animatora kultury, który podpowie, jak kreatywnie spędzić
czas. Inicjatywa cieszy się dużym powodzeniem, zwłaszcza wśród dzieci

Michał
Kobrzyński

członek zarządu powiatu
i młodzieży. Z kolei seniorzy chętnie
odwiedzają „Letnią Strefę Gier”, aby rozegrać partyjkę szachów i uciąć pogawędkę na świeżym powietrzu.
Warto zaznaczyć, że gry planszowe
to nie tylko wspaniała rozrywka i sposób na spędzenie wolnego czasu. Dowiedziono, że planszówki pozytywnie
wpływają na integrację środowiska rówieśniczego. Dzięki nim rozwija się
wyobraźnia, umiejętności logicznego
i strategicznego myślenia oraz radzenia sobie z porażką.
– Jest to akcja pozwalająca wyjść
poza bibliotekę i zaanimować najbliższą

Letnia Strefa Gier to jedna z licznych
akcji, które jako powiat za pośrednictwem naszej instytucji kultury
prowadzimy, by zachęcić mieszkańców, a w szczególności młodzież do
uczestnictwa w kulturze i by zaszczepić w nich miłość do książek i czytania. W sierpniu zapraszamy na plaże
naszego powiatu do mobilnej wypożyczalni, którą już po raz drugi zorganizujemy w ramach akcji „Książka na plaży”. Po raz kolejny, również
w sierpniu, odbędzie się też „Czytanie w plenerze”.

rupa uczniów z Powiatowego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
w Serocku przez tydzień gościła
w niemieckim mieście Wetzlar na zaproszenie tamtejszej szkoły Theodor-Heuss-Schule. Wyjazd zorganizowano
w ramach trójstronnego projektu realizowanego za pośrednictwem „Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży”
oraz „Czesko-Niemieckiej Współpracy
Młodzieży Tandem”.
Tematem spotkania była historia relacji polsko-niemieckich ze szczególnym uwzględnieniem okresu II wojny
światowej. Wymiana międzynarodowa
miała na celu umożliwienie młodzieży
z Polski, Niemiec i Czech wspólnego odwiedzenia miejsc pamięci hitlerowskiego terroru oraz wymianę doświadczeń
kulturowych.

W trakcie wyjazdu młodzież miała
okazję poszerzyć wiedzę historyczną,
rozwinąć umiejętności z zakresu posługiwania się językami obcymi oraz
kształtować postawę otwartości wobec
innych kultur. Wymiana zaowocowała
zawarciem międzynarodowych przyjaźni budując fundamenty dobrosąsiedzkich relacji oraz dodała młodym
ludziom pewności siebie i pozytywnie
wpłynęła na ich rozwój osobisty.
Wymianę dofinansowano z budżetu Powiatu Legionowskiego w ramach
projektu „Powiat Otwartych Szans”.
Kolejne spotkanie w ramach wymiany trójstronnej odbędzie się w jesienią
w Czechach. Uczniów czeskich i niemieckich Serock będzie gościł w czerwcu 2017.
KALINA BABECKA

WAKACJE W POWIECIE LEGIONOWSKIM
Nie trzeba podróżować, by ciekawie spędzić wakacje, jeśli mieszka się
w powiecie legionowskim. Samorządy i instytucje kultury przygotowały
bowiem dla mieszkańców i odwiedzających nas gości bardzo bogatą ofertę
kulturalną i sportową. Wydarzeń, w których bezpłatnie można wziąć udział
jest tyle, że na nudę nie starczy już czasu. Poniżej publikujemy nasz autorski
wybór propozycji kulturalnych, sportowych i rodzinnych.
lipiec-sierpień – „Letnia Strefa Gier” w Legionowie, Powiatowa Instytucja Kultury
w Legionowie, ul. Sowińskiego 15
30.07 – Rajd rowerowy, Powiatowa Instytucja Kultury w Legionowie
30.07 – Mecz Reprezentacja Polski w Piłce Ręcznej Mężczyzn vs. Motor Zaporoże, Arena
Legionowo, ul. B. Chrobrego 50 B
30.07 – „Krzyśki” Biesiada u Nowowieyskich w Nowej Wsi, Nowa Wieś
30.07 – Potańcówka w Parku Zdrowia, Park Zdrowia w Legionowie, ul. B. Chrobrego 50
30.07-31.07 – B icie rekordu Guinessa w jeździe na rowerze, Stadion Miejski w Legionowie
31.07 – Ultramaraton Powstańca w Wieliszewie
31.07 – Grand Prix Legionowa w Siatkówce Plażowej, Stadion Miejski w Legionowie
31.07 – Rap&Drive w Legionowie, parking wielopoziomowy w Legionowie
31.07 – „Fontanna muzyki”, Rynek w Serocku
1-12.08 w dni powszednie, w godz. 10-13 – Wakacje z Muzeum, Filia „Piaski”,
Al. Sybiraków 23, Legionowo
06.08 – Piknik Rodzinny w Serocku, Parking przy Gminnym Centrum Kultury
i Czytelnictwa, ul. Pułtuska 35
06.08 – Wieczór kameralny w Parku Zdrowia w Legionowie
07.08 – Turniej koszykówki LWO Basket Challange, Stadion Miejski w Legionowie
13.08 – Rajd rowerowy, Powiatowa Instytucja Kultury w Legionowie
13.08 – Potańcówka w Parku Zdrowia, Park Zdrowia w Legionowie
15.08 – „Fontanna muzyki”, Rynek w Serocku
16.08-19.08 – „Książka na plaży”, plaża miejska w Serocku
20.08 – Wieczór kameralny w Parku Zdrowia w Legionowie
22.08-26.08 – „Książka na plaży”, plaża 600-lecia w Wieliszewie
27.08 – Zakończenie wakacji i dyskoteka w Serocku, plaża miejska w Serocku
27.08 – Rajd rowerowy, Powiatowa Instytucja Kultury w Legionowie
27.08 – Potańcówka w Parku Zdrowia, Park Zdrowia w Legionowie
28.08 – „Fontanna muzyki”, Rynek w Serocku
28.08 – Sportowy Piknik Rodzinny w Jadwisinie

społeczność
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Pszczoły – nasi mali wielcy przyjaciele
Zarząd powiatu legionowskiego pozytywnie zaopiniował wniosek Stowarzyszenia Sympatyków
Pszczelarstwa (SSP) „Nasze Pszczoły” o dofinansowanie utworzenia pasieki edukacyjnoszkoleniowej. Na ten cel powiat legionowski przekaże blisko 10 tys. złotych.

Marek Dudek

Prezes Stowarzyszenia Sympatyków Pszczelarstwa „Nasze Pszczoły”
Coraz częściej i coraz więcej osób zgłasza chęć posiadania niewielkiej, przydomowej pasieki. Rozwój pszczelarstwa to szczytny cel, gdyż pszczoły pełnią
bardzo ważną funkcję w naszym ekosystemie. Właściwe prowadzenie każdej pasieki wiąże się z dużą odpowiedzialnością, zarówno w zakresie bezpieczeństwa otoczenia, jak i bezpieczeństwa oraz zdrowia pszczół w sąsiednich
pasiekach. Pszczoły latając po kwiatach mają kontakt ze sobą, czasem trafiają do innych rodzin pszczelich roznosząc groźne choroby. Dlatego właściwy
proces szkolenia i odpowiedni poziom wiedzy merytorycznej są niezbędne,
aby pszczelarstwo na naszym terenie mogło się rozwijać.

Sadowniku!
Używaj do oprysków tylko dopuszczonych w oficjalnym obrocie środków ochrony roślin. Dokonuj oprysku
wieczorem, po czasie lotu pszczół.
Działkowcu!
Zwracaj uwagę na szkodliwość oprysków dla pszczół. Wykonuj opryski
wieczorem.

Pszczelarstwo to nie tylko pasja prezesa SSP „Nasze Pszczoły” Marka Dudka, ale także misja. Utworzenie pasieki
edukacyjno-szkoleniowej jest jednym z jej przejawów i posłuży jej realizacji

T

o pierwsze tak duże przedsięwzięcie powstałego wiosną stowarzyszenia. Pasieka będzie składać
się z pięciu rodzin pszczelich. Zostanie w pełni wyposażona i zaopatrzona
w niezbędne narzędzia i środki ochrony. Zgodnie z przyjętymi założeniami
pasieka ma służyć lokalnemu społeczeństwu. Dzięki jej istnieniu mieszkańcy będą mieli możliwość zaznajomienia się z tematyką pszczelarstwa
poprzez warsztaty edukacyjne dla
dzieci, młodzieży i dorosłych. Osoby
chętne do prowadzenia własnej, przydomowej pasieki będą mogły, przed
podjęciem ostatecznej decyzji, zapoznać się z podstawowymi czynnościami i zabiegami oraz pracą przy rodzinach pszczelich. Młodzi pszczelarze,

których w ostatnich 3 latach przybyło w naszym regionie ok. 50, otrzymają szansę weryfikacji wiedzy i zdobycia doświadczenia. W planach jest
także prowadzenie szkoleń dla początkujących pszczelarzy, konsumentów
produktów pszczelich i sympatyków
pszczelarstwa. Jeśli będzie taka potrzeba i warunki na to pozwolą, w miarę
rozwoju pasieki, będzie możliwość udostępniania chętnym miejsca na postawienie własnych uli albo przekazanie
im pod opiekę rodzin pszczelich hodowanych w pasiece.
Pasieka zorganizowana zostanie
w sąsiedztwie lasów chotomowskich na
działce o powierzchni 3000 m². Łączna wartość projektu to blisko 30 tys.
złotych. Powiat legionowski przekaże

9 920 zł, pozostałe koszty zostaną pokryte ze środków stowarzyszenia.
O tym, jak ważną rolę w ekosystemie odgrywają pszczoły, nie trzeba nikogo przekonywać. Dzięki pracy tych
pożytecznych owadów mamy ok. 70%
żywności na naszych stołach. Oprócz
zapylania niemal wszystkich roślin rosnących w naszej strefie klimatycznej, pszczoły produkują miód, wosk
pszczeli, pyłek i pierzgę oraz mleczko
pszczele. Produkty i surowce pszczele znajdują zastosowanie w przemyśle spożywczym, kosmetycznym, medycynie i farmacji. Zagrożeniem dla
pszczół są pasożyty, pestycydy, utrata siedlisk, zanieczyszczenie środowiska i zmiany klimatyczne prowadzące do zmniejszenia się pszczelej

Konsumencie!
Kupuj miód i inne produkty z ula tylko
od osób, które posiadają pszczoły,
najlepiej bezpośrednio z pasieki.

populacji w zastraszającym tempie.
Optymizmem napawa fakt, że wzrasta świadomość społeczna, dotycząca znaczenia pszczół w naszym życiu
oraz działań profilaktycznych, mających na celu ich ochronę.
Misją SSP „Nasze Pszczoły” jest
przeciwdziałanie ginięciu pszczół, promocja zdrowej żywności oraz propagowanie wiedzy z zakresu ratowania zanikającej roślinności miododajnej.
Ponadto stowarzyszenie koncentruje
swoje działania na pobudzaniu świadomości społeczeństwa poprzez współpracę z jednostkami samorządu terytorialnego, szkołami, przedszkolami
oraz innymi organizacjami i stowarzyszeniami działającymi na rzecz ochrony środowiska. Dodatkowo skupia się

na kultywowaniu tradycyjnego pszczelarstwa i produktów pszczelich poprzez
udział w lokalnych wydarzeniach kulturalno-oświatowych, integrowanie
środowisk pszczelarskich i podnoszenie kwalifikacji pszczelarzy oraz edukację osób zainteresowanych założeniem pasieki. Zapobieganie chorobom
i zatruciom pszczół oraz popularyzowanie polskiego miodu i innych produktów pszczelich również należą do sfery aktywności podejmowanych przez
stowarzyszenie.
SSP „Nasze Pszczoły” jest otwarte na
współpracę z organizacjami pozarządowymi, które poprzez swoją działalność
promują zdrową żywność, ochronę środowiska naturalnego, rozwój szeroko
rozumianej tradycji i kultury oraz osobami fizycznymi zainteresowanymi
pszczelarstwem. Członkowie stowarzyszenia biorą udział w akcjach edukacyjnych, charytatywnych i wydarzeniach
lokalnych. Zachęcamy do odwiedzenia
SSP „Nasze Pszczoły” w Internecie pod
adresem www.nasze-pszczoly.pl oraz
na portalu społecznościom Facebook:
www.facebook.com/naszepszczoly.
KALINA BABECKA

Krew ratuje życie

Stwórz własny szlak turystyczny
Powiat Legionowski ogłasza
konkurs na opracowanie
autorskiego szlaku
turystycznego.

W

konkursie może brać udział
każda osoba, która ukończyła
16 lat. Konkurs polega na indywidualnym wykonaniu opisu szlaku turystycznego pieszego bądź rowerowego najlepiej ukazującego walory

przyrodniczo-turystyczne powiatu legionowskiego, a także wartości kulturowe i historyczne regionu. Opis powinien
zawierać również niezbędne informacje
przydatne dla turysty (np. przystanki komunikacji publicznej, parkingi, obiekty

usługowe). Nadesłane prace należy
przedstawić w formie fotograficznej,
graficznej (mapka/szkic) i opisowej.
Powinny w szczególności zawierać:
• nazwę szlaku
• opis szlaku z uwzględnieniem najciekawszych miejsc oraz walorów
przyrodniczych, które można poznać i zobaczyć udając się na wycieczkę
• 4-6 zdjęć ilustrujących walory, które
można zobaczyć na trasie
• poglądową mapkę z zaznaczonym
przebiegiem szlaku
• propozycję ewentualnego oznaczenia trasy w terenie
Nagrodzone szlaki turystyczne zostaną umieszczone na stronie internetowej www.jezioro.zegrzynskie.pl
Nagrodami w konkursie są walizki podróżne. Konkurs trwa od 18 lipca do
31 sierpnia br. Prace należy przesyłać
na adres: konkursy@zegrzynskie.pl
Zapraszamy do udziału.
KATARZYNA ŚMIETANKO

W

poprzednim numerze
„Kuriera” zapraszaliśmy
do udziału w mobilnych
akcjach honorowego krwiodawstwa. Prowadzi je Polski Czerwony Krzyż, który informuje, że
w tego typu przedsięwzięciach
istnieją ograniczenia związane
z czasem (krew można przechowywać w ambulansie krótko) oraz
personelem (często liczba chętnych do oddania krwi przekracza możliwości obsługi, wynikające z jej liczebności).
Dlatego wszystkich, którzy planują wziąć udział w mobilnych akcjach honorowego krwiodawstwa
(a szczególnie tych, którzy muszą
na nie dojechać) prosimy o zgłaszanie się do punktów zaraz po
ich uruchomieniu. Mobilne punkty krwiodawstwa działają w godz.
9.30 – 13.00.
MK
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Motoparalotniowe Mistrzostwa Polski w Serocku
W drugim tygodniu lipca niebo nad powiatem legionowskim było areną zmagań o laury najlepszych pilotów motoparalotniowych w Polsce.
Nie zawiódł oczekiwań nasz krajan – Paweł Kozarzewski – zdobywając tytuł Mistrza Polski.
WYNIKI
Motoparalotnia jednoosobowa,
start z nóg (PF1)
1. Paweł Kozarzewski
2. Andrzej Bury
3. Marcin Bernat

Adam Paska

Motoparalotnia z wózkiem
jednomiejscowym (PL1)
1. Wojciech Bógdał
2. Tomasz Dębczyński
3. Krzysztof Romicki

trener kadry narodowej

fot. UMiG Serock

Motoparalotnia z wózkiem
dwumiejscowym
1. Andrzej Malkusz, Adrianna Malkusz
2. Grzegorz Roszkowski,
Norbert Nowicki
3. Daniel Walkowiak, Roman Walkowiak

Dla zawodników to miejsce pozostanie na długo w pamięci. Mistrzostwa rozegraliśmy z nienajlepszą
pogodą, ale w bardzo dobrym klimacie i ze wspaniałymi widokami.
Obyło się bez wypadków. Jedynymi
przykrymi niespodziankami były
sporadyczne błędy w nawigacji.

Mieszkaniec powiatu legionowskiego Paweł Kozarzewski jest najlepszym w Polsce i Europie pilotem motoparalotni

W

dniach 11-16 lipca, na łąkach
przy ul. Zakroczymskiej w Serocku odbyły się XVIII Motoparalotniowe Mistrzostwa Polski.
Zawodnicy startowali w kilku kategoriach „sprzętowych” oraz kilkunastu
konkurencjach. Specjalne nagrody –
za precyzyjne lądowanie – ufundowali
starosta Robert Wróbel i burmistrz Sylwester Sokolnicki.
Ponieważ skrzydła, na których latają
motoparalotniarze, są wrażliwe na niesprzyjające warunki atmosferyczne, podczas zawodów wiele zależało od pogody.
A ta nie rozpieszczała organizatorów.

Musieli oni dwoić się i troić, aby wykorzystać każdą przerwę w opadach, jakie
podczas mistrzostw często nawiedzały Serock. Dzięki profesjonalnej i pełnej poświęcenia obsłudze XVIII Motoparalotniowe Mistrzostwa Polski wyłoniły
najlepszych pilotów, którzy już wkrótce
będą reprezentowali nasz kraj podczas
mistrzostw świata w Anglii. O zaciekłości walki i wyrównanym poziomie sportowym niech świadczy fakt, że przy punktacji liczonej w tysiącach, o miejscach na
podium decydowały pojedyncze punkty.
Podczas rozgrywanych w Serocku
zawodów publiczność mogła liczyć

również na pozasportowe emocje. Wielu śmiałków i szczęściarzy wzbiło się
w asyście pilotów w przestworza próbując, jakie poczucie wolności daje lot
motoparalotnią. Zwolennicy cichego
bujania w obłokach skorzystali z możliwości lotu balonem. Nie zapomniano
również o tych, których gnębi lęk wysokości – dla nich organizatorzy przygotowali widowiskowe pokazy: desant
spadochronowy, popisy mistrzów, loty
wiatrakowców i dronów, a na koniec
nietypowy pokaz fajerwerków odpalonych… z powietrza.
MARIUSZ KRASZEWSKI

Puchar Starosty Legionowskiego w kategorii Precyzyjne Lądowanie zdobył
Krzysztof Romicki (w czerwonej koszulce)

II Mistrzostwa Polski Wakesurf w Zegrzu Południowym
Po raz drugi w Zegrzu spotkali się najlepsi w Polsce zawodnicy uprawiający cieszący się coraz większą popularnością wakesurfing.

fot. Piotr Tuora

M

Wakesurfing jest dyscypliną bardzo widowiskową

istrzostwa Polski w wakesurfingu, które patronatem objął starosta Robert Wróbel, po raz drugi
odbyły się na terenie naszego powiatu – w Zegrzu Południowym. Starostwo
zapewniło organizatorom obsługę medyczną. Zawodnikami opiekowali się
ratownicy z legionowskiego Wodnego
Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.
Wakeserfing jest dyscypliną sportową zdobywającą w Polsce coraz większą
popularność. Do jej uprawiania potrzebna jest motorówka (jedna dla wszystkich startujących) oraz deska podobna
do używanej przez surferów. Zadaniem
zawodników jest jak najdłuższe i w dobrym stylu utrzymanie się na fali tworzącej się za motorówką.

Jezioro Zegrzyńskie to bardzo dobre
miejsce do organizowania tego typu imprez – powiedział wicestarosta Jerzy
Zaborowski. – Odbywają się tutaj mistrzostwa Polski w wielu dyscyplinach
sportów wodnych. Również Seweryn Majkowski, główny organizator Mistrzostw
zachwalał walory Jeziora Zegrzyńskiego:
Mamy tu idealne warunki do uprawiana
wakesurfingu. Jest odpowiednia głębokość, mamy motorówki, które generują
fajne fale. Biorąc pod uwagę opinie organizatorów, zawodników, samorządów
i sponsorów wspierających wydarzenie,
należy przypuszczać, że II Mistrzostwa
Polski w wakeserfingu nie są ostatnimi,
jakie odbyły się na Jeziorze Zegrzyńskim.
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WYNIKI
Masters:
1. Maciej Zawadzki
2. Seweryn Majkowski
3. Tomasz Szymański

80 pkt.
79 pkt.
55 pkt.

Open Women:
1. Magdalena Syrek
2. Monika Kołaczkiewicz
3. Natalia Couersier

89 pkt.
85 pkt.
70 pkt.

Open Men:
1. Kuba Poszepczyński
2. Aleksander Lange
3. Paweł Komorowski

80 pkt.
79 pkt.
76 pkt.

Junior:
1. Igor Szymański
2. Patryk Łojek

80 pkt.
20 pkt.

