Przebudowa przejść dla pieszych to kolejna,
obok przebudowy dróg i budowy ścieżek
rowerowych, inwestycja Powiatu mająca
na celu poprawę bezpieczeństwa
mieszkańców.
Robert Wróbel
Starosta Legionowski
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Powiat dba o bezpieczeństwo pieszych

Trwają prace wykończeniowe przy przebudowie przejść dla pieszych. Aktywne przejścia, które znacząco poprawią bezpieczeństwo przechodniów, powstały w ośmiu
miejscach na terenie powiatu – w pobliżu szkół i obiektów użyteczności publicznej. Będą gotowe zanim zmrok zacznie zapadać wcześniej i tym samym pogorszy się
widoczność na drogach.
cztery przejścia, zlokalizowane w Wieliszewie, Łajskach, Olszewnicy Starej i Legionowie (pomiędzy DPS „Kombatant”
i SP nr 2) zostaną wyposażone w biało-czerwoną, grubą nakładkę.

Nowoczesna technologia

Na terenie powiatu powstało osiem nowoczesnych przejść aktywnych. Bezpieczne przeprawy będą gotowe lada chwila, właśnie trwają przy nich ostatnie prace

P

owiat Legionowski konsekwentnie inwestuje w bezpieczeństwo
mieszkańców. Na finiszu znajdują się właśnie prace związane z przebudową ośmiu przejść dla pieszych,
gdzie zastosowano skuteczne rozwiązania poprawiające widoczność przechodniów.

Szybko i bezpiecznie

Wykonawca rozpoczął przebudowę
9 sierpnia br. i zgodnie z umową zawartą
z Powiatem ma osiem tygodni na zrealizowanie inwestycji. Wiadomo, że uda się

Aneta Mrozek

Przewodnicząca Rady Rodziców w SP nr 1 w Chotomowie
Serdecznie chciałabym podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do powstania aktywnych, bezpiecznych przejść na terenie powiatu. Dziękuję zarówno pomysłodawcom, jak i wykonawcom. Ze swojej strony najbardziej jestem
wdzięczna za te powstałe przy obu szkołach w Chotomowie. Dzięki nim nasze
dzieci będą miały zapewnioną spokojniejszą drogę do szkoły i powrót do domu.
Także pozostali mieszkańcy mogą czuć się bezpieczniej chcąc przejść na drugą stronę. To ważne, że Powiat realizuje tego typu inwestycje, które może nie
są monumentalne, ale nie da się przecenić ich znaczenia. Przecież bezpieczeństwo i zdrowie są najważniejsze.

to znacznie przed upływem tego terminu, bo obecnie trwają już prace wykończeniowe, polegające na instalacji ostatnich elementów. To dobra wiadomość dla
mieszkańców, zwłaszcza dla uczniów,
którzy właśnie rozpoczynają nowy rok
szkolny. W dużej mierze to właśnie z myślą o nich i ich bezpieczeństwie podczas
drogi do szkoły zmodernizowano przejścia. – Obserwujemy zwiększenie ruchu samochodowego na terenie powiatu. Bardzo wiele placówek oświatowych
jest położonych przy głównych szlakach
komunikacyjnych i w związku z tym coraz trudniej o zachowanie bezpieczeństwa dzieci idących tamtędy do szkoły.
Dlatego Powiat Legionowski, pod hasłem
„Bezpieczna droga do szkoły”, zaprojektował zmiany na przejściach dla pieszych
– wyjaśnia starosta Robert Wróbel.
Przebudowywane „zebry” znajdują
się w pobliżu szkół oraz obiektów użyteczności publicznej: w Wólce Radzymińskiej (przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym), w Izabelinie (przy szkole
podstawowej), dwa w Legionowie (przy

ul. Parkowej i naprzeciwko poczty przy
ul. Jagiellońskiej), dwa w Chotomowie
(przy szkołach podstawowych), w Białobrzegach (przy osiedlu i pętli autobusowej) oraz w Beniaminowie (przy Gminnym Ośrodku Kultury). Dodatkowo

Aktywne przejścia dla pieszych reagują na zbliżanie się osoby chcącej
przejść na drugą stronę jezdni, ostrzegając o tym fakcie nadjeżdżających kierowców. Gdy pieszy podchodzi do przeprawy, nad fluorescencyjnym znakiem
drogowym informującym o przejściu
automatycznie uaktywnia się pulsujące, pomarańczowe światło, które generuje sygnał ostrzegawczy dla kierowców
tak długo, jak długo pieszy znajduje się
na pasach. Ponadto przejścia wyposażono w zapalające się czasowo ledowe lampy, wbudowane wzdłuż nich w jezdnię.
Niektóre obiekty są dodatkowo doświetlone umieszczonymi bezpośrednio nad
nimi latarniami. Wszystkie przejścia zostały przebudowane w technologii grubowarstwowej. Pasy będą miały kolor biały
na czerwonym tle.
Do tej pory jedyne przejście aktywne
na terenie powiatu znajdowało się w Legionowie przy ul. Jana Pawła I. Wcześniej
to rozwiązanie świetnie sprawdziło się
na ulicach Warszawy. W 2017 roku takich przejść, zlokalizowanych w najbardziej ruchliwych punktach stolicy, gdzie
nie było możliwości w inny sposób uspokoić ruchu, powstało dwadzieścia. Kolejnych 21 jest właśnie w trakcie realizacji.
Całkowity koszt inwestycji, w całości zrealizowanej z budżetu Powiatu Legionowskiego, zamknął się w kwocie
865 780,00 tys. zł.
KALINA BABECKA
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98. rocznica „Cudu nad Wisłą”
Uroczystości z okazji 98.
rocznicy Bitwy Warszawskiej
i przypadającego w tym dniu
Święta Wojska Polskiego
odbyły się na terenie całego
powiatu.

W

Starosta Robert Wróbel (z lewej) i wójt gminy Nieporęt Sławomir Maciej Mazur
złożyli kwiaty przy grobie Nieznanego Żołnierza na ul. Nowolipie w Nieporęcie

gminie Nieporęt wieńce spoczęły przy pomniku Legionistów marsz. Józefa Piłsudskiego w Białobrzegach, przy grobie
Nieznanego Żołnierza na ul. Nowolipie
oraz na Placu Wolności w Nieporęcie.
W Wólce Radzymińskiej przy pomniku
28. Pułku Strzelców Kaniowskich odbyła się Msza św. polowa. W Stanisławowie
I odprawiona została Msza św., po której złożono kwiaty pod tablicą upamiętniającą poległych za Ojczyznę. Finałem
uroczystości w Nieporęcie był koncert
zespołu Camerata Vistula.
Legionowo obchody rozpoczęło Mszą
św. w kościele garnizonowym. Następnie
złożono kwiaty pod pomnikiem marsz. Józefa Piłsudskiego oraz zaproszono mieszkańców do udziału w grze miejskiej i festynie Rap&Cud.
W gminie Serock Święto Wojska Polskiego uczczono w Centrum Szkolenia
Łączności i Informatyki w Zegrzu.
AMZ

Główne uroczystości z okazji 98. rocznicy „Cudu nad Wisłą” odbyły się przy
pomniku 28. Pułku Strzelców Kaniowskich w Wólce Radzymińskiej

Uczciliśmy pamięć walczących w Powstaniu Warszawskim
1 sierpnia obchodziliśmy 74. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Uroczystości upamiętniające to wydarzenie odbyły się we wszystkich gminach powiatu.

O

godzinie „W” w całej Polsce zawyły
syreny strażackie. Samochody zatrzymały się, przechodnie stanęli
w zadumie nad losem walczących i poległych w Powstaniu Warszawskim. Legionowo było, poza Warszawą, jedynym miastem, w którym wybuchło powstanie.
Dlatego tutejsze obchody miały wyjątkowo uroczysty charakter. Tuż po godzinie
17.00 władze samorządowe oraz przedstawiciele środowisk kombatanckich
zgromadzili się przy Pomniku Polski Walczącej na Rondzie AK, gdzie odbył się apel
poległych oraz złożono kwiaty. Powiat Legionowski reprezentował wicestarosta
Jerzy Zaborowski. Obchody zakończyła Msza święta celebrowana w kościele
garnizonowym, po której zorganizowano
spotkanie poetycko-muzyczne poświęcone twórczości, zmarłej w tym roku, Bronisławy Romanowskiej-Mazur.

Nieporęckie obchody rozpoczęły się
na Placu Wolności, przy tablicy upamiętniającej mieszkańców gminy –
żołnierzy Armii Krajowej III Batalionu I Rejonu „Marianowo – Brzozów”
VII Obwodu „Obroża”, zamordowanych przez hitlerowców w 1944 roku.
Następnie złożono wiązanki na grobach
żołnierzy AK na cmentarzu parafialnym, w lesie nieporęckim, gdzie zostali rozstrzelani oraz w miejscu pamięci
przy ulicy Strużańskiej, gdzie zginęli
podchorążowie „Alfa’ i „Skiba”.
Serocczanie zebrali się na rynku,
pod tablicą upamiętniającą poległych
w walkach o wolność Ojczyzny. Po przybliżeniu rysu historycznego wydarzeń sprzed siedemdziesięciu czterech
lat pod tablicą pamięci złożono kwiaty
i zapalono symboliczne znicze. Wraz

z chórem Cantores Adalberti zgromadzeni zaśpiewali piosenki powstańcze.
Główne uroczystości w Jabłonnie odbyły się na skwerze „Alfy” i „Skiby” –
apel poległych, złożenie kwiatów i koncert Kapeli Podwarszawskiej. Następnie
odprawiono uroczystą Mszę świętą
w miejscowym kościele i zaproszono
uczestników do przypałacowego parku
na plenerowy pokaz filmu „Miasto ‘44”.
W Wieliszewie uroczystości rozpoczęto Mszą świętą, a następnie delegacje złożyły kwiaty pod tablicą żołnierzy
AK. Wiązanki złożono także na mogile
Jana Lący na wieliszewskim cmentarzu
oraz przy pomniku w miejscu straceń
na Nowopolu w Michałowie-Reginowie.
KALINA BABECKA

Kwiaty pod pomnikiem Polski Walczącej w Legionowie, w imieniu Powiatu
Legionowskiego, złożyli (od lewej): wiceprzewodniczący Rady Powiatu
w Legionowie Wiesław Smoczyński, wicestarosta Jerzy Zaborowski oraz radni
Marek Mazur i Stanisław Gołąbek

Chotomowska historia miłosna
Prawdziwą historię miłości silniejszej niż śmierć opowiedziano
w inscenizacji elegii pt. „Chotomowska Julia”. Powiat Legionowski
udzielił temu przedsięwzięciu wsparcia finansowego.

S

pektakl zaprezentowano 15 sierpnia br. podczas Święta Chotomowa. Autorką elegii jest Elżbieta Lutomierska –Rusek, która w poetyckiej
formie zawarła poruszającą historię

dwojga młodych ludzi. Bohaterowie to
Henryka Narostkówna oraz Antoni Grabowski, żołnierze Armii Krajowej, którzy

polegli w Chotomowie 3 sierpnia 1944 r.
tuż przed swoim ślubem, tocząc nierówną walkę z okupującymi Polskę Niemcami. Zakochani spoczęli we wspólnej
mogile na chotomowskim cmentarzu.

Inscenizacja elegii w wykonaniu aktorów amatorów oraz grupy rekonstrukcyjnej przybliżyła zgromadzonym postaci tragicznie poległych narzeczonych.

Grzegorz
Kubalski

członek zarządu
Powiatu Legionowskiego

Elżbieta Lutomierska-Rusek
autorka elegii

Elegię napisałam z potrzeby serca. Chciałam, by mieszkańcy, a w szczególności dzieci i młodzież, mieli okazję poznać tę romantyczną i tragiczną zarazem
historię dwojga ludzi, którzy stąd pochodzili. Wierzę, że inscenizacja elegii była okazją do wyrwania młodych z wirtualnego świata i zwrócenia ich uwagi
na tych dwoje patriotów, którzy, jak mówił chowający ich w 1944 r. kapelan, „byli wierni Bogu, Ojczyźnie i sobie”.

AMZ

Inscenizacja elegii była okazją do poznania lokalnej historii oraz upamiętnienia
jej bohaterów

Odpust w Chotomowie w uroczystość
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi
Panny od wieków był wydarzeniem
ściągającym ludzi z bliższych i dalszych okolic – prawdziwym świętem
Chotomowa. Tegoroczna prezentacja
poświęcona znanej lokalnej historii
o chotomowskiej Julii nie tylko uświetniła festyn i spopularyzowała tę opowieść, ale także przyczyniła się do budowania lokalnej tożsamości.
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Pomocna dłoń i uśCISk losu
Powiatowe Centrum Integracji Społecznej w Legionowie pomaga osobom
bezrobotnym podjąć zatrudnienie i przezwyciężyć trudności życiowe.
Jedną z takich osób jest Pan Adam Wojtkowski z Jabłonny, który otrzymał pracę
w tamtejszym Gminnym Centrum Kultury i Sportu.

P

rzywracanie osób bezrobotnych,
zwłaszcza długotrwale, na rynek
pracy nie jest łatwym zadaniem,
ale we współpracy z gminami, instytucjami oraz przedsiębiorcami jest to możliwe.
Z takiego założenia wychodzi Powiatowe
Centrum Integracji Społecznej i, jak się
okazuje, świetnie się w tej misji sprawdza. Oferując swoim podopiecznym wiele form wsparcia – zawodowego, psychologicznego i zdrowotnego, umożliwiając
im podjęcie pracy i odbudowanie życia.
Dzięki współpracy CIS z gminą Jabłonna zatrudnienie otrzymał Pan Adam
Wojtkowski, który zajmuje się pracami
porządkowymi w Gminnym Centrum
Kultury i Sportu w Jabłonnie. - Dotychczasowe dobre doświadczenia we współpracy z CIS skłoniły nas do tego, by zatrudnić uczestnika CIS i mieszkańca
naszej gminy. Zachęcam mieszkańców
naszej gminy i powiatu legionowskiego, którzy od dłuższego czasu pozostają
bezrobotni, do kontaktów z Powiatowym
Centrum Integracji Społecznej. Przykład
Pana Adama pokazuje, że CIS wie jak pomóc osobom długotrwale bezrobotnym –
podsumowuje wójt gminy Jabłonna Jarosław Chodorski.
Sam zainteresowany nie kryje radości
z takiego obrotu spraw. – Jestem zadowolony, bo mam bardzo blisko do pracy –
mówi pan Adam. Do tej pory jakoś mi się

nie układało, jeśli chodzi o pracę. Mam
nadzieję, że teraz uda mi się dopracować
do samej emerytury. Głównie zajmuję się
utrzymaniem porządku na boiskach i dookoła nich, koszę trawę, obcinam gałęzie – dodaje.
Historia Pana Adama nie jest odosobniona. Absolwenci CIS pracują obecnie
m. in. w: firmie Chemko, Starostwie Powiatowym w Legionowie, Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej „Legionowo”,
Powiatowym Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Legionowie, Powiatowym
Zespole Szkół i Placówek Specjalnych
w Legionowie, Ośrodku Pomocy Społecznej w Legionowie oraz DPS „Kombatant”. Dzięki współpracy z przedsiębiorcami i jednostkami CIS poznaje ich

potrzeby w stosunku do przyszłych pracowników i dobiera taką osobę spośród
swoich uczestników, która będzie spełniała oczekiwania pracodawcy i sprawdzi się na danym stanowisku.
Jeśli uważasz, że Twoja sytuacja jest
bardzo skomplikowana i sam/sama nie
dasz sobie rady w powrocie na rynek pracy, skontaktuj się z Powiatowym Centrum Integracji Społecznej, które od niedawna ma nową siedzibę w Legionowie
przy ul. Warszawskiej 74, tel. 22 732 15 58.
KALINA BABECKA

Dorota Wróbel-Górecka

Dyrektor Powiatowego Centrum Integracji
Społecznej w Legionowie
Dzięki współpracy samorządu terytorialnego z Centrum Integracji Społecznej osoby, które znajdują się w trudnej sytuacji życiowej i ekonomicznej mogą otrzymać realne wsparcie społeczne i zawodowe, dzięki któremu odnajdą
się na rynku pracy. Taka współpraca dowodzi otwartości na innowacje społeczne, promuje ideę ekonomii społecznej, a przede wszystkim jest wyrazem
troski władz samorządowych o swoich mieszkańców.

Pan Adam Wojtkowski z Jabłonny jest jedną z osób, którym Powiatowe Centrum
Integracji Społecznej pomogło podjąć pracę i wyjść z życiowego dołka

Wakacyjny lifting drogowy
Na drogach powiatu legionowskiego pracują ekipy budujące systemy odwadniające.
Ponadto naprawiane i odświeżane są jezdnie, chodniki, drogi dla rowerów, zatoki postojowe
oraz parkingi istniejące w ciągu powiatowych dróg. To kontynuacja remontów cząstkowych
rozpoczętych wiosną i zaplanowanych na ten rok.

Nowy dach na nowy rok
szkolny
Na finiszu znajdują się prace związane z wymianą dachu sali
gimnastycznej przy Powiatowym Zespole Szkół Ogólnokształcących
w Legionowie. Inwestycja, na którą Powiat Legionowski przeznaczył
blisko 850 tys. złotych, przebiega zgodnie z harmonogramem.

W

ybrany w postępowaniu przetargowym wykonawca – firma
P.B.U.H. „Remko” z Kozienic,
zdemontował i zutylizował stary dach.
W jego miejsce położono nowe pokrycie
wykonane z płyty dachowej warstwowej
z profilowaniem trapezowym. Przedtem
jednak przeprowadzono niezbędne prace w zakresie zabezpieczenia ogniowego

i antykorozyjnego konstrukcji stalowej
zadaszenia hali.
W tej chwili trwają prace wykończeniowe. Montowane są m.in. nowe obróbki
blacharskie dachu, bariery przeciwśnieżne w strefie okapowej, orynnowanie oraz
instalacja odgromowa. Nowe poszycie zagwarantuje wieloletnią, bezproblemową
AMZ
eksploatację sali gimnastycznej.

Odwodnienia dróg wybudowano m.in. w ciągu dróg 1815W oraz 1811W w gminie Nieporęt. Kolejne inwestycje
planowane są przy ul. Suwalnej (1823W) w Łajskach oraz przy skrzyżowaniu ulic Kościelnej i Podgórnej (1818W)
w Wieliszewie

P

owiat zobowiązany jest do zapewnienia odpowiedniego stanu nawierzchni zarządzanych
przez siebie dróg. W związku z tym
w budżecie zaplanowano nieco ponad
milion złotych na ich całoroczne naprawy oraz 257 tys. zł na poprawę stanu chodników.
Prace przeprowadzane są sukcesywnie w zależności od pojawiających
się potrzeb na wszystkich drogach powiatowych oraz przyległych do nich
ciągach pieszych i rowerowych. Braki w nawierzchni dróg uzupełniane są
w technologiach „na gorąco” oraz „na

zimno” z zastosowaniem masy grysowo-asfaltowej. Na chodnikach i ścieżkach uzupełniane są ubytki w nawierzchni z kostki.
Kolejnymi zaplanowanymi pracami
jest sprzątanie jezdni i chodników, koszenie zieleni na poboczach dróg, malowanie oznakowania poziomego na jezdniach, wymiana uszkodzonych znaków,
a także uzupełnianie brakującego oznakowania. Trwają również prace przy
ścinaniu poboczy oraz profilowaniu
dróg gruntowych. Środki przeznaczone
na ten cel to ponad pół miliona złotych.
Na bieżąco prowadzone są także

działania mające na celu zapobieganie
powstawaniu zastojów wody, tworzących się na jezdniach po opadach deszczu. Powiat likwiduje kałuże budując
nowe urządzenia odwadniające takie,
jak studnie chłonne, wpusty, skrzynki rozsączające, kratki ściekowe, służące do odprowadzania wody z jezdni
w grunt. Na te inwestycje, obejmujące
projekt i budowę odwodnień, przeznaczono 1.790.000 zł. Ponadto istniejące
już urządzenia odwadniające są czyszczone i konserwowane. Na ich utrzymanie zaplanowano 200 tys. zł.
AMZ

Prace przy wymianie dachu hali sportowej Powiatowego Zespołu Szkół
Ogólnokształcących w Legionowie przebiegają zgodnie z planem. Inwestycja
jest już prawie zakończona
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Powiat aktywnie dla seniorów
Rada Powiatu uchwaliła program aktywizacji osób starszych z terenu powiatu legionowskiego.
Jego celem jest wsparcie inicjatyw służących seniorom oraz organizacja zajęć i wydarzeń,
które dadzą im szansę na wyjście z domu, wspólne spotkania i realizację swoich pasji.

Anna Gajewska

członek zarządu Powiatu Legionowskiego
Aktywni seniorzy to wartość dla każdej społeczności, bo możemy czerpać z ich
mądrości i doświadczenia życiowego. Nie będzie to jednak możliwe, gdy zepchnie się tę grupę społeczną na margines życia publicznego i zamknie w przysłowiowych „czterech ścianach”. Dostosowana do potrzeb i oczekiwań osób
starszych oferta kulturalna czy prozdrowotna to sposób na realne wsparcie i aktywizację seniorów z naszego terenu. Ważne jest także zapobieganie wykluczeniu seniorów, zwłaszcza z terenów wiejskich. Tam barierą często jest brak informacji o ofercie i problemy z transportem publicznym.

Fot. www.freepik.com

O

Wielu seniorów wciąż czuje się młodo, ma siły i chęci do działania. Program aktywizujący tę grupę społeczną, przyjęty przez
powiatowych radnych, to odpowiedź na potrzeby i oczekiwania osób, które na emeryturze chcą ciekawie i aktywie spędzać czas

dawnych lat”, który odbędzie się 8 września br., o godz. 18.00 w Zespole Szkół
Ponadgimnazjalnych w Serocku. Organizatorem imprezy jest Stowarzyszenie
Wspólnota Lokalna Powiatu Legionowskiego we współpracy z Urzędem Miasta i Gminy Serock, Akademią Seniora,
Kołami Gospodyń Wiejskich oraz sołtysami z terenu gminy Serock. Przed koncertem chętni będą mogli poznać historię
Serocka spacerując w towarzystwie wolontariuszy po malowniczych zakątkach
miasta. Na zakończenie wieczoru zaplanowano poczęstunek.
AMZ

soby powyżej 60. roku życia stanowią dziś około 20% całej populacji
powiatu legionowskiego. To znacząca i ważna grupa społeczna. Przyjęty program zakłada wsparcie inicjatyw
skierowanych do seniorów, przygotowanych przez organizacje pozarządowe,
działające na terenie powiatu w zakresie promocji zdrowia, aktywności fizycznej, kultury, bezpieczeństwa i życia publicznego.
Najbliższym wydarzeniem, któremu Powiat udzielił wsparcia jest koncert piosenek pt. „Powróćmy jak za

Sposób na smog
O sposobach walki ze smogiem rozmawiali przedstawiciele rządu i władz lokalnych z naukowcami z PAN w jabłonowskim Centrum Badawczym KEZO.
Podczas spotkania zaprezentowano także elektrofiltr, który jest w stanie nawet całkowicie wyeliminować zanieczyszczenia emitowane z kotłów do atmosfery.

W

Elektrofiltr daje realną szansę na ograniczenie zjawiska smogu, a przy tym
jest w pełni zautomatyzowany i, jeśli trafi do masowej produkcji, jego cena
będzie przystępna. Powiat Legionowski jest zainteresowany zastosowaniem
najnowszych technologii oczyszczania powietrza, dlatego w prezentacji
urządzenia wziął udział starosta Robert Wróbel (z prawej)

raz z nastaniem pierwszych
chłodów jak bumerang powróci temat smogu. Naukowcy nieustannie pracują nad tym, aby
ograniczyć zanieczyszczenie powietrza w Polsce. Wyrazem tych dążeń była konferencja w Jabłonnie z udziałem
pracowników tamtejszego Instytutu
Maszyn Przepływowych, przedstawicieli rządu z minister Przedsiębiorczości i Technologii Jadwigą Emilewicz
i pełnomocnikiem premiera ds. programu „Czyste Powietrze” Piotrem
Woźnym na czele, władz samorządowych oraz biznesu. Z ramienia Powiatu Legionowskiego w spotkaniu uczestniczył starosta Robert Wróbel.
W pierwszej części spotkania odbyły się wystąpienia prelegentów, dostarczające niezbędnej wiedzy, przygotowującej do części drugiej, którą była
prezentacja prototypu elektrofiltra małej mocy wraz z kotłem. To innowacyjne

urządzenie zaprojektowano tak, aby
usuwało cząstki stałe i tym samym
ograniczało emisję zanieczyszczeń
z przydomowych pieców. Jak wiadomo,
to właśnie stare kotły na paliwa stałe,
tzw. „kopciuchy”, są główną przyczyną
zjawiska smogu w okresach zimowych.
Po prezentacji uczestnicy dyskutowali

o możliwościach wdrożenia w życie
konkretnych rozwiązań, w tym zaprezentowanego elektrofiltra, aby poprawić jakość powietrza w kraju.
KALINA BABECKA

Jan Kiciński

prof. dr hab. inż.
Dyrektor Instytutu Maszyn
Przepływowych PAN w Jabłonnie

Elektrofiltr jest naszą propozycją walki ze smogiem. Nadaje się bezpośrednio do zastosowania w kotłach, które mamy w domach i to jedna z jego wielu zalet. Drugą jest wysoka skuteczność tego urządzenia. Zasada działania
elektrofiltra jest już od dawna znana i z powodzeniem stosowana w energetyce konwencjonalnej. Problemem było stworzenie urządzenia małej mocy
i tę trudność udało się skutecznie pokonać. Teraz ważne, aby pokonać nieufność ludzi w stosunku do wszelkich nowości i zmian oraz zwiększyć ich
świadomość, że czyste powietrze to sprawa nas wszystkich.

Policjanci nagrodzeni
Kilkudziesięciu policjantów z terenu powiatu legionowskiego zostało awansowanych
na wyższe stopnie, a dwudziestu otrzymało nagrodę Starosty Legionowskiego w trakcie
99. obchodów Święta Policji. Po raz pierwszy gospodarzem uroczystości była, dotychczas
pełniąca obowiązki komendanta powiatowego, mł. insp. Anna Jędrzejewska-Szpak, która z rąk
Komendanta Stołecznego Policji nadinspektora Pawła Dobrodzieja odebrała rozkaz o powołaniu
na stanowisko Komendanta Powiatowego Policji w Legionowie.

O

ficjalny apel, w którym udział wzięli policjanci ze wszystkich gmin powiatu legionowskiego oraz zaproszeni goście odbył się 27 lipca br., na
terenie przyległym do Komendy Powiatowej Policji w Legionowie. W trakcie
uroczystości wręczono policjantom odznaczenia państwowe, akty mianowania
na wyższe stopnie policyjne oraz nagrody finansowe. Medalem srebrnym „Za
Długoletnią Służbę” odznaczeni zostali:

asp. szt. Daniel Jaśkiewicz, asp.szt. Mariusz Oleszko oraz asp. szt. Piotr Suplicki. Medalem brązowym „Za Długoletnią
Służbę” uhonorowany został asp. szt. Arkadiusz Karadżow-Szmidkowski. W tym
roku awanse otrzymało łącznie 65 policjantów – 24 w korpusie aspirantów,
38 w korpusie podoficerów, 3 w korpusie
szeregowych.
Ponadto za wzorową i oddaną służbę funkcjonariusze otrzymali nagrody

finansowe, w tym także od Starosty Legionowskiego. Wręczył je wicestarosta
Jerzy Zaborowski, który w imieniu Zarządu Powiatu oraz lokalnej społeczności podziękował funkcjonariuszom i pracownikom cywilnym Policji oraz życzył
wytrwałości i pomyślności w codziennej
służbie na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców naszego powiatu.
KB

Odznaczenia najbardziej zasłużonym funkcjonariuszom z naszego powiatu wręczali
Komendant Stołeczny Policji nadinsp. Paweł Dobrodziej oraz nowo powołany
Komendant Powiatowy Policji w Legionowie mł. insp. Anna Jędrzejewska-Szpak

społeczność
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www. Odpalamy nową stronę!
Minęło pięć lat od ostatniej modernizacji strony internetowej Starostwa Powiatowego
w Legionowie. W świecie nowych mediów to jak wieczność. Dlatego od niedawna mamy
w sieci nową witrynę, która posiada nowoczesny wygląd i intuicyjną funkcjonalność.
Zapraszamy na www.powiat-legionowski.pl 

starosta legionowski

Stajemy się społeczeństwem cyfrowym. Zwiększa się liczba osób korzystających
z internetu i oferowanych w sieci usług. W sieci sprawnie poruszają się zarówno ludzie młodzi, jak i seniorzy. Planując załatwienie sprawy w urzędzie, często
zaglądamy do jego internetowej witryny w poszukiwaniu danych i informacji,
albo żeby przygotować się do wizyty w konkretnym wydziale. Tak, jak dbamy
o jakość i komfort naszych usług na miejscu w starostwie, tak chcemy, aby ten
wirtualny kontakt był równie łatwy i dostępny. Rozwój technologii oraz potrzeby
naszych mieszkańców były motywacją i inspiracją w trakcie pracy nad nowym
serwisem. Mam nadzieję, że efekt spotka się z dobrym przyjęciem odbiorców.

Na terenie powiatu powstał Legionowski Klaster Energii. Dzięki tej formie współpracy możliwe będzie
wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych oraz finansowo korzystny obrót jej zasobami.

S

ygnatariuszami porozumienia
są Powiat Legionowski, wszystkie gminy powiatu legionowskiego, Instytut Maszyn Przepływowych PAN Centrum Badawcze KEZO
w Jabłonnie oraz Przedsiębiorstwo
Energetyki Cieplnej „Legionowo”
Sp. z o.o. Jak wynika z dokumentu,
idea porozumienia zakłada zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego na naszym terenie poprzez
budowę samowystarczalnego energetycznego obszaru i gospodarki
efektywnie korzystającej z zasobów
czystej energii w oparciu o lokalne
zasoby odnawialnych źródeł energii,
a także ograniczenie emisji gazów

rzygotowania do zmiany poprzedziła analiza wielu aspektów, istotnych
z punktu widzenia przyszłych odbiorców strony, tj. czytelność treści, funkcjonalność, łatwość w poruszaniu się
po podstronach itp. Ponadto zbadano,
jakie zainteresowanie wśród odwiedzających wzbudzają konkretne elementy
strony, oraz które z informacji są najbardziej pożądane. Doświadczenia użytkowników, czyli całość wrażeń, jakich
doświadczają podczas korzystania z produktu interaktywnego, zostały przetestowane wśród osób niezaangażowanych
w proces tworzenia strony. Te działania
pozwoliły na przeprojektowanie serwisu tak, aby był czytelny, funkcjonalny
i przede wszystkim spełniał swoje zadanie informacyjne.
Odświeżona witryna zawiera m.in.
wykaz wydziałów starostwa oraz listę
spraw, jakie można w nich załatwić,

a także informacje dotyczące działania
i struktury urzędu. Znalazły się w niej
ponadto informacje o turystycznych walorach powiatu i jego historii. Na bieżąco zamieszczane będą także aktualności
z terenu powiatu oraz filmy z odbywających się w powiecie wydarzeń. Kalendarium, w którym znajdują się informacje
o imprezach kulturalnych, sportowych,
programach zdrowotnych, atrakcjach dla
dzieci itp., podpowiada, jak zaplanować
wolny czas w najbliższej okolicy. W razie
konieczności na stronie będą pojawiały
się komunikaty i ostrzeżenia dla mieszkańców.
Jesteśmy ciekawi Państwa opinii oraz
sugestii dotyczących nowej strony. Chcemy, aby nowy serwis był jak najbardziej
zgodny z Państwa oczekiwaniami, dlatego zapraszamy do kontaktu mailowego:
promocja@powiat-legionowski.pl.
AMZ

Bezpłatna pomoc psychologiczna

Energiczna współpraca

Porozumienie o utworzeniu Legionowskiego Klastra Energii podpisali
(od lewej): wójt gminy Wieliszew Paweł Kownacki, wójt gminy Jabłonna
Jarosław Chodorski, przedstawiciele Instytutu Maszyn Przepływowych
Centrum Badań KEZO w Jabłonnie Maciej Widziński i Rafał Hyrzyński,
wicestarosta Jerzy Zaborowski, członek zarządu Powiatu Michał Kobrzyński,
wiceprezydent miasta Legionowo Marek Pawlak, prezes zarządu PEC
„Legionowo” Narcyz Tokarski, burmistrz miasta i gminy Serock Sylwester
Sokolnicki oraz wójt gminy Nieporęt Sławomir Maciej Mazur
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Robert Wróbel

P

Nowa strona internetowa Starostwa Powiatowego w Legionowie jest responsywna. Oznacza to, że dostosowuje się
do różnych dostępnych rozdzielczości ekranów. Bez utraty czytelności treść można przeglądać zarówno na monitorze
komputera, jak i na smartfonie czy tablecie. Strona zawiera również udogodnienia dla osób niepełnosprawnych

Kurier

– Dzięki takiej współpracy istnieje
dodatkowo możliwość pozyskania
środków na budowę instalacji fotowoltaicznych dla samorządów. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki uruchomił w tym celu
program dedykowany klastrom energii, którego wartość to 50 mln złotych
– wyjaśnia Rafał Hyrzyński z Instytutu Maszyn Przepływowych PAN.
Klaster ma formułę otwartą. Oznacza to, że mogą do niego przystąpić kolejne podmioty.
Klaster Energii to nowa forma współpracy, której pojawienie się umożliwiła nowelizacja w 2016 roku Ustawy
o Odnawialnych Źródłach Energii. Legionowski Klaster Energii został zgłoszony do, organizowanego przez Ministerstwo Energii, II konkursu na
certyfikowany klaster energii. Uzyskanie takiego certyfikatu pozwoli na ubieganie się o środki zewnętrzne.

W powiecie legionowskim ruszyły dwa programy dla mieszkańców,
oferujące pomoc psychologiczną, psychiatryczną oraz zajęcia warsztatowe
i grupy wsparcia. Oba projekty dofinansowane są z budżetu Województwa
Mazowieckiego, a Powiat Legionowski im patronuje.

P

rogram „Razem – działania wspierające osoby starsze i rodziny w chorobach otępiennych” jest odpowiedzią
na starzenie się społeczeństwa oraz coraz
częstsze samotne zamieszkiwanie osób
starszych. Fundacja Psyche Strefa Pozytywnych Myśli stworzyła program, który,
poza kampanią informacyjną przeciwko
stygmatyzacji osób dotkniętych chorobą
Alzheimera i innymi chorobami czy zaburzeniami psychicznymi, oferuje także
bezpłatną, specjalistyczną i fachową pomoc w zapobieganiu lub spowolnieniu
rozwoju choroby, a także wsparcie osób
chorych w ich samodzielności w życiu
społecznym.
Drugim projektem realizowanym na
terenie powiatu przez fundację jest program „Oparcie w samodzielności”. W jego ramach zapewniana jest bezpłatna
pomoc osóbom dotkniętym chorobami

psychicznymi oraz ich rodzinom i opiekunom. Projektowi towarzyszy kampania informacyjna.
Dzięki bezpłatnym programom osoby chore mogą skorzystać z pomocy
psychologa, psychiatry, neuropsychologa, grupy wsparcia oraz wziąć udział
w warsztatach terapii zajęciowej, treningu umiejętności społecznych i treningu
funkcji poznawczych.
Programy realizowane są w Poradni Zdrowia Psychicznego EDUCATIO
przy ul. Małej 11 w Chotomowie. Liczba miejsc jest ograniczona. Wymagana
jest wcześniejsza rejestracja pod numerem telefonu 512 895 218.
OPRAC. AMZ

KALINA BABECKA

cieplarnianych. Klaster ma służyć
także rozwijaniu działalności naukowo-badawczej na jego obszarze
oraz tworzeniu warunków do wdrażania innowacyjnych rozwiązań.

Jerzy Zaborowski
wicestarosta legionowski

Przystępujemy do klastra energii, inicjatywy przygotowanej przez Polską Akademię Nauk, ponieważ zależy nam, aby optymalizować zużycie
energii w powiecie legionowskim. Chcemy też, aby jak najwięcej energii
pochodziło ze źródeł odnawialnych, co w dzisiejszym świecie jest wyrazem innowacyjności i troski o środowisko.

Artur Borkowski

sekretarz Powiatu Legionowskiego
Powiat Legionowski patronuje bardzo ważnemu przedsięwzięciu, jakim jest bezpłatny program pomocy dla osób cierpiących na zaburzenia psychiczne oraz
choroby otępienne. Wzrasta liczba chorujących na Alzheimera i inne postacie
otępień oraz depresję. Spotkanie ze specjalistami, możliwość uczestnictwa w terapii oraz warsztatach to dla chorych oraz ich rodzin ogromne wsparcie. Prowadzona równocześnie kampania informacyjna ma na celu zapobieganie stygmatyzacji osób z zaburzeniami psychicznymi oraz zmianę negatywnych postaw
społecznych wobec nich.

Więcej informacji można
uzyskać pod numerem
tel. 512 895 218 i na:

www.fundacjapsyche.pl
www.educatio.pl
www.doktorpsychiatra.pl
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Rowerowy przejazd w hołdzie
bohaterom
Towarzystwo Przyjaciół Legionowa (TPL) we współpracy z Powiatem Legionowskim
zorganizowało 15 sierpnia br. Patriotyczny Rajd Rowerowy z Legionowa do Wólki
Radzymińskiej, który był hołdem złożonym bohaterom Bitwy Warszawskiej 1920 r.
Wzięły w nim udział 22 osoby z terenu powiatu i Warszawy.

Coroczny Patriotyczny Rajd Rowerowy TPL cieszy się niesłabnącą popularnością. W tym roku wystartował spod pomnika
marsz. Józefa Piłsudskiego w Legionowie

T

rasa rajdu liczyła 15 km, wiodła
przez urokliwe miejscowości naszego powiatu (Legionowo – Stanisławów Drugi – Wola Aleksandra – Kąty
Węgierskie – Izabelin – Zamostki Wólczyńskie - Pomnik w Wólce Radzymińskiej) i zakończyła się zapaleniem pamiątkowych zniczy pod Pomnikiem Żołnierzy
28. Pułku Piechoty w Wólce Radzymińskiej. Uczestnicy wyruszyli spod pomnika marsz. Józefa Piłsudskiego w Legionowie, pod którym wcześniej złożyli kwiaty.
Powiat Legionowski przekazał dla uczestników egzemplarze wydanej przez Starostwo Powiatowe w Legionowie książki
„Bitwa Warszawska” oraz mapy. Przejazd miał na celu upamiętnić 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. Rajdowi towarzyszyły flagi biało-czerwona i Powiatu Legionowskiego.

Erazm Domański

Prezes Towarzystwa Przyjaciół Legionowa
W tym roku zorganizowaliśmy rajd po raz szesnasty. Pomysł tego przedsięwzięcia zrodził się z potrzeby oddania hołdu 10. Dywizji Piechoty oraz 28. Pułkowi
Strzelców Kaniowskich, które w 1920 roku wyruszyły z legionowskich koszar
i udały się w kierunku Radzymina celem obrony miasta i zatrzymania natarcia
wojsk bolszewickich. Potyczka w Wólce Radzymińskiej uniemożliwiła Armii
Czerwonej dalszy marsz na Warszawę. Rajd jest okazją do poznania historycznych miejsc na terenie powiatu, które związane są z tamtymi wydarzeniami.
Tym trzydziestokilometrowym wysiłkiem co roku, w nietypowy sposób, czcimy pamięć bohaterów „Cudu nad Wisłą”.

„Czytanie w Plenerze” to już stała pozycja w kalendarzu miejskich imprez, którą Powiatowa Instytucja
Kultury w Legionowie organizuje na koniec wakacji.

Barbara Mierzejewska

„Czytanie w Plenerze” to świetny pomysł na spędzenie wyjątkowego popołudnia. Czytanie książek to wspaniała przygoda
i wartość sama w sobie. Cieszy mnie, że są takie akcje jak ta,
które propagują czytelnictwo.

Eugeniusz Mierzejewski

Przyszliśmy razem z żoną, bo uznaliśmy, ze to ciekawa inicjatywa. Książki towarzyszą nam na co dzień i chętnie skorzystaliśmy z możliwości wspólnego czytania z innymi osobami, w dodatku w miłym otoczeniu zieleni.

Leżak i ulubiona lektura to przepis na
udane popołudnie

N
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Zapraszamy na Święto Gminy Jabłonna
połączone z Festiwalem Aktywności
Społecznej i Kulturalnej Sołectw.
Już 8 września od godz. 9:00 do 22:00,
na terenie zespołu parkowo-pałacowego
w Jabłonnie, czekamy na wszystkich
gości i fanów kuchni regionalnej,
lokalnych zespołów, kabaretów
i muzyki na żywo.
A oprócz tego pojawi się mnóstwo wystawców
i stoisk organizacji, firm, instytucji.
Będą też konkursy dla starszych i młodszych,
zawody sportowe i wiele innych atrakcji!
Na zakończenie imprezy zagra zespół ENEJ!
Zapraszamy do Jabłonny!
Powiat Legionowski, jak co roku, wspiera
oba wydarzenia.

KALINA BABECKA

Czytanie i leżakowanie

a szczęście w tym roku pogoda dopisała i „Czytanie w plenerze” rzeczywiście odbyło się
w plenerze. W parku, na tyłach legionowskiego ratusza można było zatopić się w ulubionej lekturze, wypocząć
na leżakach lub poleniuchować na kocu. W tle rozbrzmiewała relaksacyjna
muzyka, głównie klasyczna. Organizatorzy przewidzieli też drobne upominki
dla uczestników.
PIK pożegnał lato czytająco.

Wielkie świętowanie
w Jabłonnie

Z możliwości poczytania ulubionej książki w plenerze skorzystali zarówno mali,
jak i duzi mieszkańcy

POWIAT LEGIONOWSKI –
KULTURALNIE I NA SPORTOWO
24.08–16.09 – wystawa malarstwa
Marka Reszki, Galeria „Oranżeria”,
Pałac w Jabłonnie
30.08 – Kino letnie dla dzieci – Piękna
i Bestia, sala widowiskowa w Ratuszu,
Legionowo, godz. 12.00
31.08 – Obchody 79. rocznicy wybuchu
II Wojny Światowej – gmina Nieporęt,
od godz. 14.00
01.09 – „Sztuka kontrastu” wernisaż
wystawy Aleksandry Cybulskiej
i Katarzyny Środowskiej, Galeria Sztuki
„Ratusz”, Legionowo, godz. 18.00
01.09 – Parkrun, Park w Jabłonnie,
godz. 9.00
02.09 – Kiermasz rzeczy używanych,
rynek w Serocku, godz. 9.00–14.00
02.09 – Triathlon w Nieporęcie,
Promenada, ul. Spacerowa 25, Białobrzegi
02.09 – IV Festiwal Muzyki Kameralnej
i Organowej Powiatu Legionowskiego,
kościół pw. WNMP w Chotomowie,
godz. 13.00
02.09 – IV Festiwal Muzyki Kameralnej
i Organowej Powiatu Legionowskiego,
kościół pw. św. Józefa Oblubieńca,
ul. Piłsudskiego 5, godz. 19.00
02.09 – XIV Legionowski Festiwal Muzyki
Kameralnej i Organowej, kościół Matki
Boskiej Fatimskiej, Legionowo,
ul. Orląt Lwowskich 8, godz. 20.00
03.09 – Obchody 79. rocznicy wybuchu
II wojny światowej w gminie Wieliszew
03.09 – Wernisaż wystawy pt. „Młoda
grafika polska dla Niepodległej”, PZSO
w Legionowie, ul. Piłsudskiego 26,
godz. 12.00
07.09 – Złożenie kwiatów pod pomnikiem
Pilotów PZL37 „Łoś”,
Wólka Radzymińska, godz. 17.00
08.09 – Parkrun, Park w Jabłonnie, godz.
9.00

08.09 – Potańcówka w Parku Zdrowia
w Legionowie, ul. B. Chrobrego 52,
w godz. 19.00–22.00
09.09 – IV Festiwal Muzyki Kameralnej
i Organowej Powiatu Legionowskiego
– koncert dla dzieci, Gimnazjum im.
Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 r.
w Stanisławowie Pierwszym, ul. Jana
Kazimierza 291, godz. 13.00
09.09 – IV Festiwal Muzyki Kameralnej
i Organowej Powiatu Legionowskiego,
kościół pw. św. Bartłomieja Apostoła
w Janówku Pierwszym,
ul. Nowodworska 17, godz. 19.00
14.09 – „Sendlerowa. W ukryciu”
Anna Bikont – spotkanie DKK „Ścieżki”,
Muzeum Historyczne w Legionowie,
godz. 18.00
15.09 – Parkrun, Park w Jabłonnie,
godz. 9.00
15.09 – XXXVII Biegi Przełajowe
o Puchar Prezydenta Miasta Legionowo,
15.09 – Wycieczka „Spotkanie
z historią”, start spod kościoła
w Jabłonnie, godz. 11.00–13.00
16.09 – IV Festiwal Muzyki Kameralnej
i Organowej Powiatu Legionowskiego,
kościół pw. Najświętszego Ciała i Krwi
Chrystusa, ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 47,
Legionowo, godz. 13.45
16.09 – IV Festiwal Muzyki Kameralnej
i Organowej Powiatu Legionowskiego,
kościół pw. św. Jana Marii Vianneya
w Skrzeszewie, ul. Dojazdowa 2,
godz. 18.00
16.09 – Miejski bieg z przeszkodami,
Legionowo, godz. 10.00–15.00
16.09 – Kiermasz rzeczy używanych,
rynek w Serocku, godz. 9.00–14.00
16.09 – „Casting. Poczekalnia” – spektakl
teatralny, Poczytalnia Legionowo,
ul. Kościuszki 8A, godz. 18.00
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Ultramaraton

Powstańca 1944-2018
5 sierpnia br. ponad pół tysiąca osób wzięło udział
w 4. edycji Ultramaratonu Powstańca 1944–2018,
upamiętniającego bohaterów Powstania
Warszawskiego. Trasa biegu to 63 km
– po jednym kilometrze za każdy dzień powstania.
Imprezę zorganizowała gmina Wieliszew
przy tradycyjnym już współudziale Powiatu
Legionowskiego.

N

ajlepszym zawodnikiem został zeszłoroczny zwycięzca Ultramaratonu Powstańca 1944-2017 Piotr Stachyra z klubu Event Tador Głogów, który
trasę pokonał w 04:30:11 sek.Wśród kobiet pierwsze miejsce zajęła również zeszłoroczna zwyciężczyni Patrycja Bereznowska z klubu Wieliszew Heron Team.
KS Maków Biega to sztafeta, która okazała
się najszybsza w swojej kategorii. W służbach mundurowych bezapelacyjnie

Kurier

Monika Kosewska
reprezentantka powiatu

wygrała sztafeta SG Husaria Team, natomiast spośród samorządowców po złoto
sięgnęli urzędnicy z wieliszewskiego ratusza. – Ultramaraton Powstańca to wyjątkowa inicjatywa. Co roku do Wieliszewa przyjeżdżają uczestnicy z całej Polski,
aby przelewać pot w hołdzie krwi przelanej przez powstańców. To naprawdę piękny gest, wart wyróżnienia i naśladowania
– mówi członek zarządu Powiatu Michał
KB
Kobrzyński.

W Ultramaratonie reprezentowałam Powiat Legionowski. Jestem bardzo zadowolona i dumna, że udało mi
się ukończyć bieg. Pierwszy raz pokonywałam tak długi dystans i miałam
obawy, czy dam radę. Wieliszewski
Ultramaraton pozwala uczcić pamięć
bohaterów Powstania Warszawskiego w niecodzienny sposób. Można złożyć kwiaty, zapalić znicz, ale można
też zmierzyć się ze swoimi słabościami i przebiec 63 kilometry w hołdzie
63 dniom powstania. Gorąco do tego
zachęcam i do zobaczenia za rok.

Zawodnicy mierzyli się ze zmęczeniem i upałem

Uczestnicy Ultramaratonu wystartowali dzierżąc biało-czerwone flagi
O miejsce na podium walczył także
wójt gminy Wieliszew Paweł Kownacki

Uśmiech nie opuszczał reprezentantki powiatu
Moniki Kosewskiej (w środku)

Fot. Katarzyna Leszczyńska

Pozytywne nastawienie to pierwszy
krok do sukcesu

Radość i duma towarzyszyły na podium najlepszym z najlepszych
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