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Inwestycja na Parkowej i Jagiellońskiej

Fot. Paweł Zając

Robią pod ziemią

od początkumajatrwająpraceprzy przebudowieJagiellońskiej
i Parkowejw legionowie.Tonajwiększategorocznainwestycja
Powiatulegionowskiego,któraułatwiprzejazdi parkowanie
w centrummiasta.
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maja na plac budowy weszła firma Skanska S. A., która wygrała
przetarg na wspomniane zadanie, warte ponad 7 milionów złotych.

Przypomnijmy, że Przebudowa zakłada między innymi:
• wybudowanie ronda na zbiegu Sobieskiego i Parkowej z bezpieczny-

mi przejściami dla pieszych, tzw.
azylami,
• modernizację łuku Sobieskiego-Krakowska na wysokości ul.
Lwowskiej z wybudowaniem lewoskrętu we Lwowską,
• modernizację ulicy i wybudowanie chodników na Parkowej
od strony szkoły do Sobieskiego,
i dalej w stronę Krakowskiej,
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• wybudowanie nowych zatok autobusowych na Parkowej przebudowę chodników i budowę nowych
miejsc parkingowych wzdłuż Jagiellońskie,
• modernizację skrzyżowania Jagiellońskiej z Piłsudskiego wraz
przebudową sygnalizacji świetlnej, m.in. poprzez budowę prawoskrętu dla jadących od Przystanku
w Piłsudskiego.
W pierwszym etapie prace trwają
na odcinku ul. Jagiellońskiej od ul.
Warszawskiej do Mickiewicza. Pierwotny plan zakładał odcinek od Warszawskiej do Piłsudskiego, ale roboty idą na tyle sprawnie, że udało się
je rozszerzyć. Przebudowa trwa również na odcinku od ul. Chrobrego
do ronda przy skrzyżowaniu ulic
Grottgera, Jasnogórskiej i Matejki.
Wykonywane są prace przy krawędzi jezdni.
Równocześnie posuwają się
do przodu podziemne prace na ul.
Parkowej. Wprowadzony został ruch
jednostronny w kierunku ul. Sobieskiego. Budowana jest kanalizacja
sanitarna i prowadzone są roboty
drogowe. W związku z wprowadzeniem zmian w ruchu autobusy komunikacji miejskiej jeżdżą objazdem
– szczegóły na www.ztm.waw.pl.
Pierwszy etap prac przewidziany
jest na około miesiąc. Kolejne prace
wykonywane będą w wakacje. Zakończeniem inwestycji planowane
jest na wrzesień. O jej postępie oraz
wszelkich dodatkowych utrudnieniach będziemy na bieżąco informować, również na stronie www.powiat-legionowski.pl i na stronie Powiatu Legionowskiego na Facebook'u.

Krótko
Kacper już po operacji!
Sześcioletni Kacper Czech jest
już po operacji serca. Jej
przeprowadzenie było możliwe
dzięki ludziom dobrej woli, którzy
wzięli udział w zbiórce pieniędzy
na ten cel. Szczególne
podziękowania należą się
mieszkańcom naszego powiatu,
którzy tłumnie wzięli udział
w koncercie charytatywnym
na rzecz Kacpra w styczniu br.
Operacja przebiegła pomyślnie
a chłopiec błyskawicznie wraca
do formy. Dzięki wielkim sercom
naszych mieszkańców ma szansę
na normalne życie.

Nowa karetka wodna
na Jeziorze Zegrzyńskim
Nowoczesną, świetnie
wyposażoną karetkę wodną zyskał
legionowski WOPR. Zakupu
dokonała Wojewódzka Stacja
Pogotowia Ratunkowego
i Transportu Sanitarnego
„Meditrans” w Warszawie. Jej koszt
to 485 727 zł. Dzięki temu
po Jeziorze Zegrzyńskim pływać
już będą dwie takie jednostki.
Nowa karetka jest szybsza,
nowocześniejsza i lepiej
wyposażona od dotychczasowej.
Na jej pokładzie znajduje się
defibrylator, respirator, deska
ortopedyczna, materac próżniowy,
nosze. Już na niej mogą więc być
podejmowane pierwsze czynności
reanimacyjne. Załoga łodzi to
dwóch ratowników medycznych
i sternik z uprawnieniami
ster-motorzysty i ratownika
wodnego

MirosławPachulsKi

Mistrzowie pierwszej pomocy

Zdobądź nowoczesny zawód
szkołypowiatulegionowskiegochcąkształcićwzawodach,któresąposzukiwanenarynkupracy.
odwrześniawPowiatowymzespoleszkółPonadgimnazjalnychwlegionowieruszanowykierunek
podnazwą„Technikurządzeńisystemówenergetykiodnawialnej”.

P

omysł na nauczanie takiego zawodu jest związany z planami
Instytutu Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk (IMP
PAN), który planuje w Jabłonnie budowę Centrum Badawczego, które jest
największym i najnowocześniejszym
na Mazowszu projektem dofinansowywanym przez Unię Europejską ze
środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego. Władze Polskiej Akademii Nauk zwróciły się
do Powiatu Legionowskiego, jako organu prowadzącego szkoły zawodowe, o uruchomienie nowego kierunku
kształcenia pod nazwą „Technik urzą-

dzeń i systemów energetyki odnawialnej”, deklarując jednocześnie, że
jego absolwenci znajdą pracę w nowo
powstającym Centrum. Na tę inicjatywę odpowiedział Powiatowy Zespół
Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jerzego Siwińskiego w Legionowie przy ul.
Targowej i od maja prowadzi już rekrutację gimnazjalistów.
Projekt PAN zakłada utworzenie
Centrum Badawczego, które składać
się będzie z zespołu laboratoriów badawczych wraz z zapleczem hotelowo-seminaryjnym i infrastrukturą.
Będzie ono bazą laboratoryjną zarów-

no do prowadzenia samodzielnych badań IMP PAN, jak i realizowanych we
współpracy z innymi placówkami naukowymi PAN, uczelniami, instytutami badawczymi, a także z wiodącymi
firmami w sektorze energetyki. Centrum ma stanowić zaplecze naukowe
i technologiczne dla Mazowsza i regionu północno-wschodniego Polski
dla tworzenia Autonomicznych Regionów Energetycznych (ARE), gwarantujących bezpieczeństwo energetyczne. Planowane są również prace badawcze nad nowymi technologiami
wytwarzania energii elektrycznej
i ciepła, metodami magazynowania

ciepła i wykorzystywania ciepła odpadowego, racjonalizacją zużycia
energii i wprowadzenia systemów typu smart-grid dla inteligentnych domów i ARE. Dzięki prowadzonym tam
badaniom możliwe będzie opracowanie nowoczesnych technologii dla domów plus-energetycznych oraz innych technologii umożliwiających realizację polityki Polski i Unii Europejskiej w zakresie rozproszonej produkcji energii i zmniejszenia emisji, CO2.
Ponadto naukowcy i badacze Centrum będą chcieli swoje naukowe projekty wdrożyć do produkcji i sprzedać. Otwiera się więc także przestrzeń do współpracy między Centrum, a przedsiębiorcami naszego powiatu.
JanuszKubicKi

Drużyna Salezjańskiego Liceum
w Legionowie okazała się
bezkonkurencyjna w konkursie
dotyczącym pierwszej pomocy
przedmedycznej. Uczniowie szkół
ponadgimnazjalnych z naszego
powiatu poza testem pisemnym
musieli zdać egzamin praktyczny
z niesienia pomocy
poszkodowanym. Ich umiejętności
w tym zakresie oceniali
profesjonalni ratownicy medyczni
i strażacy z ochotniczych straży
pożarnych. Młodzi ludzie zdali
egzamin celująco. Jeśli będą
w pobliżu, możemy czuć się
bezpiecznie.
Drugie miejsce w konkursie zajęła
grupa ze szkoły w Komornicy,
zaraz za nimi uplasowali się
uczniowe LO im. M. Konopnickiej
z Legionowa, a czwarta była
drużyna z Powiatowego Zespołu
Szkół Ponadgimnazjalnych im. J.
Siwińskiego w Legionowie.
.
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Dzieci mówią...

Słowniczek
sportowy

Co to jest ping pong i co to jest jogging?
– te pytania zadaliśmy przedszkolakom z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 2, ul. Jagiellońska 67
w Legionowie, grupa: Perełki, wychowawczynie: Grażyna Brzozowska i Lidia Popielarz

aleks
Turczyński
Co to jest jogging? – według mnie
jogging to jazda na łyżwach. Gdy
jest zimno to można jeździć
na lodowisku. Ja mam swoje
własne łyżwy, ale jeszcze nigdy
nie jeździłem. Na łyżwach można
jechać 150 km/h.

aleksandra
antonowicz
Co to jest ping pong? – mi taki
ping pong kojarzy się
z koszykówką. Zawodnicy
wrzucają piłkę do kosza. Ich
jest 12 i to są dwie drużyny, które
grają przeciwko sobie.

alekandra
Kielek
Co to jest ping pong? – mi się
ping pong kojarzy z koszykówką.
Ja lubię grać z kolegą, ale
w siatkówkę. W taką siatkówkę się
gra na dworze. Oglądam ją też
w telewizji.

Co to jest jogging? – jogging to coś
takiego, że się biega. Mój tata
prawie dobiegł daleko. Według
mnie można biec 20 km i potem
człowiek jest zmęczony.

natalia
Posacka
Co to jest jogging? – według mnie
taki jogging to może być bieg
przez taki płotek. Ja jestem
w stanie prześcignąć moją mamę
jak biegamy na dworze.

Co to jest jogging? – według mnie
jogging to skakanie na materac
przez taki kijek. Biegnie się i się
skaczę. Ja próbowałem czegoś
takiego i to jest niebezpieczne, bo
ja to robię na kijku drewnianym,
a on się łamie.

Kamila
Ścibor
Co to jest ping pong? – mi pong
pong się kojarzy z takimi lotkami.
Ja często gram na dworze na mojej
działce, ale mój brat zawsze
wygrywa. On ma 14 lat.

Kamila
Petrof
Co to jest ping pong? – ping pong
to gra się w koszykówkę. Ja gram
z mamą na stadionie. Często
chodzimy na stadion. Ja jednak
najlepiej lubię rysować i wyklejać
łódki lub statki. Robię to sama.
Moją największą wycinanką była
rakieta kosmiczna.

Co to jest jogging? – mi jogging
się kojarzy z piłką nożną. Ja gram
codziennie z tatą albo z kolegami.
Jogging można też uprawiać
na rowerze. Jogging to sport
bezpieczny, ale można nabawić się
kontuzji, np.: skręcić kostkę.
Wtedy trzeba pojechać do szpitala.

natalia
Pachulska

Przemysław
Jakubowski
Co to jest ping pong? – ping pong
to jest takie odbijanie przez siatkę.
W takiego ping ponga grają dwie
osoby. Jest taka siatka na takich
wielkich balach metalowych
zielonych i taka siateczka i przez
tą siateczkę się odbija piłkę. Ja też
mam taką lotkę i rakietkę i też
gram tylko, że nie często. Tylko raz
grałem z dziadkiem na podwórku,
ale dziadek przegrywał zawsze.

Kacper
ziemiński

Co to jest jogging? – mi jogging
kojarzy się z tańcem. Często
tańczę z mamą lub dziadkiem.
Taki taniec jest troszkę męczący.
Tańczę przy swoich ulubionych
utworach, ale ja już nie pamiętam
ich tytułów.

Z dziećmi rozmawiał Marcin Dembowski

Piotr
Kruszewski

Co to jest ping pong? – mi się
kojarzy ping pong ze zwyczajną
piłką. Ja gram z tatą, bo moja
mama nie umie, a moja siostra jest
za mała – ma 3 lata. Ja gram z tatą
w ogrodzie. My gramy blisko
kostki, ale na trawniku więc nie
boję się, że poniszczymy rośliny bo
one są za orzechem obok siatki
sąsiadów. Mój tata jest lepszy ode
mnie.

Co to jest ping pong? – mi się
kojarzy ping pong z siatkówką.
Oglądam ją na sporcie w telewizji
razem z mamą i tatą. Mój tata
bardziej lubi siatkówkę. Gram
na podwórku z bratem, ale on
wygrywa. Piłka wpada albo
do babci albo do sąsiada. Mój brat
jest starszy, bo ma 13 lat.

Co to jest jogging? – mi jogging
kojarzy się ze wszystkimi
sportami, czyli z rowerem,
baseballem, jazdą na hulajnodze,
piłką i pływaniem kajakiem.

Co to jest jogging? według mnie
jogging to jazda na rowerze. Taki
jogging można uprawiać
na drodze. Ja wyprzedzam tatę lub
mamę.

Ping pong – popularna nazwa tenisa stołowego, gry, w której uczestniczą dwie (gra pojedyncza – singel)
lub cztery osoby (gra podwójna – debel, mikst), polegająca na odbijaniu
piłeczki rakietką tak, by przeleciała
nad siatką na drugą połowę stołu. Piłeczka musi uderzyć o stół tylko raz,
niedozwolone jest odbijanie piłeczki
z powietrza, tak jak to ma miejsce
w tenisie. Punkty przyznawane są
za uderzenia, których przeciwnik nie
odebrał. Tenis stołowy jest jedną
z najpopularniejszych gier na świecie, biorąc pod uwagę liczbę zawodników uprawiających ten sport.
Tenis stołowy narodził się w Anglii
w latach 80. XIX wieku. Wkrótce pojawiły się też popularne nazwy powstałe od charakterystycznego
dźwięku odbijanej piłeczki, takie jak
ping pong czy whiff whaff. Ta pierwsza została nawet zastrzeżona w 1901
roku przez angielskiego producenta
sprzętu J. Jaques & Son Ltd. Na początku XX wieku gra bardzo szybko
się rozwijała, w 1902 odbyły się nawet
nieoficjalne mistrzostwa świata.
W 1921 został założony angielski
Związek Tenisa Stołowego (ang. Table
Tennis Association), a w 1926 powstała Międzynarodowa Federacja Tenisa
Stołowego (ang. International Table
Tennis Federation). W Londynie odbyły się pierwsze oficjalne mistrzostwa świata w roku 1926. Kolejną
przełomową datą dla tej dyscypliny
sportu był rok 1988, kiedy to tenis stołowy po raz pierwszy pojawił się
w programie igrzysk olimpijskich
w Seulu.
Jogging – forma truchtu lub biegu
w wolnym tempie. Głównym celem
joggingu jest poprawa sprawności
i wydolności fizycznej bez nadmiernego stresu związanego z wysiłkiem.
Za jogging uważa się bieg z prędkością 7-9 km/h.
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Partnerstwo przeciw
podtopieniom
30 kwietnia w Wołominie siedem samorządów
podpisało porozumienie w sprawie działań na
rzecz zabezpieczenia terenów zalewowych
w dorzeczu rzeki Czarnej przed powodzią.
Wśród nich znalazły się Powiat Legionowski
i Gmina Nieporęt.

R

zeka Czarna, płynąca przez tereny powiatu wołomińskiego
i gminy Nieporęt w powiecie legionowskim, niemal co wiosna jest
źródłem podtopień. Siedem samorządów z powiatu wołomińskiego i legionowskiego postanowiło wspólnymi siłami zmienić ten stan rzeczy. Wynikiem tego postanowienia jest porozumienie, na mocy którego opracowana zostanie koncepcja projektowa oraz
zostaną podjęte inne działania
na rzecz zabezpieczenia terenów zalewowych w dorzeczu rzeki Czarnej
przed powodzią w powiecie wołomińskim i legionowskim na terenie gmin:
Wołomin, Radzymin, Marki i Nieporęt
z uwzględnieniem gospodarki wodno-ściekowej gmin Wołomin i Kobyłka.
W ostatnich latach na tym terenie
występowały liczne podtopienia i zalania niszczące miejscową zabudowę
i infrastrukturę. Wspólnie działania
zapoczątkują prace nad uregulowaniem rzeki Czarnej, dzięki czeku po-

prawi się gospodarka wodna obszaru
i podniesie się bezpieczeństwo na terenach zalewowych wokół niej. W jedności siła, więc samorządowy sojusz
pozwoli na wykonanie kompleksowej
dokumentacji, która obejmie również
część obszaru powiatu legionowskiego. Starosta Legionowski w trosce
o bezpieczeństwo mieszkańców wyraził chęć przystąpienia do powyższego
porozumienia, wiedząc, że tylko
wspólne działania mogą przynieść
najlepsze rozwiązania pozwalające
na zminimalizowanie strat powodziowych w zlewni rzeki Czarnej. Poparł
go wójt Nieporętu, przez którego gminę przepływa rzeka.
Uczestnicy porozumienia planują
realizację przedsięwzięcia głównie ze
środków zewnętrznych, zaś własne
środki będą stanowiły tylko element
uzupełniający. W ramach umowy
z budżetu Powiatu Legionowskiego
na ten cel przeznaczone zostanie 10
tysięcy złotych.
JK
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Ruszyła przebudowa
mostu

Dzięki przebudowie most
będzie poszerzony, zyska
chodnik i ścieżkę rowerową

wykonawcaprzebudowymostunaul.Kościelnejwłajskach,firmaskanskas.a.,został
oficjalniewprowadzonynabudowę21maja.następnegodniazacząłbudowękładkidla
pieszych,aodponiedziałku27majaodgodziny10mostzostałzamkniętydlaruchu.

O

Siedem samorządów postanowiło działać wspólnie. Na zdjęciu od lewej: starosta legionowski
Jan Grabiec, wiceburmistrz Radzymina Andrzej Siarna i wicestarosta wołomiński Konrad Rytel.

inwestycji informowaliśmy już
na naszych łamach. Przypomnijmy, że dzięki modernizacji
tego obiektu inżynieryjnego ma powstać praktycznie nowa konstrukcja.
W stosunku do dotychczasowego stanu poszerzona ma zostać płyta mostu
dzięki czemu, oprócz nowej konstrukcji i nawierzchni jezdni, na moście dobudowany zostanie po jednej
stronie chodnik, a po drugiej ścieżka

rowerowa. Przy tego typu robotach
nie obędzie się niestety bez utrudnień. Od chwili zamknięcia mostu
dojazd na ul. Kościelną odbywa się
objazdem, którym poruszają się
również autobusy komunikacji publicznej. Dla pieszych zapewniona została kładka, którą podczas
przebudowy będą mogli się przedostać na drugą stronę kanału. Objazd
dla zmotoryzowanych przewidziano

ulicami: Nowodworską, Suwalną,
Szarych Szeregów i Fabryczną do ul.
Kościelnej.
Na realizację tej inwestycji oraz
przebudowę dojazdów do mostu legionowskie starostwo pozyskało
środki zewnętrzne z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa
w kwocie 4,5 mln zł. Udział finansowy zadeklarowała również Gmina Wieliszew.
JK

Reprezentant powiatów w Naczelnej Radzie Zatrudnienia
Pierwszew kadencji 2013– 2015
posiedzenienaczelnejrady
zatrudnieniaodbyłosię
14maja 2013r.w centrum
Partnerstwaspołecznego„Dialog”
im.a.bączkowskiego
w warszawie.Jednymz członków
radyjeststarostalegionowski
JanGrabiec.

J

an Grabiec został powołany
przez ministra Władysława Kosiniaka-Kamysza do Naczelnej
Rady Zatrudnienia z rekomendacji
Związku
Powiatów
Polskich.
Na pierwszym posiedzeniu Rady
w nowej kadencji przewidziano wręczenie nominacji jej członkom oraz
sprawy organizacyjne, dotyczące trybu i planu pracy w 2013 r. Zebrani
będą również zajmować się sprawoz-

daniami rocznymi z wykonania planu finansowego Funduszu Pracy
i Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych za 2012 rok.
Naczelna Rada Zatrudnienia jest
organem opiniodawczo-doradczym
ministra właściwego do spraw pracy
w sprawach polityki rynku pracy.
Została powołana na mocy przepisów ustawy z dnia 29 grudnia 1989

roku o zatrudnieniu. Do zakresu jej
działania należy w szczególności inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do pełnego i produktywnego
zatrudnienia i rozwoju zasobów
ludzkich, opiniowanie projektu Krajowego Planu Działań, opiniowanie
rocznych sprawozdań z działalności
Funduszu Pracy, a także ocena racjonalności gospodarki środkami tego funduszu, realizacja zadań okre-

ślonych w przepisach o ochronie
roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy, opiniowanie okresowych sprawozdań z realizacji Krajowego Planu Działań,
opiniowanie projektów ustaw dotyczących promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz
aktywizacji zawodowej.
aDK
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W tym miejscu planowana jest budowa
obiektu handlowo-usługowego sieci Lidl.
Inwestor na rozpoczęcie robót ma czas
do grudnia 2015.

Nie chcą Lidla w Jabłonnie
Mieszkańcyul.KrólewskiejwJabłonniesązaniepokojeniplanowanąbudowąsklepusiecilidl,którymapowstaćwpasiedziałekmiędzy
ul.zegrzyńskąaul.Królewską.ichnajwiększeobawybudziwjazdnaterenmarketuplanowanyodstronyul.Królewskiej.starosta
podzielającichzdaniezwróciłsiędowójtaGminyJabłonnaouchyleniedecyzjizezwalającejnalokalizacjęzjazdunatędrogę.

W

obiektu. Organ administracji architektonicznej, jakim jest w tym wypadku
starosta, sprawdził zgodność projektu
z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i przepisami budowlanymi, po czym 28 listopada 2012 r. wydał pozwolenie na budowę. Nie mógł zrobić nic innego,
gdyż zgodnie z przepisami, jeśli projekt jest zgodny6 z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, starosta nie może odmówić wyda-

Fot. Paweł Zając

ubiegłym roku do starostwa
wpłynął wniosek od Lidl Polska Sp. z o.o. o pozwolenie
na budowę obiektu handlowo-usługowego w Jabłonnie na działce położonej
między ul. Zegrzyńską a ul. Królewską, niedaleko za skrzyżowaniem z ul.
Listopadową. W sierpniu 2012 r. inwestor uzyskał decyzję Wójta Gminy Jabłonna zezwalającą na lokalizację zjazdu o parametrach zjazdu publicznego
z ul. Królewskiej do projektowanego

Mieszkańcy ul. Królewskiej obawiają się, że wjazd na teren marketu z ich drogi doprowadzi do
zwiększenia ruchu i będzie niezwykle uciążliwy.

nia pozwolenia na budowę. Podobnie
jest z lokalizacją wjazdów – jeśli zarządca drogi zezwoli na umieszczenie
zjazdu na jego drogę, organ wydający
pozwolenie na budowę nie może tego
kwestionować.
W kwietniu bieżącego roku mieszkańcy domów położonych po przeciwnej stronie ul. Królewskiej złożyli
do starosty legionowskiego wniosek
o wznowienie postępowania o udzielenie pozwolenia na budowę. Ich zdaniem zostali pominięci w procedurze
wydawania pozwolenia, jako że nie
zostali uznani za stronę postępowania
administracyjnego. Powołują się
przy tym na art. 28 kodeksu postępowania administracyjnego. Ponadto
w opinii mieszkańców składających
wniosek planowana inwestycja należy do obiektów uciążliwych dla otoczenia i będzie niekorzystnie oddziaływać na ich nieruchomości.
Można zrozumieć obawy mieszkańców co do uzgodnienia zjazdu
na ul. Królewską. Jednokierunkowa
na tym odcinku ulica pełni funkcję
drogi dojazdowej do posesji przy niej
położonych. Ruch na niej jest niewielki. Z chwilą uruchomienia obiektu

handlowego o powierzchni ponad tysiąca metrów sytuacja zapewne się
zmieni. Co prawda ograniczenia tonażu zapisane w decyzji uzgadniającej
wjazd wykluczają tam wyjazd z marketu samochodów ciężarowych, ale
zapewne korzystać z niego będzie
część klientów sklepu. Rzecz w tym,
że organ administracji architektonicznej wydając pozwolenie na budowę nie może kierować się opiniami
mieszkańców, lokalną sytuacją gospodarczą, prognozowaną zmianą natężenia ruchu w okolicy ani innymi
tego typu przesłankami. W postępowaniu takim nie ma miejsca na uznaniowość. Ma on obowiązek wydać po-

zwolenie na budowę dla obiektu, który spełnia wszystkie warunki określone w przepisach – mówi o tym
art. 35 ust. 4 prawa budowlanego.
Wójt Gminy Jabłonna wydał decyzję
zezwalającą na lokalizację zjazdu
na ul. Królewską. Starosta nie może
podważać decyzji wójta wydanej w tej
sprawie i musi w takich okolicznościach wydać pozwolenie na budowę.
Mieszkańcy mogą zwrócić się do wójta Jabłonny o uchylenie zgody na lokalizację zjazdu na ul. Królewską.
Planowana inwestycja jest zgodna z zapisami obowiązującego dla tej
części Jabłonny miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.
Wbrew odczuciom mieszkańców planowany obiekt w rozumieniu przepisów nie jest obiektem wielkopowierzchniowym, gdyż ma powierzchnię zabudowy nie przekraczającą 2
hektarów. W świetle regulacji prawnych nie jest również inwestycją
uciążliwą, ani negatywnie oddziałującą na działki sąsiednie. Jedynym sposobem zabezpieczenia przed powstawaniem obiektów usługowych innych
niż drobny handel, jakiego oczekiwaliby w swojej okolicy mieszkańcy, jest
zawarcie odpowiednich zapisów,
ograniczających powierzchnię powstających tam budynków handlowych, w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. W przeciwnym razie organ wydający pozwolenia na budowę nie może odmówić
wydania decyzji pozytywnej dla inwestora.
Co w takim razie mogą zrobić
mieszkańcy? W obecnej sytuacji
przede wszystkim zobligować zarządcę ul. Królewskiej, czyli Wójta Gminy
Jabłonna, do wprowadzenia takiej organizacji ruchu na drodze, która
ograniczy zarówno dopuszczalną
prędkość, jak i tonaż pojazdów, które
mogą się tą ulicą poruszać albo zwrócić się do wójta o uchylenie decyzji
pozwalającej na lokalizację zjazdu
na tę drogę.
PiJo

waRto wiedZieć
Mieszkańcy z godnie z przepisami mogą wywierać wpływ na to, jakie
inwestycje lokalizowane są w ich okolicy, przede wszystkim na etapie
uchwalania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i wydawania decyzji o warunkach zabudowy przez organy gminy. Niezabezpieczenie interesów mieszkańców w dokumentach planistycznych gminy
skutkuje bardzo często brakiem możliwości skutecznego zablokowania
niekorzystnych dla nich inwestycji w najbliższym otoczeniu.
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Bezpieczna droga do szkoły
odponadrokupowiatrealizujeprogrampoprawybezpieczeństwaruchunazarządzanychprzezsiebiedrogachwbezpośrednim
sąsiedztwieplacówekoświatowych.wnaszymregionieprzypowiatówkachzlokalizowanychjestichjedenaście.

Urządzenia
bezpieczeństwa
ruchu stosowane na
drogach powiatu
legionowskiego
w sąsiedztwie szkół:

Z

e względu na dzieci i młodzież
są to miejsca, które samorząd
powiatowy otacza szczególną
troską. Zarówno w ramach realizowanych inwestycji modernizacyjnych
na tych drogach, jak i niezależnie
od nich, służby drogowe starostwa
w porozumieniu z gminami instalują
w okolicach szkół urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, które
mają na celu zapewnić dzieciom bezpieczną drogę do i ze szkoły. Starostwo opracowuje sukcesywnie projekty organizacji ruchu na drogach
powiatowych w sąsiedztwie placówek oświatowych. Wyliczenie stosowanych rozwiązań znajduje się
w ramce obok.

Część tych rozwiązań została już
wprowadzona. Przy szkole w Olszewnicy Starej zainstalowana została sygnalizacja świetlna pulsacyjna,
na przejściu dla pieszych obok szkoły
w Łajskach wybudowany został azyl
(wysepka pozwalająca przekroczenie
jezdni na raty), przy szkole na Jana
Pawła I w Legionowie gmina Legionowo ustawiła fotoradar, a starostwo
podczas modernizacji wybudowało
chodnik, ścieżkę rowerową i zainstalowało wygrodzenia oddzielające pieszych od samochodów.
Powiatowym programem objęta zostanie również – powstająca dopiero
– szkoła na granicy Chotomowa i Jabłonny. Na spotkaniu władz gminy,

powiatu, przedstawicieli mieszkańców, radnych i policji w kwietniu szef
Wydziału Inwestycji i Drogownictwa
starostwa przedstawił koncepcję organizacji ruchu w tym miejscu.
W koncepcji znalazły się rozwiązania
opisane powyżej. Zarówno przedstawiciele gminy Jabłonna, jak i policji
uznali proponowane rozwiązania
za optymalne, jeśli chodzi o bezpieczeństwo uczniów, którzy w drodze
do i ze szkoły będą musieli przejść
na drugą stronę ulicy Chotomowskiej.
Przy okazji starosta oraz wójt Jabłonny Olga Muniak poinformowali
o tym, że na przyszły rok zaplanowane jest dokończenie budowy chodnika przy ul. Chotomowskiej od skrzy-

żowania z Kisielewskiego do cmentarza w Jabłonnie. Gmina jest już
w trakcie projektowania oświetlenia,
wójt potwierdziła również, że Jabłonna będzie współfinansować to przedsięwzięcie.
W związku z tym, że szkoła podstawowa to pierwszy etap przedsięwzięcia pod nazwą Centrum Edukacyjno-Kulturalno-Sportowe (CEKS)
starosta Jan Grabiec zaproponował
przygotowanie kompleksowego rozwiązania komunikacyjnego dla tego
terenu, obejmującego zarówno odcinek drogi na wysokości CEKS, skrzyżowanie Chotomowska/Kisielewskiego, jak i dalszą część drogi powiatowej w kierunku ul. Modlińskiej

Decyzja starosty zgodna z prawem
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego (GINB) podtrzymał pozwolenie na budowę obiektu
biurowo-usługowo-handlowego w Jabłonnie u zbiegu ulic Modlińskiej i Parkowej. Nie podzielił
zdania wojewody mazowieckiego, że została wydana z naruszeniem prawa.

U

zasadnienie decyzji wydanej
przez GINB liczy ponad pięć
stron i jest szczegółową analizą
dokumentacji obejmującej zarówno
postępowanie o wydanie pozwolenia
na budowę, warunki zabudowy wydane przez gminę Jabłonna, jak i skargę
wójta gminy Jabłonna oraz wydaną
na jej podstawie decyzję wojewody
mazowieckiego, unieważniającą pozwolenie na budowę wydane przez
powiat. Z analizy tej wynika, że służby
architektoniczne starostwa przygotowały decyzję rzetelnie, a jej treść jest

zgodna z przepisami prawa, w szczególności z warunkami zabudowy ustalonymi przez gminę. Za niezgodną
z przepisami prawa GINB uznał decyzję wojewody mazowieckiego, unieważniającą pozwolenie na budowę
wydane przez starostwo, wskazując,
że nie było rażącego naruszenia prawa. Decyzja o warunkach zabudowy
została uznana przez GINB za nieprecyzyjną. W ogóle nie zostały w niej
zdefiniowane podstawowe pojęcia,
na podstawie których gmina kwestionowała decyzję starosty.

– Mogę jedynie wyrazić satysfakcję,
że Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego potwierdził wysokie kompetencje pracowników starostwa. Decyzja
GINB potwierdza też to, na co wskazywaliśmy już wcześniej, czyli fakt, że
na to, co może zostać zbudowane
na danym terenie, mają wpływ przede
wszystkim gminy. Powiat musi się stosować do dokumentów uchwalanych
bądź wydawanych w tym zakresie
przez ich organy, a w naszych decyzjach nie ma miejsca na uznaniowość.
– mówi starosta Jan Grabiec.

Decyzja Głównego Inspektora
Nadzoru Budowlanego jest ostateczna. Oznacza to, że inwestor może
kontynuować prace budowlane
na podstawie decyzji wydanej przez
powiat w sierpniu ubiegłego roku.
Strony postępowania mogą się odwołać od tego werdyktu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
w ciągu 30 dni od jej otrzymania.
Czy gmina Jabłonna zdecyduje się
na taki krok okaże się za miesiąc.
JoannaKaJDanowicz

 ograniczenie prędkości do
40 km/h,
 oznakowanie znakami ostrzegawczymi A-17 „uwaga dzieci”,
 wyznaczenie i oznakowanie
przejść dla pieszych z azylem
i ewentualnym odgięciem toru
jazdy, oznakowanych znakami
A-17 i D-6 „uwaga przejście dla
pieszych”,
 sygnalizację świetlną pulsacyjną
ostrzegawczą z oświetleniem kierunkowym samego przejścia dla
pieszych,
 skanalizowanie ruchu pieszych
przy pomocy barierek typu U-12,
separujących ruch pieszych
od kołowego.
Dodatkowo w miejscach o największym natężeniu ruchu powiat planuje wystąpienia do Inspekcji
Transportu Drogowego o ustawienie fotoradarów.

w Jabłonnie, nawet z uwzględnieniem
sygnalizacji
świetlnej
na skrzyżowaniu Chotomowskiej
z drogą wojewódzką. W miejscowym
planie zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna zaplanowana jest m.in. droga gminna klasy
zbiorczej, łącząca ul. Parkową w Legionowie z ul. Chotomowską w Jabłonnie. Starosta zaproponował, by
rondo zaplanować na tym właśnie
skrzyżowaniu. Powstanie tej drogi
powinno w znaczący sposób zmniejszyć ruch na ulicy Kisielewskiego,
która obecnie jest dogodnym skrótem prowadzącym z Chotomowa
do Legionowa i tym samym zminimalizować uciążliwości z tym związane dla mieszkańców Kisielewskiego, i przyległych ulic, które nie są
przystosowane do przenoszenia
zwiększonego ruchu. Ostatecznie
ustalono, że gmina Jabłonna i powiat
wspólnie opracują założenia koncepcji układu komunikacyjnego w rejonie CEKS, z uwzględnieniem propozycji przedstawionej przez starostwo
oraz dalszego odcinka drogi powiatowej, powstania drogi gminnej zaplanowanej w mpzp oraz skrzyżowania
ul. Chotomowskiej z drogą wojewódzką ul. Modlińską w Jabłonnie.
Termin prezentacji powstałej w wyniku współpracy powiatu i gminy
koncepcji wstępnie ustalonona sierpień br.
aDK

Kurier

6

Informator Powiatu Legionowskiego

czerwiec nr 31 2013

Miliony na rozwój
Powiatlegionowskimimoniekorzystnychwarunkówekonomicznychpowoli,alekonsekwentniesięrozwija,m.in.dziękisprawnemupozyskiwaniuzewnętrznychdotacji.
niedajemysięmimo,żerabujenasJanosik.
Miliony na inwestycje
W ostatnich kilku latach samorząd
powiatu legionowskiego wydał ponad
sto milionów złotych na inwestycje.
Większość z tej kwoty, bo blisko 87
milionów złotych, zostało przeznaczone na przebudowy dróg powiatowych.
Powiat zmodernizował wiele kilometrów zarządzanych przez siebie dróg
we wszystkich pięciu gminach
na swoim terenie. Warto dodać, że
władze gmin wpierały działania zarządu powiatu, udzielając wsparcia finansowego na ten cel.

wany na 9,1 mln zł deficyt budżetowy
udało się w ubiegłym roku zmniejszyć o 8 mln i pokryć go z wolnych
środków. W rezultacie wynik operacyjny budżetu powiatu, który jest różnicą pomiędzy rzeczywistymi dochodami bieżącymi a wydatkami, na koniec 2012 roku był dodatni i wyniósł
prawie 6 mln zł. W ubiegłym roku
zmniejszyło się też znacząco zadłużenie
powiatu
legionowskiego:
z 5.230.345,97 zł do 2.815.545,16 zł.
Warto podkreślić, że wskaźnik zadłużenia powiatu w 2012 roku wyniósł
zaledwie 3,53%, a powiat legionowski
nie zaciągał w ubiegłym roku żadnych kredytów ani pożyczek.

Środki zewnętrzne
Samorządy mają wiele zadań, a budżety nie są z gumy. Dlatego zarząd
powiatu legionowskiego już kilka lat
temu podjął decyzję, że będzie aktywnie starać się o środki zewnętrzne
na inwestycje, by móc modernizować
jak najwięcej. W konsekwencji ustalono, że priorytet w realizacji będą
miały te zadania, na które uda się pozyskać pieniądze z UE lub innych źródeł. Dzięki temu w rekordowym 2008
roku na same modernizacje dróg powiatowych wydano blisko 14,5 mln
złotych, w ubiegłym ponad 10 milionów, a na 2013 rok w budżecie zarezerwowano ponad 14,5 mln na przebudowę dróg i obiektów inżynieryjnych. W sumie w latach 2006-2012
powiat legionowski pozyskał na przebudowy dróg i rozliczył ponad 72 mln
zewnętrznych środków, z czego blisko 30 mln pochodziło ze środków
Unii Europejskiej i budżetu państwa,
a 9,8 mln to wsparcie otrzymane
z gmin.

wbrew Janosikowi
Powiat legionowski idzie do przodu, nawet pomimo tego, że lwią część
budżetu musi oddawać do budżetu
państwa, w ramach mechanizmu
zwanego potocznie „janosikowym”.
Bo choć dochody z podatków, które
zasilają powiatową kasę, systematycznie rosną, wzrost tego „podatku”,
płaconego przez część samorządów,
jest niewspółmiernie szybszy. Dobrze
pokazuje to fakt, że o ile dochody
z PIT i CIT w 2012 roku były o 28,22%
wyższe niż w roku 2007, to kwota „janosikowego” w 2012 roku stanowiła
221,96% tej z 2007 roku, czyli wzrosła
o ponad 120%!

Mimo niesprzyjających warunków
nie tracimy tempa rozwoju, co jest
szczególnie ważne w czasach gorszej
koniunktury. Inwestować w dobrych
czasach potrafi każdy, prawdziwym
sprawdzianem są gorsze czasy. Powiat zdaje egzamin. Oby tak dalej.

Malejący deficyt i zadłużenie
Politykę budżetową powiatu, jeśli
chodzi o wielkość deficytu budżetowego i wysokość zadłużenia, można
uznać za bardzo bezpieczną. Plano-

MMin

Procentowywzrostdochodówz udziałuw PiT
orazwydatkówna „janosikowe”w latach 2007-2012
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środki zewnętrzne
środki gminy
środki powiatu

Droga w gminie Nieporęt przebudowana została na długości ponad 3
kilometrów dzięki środkom z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa.
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Nowy strażnik
powiatowej kasy
Dorotałyszkowskazostałapowołananastanowisko
skarbnikapowiatulegionowskiegopodczasmajowej
sesjiradypowiatu.zastąpiłananimGrażynę
szczubełek,którapowielulatachpilnowania
powiatowejkasyodeszłanaemeryturę.

U

stępująca ze stanowiska Grażyna Szczubełek usłyszała wiele
ciepłych słów i podziękowań zarówno ze strony zarządu powiatu, jak
i radnych. Radni wyrażali uznanie dla
jej profesjonalizmu, podkreślali też,
że zawsze mogli liczyć na jej wsparcie
i wyczerpujące wyjaśnienia. Na sesji,
podczas której dotychczasowa skarbnik powiatu zakończyła swoją misję,
stawili się również w komplecie szefowie powiatowych instytucji, którzy
dziękowali za wieloletnią współpracę.

Dorota Łyszkowska

Nowa skarbnik powiatu specjalizuje się w finansach publicznych i rachunkowości budżetowej. Od kilku lat
pracowała w Ministerstwie Rozwoju
Regionalnego na stanowisku naczelnika wydziału finansowania pomocy
technicznej. Do jej obowiązków należała m.in. koordynacja i kontrola prawidłowości i terminowości wykonywania zadań w zakresie obsługi finansowo-księgowej projektów pomocy technicznej, których beneficjentem jest Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, przygotowywanie łącznych

sprawozdań budżetowych i finansowych dysponenta III stopnia Ministerstwa Rozwoju Regionalnego oraz
współpraca z wykonawcą systemu finansowo-księgowego w zakresie
użytkowania i rozwoju systemu służącego do prowadzenia ksiąg rachunkowych i rozliczania wydatków finansowanych w ramach projektów pomocy
technicznej programów operacyjnych
w ramach NSRO 2007-2013 oraz
NMF, MF EOG i SPPW PT w MRR.
W trakcie pracy w ministerstwie
uczestniczyła także w opiniowaniu
projektów ustaw i rozporządzeń, wytycznych oraz umów dotyczących finansów publicznych, rachunkowości
budżetowej oraz Funduszy Europejskich, przygotowywaniu propozycji
ewidencji księgowej w ramach programów i projektów realizowanych
przez ministerstwo jako beneficjenta
projektów, tworzeniu regulacji wewnętrznych dotyczących polityki rachunkowości MRR oraz opracowywania systemu realizacji i rozliczania
programów finansowanych z budżetu
Unii Europejskiej, zarówno w ramach
budżetu państwa, jak i budżetu środków europejskich oraz bezzwrotnej
pomocy udzielanej przez państwa
członkowskie EFTA, tworzeniu zasad
realizacji i rozliczania projektów realizowanych przez MRR w ramach
projektów bliźniaczych realizowanych w ramach partnerskiej współpracy pomiędzy instytucjami publicznymi, skierowanych do państw kandydujących do Unii Europejskiej tzw.
projekty twinningowe.
Dorota Łyszkowska jest również
urzędnikiem służby cywilnej, mianowanym przez Szefa Służby Cywilnej
w 2011. Uchwałę o jej powołaniu
na stanowisko skarbnika powiatu legionowskiego radni podjęli jednogłośnie, uznając jej wysokie kwalifikacje.
aDK

Grażyna Szczubełek z zarządem powiatu. Od lewej: Jan Grabiec, Robert Wróbel, Grażyna Szczubełek, Andrzej Szczodrowski,
Waldemar Jaroń i Janusz Kubicki

Absolutorium dla zarządu powiatu
Radni powiatu
legionowskiego
jednogłośnie udzielili
zarządowi powiatu
absolutorium.
„Za” głosowali nawet
radni opozycyjni.
Za udzieleniem absolutorium
zarządowi powiatu ręce
podnieśli wszyscy radni

P

owiat legionowski jest dobrze
zarządzany. Potwierdza to Regionalna Izba Obrachunkowa,
która po skontrolowaniu sprawozdania z wykonania budżetu za 2012 rok
wystawiła pozytywną opinię. Wydatki
na inwestycje są wysokie mimo, że powiat w ubiegłym roku musiał zapłacić
blisko 8 milionów złotych „janosikowego” i nie zaciągnął żadnych kredytów ani pożyczek. Za to aktywnie po-

zyskiwał środki zewnętrzne, zarówno
z programów UE, jak i rządowych. Korzystał też ze wsparcia finansowego
gmin.
Potwierdzają to również wskaźniki
zadłużenia, które w przypadku powiatu legionowskiego są symboliczne, jak również bardzo duża redukcja
deficytu budżetowego (więcej szczegółów można przeczytać obok).
PiJo

8

Kurier

Informator Powiatu Legionowskiego

czerwiec nr 31 2013

ii dni osób Niepełnosprawnych
cyklimprezmającychodczarowaćstereotypyna tematosóbniepełnosprawnychi zwrócićuwagęna ichproblemyodbywasięjużdrugirazw naszympowiecie.na temat
Dniosóbniepełnosprawnychrozmawialiśmyz JerzymJastrzębskimz Fundacji„Promieńsłońca”,jednymz głównychorganizatorówprzedsięwzięcia.
Skąd pomysł na zorganizowanie Dni śmy do realizacji projektu pod tą naOsób Niepełnosprawnych?
zwą. Dyskusje trwają nadal, koncepZauważyłem, że w naszym środo- cja jest zmieniana.
wisku istnieje dużą grupa ludzi, która potrzebuje wsparcia. Osoby te nie Jakie wydarzenia są organizowane
są w stanie walczyć o swoje prawa. w ramach tego przedsięwzięcia?
Ich problemy spychane są na bok nie
Odbyły się już Przegląd Twórczości
z powodu uprzedzeń, ale najczęściej Osób Niepełnosprawnych, Konkurs
dlatego, że istnieje zawsze tysiące in- Literacki „Jesteśmy razem”, Paranych, ważniejszych spraw do zała- olimpiada dzieci i młodzieży, Wystatwienia. Dni Osób Niepełnospraw- wa twórczości uczniów Powiatowego
nych Miasta Legionowo
Zespołu Szkół i Placói Powiatu Legionowwek ul. Jagiellońska 69
skiego są taką nieśmiaLegionowo, Integracyjłą próbą wyrównywany Plener Malarski
nia szans, przeciwdzia„Chodź pomaluj mój
łania wykluczaniu spoświat”. W tym roku dołecznemu, próbą zwrószedł jeszcze Konkurs
cenia uwagi na te osowokalno-muzyczny. Wyby.
mieniliśmy też ekspozyZ projektem, koncepcję Przeglądu Twórczocją zwróciłem się
ści Osób Niepełnodo naszych władz sasprawnych między pomorządowych i tam Jerzy Jastrzębski, prezes
wiatem pułtuskim i leuzyskałem akceptację. Fundacji „Promień Słońca”
gionowskim.
Przedstawiłem projekt
Jeszcze w tym roku
kilku osobom. Pomysł się podobał. w październiku wystawa Twórczości
Rozpoczęły się intensywne dyskusje, Uczniów Powiatowego Zespołu Szkół
prace na poszczególnymi imprezami. i Placówek Specjalnych w LegionoPowstały regulaminy i przystąpili- wie będzie prezentowana w Nowo-

larskim, jaką motywację daje
do działania możliwość wspólnego
z rodziną i znajomymi oglądania
swoich prac na wystawach, czy też
udział w zawodach sportowych. Rodziny cieszą się bardzo, że są tworzone nowe możliwości dla ich bliskich.
Samo zainteresowanie społeczności
lokalnej, władz i mediów wzbudza
nadzieję na lepszą przyszłość dla
tych ludzi.
„Przegląd Sztuki” – ekspozycja
prac z powiatu pułtuskiego
w legionowskim ratuszu

dworskim Ośrodku Kultury, w następnym roku dojdzie jeszcze jedna
wystawa niepełnosprawnych – podopiecznych z fundacji Omega-Pomagamy z Warszawy. Organizatorzy
pracują też nad powołaniem Kapituły
i ustanowieniem orderu Przyjaciel
Niepełnosprawnych, w celu motywowania do pracy na rzecz tych grup
osób i wyróżniania tych, którzy taką
pracę wykonują.
Dni Osób Niepełnosprawnych
trwają przez cały rok. Mają przypominać o obecności wśród nas osób

Wear It Poland
nad Jeziorem Zegrzyńskim
Komisariat Rzeczny Policji
oraz Starostwo Powiatowe
w Legionowie od maja tego
roku uczestniczy w społecznej akcji Wear It! Zrodziła się
ona w USA i błyskawicznie
rozprzestrzeniła się po całym
świecie. Od ubiegłego roku
Gdyńskie WOPR „zaraża” nią
i Polskę.

P

rzesłaniem akcji jest promowanie używania kamizelek ratunkowych na wodzie przez żeglarzy, wędkarzy, motorowodniaków,
a w szczególności dzieci. Dlaczego to
takie ważne? Otóż kamizelka na wodzie spełnia podobne zadanie co pasy
bezpieczeństwa w samochodzie
– może uratować życie. Jak informują
statystyki 79% utonięć na skutek wypadnięcia z łodzi, spowodowane było
brakiem osobistego środka ratunkowego. Dlatego też nie wystarczy posiadanie jej, wyłącznie jako wymaganego przepisami wyposażenia łodzi.
Kamizelkę należy nałożyć i to prawidłowo!
Musimy pamiętać, że nie ma kamizelki uniwersalnej, dobrej dla
każdego. Należy ją dobierać ze
względu na wzrost, wagę i umiejęt-

ności pływackie. Dla osób nie umiejących pływać odpowiednie są tylko
kamizelki ratunkowe. Przy wypadnięciu za burtę, są w stanie obrócić
osobę twarzą do góry, przytrzymując
głowę nad powierzchnią wody. Dla
osób z umiejętnościami pływackimi,
które czynnie uprawiają sporty wodne wystarczą tzw. kamizelki asekuracyjne – pomagają w utrzymywaniu się na wodzie.
Zanim nałożycie kamizelkę zapoznajcie się z informacjami na niej zawartymi aby wybrać odpowiednią dla

siebie. Obejrzyjcie czy nie jest uszkodzona. Załóżcie prawidłowo zapinając
wszystkie znajdujące się na niej zapięcia. Kamizelka musi przylegać
do ciała. Zbyt luźno założona w wodzie może się zsunąć lub co gorsze,
uniemożliwić pływanie i swobodne
oddychanie. Jeśli wszystko jest jak
należy cieszcie się miłym i bezpiecznym wypoczynkiem na wodzie!
sierż.szTab.KinGaczerwińsKa

Komisariat Rzeczny Policji
Ogniwo w Nieporęcie

„zadaniemkamizelkijesturatowaćżycie.alejestonabezużyteczna
jeśliniejestnoszona.nasząmisjąjestzaangażowanie,edukowanie
izachęcaniedonoszeniakamizelek.wearit!”
www.facebook.com/wearitPoland,www.safeboatingcompaign.com

ROZMAWIAŁA MoniKaKosewsKa

potrzebujących naszego wsparcia.
Mają przybliżać problemy tych osób
społeczności lokalnej, budować pozytywny wizerunek, pobudzać do myślenia o nich, a co za tym idzie
do działania na ich rzecz.
Co Dni Osób Niepełnosprawnych wnoszą w życie samych zainteresowanych?
Trzeba być na spotkaniach i imprezach, aby zrozumieć, ile radości może wnieść w życie młodych ludzi
wspólne malowanie na plenerze ma-

Plener malarski „Chodź pomaluj mój świat”
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Lepiej późno
niż wcale
Podjęciedecyzjioprzyjściudoklububardzoczęstookupionejeststracheminiepewnością.
czyjasięnadaję?czyniejestemzastaralubstary?czysięnieośmieszę?odpowiedźbrzmi:
lepiejpóźnoniżwcale.
obniżyć ciśnienie krwi, poprawić
stan kości, obniżyć poziom cholesterolu czy glukozy u cukrzyków.
Nie można też pominąć poprawy
samopoczucia, zmniejszenia poziomu depresji i możliwości nawiązania nowych kontaktów towarzyskich. Szczególnie ważne są ćwiczenia u osób już cierpiących
na choroby przewlekłe takie, jak
choroby serca, nadciśnienie tętnicze, osteoporoza, choroby stawów.
Najnowsze badania wskazują również na korzyści wynikające z ćwiczeń u osób po przebytych chorobach nowotworowych – udowodniono, że aktywność zmniejsza ryzyko
nawrotu nowotworu.
Zanim rozpoczniemy regularną
aktywność fizyczną warto skonsultować się z lekarzem, który na pod-

stawie badań określi zakres wysiłku, który będzie najodpowiedniejszy i bezpieczny. Wskazań do wysiłku fizycznego jest coraz więcej,
a przeciwwskazań coraz mniej.
Warto więc zadbać o zdrowie i jakość życia poprzez regularną aktywność fizyczną. Po to właśnie został zorganizowany siedmiotygodniowy program ćwiczeń fizycznych „Aktywnośc w każdym wieku”, dofinanonsowany przez Powiat Legionowski w ramach działań profilaktyki zdrowotnej.
Do uczestnictwa w nim zapraszamy osoby po 50 roku życia cierpiące na choroby przewlekłe.
Informacje na temat programu
można uzyskać pod nr 22 77 22 777.

Fot. panthermedia

N

ie istnieje określony wiek
człowieka, który można byłoby przyjąć za początek starzenia się organizmu. Większość
wykładników funkcji ustrojowych
po 35. roku życia zmniejsza się
i w tym znaczeniu można późniejsze lata życia zaliczać do okresu
stopniowego zmniejszania sprawności organizmu. Środkiem
do utrzymania dobrej kondycji jest
trening. Często utrata siły i masy
mięśniowej jest wynikiem braku
ćwiczeń ruchowych a nie starzenia.
Regularny trening, niezależnie
od wieku, w jakim został rozpoczęty, znacznie przedłuża sprawne
funkcjonowanie organizmu, a co
za tym idzie, podnosi komfort życia. Wystarczą bardzo umiarkowane, ale regularne, ćwiczenia, aby

annaPluciK– MrożeK
MałGorzaTaPerl

Razem
walczmy
z rakiem
piersi

Safa, capka, zabka...

L

ogopeda może rozpocząć pracę
już z niemowlakiem jeśli zauważy nieprawidłowości w sposobach
oddychania, ssania czy połykania.
U rocznego dziecka zaniepokoi go
brak znajomości kilku słów, a u dwulatka nieumiejętność budowania zdań.
Trzylatek powinien tworzyć dłuższe
wypowiedzi i znać ok. 1000 słów.
W jego mowie powinny wykształcić
się samogłoski oraz spółgłoski: p, b,
m, n, ń, w, f, t, d, k, g, l, j, ł, ś, ź, ć, dź.
Czterolatek dodatkowo wybrzmiewa:
s, z, c, dz, a pięciolatek: sz, ż, cz, dż
oraz r. Mowa sześciolatka winna być
w pełni ukształtowana, a opóźnienia
w pojawianiu się poszczególnych etapów związane z indywidualnym rozwojem dziecka nie powinny przekraczać sześciu miesięcy.
Dokładnej oceny rozwoju motorycznego, intelektualnego czy emocjonalnego może dokonać psycholog.

Zwróćmy się do niego o pomoc, jeśli
zauważymy, iż dziecko nie lubi być
brane na ręce i przytulane, unika
kontaktu wzrokowego, nie odwzajemnia uśmiechu, często płacze i jest niespokojne bez wyraźnej przyczyny, nie
interesuje się zabawkami lub nie bawi się nimi tak, jak inne dzieci w tym
samym wieku, ma osłabione lub
wzmożone napięcie mięśniowe, a jego rozwój ruchowy przebiega wolniej
niż u rówieśników. Do psychologa możemy wybrać się również ze względów czysto poznawczych, by poznać
mocne i słabsze strony naszych pociech i dowiedzieć się, jak je rozwijać.
Dla małych mieszkańców powiatu
legionowskiego zostały zorganizowane badania logopedyczno-psychologiczne, które pomogą rodzicom rozpoznać nieprawidłowości rozwojowe
u dzieci i wcześnie na nie zareagować. Odbywać się one będą w Centrum Terapeutycznym AD DICTUM
w Legionowie przy ul. Kordeckiego 18, po wcześniejszym telefonicznym
uzgodnieniu
terminu
pod nr 609 007 249.
neuroloGoPeDaeDyTaPiwnicKa-PanFil

Centrum Terapeutyczne Ad Dictum
www.ad-dictum.pl

w Polsceod wielulat
wzrastazachorowalność
na rakapiersi,jednak
odpowiedniowczesne
wykryciegosprawia,żejest
uleczalnynawetw 100%.
Dlategoteżpowiat
legionowskizaprasza
mieszkankina bezpłatne
badaniaz zakresuprofilaktyki
tegonowotworu.

Fot. microsoft.office.com

Fot. Panthermedia

Decyzjaowizycieulogopedyipsychologabywaczęstoodkładana
zpowodupowszechniepanującegoprzekonania,żedziecko
wyrośnielubsamosięnauczy.Pacjencitrafiajądospecjalistów
zbytpóźno,cowkonsekwencjiwydłużaczasterapii.

N

owotwór piersi pojawia się
w postaci stwardnienia, zgrubienia, bólu lub ucisku
w piersi, objawów zapalnych, zniekształcenia brodawki sutkowej, wydzieliny z niej lub objawów przerzutów odległych. O ile część z tych objawów jest zauważalna, niestety
część jest możliwa do wykrycia jedynie w formie badania diagnostycznego.
Co roku w Polsce odnotowuje się
ok. 11 tyś. nowych zachorowań.
Z powodu raka piersi każdego roku
umiera ok. 5 tyś kobiet. Umieralność

ta może być skutecznie zmniejszona
dzięki wczesnemu wykrywaniu choroby. Największą wykrywalność nowotworów w zaawansowanym stadium notuje się u pań po 50 r. ż. Program Powiatowy został skierowany
do młodszych pań, w celu wcześniejszego wykrycia niewielkich jeszcze
zmian i wczesnego zastosowania leczenia.
Akcja, której adresatkami są
mieszkanki Powiatu Legionowskiego w wieku 25-49 lat, odbywać się
będzie w dwóch formach:

• badanie usg piersi dla pań w wieku 25 – 39 lat
• badanie mammograficzne piersi
dla pań w wieku 40 – 49 lat.
Z badań skorzystać będą mogły pacjentki, u których nie zdiagnozowano
wcześniej nowotworu piersi, które
ostatnie badanie wykonywały nie
wcześniej niż przed 12 miesiącami.
Świadczenia wykonywane będą
w czerwcu w Szpitalu Onkologicznym w Wieliszewie. Na badanie trzeba
się
wcześniej
zapisać
pod nr 22 766 15 00.
MarTażMiJewsKa
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dane teleadresowe

W czym
mogę
pomóc?

starostwoPowiatowewlegionowie
sTarosTwoPowiaTowe
wleGionowie
ul. gen. Wł. Sikorskiego 11
05-119 Legionowo
centrala (kancelaria ogólna):
tel. 22 7640 100 (400)
www.powiat-legionowski.pl
starosta@powiat-legionowski.pl
wicestarosta@powiat-legionowski.pl
sekretarz@powiat-legionowski.pl
Godziny pracy:
poniedziałek - 8.00 - 18.00
wtorek - piątek - 8.00 - 16.00

Uwaga: Trzy ostatnie cyfry
numeru bezpośredniego,
zaczynającego się od „7640”,
stanowią jednocześnie numer
wewnętrzny.
Sekretariat Starosty: w. 419, 469
tel. bezp. 22 7640 419, 22 7640 469
fax 22 7640 450
Rada Powiatu, Obsługa Zarządu
Powiatu: 22 7640 423
Sekretarz Powiatu: 22 7640 419
Skarbnik Powiatu: 22 7640 419
Radca Prawny: 22 7640 404
Powiatowy Rzecznik
Konsumentów: 22 7640 124
rzecznik@powiat-legionowski.pl
Porady konsumenckie, wnioski
o interwencje
Rzecznik Praw Klienta:
22 7640 124
rzecznikklienta@powiat-legionowski.pl
Wydział Architektury
Kancelaria 22 7640 530 (531)
Obsługa Gmin 22 7640 536
Centrum Informacji
Inwestycyjnej
22 7640 532 (533)
Naczelnik 22 7640 534
Z-ca Naczelnika 22 7640 535
Pozwolenia na budowę, zgłoszenia
robót nie wymagających pozwolenia,
pozwolenia na rozbiórkę
Wydział Geodezji
Kancelaria 22 7640 122
Naczelnik 22 7640 116
Ewidencja gruntów gm. Serock
22 7640 106
Ewidencja gruntów gm. Nieporęt
22 7640 108
Ewidencja gruntów gm. Jabłonna
22 7640 109
Ewidencja gruntów gm. Legionowo
22 7640 110
Ewidencja gruntów gm. Wieliszew
22 7640 112
Gospodarka Nieruchomościami
22 7640 118 (119, 121)
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej
Naczelnik 22 7640 160
Składnica map 22 7640 161
Zespół Uzgadniania Dokumentacji
22 7640 162, tel./fax 22 784 38 29
Wydział Inwestycji i Drogownictwa
22 7640 512, 22 7640 513

Naczelnik 22 7640 514
Zajęcia pasa drogowego, budowa zjazdu z drogi, wydawanie pozwoleń
na przejazd pojazdów przekraczających wielkości określone w odrębnych przepisach
Wydział Komunikacji
SZYBKA I SPRAWNA
REJESTRACJA – umów się
telefonicznie: 22 764 01 57
fax 22 7640 150
Prawa jazdy 22 7640 113
Rejestracja pojazdów 22 7640 151 (152)
Rejestracja pojazdów dla podm.
gosp. 22 7640 114
Licencje, zezwolenia i zaświadczenia na wykonywanie krajowego
transportu drogowego, karty
parkingowe, stacje kontroli,
ośrodki szkolenia kierowców i in.
22 7640 193 (103)
Naczelnik 22 7640 115
Z-ca Naczelnika 22 7640 153
Godziny pracy:
poniedziałek - 8.00 - 17.30
wtorek - piątek - 8.00 - 15.30
Wydział Promocji i Rozwoju
Społecznego
Naczelnik 22 7640 594
Rzecznik prasowy 22 7640 505
Promocja, kultura 22 7640 595 (554)
Sport, stowarzyszenia i fundacje
22 7640 555
Zdrowie, stowarzyszenia i fundacje
22 7640 504 (593)
Turystyka 22 7640 554 (504)
promocja@powiat-legionowski.pl
turystyka@powiat-legionowski.pl
zdrowie@powiat-legionowski.pl
Wydział Planowania i Rozwoju
22 7640 425 (426)
fundusze@powiat-legionowski.pl
Referat Zarządzania Środowiskiem
22 7640 125, 22 7640 126
Kierownik 22 7640 123
Powiatowy Koordynator
ds. Łowiectwa 22 7640 125
dyżury w środy w godz. 9.00 - 13.00
pok. 125 na I piętrze
Referat Edukacji
22 7640 206
Kierownik 22 7640 218
Referat Zarządzania Kryzysowego
22 7640 417
Kierownik 22 7640 415
Wydział Administracyjno-Kadrowy
Kadry 22 7640 427
Naczelnik 22 7640 429
Wydział Obsługi
Naczelnik 22 7640 422
Informatyk 22 7640 412
Rzeczy znalezione, zbiórki
publiczne, sprowadzanie zwłok
z zagranicy 22 7640 596
Paszporty i zaproszenia dla
cudzoziemców 22 774 33 90
ul. Piłsudskiego 41, 05-120 Legionowo
(budynek ratusza miejskiego)

Obsługa interesantów: przyjmowanie
wniosków paszportowych i o wydanie
zaproszenia: poniedziałek - 8.00 - 17.30
wtorek - piątek - 8.00 - 15.30
Zespół ds. Zamówień Publicznych
22 7640 516
Kierownik 22 7640 525
Referat Finansów i Budżetu
22 7640 508
Kierownik 22 7640 507
Wydział Księgowości
22 7640 510, 511
Główny Księgowy 22 7640 509

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

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

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

raTownicTwoMeDyczne
Powiatowy Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych im.
Włodzimierza Wolskiego
w Serocku
ul. Wł. Wolskiego 8
05-140 Serock
tel. 22 782 71 01
fax 22 782 74 98
wolskiserock@op.pl
wolski-serock.edu.pl
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Urodzinowe zwycięstwo
dawida

N

a 50 metrowej krytej pływalni
Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Drzonkowie
wystartowało 333 zawodniczek i zawodników z 48 klubów z całej Polski.
UKS „Delfin” Legionowo reprezentował Dawid Szulich, startujący w konkurencjach w stylu klasycznym.

Na dystansach 50 i 100 metrów stylem klasycznym legionowianin był bezkonkurencyjny. W konkurencji na 100m klasykiem uzyskał
czas 1: 02,13. Pokonanie dystansu 50
metrów zajęło mu natomiast 28,23 sekundy. Dawid za osiągnięte wyniki
na 50 i 100 metrów stylem klasycz-
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Na podium w biegach
Uczennice szkoły podstawowej nr 7
w Legionowie wywalczyły drużynowo złoto
w Finałach Indywidualnych Biegów
Przełajowych, które odbyły się 17 maja
w Kamionie.

Dawidszulichznowuokazałsiębezkonkurencyjnynaswoichulubionychdystansach.wsiódmych
zawodachzcykluGrandPrixPolski–PucharPolskiwsezonie2012/2013zająłpierwszemiejsce
wklasyfikacjiogólnej.

Dawid Szulich (w środku) z trenerem i fizjoterapeutą

Kurier

nym w punktacji ogólnej osiągnął 1681 punktów, zajmując pierwsze miejsce. Dotychczas to najlepszy
jego start w edycji Grand Prix Polski
– Puchar Polski w sezonie 2012/2013.
– Po raz kolejny mogę zaliczyć te zawody do bardzo udanych. Niezwykle
miła atmosfera, jaka towarzyszyła nam
przez ten weekend nie była spowodowana tylko bardzo dobrymi wynikami, ale
również zwycięstwem w punktacji generalnej i jednocześnie był to najlepszy
prezent jaki mogłem sobie sam sprawić
na moje 23-cie urodziny. Tym razem
najbardziej wartościowym wynikiem
był czas na 50 m stylem klasycznym,
gdzie do minimum na Mistrzostwa
Świata zabrakło tylko 0,23 sekundy.
A przecież jeszcze ponad trzy tygodnie
do kwalifikacji. Satysfakcjonujące było
również pokonanie w punktacji ogólnej
Mistrza Świata w stylu grzbietowym
Radka Kawęckiego, który startował
u siebie w „domu”. Kolejne zawody i kolejne postępy. Za dwa tygodnie ostatnie
zawody z cyklu Grand Prix Polski
w tym sezonie, a w połowie czerwca Mistrzostwa Polski, tak, że najbliższe tygodnie zapowiadają się bardzo pracowicie. – powiedział Dawid.
Życzymy, aby dobra passa legionowianina trwała.
MD

Zwycięskie biegaczki z trenerkami Wandą Jastrzębską (z lewej) i Ireną Koper (z prawej).

W

zawodach
uczestniczyło 108 szkół z całego Mazowsza, wyłonionych kolejno w eliminacjach szkolnych, gminnych/miejskich, powiatowych i międzypowiatowych. Drużynę w składzie: Agnieszka Juśkiewicz, Adrianna Machaj, Małgorzata Pełka, Anna
Jabłońska, Angelika Świercz, Weronika Kornobis, Marta Chudorlinska,
Natalia Raczyńska, Mariola Rusiniak, Klaudia Pawłowska i Liwia Dąbrowska przygotowały nauczycielki
wychowania fizycznego Irena Koper
i Wanda Jastrzębska. – Dwa miesiące przed zawodami, wstawałam, co
drugi dzień o szóstej rano i biega-

łam, a wcześniej przez trzy lata
uczęszczałam na treningi do pani
Ireny Koper do sekcji lekkoatletycznej UKS Siódemka. – opowiada
o przygotowaniach do zawodów
Agnieszka Juśkiewicz.
Zwycięstwo dziewcząt na najwyższym szczeblu rozgrywek sportowych stanowi dowód na to, że warto
inwestować w sport szkolny. Od kilku lat realizację Igrzysk wspiera organizacyjnie legionowskie starostwo, fundując statuetki, dyplomy,
zapewniając na zawodach opiekę
medyczną i sędziowską.
MD
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Siódemka
zostaje
stałosięto,czegowszyscyoczekiwali–siatkarkisiódemki
legionovialegionowozostająworlenlidze.czywprzyszłym
sezoniepowalcząowyższemiejsca?

P

ierwszy, debiutancki sezon
w najwyższej klasie rozgrywkowej w Polsce to czas zbierania
doświadczeń przez nasze dziewczyny. Bywały wzloty, jak zwycięstwa
nad doświadczonymi Impelem Wrocław czy Budowlanymi Łódź oraz zacięte boje z wielokrotnymi mistrzyniami z Muszynianki, jednak więcej
było porażek. Nic więc dziwnego, że
z pracą z zespołem pożegnał się trener Wojciech Lalek, a w play-offach
zespół poprowadziła dotychczasowa
asystentka Jolanta Studzienna.
Najpierw, w play off, siódemka
„przeszła” AZS Białystok, wygrywając 4:1 w rywalizacji do czterech zwycięstw. Ostatnia przeszkodą w pozostaniu w Orlen Lidze była druga drużyna I ligi, czyli Jedynka Aleksandrów Łódzki. Także w barażu Legionovia nie pozostawiła rywalkom złudzeń, kto zasługuje na pozostanie

w Orlen Lidze. Dziewczyny zwyciężyły w trzech meczach, ponosząc tylko
jedną porażkę.
Doświadczenie zebrane przez siatkarki powinno zaprocentować
w przyszłym sezonie, w którym, mamy nadzieję, Siódemka będzie skutecznie walczyć o górną połowę tabeli. Ma w tym pomóc nowy trener.
Z oficjalnych informacji wynika, że
będzie to Maciej Kosmol, ostatnio pracujący w Budowlanych Łódź, pełniący
obecnie rolę drugiego trenera reprezentacji Polski. Kosmol ma zawitać
do Legionowa w czerwcu, a jego asystentką będzie Jolanta Studzienna.
Mamy nadzieję, że przyszły sezon
przyniesie nam więcej radości, a jego
końcówka będzie zdecydowanie
mniej nerwowa. Czego nam wszystkim życzymy.
ŚwP

KPR – imponujący awans
KPR Legionowo w PGNiG Superlidze! Zawodnicy trenera Jarosława Cieślikowskiego nie zawiedli swoich fanów w świetnym stylu awansując do najwyższej
klasy rozgrywkowej w Polsce.

P

Fot. Paulina Kardyka

rzed sezonem oczekiwania kibiców, działaczy, zawodników
były jasne – podjąć próbę
awansu do PGNiG Superligi. Niewielu jednak było takich, którzy
spodziewali się, że beniaminek I Ligi wygra swoja grupę w tak imponującym stylu. 21 zwycięstw, 2 remisy
i tylko jedna porażka z Wybrzeżem
Gdańsk świadczy o tym, że nasi zawodnicy przez cały sezon dominowali w I lidze.
Sukces nie byłby jednak możliwy
bez pracy, którą działacze KPR Legionowo wykonali przed sezonem.
Pozyskanie doświadczonych zawodników, takich jak Piotr Olecki, Tomasz Pomiankiewicz czy były reprezentant Polski Paweł Albin to był
krok we właściwą stronę. Paradoksalnie do sukcesu KPR przyczynił
się także Związek Piłki Ręcznej
w Polsce, który nie powierzył Jaro-

Kurier

sławowi Cieślikowskiemu prowadzenia pierwszej reprezentacji Polski. Skorzystał na tym KRP, z którym trener wywalczył awans.
Przed drużyną z Legionowa debiutancki sezon w PGNiG Superlidze. Czy młoda, ambitna drużyna
podbije Superligę? Na pewno
w pierwszym sezonie trzeba się będzie skupić na „zadomowieniu”
w najwyższej klasie rozgrywkowej,
co zapewne nie będzie łatwe. Przekonały się o tym chociażby zawodniczki Siódemki Legionovia Legionowo. KPR na pewno potrzebuje
wzmocnień. Zapewne znajdzie się
sponsor tytularny i drużyna zmieni
nazwę. Tak czy inaczej przed nami
wielkie wyzwania PGNiG Superligi.
Naszym graczom gratulujemy
awansu i życzymy powodzenia
w następnym sezonie.
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