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Zmiana starosty. Sylwester Sokolnicki
za Roberta Wróbla

Robert Wróbel złożył rezygnację z funkcji starosty. Po pięciu latach kierowania zarządem powiatu i dziesięciu pracy w tym gremium odchodzi w stronę
nowych, zawodowych wyzwań. Sternikiem powiatowego organu wykonawczego został Sylwester Sokolnicki, doświadczony samorządowiec, który
wcześniej przez blisko 30 lat piastował stanowisko burmistrza Miasta i Gminy Serock, a od początku bieżącej kadencji był członkiem zarządu powiatu.

R

obert Wróbel został starostą legionowskim w 2015. Wcześniej od końca 2010 roku pracował w zarządzie
powiatu na stanowisku wicestarosty.

SYLWESTER SOKOLNICKI
Absolwent Wydziału Zarządzania
Uniwersytetu Warszawskiego,
studiów podyplomowych w zakresie
Administracji Europejskiej w Wyższej
Szkole Humanistycznej w Pułtusku
oraz I edycji studiów podyplomowych
„Akademia Liderów Samorządowych”
realizowanych przez Wydział
Prawa i Administracji Uniwersytetu
Warszawskiego.

Samorząd przyjazny dla
mieszkańców

Wróbel stworzył nową jakość obsługi
administracyjnej uruchamiając Biuro Obsługi Mieszkańców, zarówno w zakresie
przebudowania przestrzeni w urzędzie,
jak i organizacji pracy. Uruchomił starostwo w soboty oraz wprowadził obsługę
poza jego siedzibą dla osób mających problemy z poruszaniem się, nazwaną Mobilny Urzędnik. Aktywnie uczestniczył też
w staraniach o rewitalizację linii kolejowej
do Zegrza, kontynuację przebudowy drogi krajowej 61 oraz budowę szpitala dla
mieszkańców powiatu. Z pozytywnym
skutkiem. W tym czasie powiat przebudował też większość zarządzanych przez
siebie dróg, w znaczącej części finansując
te inwestycje z pozyskanych z UE i programów rządowych środków zewnętrznych.
Robert Wróbel zainicjował również i konsekwentnie prowadził szereg inwestycji
kubaturowych: rozbudowę Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych
i utworzenie tam Centrum Wczesnego
Wspomagania Rozwoju Dziecka, modernizację obiektów szkolnych, które zyskały nowe pracownie, boiska i udogodnienia
dla niepełnosprawnych uczniów, termomodernizacje budynków powiatowych
instytucji, kolejne etapy modernizacji budynku NZOZ Legionowo zwanego „przychodnią na górce”. Po blisko dekadzie
pracy na rzecz mieszkańców jego ścieżka zawodowa wiedzie go w inną, niż samorządowa, stronę.
- W życiu każdego z nas przychodzi taki czas, kiedy stajemy przed nowymi wyzwaniami, musimy podjąć ryzyko, z jakim
wiąże się każda zmiana. Sam nieustannie zachęcałem załogę starostwa do podejmowania nowych wyzwań, mierzenia
się z nowymi rozwiązaniami. Naszedł moment, w którym życie postawiło przede
mną nowe wyzwanie zawodowe, więc teraz ja muszę znaleźć odwagę do tego samego. Nie rozstaję się z samorządem, a jedynie zmieni się funkcja, jaką będę pełnił.
Pozostanę członkiem Rady Powiatu i dalej, jako radny, będę angażował się w sprawy lokalnej społeczności i zmienianie powiatu legionowskiego. Zobowiązałem się
do tego przed moimi sąsiadami, dostałem od nich głosy poparcia w wyborach

Doświadczony samorządowiec
i menedżer, burmistrz Miasta i Gminy
Serock nieprzerwanie od 1990 r.
do 2018 r. Najlepszą wizytówką jego
skuteczności jest intensywny rozwój
gospodarczy, jaki gmina Serock
odnotowała w ostatnich blisko
30 latach. Dzięki wypracowanej
przez niego i konsekwentnie
realizowanej wizji rozwoju gminy,
Serock cieszył się wizerunkiem
nowoczesnej gminy o charakterze
turystyczno-rekreacyjnym,
w której poszanowanie dziedzictwa
historycznego, wykorzystanie
naturalnych warunków przyrodniczych
i krajobrazowych oraz potencjału
wspólnoty lokalnej stało się kanonem
działań rozwojowych.

Robert Wróbel (z lewej) złożył rezygnację z funkcji starosty legionowskiego. Rada powiatu zdecydowała, że od 27 kwietnia
pracami zarządu powiatu pokieruje Sylwester Sokolnicki (z prawej)

na radnego i danego słowa dotrzymam –
mówi Robert Wróbel.

Nowy sternik

Naturalną rzeczy koleją w miejsce ustępującego starosty rada powiatu wybrała
nowego sternika okrętu, zwanego Powiatem Legionowskim. Został nim Sylwester
Sokolnicki, samorządowiec z krwi i kości,
który ma za sobą kilka dekad doświadczenia w pracy na rzecz mieszkańców. Sokolnicki to człowiek, który budował polski
samorząd, przez blisko 30 lat był burmistrzem Serocka i może być dumny z tego,
co po sobie zostawił. Podczas tych dekad
pokazał się jako dobry gospodarz i sprawny menedżer, z determinacją dążący do
osiągnięcia założonych celów. Najlepszymi recenzentami jego działalności są sami
mieszkańcy, którzy wielokrotnie wyrazili

to w wyborach samorządowych, wskazując Sokolnickiego na swojego włodarza
w kolejnych kadencjach.
- Odchodząc z zarządu wiem, że powiat zostaje w dobrych rękach. Sylwester Sokolnicki to człowiek z ogromnym
doświadczeniem i wiedzą, zaangażowany w sprawy lokalnej społeczności, który przez ostatnie trzy dekady działaniem
udowodnił, że dobro mieszkańców jest
dla niego sprawą nadrzędną. – komentuje wybór Robert Wróbel. – Cieszę się, że
przez ostatnie półtora roku dane mi było
z nim współpracować w zarządzie. To było
naprawdę dobre doświadczenie. – dodaje.
- Funkcja starosty wiąże się z wielką
odpowiedzialnością. Dziękuję za zaufanie, jakim obdarzyli mnie radni, powierzając mi tę misję. Mogę zapewnić, że wykorzystam swoje doświadczenie, zarówno

to zdobyte w zarządzaniu gminą Serock,
jak i to, o które wzbogaciłem się już w samorządzie powiatowym, by jak najlepiej
wypełniać swoje obowiązki. Z przykrością żegnam jako członka zarządu Roberta Wróbla i cieszę się, że miałem szansę
z nim współpracować. Obaj wyznajemy
te same wartości co do jakości i skuteczności działania, jak i kierunków rozwoju powiatu. Szanuję jednak jego decyzję
i wiem, że nadal będziemy mieć w nim
wsparcie – mówi Sylwester Sokolnicki.
Sylwetkę nowego starosty przedstawiamy w ramce obok.
Uzupełnienia wymagał też uszczuplony skład zarządu. Na wniosek starosty Sokolnickiego rada powiatu dokooptowała
do niego Przemysława Cichockiego, który dotychczas zasiadał w jej prezydium,
pełniąc funkcję wiceprzewodniczącego.

Ma wieloletnie doświadczenie
w tworzeniu i realizacji lokalnych
projektów, prowadzeniu inwestycji
oraz pozyskiwaniu na nie funduszy
zewnętrznych. Jego znak rozpoznawczy
to efektywność i skuteczność
w działaniu. Przez ostatnie półtora roku
w zarządzie powiatu odpowiadał m.in. za
inwestycje, z powodzeniem prowadząc
bieżące i przygotowując nowe projekty.

Po głosowaniach nowy skład zarządu powiatu to: Sylwester Sokolnicki (starosta),
Konrad Michalski (wicestarosta), Grzegorz Kubalski, Artur Stankiewicz i Przemysław Cichocki (członkowie zarządu).
Robert Wróbel został natomiast wybrany
na wiceprzewodniczącego rady, gdzie zastąpi Przemysława Cichockiego.

Kurs bez zmian

Trzymając się żeglarskiej terminologii można stwierdzić bez wątpliwości, że
zmiana na stanowisku starosty nie zmieni dotychczasowego kursu, jaki obrał powiatowy okręt. Rozwój i stałe dążenie do
podnoszenia jakości życia mieszkańców
nadal będą na pierwszych miejscach listy
priorytetów, które wyznaczają kierunek
działań zarządu powiatu.
JOANNA KAJDANOWICZ
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Nowa strażnica gotowa

Wirtualnie po szlaku

Druhowie pełniący służbę w Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie
przenoszą się do nowej, wybudowanej od podstaw, strażnicy. Powiat Legionowski
wsparł tę inwestycję kwotą miliona złotych.

Miłośnikom historii oraz pasjonatom naszego regionu
proponujemy wirtualny spacer po Turystycznym Szlaku
Patriotycznym „Polski Walczącej”. Za pośrednictwem strony
www.szlak.powiat-legionowski.pl oraz aplikacji mobilnej Powiat
Legionowski można wybrać się na pasjonującą wędrówkę bez
konieczności wychodzenia z domu.

Turystyczny Szlak Patriotyczny „Polski Walczącej” można także przemierzyć
bez wychodzenia z domu
Nowa, wybudowana zaledwie w półtora roku, strażnica jest nie tylko funkcjonalna, ale również efektowna

Z

ainstalowanie infrastruktury zapewniającej komunikację telefoniczną i elektroniczną jest ostatnim akcentem budowy nowej strażnicy
Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
w Legionowie. Po tej zmianie jednostka
ulokowana zostanie przy skrzyżowaniu
ulic Jagiellońskiej i Nowobarskiej, w kierunku ul. Krakowskiej w Legionowie.
Nowa siedziba ułatwi naszym strażakom zadanie polegające na zapewnieniu
bezpieczeństwa poprzez działania prewencyjne, ale przede wszystkim szybkie reagowanie na sytuacje kryzysowe.
Zastosowane rozwiązania techniczne
oraz nowa lokalizacja przy ulicach zapewniających możliwość szybkiego

poruszania się pozwolą skrócić czas dotarcia do osób poszkodowanych oraz zagrożonego mienia.
Strażnica stanowi profesjonalne zaplecze dla komendy powiatowej straży
pożarnej oraz jednostki ratowniczo-gaśniczej. Jest też przystosowana do prowadzenia szkoleń z wykorzystaniem
nowych technologii. Projekt budynku
uwzględnia również specyfikę pracy
strażaka często narażonego na obciążenie stresem, niejednokrotnie traumą. Po
wyjątkowo trudnych akcjach druhowie

st. bryg. mgr inż.

Mieczysław Klimczak

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie
Można powiedzieć, że dzięki tej inwestycji Komenda Powiatowa Państwowej
Straży Pożarnej w Legionowie tworzona jest na nowo. Siedziba przy ul. Mickiewicza, którą opuszczamy, była budowana w czynie społecznym przez strażaków na
potrzeby jednostki ratowniczo-gaśniczej. W latach późniejszych znalazła tu siedzibę komenda straży pożarnej. Dlatego budynek nie spełniał standardów. Duża
część sprzętu w okresie zimowym musiała być magazynowana poza jednostką.
Również pod względem operacyjnym lokalizacja przy ul. Jagiellońskiej jest idealna. Mamy tu możliwość szybkiego wyjazdu na akcję zarówno w kierunku Legionowa, jak i pozostałych gmin. Niezwykle istotne jest położenie bezpośrednio
przy tunelu na ul. Krakowskiej. Obiekt jest na miarę XXI wieku.

będą mogli regenerować się w pomieszczeniach socjalnych.
Parter budynku zajmuje Jednostka
Ratowniczo-Gaśnicza. Do jej dyspozycji
oddane są: stanowisko kierowania, sala
szkoleniowa, siłownia i pralnia. Część administracyjna to m.in.: biura wydziałów
i komórek organizacyjnych komendy, pomieszczenia kierownictwa, archiwum, sala szkoleniowa dla dzieci i młodzieży, sala tradycji oraz pomieszczenia techniczne
i magazyny. Oczkiem w głowie i dumą legionowskich strażaków jest niezwykle
ciekawa sala edukacyjna dla dzieci i młodzieży „Iskierka”. W nowej strażnicy nie
mogło zabraknąć miejsca również na nią.
A co z zapleczem technicznym?
Wygląda imponująco. W części garażowej budynku znajduje się aż
12 stanowisk dla samochodów ratowniczo–gaśniczych, samochodów wsparcia
logistycznego oraz stacja obsługi aparatów oddechowych. Ponadto wydzielono
pomieszczenia do dezynfekcji sprzętu
i ubrań ochronnych, wieżę suszenia węży, pomieszczenia techniczne, myjnię
samochodową i zaplecze magazynowe.
Powiat Legionowski wsparł to przedsięwzięcie kwotą 1 miliona zł.

D

zięki nowoczesnym rozwiązaniom możecie Państwo poznać,
stworzoną w 2014 roku, pierwszą na Mazowszu trasę, która prowadzi turystę, skupiając jego uwagę
na historii walki Polaków o niepodległość. W terenie na szlaku znajduje
się 78 obiektów oraz miejsc pamięci.
Trasy, podzielone na czarną, czerwoną oraz zieloną, mają łącznie 140 km
i biegną przez gminy Jabłonna, Wieliszew, Nieporęt oraz Serock. Dodatkowo na terenie miasta Legionowo rozlokowanych jest 28 miejsc pamięci.
Strona internetowa przystosowana
jest dla potrzeb osób niedowidzących
(lektor), zawiera elementy spaceru

wirtualnego z panoramami 360° wybranych punktów na szlaku. W 2017
roku Powiat uruchomił bezpłatną turystyczną aplikację mobilną „Powiat
Legionowski” - kompleksową bazę
danych o atrakcjach naszego regionu,
którą zainstalować można na smartfonie lub tablecie. Wystarczy pobrać
ją ze sklepów Google lub AppStore.
Dzięki temu narzędziu możecie Państwo poznać szlak „Polski Walczącej”
na ekranie dowolnego urządzenia.
AMZ

Konrad Michalski
wicestarosta legionowski

W związku z sytuacją epidemiologiczną życie kulturalne i społeczne przenosi się do Internetu. Chcemy zaproponować naszym mieszkańcom wirtualny spacer z historią w tle. Strona internetowa Turystycznego Szlaku
Patriotycznego „Polski Walczącej” pozwala poszerzyć wiedzę i poznać historię powiatu legionowskiego z zupełnie innej perspektywy, a także zachęca do zaplanowania wycieczki, którą odbyć będzie można, miejmy nadzieję, już niebawem.

MK

Nowy zastępca komendanta Policji
Nadkomisarz Rafał Tomczewski jest nowym zastępcą komendanta powiatowego legionowskiej Policji.
Pełni również ważną funkcję dowódcy pionu prewencji.

ZAŁÓŻ TYMCZASOWY PROFIL ZAUFANY
Uruchomiono usługę tymczasowego profilu zaufanego, który może
zostać potwierdzony poprzez rozmowę wideo z urzędnikiem. Usługa
dedykowana jest przede wszystkim osobom, które chciałyby potwierdzić
profil zaufany przez Internet, ale nie korzystają z bankowości elektronicznej
lub bank, z którego usług korzystają, nie jest dostawcą tożsamości profilu
zaufanego. Tymczasowy profil zaufany będzie ważny przez 3 miesiące.
Wniosek o tymczasowy profil zaufany dostępny jest pod adresem:
https://pz.gov.pl/pz/registerMainPage
Od momentu złożeniu wniosku w ciągu kilku dni urzędnik zadzwoni i zaprosi
wnioskującego do rozmowy wideo. Do przeprowadzenia rozmowy niezbędne
są: urządzenie, które ma kamerę i mikrofon – np. telefon, tablet, laptop
oraz zainstalowaną aplikację np. Skype lub Microsoft Teams.

J

ak podaje Komenda Powiatowa
Policji w Legionowie, uroczystość
powitania nowego zastępcy komendanta, ze względu na zagrożenie
koronawirusem, miała skromny charakter. Odbyła się 20 kwietnia. Z tym dniem
nową funkcję objął nadkomisarz Rafał
Tomczewski, który oprócz obowiązków
zastępcy komendanta będzie również
pełnił służbę jako szef pionu prewencji.
Nadkomisarz Rafał Tomczewski
ma 46 lat. Urodził się w Sanoku. Jest
absolwentem Mazowieckiej Wyższej
Szkoły Pedagogicznej w Łowiczu oraz
Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.

początku związany z prewencją. Ma
na koncie brązowy medal Za Długoletnią Służbę. Wyróżnił się podczas pełnienia funkcji naczelnika wydziału prewencji w Komendzie Rejonowej Policji
Warszawa VII.

Ukończył studia podyplomowe w zakresie przestępczości transgranicznej na Uczelni Techniczno-Handlowej
im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie. W Policji służy od 1994 r. – od

Prywatnie nowy zastępca komisarza
legionowskiej Policji wolny czas chętnie spędza na wędkowaniu. Jest żonaty, ma dwójkę dzieci. Redakcja Kuriera
życzy nadkomisarzowi Rafałowi Tomczewskiemu samych sukcesów zawodowych i satysfakcji ze służby.
MK
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Będą kolejne przejścia aktywne w powiecie
Powiat Legionowski konsekwentnie inwestuje w bezpieczeństwo mieszkańców, między innymi poprzez budowanie aktywnych przejść dla pieszych,
których powstało już kilkanaście. W planach jest przebudowa dwóch kolejnych.
Aktywne przejścia dla pieszych reagują na zbliżanie się osoby chcącej przejść
na drugą stronę jezdni, ostrzegając o tym
fakcie nadjeżdżających kierowców. Gdy
pieszy zbliża się 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 aktywne wyposażane są w zapalające się czasowo lampy LED, wbudowane wzdłuż nich w jezdnię. Niektóre obiekty są dodatkowo doświetlone
umieszczonymi bezpośrednio nad nimi
latarniami. Pasy mają kolor biały na czerwonym tle.
KALINA BABECKA

Sylwester Sokolnicki
starosta legionowski

Inwestycje mające na celu poprawę bezpieczeństwa pieszych na powiatowych
drogach realizowane są od wielu lat. Wraz ze zmianą dostępnych technologii stosowane są coraz nowocześniejsze rozwiązania. Wzorem największych miast
w Polsce, które jako pierwsze realizowały inwestycje związane z budową aktywnych przejść, w 2018 roku Powiat zbudował osiem takich przepraw, znajdujących się w pobliżu szkół oraz obiektów użyteczności publicznej. W zeszłym
roku powstały dodatkowe dwie – na ul. Krakowskiej w Legionowie i ul. Warszawskiej w Olszewnicy Starej. W tym roku przebudujemy kolejne dwa przejścia.

Dwa przejścia – na ul. Sobieskiego przy skrzyżowaniu z ul. Zwycięstwa w Legionowie (na zdjęciu) oraz na ul. Kordeckiego
przy skrzyżowaniu z ul. Lipową w Chotomowie, zostaną przebudowane, aby zwiększyć bezpieczeństwo pieszych

R

ozstrzygnięto już postępowanie
przetargowe na wykonanie dokumentacji projektowej związanej
z przebudową przejścia dla pieszych
na drodze powiatowej 1825W - ul. Sobieskiego przy skrzyżowaniu z ul. Zwycięstwa w Legionowie, a postępowanie

przetargowe na wykonanie dokumentacji projektowej związanej z przebudową przejścia dla pieszych na drodze powiatowej 1820W - ul. Kordeckiego przy
skrzyżowaniu z ul. Lipową w Chotomowie, w najbliższym czasie zostanie ogłoszone ponownie (w przetargu nie udało

się wyłonić wykonawcy). W pierwszym
przypadku zakres prac obejmie przebudowę przeprawy w zakresie montażu aktywnego przejścia wraz z doświetleniem, a w drugim zaplanowano tzw.
wyniesienie przejścia dla pieszych oraz
montaż oświetlenia.

Koniec remontu
w „Kombatancie”

Zakończyły się prace dostosowujące budynek DPS „Kombatant”
do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. Wartość
inwestycji to ponad półtora miliona złotych.

Szpital wchodzi na kolejny poziom
Kolejne piętra szpitala pną się w górę. Trwają prace związane ze zbrojeniem i betonowaniem ścian
czwartego piętra oraz zbrojeniem i szalowaniem stropów poziomu trzeciego.

Zakres prac remontowych przeprowadzonych w DPS „Kombatant” objął
m.in. modernizację balkonów i tarasów

P

race objęły m.in. kompleksowe ocieplenie stropodachu,
wydzielenia pożarowe budynku, wymianę instalacji hydrantowej,
wodno-kanalizacyjnej i elektrycznej. Ta ostatnia doposażona zostanie jeszcze w oświetlenie ewakuacyjne i awaryjne, dostosowane do
obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. Nowy wygląd zyskały

klatki schodowe oraz hol. Wymieniono również drzwi i wyremontowano
tarasy i balkony. W ramach inwestycji PEC „Legionowo” wykonał przyłącze ciepłownicze i węzeł cieplny, co
umożliwiło zmianę sposobu ogrzewania z gazowego na ciepło miejskie.
AMZ

Prace przebiegają zgodnie z harmonogramem. Pierwsi pacjenci zostaną przyjęci w 2022 roku

N

a obecnym etapie inwestycji zakończono prace konstrukcyjne poziomów minus jeden, zero
oraz plus jeden. Ściany i stropy poziomu drugiego również są ukończone. Wykonano całość ścian trzeciego
piętra i większość stropów tego poziomu. Zakończono prace związane
z termoizolacją i odwodnieniem ścian
poziomu minus jeden oraz prawie

w całości wykonano zasyp wokół budynku. Do końca kwietnia planowane jest ukończenie stropów trzeciego
i czwartego poziomu oraz ścian poziomu czwartego. Rozpoczną się budowa konstrukcji łącznika oraz roboty
instalacyjne - sanitarne i elektryczne.
Legionowski szpital będzie przygotowany do hospitalizacji 90 pacjentów. W jego strukturze zaplanowano

doskonale wyposażoną izbę przyjęć,
której personel przez całą dobę będzie
przyjmował pacjentów w stanie zagrożenia zdrowia lub życia. Zgodnie z zapewnieniami inwestora – Wojskowego
Instytutu Medycznego, placówka znajdzie się w systemie Państwowego Ratownictwa Medycznego dla województwa mazowieckiego i pacjenci będą do
niej przywożeni także karetkami. AMZ

Anna Kaczmarek

dyrektor DPS „Kombatant” w Legionowie
Dziękuję Zarządowi i Radzie Powiatu za przeznaczenie z budżetu środków
finansowych, dzięki którym możliwe było przeprowadzenie prac w naszym domu. Dostosowanie budynku do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych zapewni mieszkańcom i pracownikom bezpieczeństwo.
Dzięki tej modernizacji zyskamy odnowioną, przyjazną pensjonariuszom
i odwiedzającym przestrzeń.

Kurier
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Przebudowa ul. Nasielskiej z dofinansowaniem
Powiat pozyskał środki z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację inwestycji związanej z przebudową drogi
powiatowej nr 1807W w gminie Serock, we wsi Karolino. Całkowity koszt przedsięwzięcia to 5 327 843,21 zł.
Dofinansowanie wyniesie 3 729 490,24 zł, pozostała kwota to wkład własny Powiatu Legionowskiego.

Artur Borkowski

burmistrz Miasta i Gminy Serock
Cieszymy się z każdej inwestycji Powiatu Legionowskiego na terenie gminy Serock. Przebudowa drogi powiatowej nr 1807W w Karolinie jest przykładem odpowiedzi na potrzeby lokalnej społeczności, a także dowodem na dobrą współpracę samorządów naszego powiatu. Dziękujemy Zarządowi oraz Radzie Powiatu
za podjęte działanie i gratulujemy skuteczności. Mieszkańcy Miasta i Gminy Serock z pewnością to doceniają.
ciężarowe lokalnych wytwórców. Przebudowa będzie kontynuacją ubiegłorocznego zadania, w ramach którego
przebudowano odcinek drogi powiatowej
nr 1807W biegnący na południe od DK

nr 62. W obu zadaniach przyjęto jednorodne parametry, ze szczególnym
uwzględnieniem oddzielenia ruchu kołowego od pieszego poprzez wybudowanie chodnika.
KALINA BABECKA

Przychodnia na nowo
Przebudowa ulicy Nasielskiej w Karolinie jest koniecznością. Nawierzchnia jest w złym stanie i wymaga wymiany.
Rozpoczęcie prac zaplanowano na maj

B

lisko dwukilometrowy odcinek
drogi zostanie przebudowany od
skrzyżowania z drogą powiatową nr 1805W do skrzyżowania z drogą
krajową nr 62 wraz z przebudową tego
skrzyżowania w zakresie budowy przejścia dla pieszych. Zakres prac, których
realizację przewidziano na maj, czerwiec i lipiec, obejmie przebudowę jezdni

i wybudowanie po wschodniej stronie
drogi chodnika o szerokości 2 m, wykonanie przejścia dla pieszych z ciągami
pieszymi doprowadzającymi ruch, budowę poboczy o szerokości 1 m utwardzonych klińcem kamiennym, pod którymi
znajdować się będzie odwodnienie w postaci drenażu francuskiego. Zaplanowano także peron przystankowy o długości

22 metrów. Włączenie drogi gminnej ul.
Chojno w drogę powiatową zostanie także przebudowane w ramach tego zadania.
Inwestycja znacząco wpłynie na poprawę bezpieczeństwa użytkowników drogi.
Spękana nawierzchnia jezdni z wieloma
wyłomami ulega postępującej degradacji z uwagi na wzmożony ruch, za który
w tym miejscu odpowiadają samochody

Trwają prace związane z modernizacją Zakładu Opieki Zdrowotnej
"Legionowo" przy ul. Sowińskiego 4. To jedno z największych
przedsięwzięć inwestycyjnych Powiatu Legionowskiego w tym
roku, którego koszt wyniesie blisko 5,5 mln złotych. Zakończenie
remontu przewidziano na wrzesień.

Umowa na kolej do Zegrza podpisana
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. rozstrzygnęły przetarg oraz 22 kwietnia podpisały umowę
z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w ramach
projektu „Prace na linii kolejowej nr 28 Wieliszew – Zegrze". Modernizację linii kolejowej do Zegrza
Południowego w formule „projektuj i buduj” zrealizuje za blisko 42 mln złotych brutto konsorcjum
firm Gór-Tor Maciej Górniak ze Stupska (lider) i Przedsiębiorstwo Inżynierii Budowlanej Kopacki
z Rakoniewic (partner). Uruchomienie połączenia zaplanowano na drugą połowę 2022 roku.
Prowadzone roboty nie wpływają na ciągłość działania przychodni.
Zmodernizowany obiekt zostanie zintegrowany i połączony funkcjonalnie
oraz komunikacyjnie z przebudowaną wcześniej częścią budynku

T

o już kolejny etap modernizacji obiektu, którą zaplanowano przede wszystkim z myślą
o pacjentach, aby mogli korzystać
z nowoczesnych rozwiązań w przyjaznym i estetycznym otoczeniu.
Wcześniej remont przeszła część budynku, w której znajdują się obecnie
rehabilitacja, nocna i świąteczna pomoc lekarska, rejestracje dla dzieci zdrowych i chorych z poradniami
oraz rejestracja ogólna z częścią holu. W ramach robót przebudowywane jest prawe skrzydło budynku oraz
jego piwnice. Prace obejmują także
rozbudowę klatki schodowej, reorganizację gabinetów, wymianę podłóg, instalacji wewnętrznych oraz

Połączenie kolejowe do Zegrza zawieszono w 1994 roku. Już wkrótce linia zostanie zrewitalizowana, tworząc nowe
możliwości komunikacyjne dla mieszkańców północnej części Mazowsza

W

ykonawca na realizację zadania ma 29 miesięcy od chwili
podpisania umowy. Rewitalizacja obejmie blisko czterokilometrowy odcinek linii kolejowej między Wieliszewem a Zegrzem Południowym.
To połączenie będą obsługiwały pociągi
Szybkiej Kolei Miejskiej. Na trasie mają jeździć składy o długości dochodzącej do 180 metrów, a ich maksymalna

prędkość wyniesie 80 kilometrów na
godzinę. Zgodnie z założeniami w ciągu doby do Zegrza i z powrotem ma
jeździć 30 pociągów. Co pół godziny w szczycie i co godzinę poza nim.
W działania na rzecz przywrócenia
połączeń kolejowych dla mieszkańców
naszego powiatu na odcinku pomiędzy Wieliszewem a Zegrzem zaangażowane są również lokalne samorządy.

Powiat Legionowski wspiera tę inwestycję i koordynuje współpracę z inwestorem - PKP PLK S.A. W toku ustaleń
władzom powiatu udało się wynegocjować zlokalizowanie na trasie pociągu jeszcze jednego przystanku w Wieliszewie, w sąsiedztwie skrzyżowania
linii kolejowej i DW nr 631 – Wieliszew
Centrum.
KB

dostosowanie obiektu do potrzeb
osób niepełnosprawnych. Wykonywana jest również instalacja wentylacji mechanicznej ze schładzaniem
powietrza we wszystkich pomieszczeniach. Remont dotyczy ponadto piwnic i garaży, których wjazdy
zostaną przystosowane do wymiarów pojazdów ratowniczych. Wyremontowany obiekt będzie dostosowany do aktualnych przepisów
ochrony pożarowej. Wokół budynku powstaną nowe chodniki i elementy małej architektury – ławki,
stojaki na rowery i kosze na śmieci.
KB

Artur Stankiewicz

członek zarządu Powiatu w Legionowie
Trwające obecnie prace są zwieńczeniem wieloletniego procesu, mającego
na celu całkowitą modernizację przychodni przy ul. Sowińskiego. Już wkrótce pacjenci z powiatu legionowskiego będą mogli korzystać z obiektu wolnego od barier architektonicznych, którego wnętrza są nowoczesne i funkcjonalne, a otoczenie budynku przyjazne i komfortowe.

społeczność

Informator Powiatu Legionowskiego
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Koronawirus: Na pomoc przedsiębiorcom

Pomoc udzielana przez Powiatowy
Urząd Pracy w Legionowie
w ramach Tarczy Antykryzysowej
obejmuje:
 Mikropożyczkę w kwocie 5 tys. zł
dla mikroprzedsiębiorcy na pokrycie
kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Pożyczka zostanie umorzona, jeśli przedsiębiorca nie zamknie działalności gospodarczej przez okres trzech
miesięcy od dnia jej udzielenia.
 Dofinansowanie kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla
przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, prowadzącą działalność gospodarczą, niezatrudniającą pracowników –
tzw. samozatrudniony (w przypadku
spadku obrotów gospodarczych).
 Dofinansowanie do wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników– dla mikro,
małych i średnich przedsiębiorców
(w przypadku spadku obrotów gospodarczych).
 Dofinansowanie do wynagrodzenia pracowników – dla organizacji
pozarządowych lub podmiotów określonych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (w przypadku spadku przychodów
z działalności statutowej).
PUP w Legionowie uruchomił informację telefoniczną dla przedsiębiorców
z powiatu legionowskiego w sprawie
wsparcia udzielanego w ramach Tarczy
Antykryzysowej – 22 774 25 16 wew. 336,
22 764 03 36, 22 774 01 14. Szczegółowe informacje dotyczące oferowanej
pomocy oraz druki do pobrania znajdują się na stronie:
www.legionowo.praca.gov.pl.

Pomoc dla przedsiębiorców
oferowana przez gminy obejmuje:

 Gmina Legionowo
Na sesji Rady Miasta 29 kwietnia poddany
pod głosowanie zostanie tzw. Legionowski
Pakiet Pomocowy, który obejmuje:
1. odstąpienie od dochodzenia należności
o charakterze cywilnoprawnym w 2020
roku dla przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu z powodu COVID-19,
2. wyjątek od naliczania opłaty prolongacyjnej (rozłożenie na raty lub odroczenie
terminu spłaty podatku) w sytuacji, gdy
ulgi w spłacie dotyczyć będą zobowiązań
powstałych w okresie obowiązywania
stanu zagrożenia epidemicznego i stanu
epidemii dla przedsiębiorców, których
płynność finansowa uległa pogorszeniu
z powodu COVID-19,
3. zwolnienie z podatku od nieruchomości w 2020 roku dla przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu z powodu COVID-19,
4. przedłużenie terminu płatności podatku
od nieruchomości w 2020 roku dla przedsiębiorców, których płynność finansowa
uległa pogorszeniu z powodu COVID-19.
5. zwolnienie z podatku od nieruchomości w 2020 roku gruntów, budynków
i budowli zajętych na prowadzenie działalności przez organizacje pozarządowe,
o których mowa w art. 3 ust. 2 oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie,
których płynność finansowa uległa pogorszeniu z powodu COVID-19.
 Gmina Serock
Przedłużone zostają terminy płatności rat podatku od nieruchomości do dnia

30 września 2020 roku płatnych w kwietniu, maju i czerwcu 2020 roku. Dotyczy
to przedsiębiorców, których obejmuje zakaz prowadzenia działalności związany
z COVID-19. Ponadto nie będzie naliczana opłata prolongacyjna w sprawach ulg
w spłacie zobowiązań podatkowych powstałych w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii i innego w związku z zakażeniami
wirusem SARS-CoV-2.
Telefony kontaktowe:
22 7828 807/809 /830.
 Gmina Wieliszew
Przedłużono do dnia 30 września
2020 roku terminy płatności rat podatku od nieruchomości płatnych w kwietniu, maju i czerwcu 2020 roku przedsiębiorcom, których dotyczy zakaz
prowadzenia działalności gospodarczej związany z COVID-19. Ponadto nie
będzie naliczana opłata prolongacyjna w sprawach ulg w spłacie zobowiązań podatkowych powstałych w okresie obowiązywania stanu zagrożenia
epidemicznego, stanu epidemii i innego w związku z zakażeniami wirusem
SARS-CoV-2. Wszelkie informacje można uzyskać pod nr tel. 22 782 19 20.
 Gmina Nieporęt
Przedłużono do dnia 30 września
2020 roku terminy płatności rat podatku od nieruchomości płatnych w kwietniu, maju i czerwcu 2020 roku. Przedsiębiorca występujący o tę formę pomocy
powinien wykazać pogorszenie płynności finansowej w związku z ponoszeniem
negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 oraz posiadać
uregulowane płatności w zobowiązaniach

w podatku od nieruchomości, których terminy płatności przypadały przed 18 lutego 2020 r. Ponadto w okresie od 1 maja
do 31 lipca gmina odstępuje od dochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym w stosunku do przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa
pogorszeniu w związku z panującą epidemią i wprowadzonymi ograniczeniami
działalności gospodarczej. Nie będzie też
naliczana opłata prolongacyjna w sprawach ulg w spłacie zobowiązań podatkowych, których terminy płatności przypadały w okresie obowiązywania stanu
zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii przedsiębiorcom, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku
z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.
Wnioski są do pobrania na
www.nieporet.pl.

 Gmina Jabłonna
Wprowadzono możliwość zwolnienia przedsiębiorców z opłaty podatku od
nieruchomości za okres od 1 kwietnia do
31 grudnia 2020 r. Zwolnienie z podatku
od nieruchomości dotyczy budynku lub
jego części związanej z prowadzeniem
działalności gospodarczej, w przypadku
gdy podatnikami są przedsiębiorcy, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z negatywnymi skutkami ekonomicznymi spowodowanymi
przez pandemię COVID-19. Istnieje także możliwość odroczenia lub umorzenia
opłaty prolongacyjnej. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem
tel. 22 767 73 05 i na www.jablonna.pl.

Elżbieta Szczepańska

dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy
w Legionowie
Urzędy Pracy mają zapewnione środki finansowe z rezerwy Funduszu Pracy na
realizację zadań z Tarczy Antykryzysowej. W związku z tym zachęcam wszystkie
uprawnione podmioty do skorzystania z dofinansowań do wynagrodzeń pracowników lub dofinansowań przeznaczonych na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Nabory wniosków będą ogłaszane cyklicznie,
dlatego proszę o monitorowanie strony internetowej Urzędu Pracy, gdzie znajdują się wszystkie niezbędne informacje do ubiegania się o wsparcie finansowe.

Zapraszamy
na wirtualny
rynek

www.freepik.com

W związku z epidemią koronawirusa wielu przedsiębiorców znalazło się w trudnej
sytuacji. Nie mogąc realizować usług i zarabiać, zmuszeni są do zwalniania części
pracowników, a nawet zamykania interesów. Z pomocą ruszył rząd, ale także samorządy.
Wszystkie gminy powiatu legionowskiego oraz Powiatowy Urząd Pracy w Legionowie
przedstawiły swój pakiet wsparcia. Informacje na ten temat można znaleźć na stronach
internetowych poszczególnych jednostek oraz na stronie Powiatu Legionowskiego
– www.powiat-legionwski.pl w zakładce Koronawirus – informacje o wsparciu dla
przedsiębiorców.

Wirtualny Rynek Powiatu Legionowskiego to miejsce, gdzie
lokalni wytwórcy i usługodawcy mogą bezpłatnie zaprezentować
mieszkańcom swoją ofertę. Pomagamy przedsiębiorcom dotrzeć
do klientów. Zapraszamy do nas na www.powiat-legionowski.pl.

E

pidemia koronawirusa jest boleśnie odczuwana przez przedsiębiorców na całym świecie. Także
w Polsce usługodawcy, rolnicy i osoby
prowadzące własną działalność z dnia
na dzień stracili możliwość świadczenia swoich usług i zbytu towarów, tracąc dochody. Wprowadzone ograniczenia są niezbędne, aby zahamować
rozprzestrzenianie się epidemii, jednak uniemożliwiają wielu przedsiębiorcom normalne funkcjonowanie,
a ich klientów pozbawiają swobodnego dostępu do części usług i towarów. Na szczęście, respektując
obowiązujące zakazy, można nadal zaopatrzyć się w świeże, lokalne produkty lub skorzystać z niektórych usług.
Dlatego powstał Wirtualny Rynek Powiatu Legionowskiego, aby ułatwić wzajemny kontakt lokalnych przedsiębiorców i mieszkańców naszego powiatu.

Każdy, kto chce zgłosić swoją ofertę,
może przesłać ją:
• e-mailem na adres
promocja@powiat-legionowski.pl
• za pośrednictwem Facebook'a jako
wiadomość do strony Powiat
Legionowski.

W wiadomości prosimy podać, co
Państwo oferujecie, kontakt, sposoby
skorzystania z oferty (np. dowóz lub
odbiór z określonego miejsca), cennik towarów/usług, można też załączyć zdjęcie/grafikę oraz podać dodatkowe dane (np. adres e-mail, adres
strony internetowej lub profilu w mediach społecznościowych).

Leszek Smuniewski

przewodniczący Rady Powiatu w Legionowie
Uruchomienie zakładki Wirtualny Rynek Powiatu Legionowskiego to kolejna inicjatywa, mająca na celu ułatwienie codziennego funkcjonowania naszym mieszkańcom w sytuacji ograniczonego dostępu do towarów i usług
w czasie pandemii. Działanie to wychodzi także naprzeciw potrzebom lokalnych przedsiębiorców – zarówno producentów żywności, jak i usługodawców. Gorąco wszystkich zachęcam do skorzystania z tej nowej i wyjątkowo przydatnej możliwości.

KB
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Rekrutacja 2020. Oferta szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Legionowski
Liceum Ogólnokształcące
im. Marii Konopnickiej
w Legionowie

LO im. M. Konopnickiej przyznano Brązową Tarczę w rankingu miesięcznika
„Perspektywy” oraz tytuł Szkoły Dialogu 2017, 2018, 2019.
Zaplecze sportowe to dwie sale gimnastyczne i boisko zewnętrzne

Najstarsza szkoła ponadpodstawowa w Legionowie, w której zdawalność matury w zeszłym roku wyniosła 100%,
oferuje:
 współpracę z uczelniami wyższymi;
 przygotowanie do certyfikatów językowych;
 współpracę międzynarodową: wyjazdy, projekty i wymiany zagraniczne;
 wspieranie uzdolnień: przygotowanie do konkursów i olimpiad;
 rozwijanie zainteresowań kulturalnych i artystycznych: organizowanie i udział w szkolnych i pozaszkolnych wydarzeniach artystycznych;
 rozwijanie kompetencji lingwistycznych: wyjazdy do teatru na
spektakle obcojęzyczne, warsztaty językowe w Instytucie Goethego i British Council, wyjścia do Ambasady Francuskiej, udział
w licznych konkursach i projektach językowych;
 zajęcia dodatkowe: chór szkolny, zajęcia estradowe, wokalno-instrumentalne, teatralne, warsztaty z grafiki komputerowej, filmowania i montażu, programowania, klub czytelniczy, zajęcia przygotowujące do matury i poszerzające wiedzę z różnych przedmiotów;
 spotkania z ciekawymi ludźmi ze świata literatury, filmu, sztuki, sportu;
 ciekawe projekty i innowacje pedagogiczne;
 aktywność z zakresu wolontariatu: największy sztab organizujący
finały WOŚP, udział w licznych akcjach charytatywnych;
 przyjazną atmosferę.
W roku szkolnym 2020/21 zaplanowano utworzenie następujących klas:
1A politechnicznej
 Przedmioty rozszerzone: matematyka, fizyka, informatyka
 Języki obce: angielski (kontynuacja), niemiecki/francuski (od początku lub kontynuacja)
1B humanistyczno-artystycznej
 Przedmioty rozszerzone: język polski, historia, historia sztuki
 Języki obce: angielski (kontynuacja), rosyjski/francuski (od początku lub kontynuacja)

1D lingwistycznej
 Przedmioty rozszerzone: język angielski, drugi język obcy, geografia
 Języki obce: angielski (kontynuacja), hiszpański/francuski (od początku lub kontynuacja)
1E ekonomicznej
 Przedmioty rozszerzone: matematyka, geografia, język angielski
 Języki obce: angielski (kontynuacja), niemiecki/rosyjski (od początku lub kontynuacja)
1H społecznej
 Przedmioty rozszerzone: język angielski, historia, wiedza o społeczeństwie
 Języki obce: angielski (kontynuacja), rosyjski/francuski (od początku lub kontynuacja)
1I informatycznej
 Przedmioty rozszerzone: matematyka, informatyka, fizyka
 Języki obce: angielski (kontynuacja), niemiecki/rosyjski (od początku lub kontynuacja)
Języki obce w oddziałach:
 We wszystkich oddziałach językiem nauczanym obowiązkowo
w kontynuacji jest język angielski.
 W każdej klasie zaproponowane są dwa języki obce. Uczeń zaznacza swoje preferencje, wybierając spośród języków zaproponowanych w danej klasie. O przydziale do grupy językowej drugiego języka obcego decydują kryteria kontynuacji, preferencji (decyduje
wyższa liczba punktów w rekrutacji) oraz liczebność grup.

www.lokonopnicka.pl

Szkoła przystosowana jest do potrzeb osób niepełnosprawnych. Posiada
windę łączącą pięć poziomów budynku

Liceum Ogólnokształcące
im. Stanisława Lema
w Stanisławowie Pierwszym

1C biologiczno-chemicznej
 Przedmioty rozszerzone: biologia, chemia, język angielski
 Języki obce: angielski (kontynuacja), niemiecki/francuski (od początku lub kontynuacja)

Z myślą o uczniach ciekawych świata i ludzi oraz pragnących rozwijać się na miarę swoich potrzeb szkoła planuje uruchomić następujące kierunki w roku szkolnym
2020/2021:
 Klasa humanistyczno-społeczna: rozszerzony język polski,
historia, język angielski plus dodatkowa lekcja matematyki na poziomie podstawowym, aby lepiej przygotować się do matury.
To klasa dla tych, których pasją jest teatr, kino, sztuki piękne, dziennikarstwo, a także dla tych, którzy pragną poznać rządzące przeszłością reguły: polityczne, społeczne, gospodarcze, religijne i kulturowe, aby lepiej zrozumieć mechanizmy współczesności. W tej
klasie rozwijane będą umiejętności świadomego i krytycznego odbioru dzieł literackich, ich interpretacji w różnych kontekstach,
a także realizowane będą zajęcia dziennikarskie, recytatorsko –
teatralne oraz związane z nabywaniem umiejętności publicznych
wystąpień. Ponadto szkoła oferuje spotkania z ciekawymi ludźmi,
udział w wielu projektach edukacyjnych, konkursach i wyjazdach
językowych. Ukończenie klasy otwiera możliwość przyszłego kształcenia na kierunkach: filologia angielska, filologia polska, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, politologia, prawo, pedagogika,
realizacja obrazu filmowego, reżyseria, psychologia, bibliotekoznawstwo, aktorstwo, historia, architektura wnętrz, administracja,
socjologia, ochrona dóbr kultury, etnologia, teologia.

 Klasa matematyczno-biologiczna: rozszerzona matematyka, biologia, język angielski.
To klasa dla uczniów, którzy analizując świat społecznych zależności
lubią patrzeć na niego przez pryzmat liczb. Celem jest nabycie przez
uczniów zdolności myślenia konstruktywnego, nieschematycznego i twórczego postępowania, umiejętności rozumowania matematycznego. Realizowane będą dodatkowe zajęcia z biologii i matematyki, algorytmiki, udział w konkursach przedmiotowych, spotkaniach
i warsztatach z ciekawymi ludźmi, wyjazdy na uczelnie wyższe
oraz udział w wielu projektach edukacyjnych. To idealny kierunek
dla przyszłych studentów medycyny, matematyki, studiów przyrodniczych, informatyki, architektury, bezpieczeństwa, biotechnologii,
budownictwa i gospodarki wodnej, inżynierii środowiska, leśnictwa,
ochrony środowiska, rolnictwa, socjologii, zootechniki, czy geologii.
Drugi język w obu klasach: kontynuacja hiszpańskiego lub kontynuacja niemieckiego.
Szkoła szczyci się niestandardowym podejściem do ucznia. Nauczyciele pozwalają poprawiać nie tylko sprawdziany, ale i kartkówki,
wychodząc z założenia, że nie ocena się liczy, ale faktyczne zrozumienie i przyswojenie materiału. Pracownie są nowoczesne i dobrze
wyposażone. Zaplecze sportowe szkoły to sala gimnastyczna, pływalnia i wielofunkcyjne boisko sportowe.

www.lostanislawow.legionowski.pl
Pracownie są klimatyzowane i wyposażone
w tablice multimedialne

Szkoła współpracuje z uczelniami wyższymi. Jej uczniowie w tym roku
uczestniczyli w symulacji rozprawy sądowej na Akademii Leona Koźmińskiego
w Warszawie

edukacja
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Rekrutacja 2020. Oferta szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Legionowski
Powiatowy Zespół Szkół
Ponadpodstawowych
im. Włodzimierza Wolskiego
w Serocku

PZSP w Serocku wyróżniają przyszłościowe kierunki i nowoczesne zaplecze edukacyjne. Szkoła:
KSZTAŁCI w nowoczesnych i atrakcyjnych zawodach:
 Technik logistyk – specjalność: controlling logistyczny
 Technik żywienia i usług gastronomicznych: manager gastronomii
 w wybranym zawodzie w Branżowej Szkole I Stopnia.
DYSPONUJE:
 wysoko wykwalifikowaną kadrą,
 profesjonalną bazą dydaktyczną (pracownie: gastronomiczna, logistyczna, obsługi konsumenta, języków obcych oraz sale lekcyjne
wyposażone w sprzęt multimedialny),
 halą sportową, siłownią (wewnętrzną i zewnętrzną) oraz nowoczesnym boiskiem.

Poza halą sportową szkoła dysponuje także boiskiem zewnętrznym

Powiatowy Zespół Szkół
Ponadpodstawowych
im. Jerzego Siwińskiego
w Legionowie

OSIĄGA:
 wysokie wyniki z egzaminów zewnętrznych potwierdzone w EWD,
 sukcesy sportowe,
 sukcesy w olimpiadach i konkursach.
WYRÓŻNIA SIĘ:
 rozpoznawalnością,
 Srebrną Tarczą miesięcznika "Perspektywy",
 medalem Pro Masovia – wyróżnieniem Marszałka Województwa Mazowieckiego

www.pzspserock.pl

Nowoczesna pracownia gastronomiczna to jeden z przepisów na sukces

W skład Powiatowego Zespołu Szkół Ponadpodstawowych
wchodzą:
 Pięcioletnie technikum kształcące w zawodach: technik informatyk, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, technik
żywienia i usług gastronomicznych, technik organizacji turystyki;
 Branżowa Szkoła I stopnia kształcąca systemem wielozawodowym. Uczniowie Szkoły Branżowej wiedzę ogólną zdobywają na
lekcjach w szkole, a wiedzę zawodową teoretyczną na miesięcznych kursach w ośrodkach doskonalenia zawodowego. Każda sala lekcyjna jest wyposażona w zestawy komputerowe z dostępem
do Internetu.
Szkoła współpracuje z lokalnym środowiskiem pracodawców,
dzięki czemu uczniowie odbywają zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe w wiodących przedsiębiorstwach i instytucjach
rynku regionalnego. W minionych latach uczniowie doskonalili swoje kompetencje zawodowe również u pracodawców za
granicą w ramach realizacji staży zawodowych. Uczniowie biorą udział w programach Erasmus i Erasmus+ oraz Rodzina Polonijna, a także uczestniczą w wymianie młodzieży z Borde-Berufskolleg w Soest (Niemcy) w ramach Polsko-Niemieckiej

Współpracy Młodzieży. Szkoła uczestniczy i poszukuje nowych
możliwości udziału w programach operacyjnych województwa
mazowieckiego.
Szkoła współpracuje z uczelniami wyższymi – SGGW w Warszawie Wydział Żywienia i Warszawską Wyższą Szkołą Informatyki.
Organizuje wyjazdy do zakładów pracy, w tym do przedsiębiorstw
rynku energetyki odnawialnej, hoteli i zakładów produkcji gastronomicznej. Uczniowie odbywają praktyki zawodowe oraz zajęcia
praktyczne w nowoczesnych zakładach pod okiem wykwalifikowanej kadry. Systematycznie podnoszą umiejętności oraz uzyskują nowe kwalifikacje zawodowe (np. europejskie certyfikaty
wiedzy). Ponadto uczniowie wyjeżdżają na wycieczki turystyczno-krajoznawcze, biorą także udział w zawodach sportowych,
olimpiadach i konkursach przedmiotowych, w których odnoszą
coraz większe sukcesy. Systematycznie korzystają z bazy sportowo-edukacyjnej miasta i powiatu oraz włączają się w akcje edukacyjne i charytatywne.
System stypendiów (w tym stypendium Prezesa Rady Ministrów, Nagroda Starosty, stypendium szkolne) zachęca i motywuje
do nauki.

www.pzsplegionowo.pl
Na terenie szkoły znajduje się zewnętrzne,
wielofunkcyjne boisko sportowe

Szkoła dysponuje nowoczesną pracownią odnawialnych źródeł energii
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zdrowie
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Powiat zadbał o zdrowie mieszkańców

fot.Freepik.com

Z bezpłatnych badań w ramach ubiegłorocznej edycji programu zdrowotnego skorzystało 2 611 mieszkańców, a ponad 11 tys. osób wzięło
udział w warsztatach, wykładach, zajęciach i przedsięwzięciach o tematyce zdrowotnej. Na realizację programu Powiat Legionowski
przeznaczył blisko 360 tys. zł. Czas na podsumowanie.

Powiatowy program zdrowotny od lat cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem mieszkańców. Bezpłatne badania wielu z nich osób wieku 50-75 lat niezależnie od wyuratowały zdrowie, a czasem życie
wiadu rodzinnego oraz 25-49 lat z obciążonym wywiadem rodzinnym, skorzystatarostwo powiatowe w Legiono- bezpłatnych badań profilaktycznych włączył się w inicjatywy prozdrowotne na ło 583 mieszkańców. U 454 wykonano
wie aktywnie zajmuje się promo- oraz akcji edukacyjnych, mających na naszym terenie organizowane przez pod- kolonoskopię w znieczuleniu ogólnym
cją i ochroną zdrowia od 2001 roku. celu podniesienie świadomości i rozpo- mioty zewnętrzne.
z możliwością pobrania wycinków do baW 2019 roku zadbano o mieszkań- wszechnienie wiedzy z zakresu profilakZ akcji wczesnego wykrywania nowo- dań histopatologicznych. 141 badań dało
ców powiatu poprzez zorganizowanie tyki zdrowotnej. Ponadto powiat aktywnie tworów jelita grubego, skierowanej do wynik nieprawidłowy, z czego w 46 przypadkach zaszło podejrzenie nowotworu.
W ramach programu profilaktyki
i wczesnego wykrywania nowotworów
gruczołu krokowego, dedykowanego panom w wieku 55-69 lat, przeprowadzono
konsultacje lekarskie wraz z badaniem
per rectum oraz oznaczono z krwi marker
raka prostaty – PSA wolny. Przebadano
145 pacjentów - 17 osób uzyskało dodatni wynik PSA, u dwóch z nich pojawiło się
podejrzenie nowotworu. Dodatkowo zorganizowano także warsztaty edukacyjne, prowadzone przez specjalistę urologa.

S

Dużym powodzeniem wśród mieszkanek powiatu cieszył się program profilaktyki i wczesnego wykrywania raka
piersi – 418 pań zostało przeszkolonych
z samobadania piersi i zakwalifikowanych do mammografii. Badanie dało wynik nieprawidłowy w 209 przypadkach,
z czego cztery wskazywały na nowotwór.
W trakcie ortopedycznych badań przesiewowych pod kątem wad postawy przebadano 1 300 drugoklasistów ze wszystkich publicznych szkół podstawowych
z terenu powiatu. Wady postawy wykryto u 760 dzieci. Dofinansowano także instruktażowe zajęcia korekcyjne, skorzystało z nich 516 dzieci.
W programie „Krzewienie idei krwiodawstwa wśród mieszkańców Powiatu
Legionowskiego”, który zakładał organizację prelekcji na temat krwiodawstwa,
zajęć e-learnigu, zabaw tematycznych
w przedszkolach oraz organizację akcji
krwiodawstwa i konferencji „Niepodległą
mamy we krwi”, wzięło udział 4 541 osób.
W szkoleniach z udzielania pierwszej pomocy wraz z nauką obsługi defibrylatora wśród uczniów, nauczycieli i pracowników szkół wzięły udział 392 osoby.
Pamiętając o tym, jak ważna jest zbilansowana dieta, zorganizowano warsztaty
zdrowego żywienia, w których uczestniczyły 22 osoby.
W programie zdrowotnym znalazła
się także ochrona zdrowia psychicznego. Z usług punktu poradnictwa psychologicznego dla dzieci i młodzieży w zakresie wykrywania wad rozwojowych
skorzystało 30 osób, a 24 rodziny otrzymały pomoc w punkcie pomocy dla rodzin osób chorych psychicznie. Ponadto
300 uczniów wzięło udział w warsztatach dotyczących depresji i zaburzeń
osobowości.
Konkurs teatralny „Zdrowie w Bajce”
jest inicjatywą mającą na celu kształtowanie postaw prozdrowotnych i właściwych
nawyków higienicznych oraz pogłębienie
świadomości na temat zdrowego trybu
życia wśród najmłodszych mieszkańców
naszego powiatu. Ubiegłoroczna edycja
zgromadziła ponad 300 dzieci.
KALINA BABECKA

Anna Gajewska

radna Rady Powiatu w Legionowie
To ważne, że mieszkańcy chcą zadbać o swoje zdrowie. Umożliwiamy im to,
przygotowując ofertę programu zdrowotnego tak, aby jak najwięcej osób mogło skorzystać z bezpłatnych badań. Są to badania mające na celu wykrywanie
najczęściej występujących schorzeń, głównie nowotworowych. Wczesna diagnoza jest szansą na całkowite wyleczenie. Już dziś zapraszam do skorzystania
z oferty powiatowego programu zdrowotnego na 2020 rok. Badania rozpoczną
się w drugiej połowie roku.
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