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W poprzednim numerze „Kuriera”
zamieściliśmy informację
dotyczącą planowanej budowy
szpitala rejonowego
w Legionowie. Dziś pokazujemy,
jak on będzie wyglądać.

P

mieszkańcy zapewne będą korzystać
z usług medycznych nowej placówki.
Wreszcie – co najważniejsze – Narodowy Fundusz Zdrowia potwierdził,
że rozpisany zostanie konkurs na wykonywanie bezpłatnych świadczeń
dla pacjentów.
W ciągu kilku tygodni powinien zostać wybrany podmiot, który wspólnie
z powiatem i miastem Legionowo będzie współzarządzał szpitalem i sfinansuje jego budowę. Jeśli dobrze pójdzie, budowa ruszy za kilka miesięcy.
A w tym numerze „Kuriera” prezentujemy wizualizację szpitala powiatowego w Legionowie. Szczegóły
na stronie 6.
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Takbędziewyglądał
szpital
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Krótko
Nasza historia
Na kanale TVP Historia zaprezentowany został premierowy odcinek
filmu związanego z historią powiatu
legionowskiego. Film prezentowany
jest również na powiatowym kanale
YouTube.
Film „Regiony z historią – powiat legionowski” prezentuje miejsca pamięci i obiekty historyczne w całym
powiecie legionowskim, przez które
przebiega Turystyczny Szlak Patriotyczny Polski Walczącej. Pokazano
w nim m.in. warte odwiedzenia
obiekty historyczne na terenie gmin
Jabłonna, Nieporęt i Serock.

Zestawy komputerowe, drukarka,
czytnik kart i ksero to tylko niektóre
pozycje z długiej listy sprzętów zakupionych przez Starostwo Powiatowe
w Legionowie i przekazanych na potrzeby Powiatowej Instytucji Kultury
w Legionowie. Dzięki nim praca pań
bibliotekarek będzie znacznie łatwiejsza, a w przyszłości papierowe karty
biblioteczne będą mogły zostać zastąpione przez nowe, elektroniczne.

Jan Grabiec,

Monitoring na jeziorze

starosta legionowski
Jedną z najistotniejszych kwestii związanych z planami budowy szpitala było pozyskanie do współpracy instytucji, bez których trudno sobie wyobrazić
sukces przyszłej placówki. Udało nam się namówić do współpracy władze
Legionowa, które obejmą udziały w podmiocie leczniczym. Ideę budowy placówki w Powiecie Legionowskim poparł burmistrz Białołęki – mieszkańcy
tej dzielnicy często korzystają z pomocy lekarza w naszym rejonie. Wreszcie mamy poparcie Wojewody Mazowieckiego. To oznacza, że nasz szpital
jest skazany na sukces.

9 obrotowych kamer monitoringu
wizyjnego o wysokiej rozdzielczości
zostało zamontowanych w punktach
zlokalizowanych na brzegach Jeziora
Zegrzyńskiego. Swym zasięgiem
monitoring pokrywa 95 procent
powierzchni akwenu. Obraz z kamer
jest przekazywany drogą radiową
do bazy Legionowskiego Wodnego
Ochotniczego Pogotowia
Ratunkowego, gdzie dyżurny
ratownik obserwuje sytuację
na jeziorze. Obraz z kamer jest
nagrywany i będzie przechowywany
przez 30 dni.

Apteka 24h
w Legionowie

Formę happeningu przybrała zorganizowana przez starostę
legionowskiego konferencja „Szynobusem do Zegrza”, której
celem było propagowanie idei przywrócenia połączenia
kolejowego pomiędzy Legionowem a Zegrzem Południowym.
rzecznik ZTM, powiedział, że jego zdaniem na trasie powinna obowiązywać
taryfa ZTM Warszawa, a 40% kosztów
powinny pokrywać samorządy. Robert
Stępień z Kolei Mazowieckich wyraził
nadzieję, że podobnie jak spełniło się
marzenie o połączeniu kolejowym
z Lotniskiem Chopina, tak spełni się
marzenie powiatu o stałym połączeniu
do Zegrza. W podobnym tonie wypowiadała się Krystyna Pękała, prezes zarządu SKM Warszawa.
Samorządy wydają się przychylne
rewitalizacji trasy. Pozostaje kwestia

LegionowoPLUS

Nowy sprzęt w PIK

Szynobusem do Zegrza
rasę można przejechać, co my dziś
pokazaliśmy – powiedział Jan Grabiec. – Istnieje taka potrzeba społeczna, czego dowodem jest zainteresowanie mieszkańców. Profil „Kolej
do Zegrza” na Facebooku zyskuje coraz większą popularność. Skoro istnieje możliwość przywrócenia połączenia
i jest taka potrzeba, również ze względu na łatwiejszy dostęp w sezonie letnim dla turystów zainteresowanych korzystaniem z walorów Jeziora Zegrzyńskiego, to warto zawalczyć o realizację
projektu – dodał starosta. Igor Krajnow,
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Zadbajozdrowie,
walczzestresem

Tak ma wyglądać szpital

rzypomnijmy, że Rejonowy Szpital
Powiatowy ma powstać przy ul.
Sowińskiego w Legionowie, na terenie przychodni „Legionowo”, dawnej
„Jedynki”. Od kilku lat trwały przygotowania do wybudowania placówki, ważyła się także sprawa lokalizacji, ostatecznie władze powiatu zdecydowały
się na teren przy Sowińskiego 4.
Na ukończeniu są ekspertyzy
prawne, dotyczące statusu spółki
i wykorzystania wspomnianego terenu (będącego własnością powiatu).
Władze Legionowa zgodziły się objąć
udziały w przyszłej placówce. Ideę
wybudowania szpitala w Legionowie
poparły także władze Białołęki, której

Królewskąpokrólewsku

Starosta przejmuje stery.

pozyskania dodatkowych środków finansowych na to zadanie. Istnieje szansa wykorzystania środków zewnętrznych Unii Europejskiej w ramach krajowego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Rada Powiatu
Legionowskiego zwróciła się także
do Zarządu Województwa Mazowieckiego o wpisanie przedsięwzięcia rewi-

talizacji kolei do Zegrza do strategicznych dokumentów planistycznych województwa, czyli Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego i Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego, co zdecydowanie powinno ułatwić wnioskowanie
o zewnętrzne źródła finansowania tego
KL
zadania.

Teresa Panek
pod koniec listopada otworzy
w Legionowie
całodobową aptekę. Obecnie trwają
formalności, które umożliwią uruchomienie tej placówki. Teresa Panek
wraz z mężem Jarosławem prowadzą
w Legionowie sieć aptek SPES BP.
W oddziale „Apteka z Uśmiechem”
na ul. Kopernika, który już teraz jest
czynny do godz. 22, powstaje placówka pełniąca dyżur całodobowy i świąteczny.
Starostwo zawiadomiło Nadzór Farmaceutyczny, który obecnie prowadzi
postępowanie w sprawie bezprawnego przerwania dyżuru całodobowego
przez aptekę zobowiązaną do tego
uchwałą Rady Powiatu.
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Dzieci mówią...
Co to są wybory? Kto to jest mąż zaufania? – te pytania zadaliśmy przedszkolakom z Przedszkola
Samorządowego nr 3 w Łajskach. Wychowawczynie: Agata Wagner, Ewa Sońta

Adrianna Kręć
Co to są wybory?
– według mnie na wyborach to
można sobie wybrać klocki lub jedzenie. Idziemy do sklepu i wybieramy to co chcemy, ja np. wybieram
bułki, arbuza.

Maciej Jedyński
Co to są wybory?
– według mnie wybory to jest motor.
Mój ulubiony to czarny. Można na nim
jeździć z dużą prędkością około 30
km/h. Taki motor jeździ na wodę.
Gdybym miał taki to bym nim jeździł
na wakacje. Ja lubię morze, które jest
tutaj niedaleko Łajsk.

Marysia Malanowska
Co to są wybory?
– według mnie wybory to są lalki
z kołysankami. Ja chciałabym takie
mieć. Być może dostanę jak będę
miała urodziny.

Dawid Woźnicki
Co to są wybory?
– według mnie wybory to trzeba
wybierać. Podczas takich wyborów to się wybiera zabawki, najczęściej jakieś samochody typu
ciężarówka.

Co to są wybory?
– można wybrać jakieś nożyczki
albo lalki. Lalkami bawią się
dziewczynki, a chłopcy autami.
Mój ulubiony to czerwony i ma
czarne kółka. Ja mam wyścigówkę. Mam też misia w domu, jest
malutki. To jest myszka, która
działa i chrapie i z nią śpię.
Kto to jest mąż zaufania?
– mąż zaufania to jest osoba, która spełnia życzenia. Ja bym jej
powiedział, że chcę prawdziwy
samochód taki sam jak ma mój
dziadek czyli taki czerwony. Samochód mojego dziadka jeździ
bardzo szybko, ale nie prześcignie ciuchci. Ja najczęściej jeżdżę z dziadkiem do przedszkola,
na plac zabaw. Mój dziadek to taki mąż zaufania, którego o co poproszę to on kupuje. Czasem się
zdarza, że nie chcę mi czegoś kupić np. jajka niespodzianki.

Ponad 2 tony darów wartości ponad 50 tys. zł, wysłaliśmy na
Ukrainę – do naszego partnerskiego rejonu.

M

Co to są wybory?
– według mnie można wybierać telefony. Ja mam taki, ale
nie działa, bo popsuł się. Wypadła mu po prostu sprężynka.
Normalnie przez niego dzwoniłam. Dostałam go pod choinkę.
On jest biały. Najczęściej dzwoniłam do dziadków.

Jakub Wiśniewski
Kto to jest mąż zaufania?
– według mnie mąż zaufania to
Święty Mikołaj. On przynosi zabawki. Musimy być grzeczni cały
rok by on nam przyniósł prezent.
Ja najczęściej proszę Mikołaja
o jakieś różne rzeczy, których nie
mam. Kiedyś go prosiłem o taki
samolot kapitan z takich samolotów Dusty.

WYBORY
– proces, w którym obywatele wybierają
spośród zgłoszonych kandydatów swoich
przedstawicieli do organów władzy. Jest
to podstawowy mechanizm demokracji.
Wybory są też powszechnie przyjętym
sposobem doboru organów władzy
w mniejszych zbiorowościach – we
wszelkiego rodzaju stowarzyszeniach,
spółkach, komisjach, partiach itp.
Podstawową metodą dokonywania
wyborów jest głosowanie. W Polsce
ustawa określająca sposób
przeprowadzania konkretnych wyborów
nazywana jest ordynacją wyborczą
(kodeks wyborczy).

Oskar Woźniak

Dary dla mieszkańców Łutugina
ieszkańcy naszego powiatu po raz kolejny pokazali,
jak wiele radości daje
chęć i możliwość udzielenia pomocy ludziom w potrzebie
– w tym przypadku narażonym
na dramatyczne skutki działań
wojennych. Wspólnie zebraliśmy
ok. 650 kg art. spożywczych z długim terminem przydatności, artykuły higieniczne i opatrunkowe,
środki czystości, naczynia i art.
gospodarcze, 2 namioty, 2 łóżka
polowe, 64 koce, 40 kołder,

Dorota Waradzyn

Słowniczek
wyborczy

poduszki, 98 kompletów pościeli, 9 śpiworów, 36 nowych plecaEro
ków oraz ciepłą odzież.

Marek Kownacki
Kto to jest mąż zaufania?
– taki mąż zaufania to osoba,
która przynosi nam różne
rzeczy, np. nasi rodzice. Mi
przynoszą takie klocki city.
Można zbudować z nich domki
i samochody. Wchodzą do nich
ludziki, których ja mam osiem.
Czasem rodzice nie chcą mi
kupić klocków, bo mówią, że
już mam za dużo. Ja chciałbym
dostać taki statek kosmiczny.
Klocki są drogie, bo mogą
kosztować nawet 100 zł. Ja
proszę rodziców o klocki nie
tylko dla siebie, ale i dla brata.

Piotr Przybylski
Kto to jest mąż zaufania?
– mąż zaufania to moja koleżanka. Ona jest biała i ma włosy
blond. My nie chodzimy na spacery, bo Małgosia nie lubi, a ja lubię. Często bawimy się w przedszkolu, najczęściej klockami lego.
Bawimy się i posiłki jemy razem.

Stanisław Kręć

Paweł Niemyjski
Co to są wybory?
– według mnie na wyborach
można sobie kupić karabin na
wodę i prawdziwy. Taki
prawdziwy przydaje się do
zabijania mew, bo można je zjeść.
Ja kiedyś taką jadłem, ona źle
smakuje bo jest słona. Przyrządza
się ją tak, że się ją krótko smaży.
Kolor mięsa jest różowy.

Co to są wybory?
– to jest coś, co możemy wybierać. Tak jak Dawid powiedział,
czyli jakieś zabawki – takie
prawdziwe samochody. Taki samochód kosztuje 100 zł. Idziemy,
płacimy i wyjeżdżamy jak zapłacimy nowym samochodem.
Kto to jest mąż zaufania?
– mąż zaufania to taki ktoś, kto
daje mi rzeczy. Może mi dać ich
np. dziesięć. Ja najczęściej proszę
o takie klocki city, z których można coś zbudować. Robię z nich samochody i domki.

Z dziećmi rozmawiał
Marcin Dembowski

MĄŻ ZAUFANIA
– w instytucjach demokratycznych
osoba, ciesząca się zaufaniem ogółu,
czuwająca nad rzetelnością przebiegu
zgromadzeń, zebrań bądź wyborów.
W wyborach – mężowie zaufania są
reprezentantami kandydata
w komisjach wyborczych. Zadaniem
tych osób jest obserwowanie przebiegu
wyborów ze szczególnym uczuleniem
na ewentualne naruszenia procedur,
mogących narazić na utratę głosów
przez desygnującego ich kandydata.
Zgodnie z uregulowaniami
obowiązującymi w Polsce
w odbywających się w Polsce wyborach
– tak samorządowych, jak
parlamentarnych oraz prezydenckich
komitety wyborcze każdego
z kandydatów mają prawo powołać
swoich mężów zaufania we wszystkich
lokalach wyborczych i we wszystkich
komisjach wyborczych każdego
szczebla, aż do krajowego włącznie.
Zgodnie z art. 154 ust. 1 ordynacji
wyborczej każdy kandydat ma prawo
powołać po jednym mężu zaufania
do każdej komisji. Mężowie zaufania
otrzymują od przewodniczących
komitetów wyborczych (lub ich
pełnomocników) zaświadczenia,
opracowane przez Państwową Komisję
Wyborczą zezwalające na wstęp
do pomieszczeń komisji wyborczej,
także w czasie obliczania głosów.
Mężowi zaufania przysługuje zgodnie
z prawem, wniesienie uwag i zastrzeżeń
do protokołu z przebiegu wyborów,
sporządzanego przez komisję. Nie może
on jednak wykonywać żadnych
czynności członka komisji, pomagać
wyborcom w głosowaniu ani udzielać im
wyjaśnień.
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Królewską po królewsku
Zakończyły się prace przy największej tegorocznej inwestycji drogowej powiatu – przebudowie ciągu ulic Królewska-Zwycięstwa, przebiegających
przez Nieporęt i Aleksandrów.
ul. Królewska w Nieporęcie

do posesji, umocnienie poboczy kruszywem oraz wdrożenie nowej organizacji ruchu.
Początkowo inwestor, czyli powiat
legionowski, planował zrealizowanie
prac na trzech, z czterech odcinków
ulicy, na które podzielono inwestycję.
Jednak racjonalna gospodarka środkami budżetowymi i pozyskanie zewnętrznego dofinansowania pozwoliły na wykonanie całości robót w bieżącym roku. Dzięki temu mieszkań-

cy Królewską (i Zwycięstwa) będą
jeździć komfortowo, a nowa równa
nawierzchnia oraz zastosowane rozwiązania poprawią również bezpieczeństwo uczestników ruchu na tej
drodze.
Inwestycja została dofinansowana
w połowie z subwencji rezerwy ogólnej budżetu państwa. Pomoc finansową na ten cel przekazała również
Gmina Nieporęt.
JOANNA KAJDANOWicZ

K

Robert Wróbel

wicestarosta legionowski
Ulica Królewska i Zwycięstwa należała do najbardziej zdegradowanych ciągów komunikacyjnych powiatu legionowskiego i wymagała natychmiastowej
przebudowy. Kiedy w 2013 roku aplikowaliśmy o środki zewnętrzne w najśmielszych planach nie liczyliśmy na to, że uda się zrealizować tak szeroki
zakres inwestycji. Teraz mieszkańcy dynamicznie rozbudowujących się miejscowości Aleksandrów i Nieporęt zyskali nową drogę a powiat zakończył tą
przebudową czteroletni cykl realizacji inwestycji drogowych. W tym czasie,
w pięciu gminach udało się przebudować 25 km dróg, wybudować 4 km ścieżek rowerowych i przebudować cztery mosty.

osztem przeszło czterech milionów złotych przebudowano drogę o długości 4,1 km. Zadanie
objęło przebudowę i wzmocnienie
jezdni, budowę brakującego fragmentu chodnika (ok. 300 m), budowę odwodnienia jezdni, budowę nowych
i przebudowę istniejących zjazdów

Ostatnie prace na ul. Królewskiej obserwują (od prawej): zastępca wójta Alicja Sokołowska,
wicestarosta Robert Wróbel, wójt gminy Nieporęt Maciej Mazur

Suwalna będzie bezpieczna
Ruszyła przebudowa ulicy
Suwalnej w Legionowie
w okolicy skrzyżowania
z Olszankową
i Jaśminową. Celem prac
jest podniesienie
bezpieczeństwa
na drodze, szczególnie
pieszych.
Radna Matylda Durka-Bojarun (po lewej) z mieszkańcami ul. Suwalnej

Z

Wyrównana i utwardzona ul. Bindugi

Bindugi bez wybojów
Powiat kontynuuje wyrównywanie i utwardzanie
lokalnych dróg.

N

a przełomie października i listopada zakończyły się prace
nad przebudową ul. Bindugi
w Kani Polskiej, w gminie Serock.
Na odcinku od skrzyżowania z ul.
Popowską do ul. Nadbużańskiej powstała całkowicie nowa nawierzchnia. Powiat zbudował również krawężniki, pobocze utwardzono kru-

szywem. Przebudowana ul. Bindugi zyskała również nowe oznakowania, co znacznie poprawi bezpieczeństwo jej użytkowników.
Całkowity koszt tej realizowanej
przez Powiat Legionowski inwestycji wyniósł 1 200 tys., z czego sumą 300 tys. projekt dofinansowała
M. Kos
gmina Serock.

miany na drodze to budowa chodnika od skrzyżowania z ul. Olszankową w stronę ul. Jaśminowej wzdłuż stojących tam budynków
wielorodzinnych. Brak ciągu pieszego
dawał się we znaki mieszkańcom,
którzy musieli dojść do przejścia dla
pieszych, by przedostać się na drugą
stronę ulicy. W ich imieniu do zarządu powiatu wystąpiła radna Matylda
Durka-Bojarun, która zebrała wśród
mieszkańców podpisy pod petycją dotyczącą przebudowy drogi i przedstawiła sprawę reszcie radnych.
W wyniku prac za niespełna cztery
tygodnie powstanie chodnik. Wyznaczone zostanie również dodatkowe
przejście dla pieszych w okolicy ul.
Jaśminowej, a przejście na wysokości
boiska i przystanku autobusowego
zyska azyl dla pieszych. W projekcie
przebudowy zaplanowano też dodat-

kowe przejście dla pieszych przez Olszankową, do którego doprowadzi
mieszkańców budowany właśnie
chodnik.

Koszt przebudowy to 345 tysięcy
złotych. Inwestycja jest dofinansowana przez Miasto Legionowo.
ADK

Matylda Durka-Bojarun,
radna rady powiatu w Legionowie

Na początku roku zebrałam podpisy mieszkańców pod apelem o budowę chodnika przy ul. Suwalnej w Legionowie i przekazałam staroście z prośbą o jego budowę. O udział w kosztach poprosiłam także prezydenta Miasta Legionowo.
Udało się! Mieszkańcy osiedla, a szczególnie bloków przy Suwalnej, będą mieli
zagwarantowane bezpieczeństwo. Przed tą inwestycją do najbliższego przejścia
dla pieszych nie prowadził żaden chodnik, co stwarzało ogromne zagrożenie dla
zdrowia i życia mieszkańców. Na początku 2014 r. doszło tutaj do śmiertelnego
wypadku.
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Mieszkamy w wyjątkowym miejscu
Wywiad ze starostą Janem Grabcem

Jak Pan ocenia osiem lat swojej pracy
na stanowisku starosty?
Najlepiej ocenią to oczywiście
mieszkańcy, chociażby podczas wyborów, jednak gołym okiem widać, że
powiat legionowski nieustannie się
rozwija. Tak samo, jak miejscowości
naszego regionu. Potrafimy, często
wspólnie, korzystać z funduszy europejskich. Ostatnie lata to ponad 100
milionów złotych wydanych na inwestycje z funduszy zewnętrznych.

Na co poszły te pieniądze?
Zainwestowaliśmy w przebudowę
najistotniejszych ulic w powiecie
– w sumie kilkadziesiąt kilometrów.
Drogi powiatowe mają charakter
układów komunikacyjnych łączących
poszczególne miejscowości. W Legionowie zrobiliśmy: ul. Sobieskiego, ul.
Jagiellońską, ul. Parkową, ul. Jana Pawła I. Połączyliśmy Jabłonnę
z Chotomowem, i Olszewnicą. Przebudowaliśmy ul. Kościelną i ul. Nie-

podległości w Wieliszewie, ul. Królewską, ul. Szkolną i ul. Małołęcką
w gminie Nieporęt. Połączyliśmy nową drogą Nieporęt z Białobrzegami
i Rynią. Przebudowaliśmy drogę Zegrze – Dębe i ul. Nasielską w gminie
Serock. Nowe drogi to lepszy komfort
jazdy i większe bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów. Wybudowaliśmy
przy tym 5 mostów, w tym największy: na Kanale Żerańskim.
Uczestniczymy w największych inwestycjach Legionowa: współfinansowaliśmy budowę Areny z siecią ścieżek rowerowych i budowę dworca kolejowego. Dofinansowujemy także
system wspólnego biletu ZTM, funkcjonujący w naszym powiecie.

Janosik napada na Jana
Starosta Jan Grabiec walcząc o zmianę
przepisów dotyczących „janosikowego”
wystąpił ostatnio w klipie grupy Dead Black
Dog. W utworze banda Janosika napada
na legionowskiego starostę.

I

nicjatywą młodych muzyków i starosty zainteresowały się ogólnopolskie media, ponieważ nagrany
przez grupę Dead Black Dog teledysk
został internetowym hitem. Na kanale YouTube odnotował tysiące wejść.
Zapewne co najmniej drugie tyle
osób obejrzało utwór na facebooku.
„Każdy zgodny z prawem i stosowny sposób na spowodowanie, że mechanizm „janosikowego” przestanie
hamować rozwój powiatu legionow-

skiego, jest dobry” – stwierdza starosta Jan Grabiec, który w teledysku zagrał samego siebie.
Warto podkreślić, że klip został wyprodukowany bez udziału publicznych pieniędzy. „Zrobiliśmy to
za free, no przepraszam, budżet zamknął się 5 hamburgerami i jednym
piwem. My po prostu nie lubimy, jak
ktoś kogoś okrada” – wyznaje twórca
i szef grupy Dead Black Dog Błażej
RED
Stecko.

A co z innymi dziedzinami, którymi zajmuje się powiat: bezrobociem, szkołami średnimi, rodzinami zastępczymi,
niepełnosprawnymi, osobami starszymi wymagającymi opieki?
Mamy czym się pochwalić. Wyremontowane szkoły, zajęcia pozalekcyjne i stypendia dla najzdolniejszych sprawiają, że niż demograficzny nie dotknął tak boleśnie naszych
szkół, jak ma to miejsce gdzie indziej.
Pozyskujemy miliony zł z funduszy
UE na pomoc bezrobotnym, głównie
na staże dla absolwentów i rozwijanie
własnej działalności. Ostatnio utworzyliśmy Centrum Integracji Społecznej pomagające zdobyć nowy zawód
osobom, które od wielu lat są bez pracy. Podwoiła się liczba rodzin zastępczych, które z zasady lepiej opiekują
się dziećmi niż duże domy dziecka.
Jest Pan liderem walczącej z „janosikowym” Koalicji Powiatów. O co chodzi
w tej batalii?
O przyszłość naszego powiatu. Bez
zmiany przepisów o dochodach samo-

rządów w zakresie „janosikowego” nie
mamy perspektyw. Wszystkie starania o pozyskanie inwestorów czy ściągnięcie nowych mieszkańców tracą
w obecnym stanie prawnym sens.
Zwiększając bowiem dochody podatkowe powiatu, musimy natychmiast
oddać 98% „nadwyżki” do „wspólnego
kotła”. Zdanie pojedynczego powiatu
w tej sprawie niestety nie ma znaczenia. Dlatego dużo czasu poświęcam
na organizowanie współpracy samorządów przeciwko niesprawiedliwym
przepisom, przekonywanie ministrów
i parlamentarzystów. Ostatnio więcej
czasu spędzam w Sejmie lub w mediach, ale bez zorganizowanej akcji
wielu samorządów i przekonania opinii publicznej nic się nie zmieni, bo
większości obecny stan rzeczy odpowiada. Namówiliśmy 11 powiatów
do wspólnego złożenia skargi do Trybunału Konstytucyjnego. Sprawą
zmian w „janosikowym” zainteresowała się ostatnio premier Ewa Kopacz.
Może wreszcie przyniesie to efekty.
Plany na przyszłość?
Największe wyzwanie dla powiatu
to budowa szpitala. Wiemy jak to zrobić i powinniśmy to zrobić w ciągu
najbliższej kadencji. Ważne będzie
rozwijanie sieci komunikacji publicznej na terenie powiatu (kolej i autobusy dowożące) Będziemy tworzyć nowe miejsca pracy poprzez wspieranie
inwestycji w Legionowie i wokół Jeziora Zegrzyńskiego. Będziemy promować inwestycje z obszaru nowych
technologii informatycznych i energetyki odnawialnej. Powiat legionowski
będzie coraz bardziej przyjaznym
miejscem do życia, więc liczba mieszkańców będzie rosła. Ważne, by
przy tym zachować naturalne walory
przyrodnicze, które sprawiają, że
mieszkamy w wyjątkowym miejscu.
Gpa
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odczas ostatniej sesji, legionowscy radni zdecydowali o dofinansowaniu dla legionowian
różnicy pomiędzy biletami dostępnymi dla mieszkańców Warszawy i innych miejscowości. System wejdzie
w życie od 1 stycznia 2015 roku.
Władze Legionowa szacują, że dofinansowanie w skali roku wyniesie co
najmniej 600.000 złotych. Nie jest
pewne, ile osób skorzysta z oferty.

Posiadacze Karty Warszawa Plus
za 30-dniowy bilet ważny w dwóch
strefach zapłacą 196 zł, a za 90-dniowy 482 zł. Pasażerowie bez karty
za te same bilety odpowiednio 210
i 600 zł. W przypadku biletu kwartalnego różnica w cenie dla jednej osoby
wyniesie 118 zł. W ciągu roku
oszczędność na taryfie to 472 zł. Dokładnie tyle zapłaci z budżetu miasta Legionowo za jednego korzystającego z karty mieszkańca.

W Legionowie liczą, że nakłady poniesione na Warszawę Plus chociaż
częściowo się zwrócą, gdyż system
dostępny będzie dla mieszkańców zameldowanych w Legionowie, co ma
skłonić osoby nie posiadające tu meldunku do wizyty w Urzędzie Miasta.
Legionowo jest czwartym samorządem na Mazowszu, który zdecydował
się na Warszawę Plus. Czy inne gminy pójdą w ślady stolicy powiatu?

Maciej Szustecki otrzymuje z rąk starosty Jana Grabca indywidualną nagrodę rzeczową.

Mirosław Pachulski,

wiceprzewodniczący rady miasta Legionowo
Dla zdecydowanej większości mieszkańców to bardzo dobra wiadomość. Musimy inwestować w dojazd do Warszawy, gdyż to w stolicy, z oczywistych względów, jest największy rynek pracy. Docelowo musimy także skomunikować
przyszły dworzec z resztą miasta. Ponadto, zwracałem na to uwagę na sesji, zapewne część legionowian, z różnych względów, nie będzie mogła się zameldować. Dlatego w przyszłości musimy rozważyć udostępnienie systemu także dla
tych mieszkańców, którzy zaczną rozliczać się w naszym Urzędzie Skarbowym.

ZBR

Taki będzie Powiat... O
„Taki będzie Powiat, jakie jego młodzieży chowanie” –
parafrazując sentencję Jana Zamojskiego uświadamiamy
sobie, że słowa założyciela Zamościa wyrażone 400 lat temu
są wciąż aktualne.

Fot. ZTM Warszawa

Legionowo
dopłaci
do karty
Warszawa
Plus dla
swoich
mieszkańców.
czy w jej
ślady pójdą
inne gminy?

świata jest jednym z priorytetów zarządu i rady powiatu legionowskiego. Nadzorują one
działalność 3 zespołów szkół, Liceum
Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Legionowie i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Legionowie. Narzędziem, które pozwala
wprowadzać niezbędne zmiany, tam
gdzie to konieczne, i utrzymywać wysoki poziom nauczania, jest coroczny
raport Referatu Edukacji Starostwa
Powiatowego w Legionowie.
Jak ocenić wydolność systemu
oświaty? Jednym z obiektywnych kryteriów jest zdawalność egzaminu maturalnego. W szkołach prowadzonych
przez Powiat Legionowski w roku
szkolnym 2013/14 „świadectwa dojrzałości” otrzymało ponad 86% zdających. Pod tym względem najlepiej radzi sobie legionowskie LO im. M. Konopnickiej, w którym maturę zdało
ponad 95% podchodzących do egzaminu uczniów.
Najlepsi uczniowie, oprócz niewątpliwej satysfakcji, mogą liczyć na bardziej wymierną nagrodę. Na wyróżnienia tego typu starosta Jan Grabiec
przeznaczył
w
roku
szkolnym 2013/14 kwotę 40.500 zł. W latach 2007-20014, czyli w okresie
działania związanego ze wspieraniem
uzdolnionej młodzieży programu Nagrody Starosty Legionowskiego najlepsi uczniowie otrzymali stypendia
w wysokości 217.500 zł. W ubiegłym

roku szkolnym po raz trzeci starosta
wyróżnił również indywidualnie
ucznia, który uzyskał najwyższy wynik procentowy z pisemnych egzaminów maturalnych w szkołach prowadzonych przez Powiat. Nagrodę w tej
kategorii otrzymał absolwent LO im.
Marii Konopnickiej w Legionowie Maciej Szustecki.
Powiat Legionowski i szkoły przez
niego prowadzone od lat skutecznie
pozyskują środki zewnętrzne, głównie unijne, na działalność ukierunkowaną na rozwój. Tendencja ta utrzymywała się również w roku szkolnym 2013/14. Powiat Legionowski we
współpracy z prowadzonymi szkołami zrealizował i będzie kontynuował
już rozpoczęte dofinansowane z zewnątrz projekty za sumę ponad 30.400.000 zł.

Liczba uczniów w poszczególnych szkołach
w roku szkolnym 2013/2014

155
PZSiPS

286
PZSP
w Legionowie

646
LO w Legionowie

286
PZSP w Serocku

Liczba nauczycieli poszczególnych stopni
awansu zawodowego (w przeliczeniu na
pełne etaty) w roku szkolnym 2013/2014

49,33
mianowany

5,48
dyplomowany

MK

7,18
stażysta

33,65
kontraktowy
Średnie miesięczne wynagrodzenie nauczycieli w latach 2007–2013
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Tak będzie wyglądał szpital
Jest już wizualizacja wstępnej koncepcji szpitala powiatowego, który ma powstać w wyniku rozbudowy przychodni
przy ul. Sowińskiego 4.

Z

godnie z planami powiatu,
obiekt ma odpowiadać na lokalne zapotrzebowanie na usługi
szpitalne. Z analizy potrzeb medycznych mieszkańców powiatu wynika,
że w pierwszej kolejności powstać
powinny oddziały najbardziej potrzebne, tj. interna z chirurgią i ortopedią, oraz pediatria. W dalszej perspektywie funkcje szpitala powinny
zostać rozszerzone o ginekologię
i położnictwo oraz oddział intensywnej terapii (OIT).
Docelowo szpital ma mieć, zgodnie
ze zdiagnozowanymi potrzebami, 111
łóżek. W tej liczbie ma zostać zapew-

nionych 55 miejsc internistycznych
(wraz z łóżkami intensywnego nadzoru kardiologicznego i neurologicznego), 17 łóżek chirurgicznych, 10 pediatrycznych, 27 ginekologiczno-położniczych i 2 łóżka OIT.

SzPITAL DLA MIeSzKAńcóW PoWIATu LeGIoNoWSKIeGo
- KALeNDARIuM DzIAłAń

Planowana placówka zwiększy dostępność usług szpitalnych dla mieszkańców powiatu legionowskiego.
Dzięki jej powstaniu rozwiązany powinien zostać problem odsyłania pacjentów z placówek w sąsiednim Nowym Dworze Maz. i szpitali warszawskich.

2012  Utworzenie zespołu ds. analizy możliwości budowy szpitala dla mieszkańców powiatu
 Uchwała rady powiatu w sprawie upoważnienia zarządu powiatu do podjęcia działań zmierzających
do pozyskania inwestora do budowy szpitala na terenie powiatu legionowskiego
 Opracowanie analizy ekonomicznej możliwości budowy szpitala przez Powiat Legionowski
 Wykonanie ekspertyzy prawnej dotyczącej analizy modeli prawno-organizacyjnych budowy szpitala
powiatowego w zakresie modelu polegającego na udziale inwestora w podwyższonym kapitale zakładowym
 Analiza prawna wariantów realizacji inwestycji polegającej na budowie szpitala powiatowego w Legionowie przy współpracy z inwestorem prywatnym
 Rozmowy z Mazowieckim Oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie promesy na kontrakt
dotyczący usług szpitalnych dla mieszkańców powiatu legionowskiego
 Organizacja konferencji pt. „Jak zorganizować dobry szpital powiatowy”

JK

zbigniew Garbaczewski, wiceprzewodniczący Komisji
Rozwoju Rady Gminy Jabłonna
Budowa szpitala dla mieszkańców powiatu to inicjatywa godna poparcia. Problemy z dostępem do usług szpitalnych dotykają również mieszkańców gminy Jabłonna, dlatego jestem zwolennikiem powstania takiej placówki tu, na miejscu.
O skuteczności pomocy medycznej bardzo często decyduje czas. Szpital w Legionowie oznacza, że karetki wiozące naszych mieszkańców nie będą musiały przedzierać się przez warszawskie korki. Będzie to też placówka, w której nasi mieszkańcy będą mieli pierwszeństwo i nie będą traktowani jak zło konieczne, jak to
się teraz dzieje w placówkach stołecznych.

2011  Rozpoczęcie konsultacji społecznych w sprawie szpitala – lokalizacji i programu medycznego
 Zlecenie opracowania analizy potrzeb medycznych mieszkańców powiatu legionowskiego

2013  Rozmowy z Mazowieckim Oddziałem NFZ w sprawie promesy na kontrakt dotyczący usług szpitalnych dla mieszkańców powiatu legionowskiego
 Określenie na podstawie analizy potrzeb medycznych mieszkańców powiatu legionowskiego programu
dla szpitala powiatowego w Legionowie
 Propozycja dla gmin powiatu legionowskiego włączenia się w planowane przedsięwzięcie
 Rozmowy z administracją rządową i uzyskanie poparcia Wojewody Mazowieckiego dla projektu budowy szpitala powiatowego
2014  Ostateczny wybór lokalizacji dla szpitala na nieruchomości powiatu przy ul. Sowińskiego 4 w Legionowie
 Decyzja o budowie szpitala na bazie obiektu istniejącej przychodni powiatowej (NZOZ „Legionowo”)
 Uzyskanie promesy NFZ, dotyczącej ogłoszenia nowych konkursów na usługi szpitalne
 Oferta dla gmin powiatu dotycząca objęcia udziałów w spółce, która będzie zarządzała szpitalem powiatowym
 Stworzenie wstępnych koncepcji architektonicznych dla szpitala
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Prawie 4 mln. zł na rozbudowę PzSiPS, otwarcie PierwSzej w hiStorii Powiatu – Powiatowej inStytucji
Kultury, otworzenie gimnazjum dwujęzycznego... to były Pracowite 4 lata!

Kultura, oświata i Sport. Podsumowanie.
O ile stosunkowo łatwo wybudować drogę, a efekt widać od razu, o tyle sprawy związane ze społeczeństwem są trudne i na ich
efekty czeka się latami. Jedno jednak jest pewne – nie ma lepszej inwestycji, niż inwestycja w człowieka.
PzSiPS – zgoda i współpraca budują
Szacuje się, że co 10 dziecko ma różnego rodzaju dysfunkcje. Szkoła specjalna jest jedyną na terenie powiatu, której
niż demograficzny nie dotyczy. Koniecznością, którą przez całe 4 lata kadencji
podkreślała Komisja była rozbudowa.
Udało się! Cieszymy się także z tego, że
do partycypacji w kosztach udało się na-

mówić wszystkie 5 gmin powiatu. Inwestycja rozpoczęta w tym roku, niestety
znajdzie swój finał w przyszłym.
Inwestycja w Młodych
W 2013 r. otworzyliśmy pierwsze
w Legionowie, bardzo popularne Gimnazjum językowe. Tylko w 2014 r. w cyklu 60 imprez sportowych współorgani-

zowanych przez Powiat Legionowski
wzięło udział ponad 5000 młodych
sportowców! Powiat co roku przekazuje
pieniądze na popularyzację piłki nożnej, siatkowej oraz ręcznej. W 2014 r.
było to ponad 240 000 zł. W ramach popularyzacji, m.in. przeprowadzane są
zajęcia z młodzieżą z terenu powiatu.
MATYLDA DURKA-BOJARUN

Mirosław Kado,

Przewodniczący Komisji
Bezpieczeństwa, ochrony
Środowiska i Promocji
Turystyki
Tworzymy historię – PIK pierwsza
Powiatowa Instytucja Kultury
Mimo krótkiego okresu istnienia,
PIK już dała się poznać jako prężnie
działająca jednostka. „Strefa wymiany książek”, „Książka na plaży”,
„Czytanie w plenerze”, czy „Kino
otwarte” to tylko część działań tej Instytucji. W bibliotece w PIK ponad 30 000 zł przeznaczono na zakup nowości wydawniczych.

Rozwój przez duże „R”
Trawestując stare polskie przysłowie – „Dzięki ciężkiej pracy powiat się bogaci”. A o ciężkiej pracy możemy mówić nie tylko
w przypadku Zarządu Powiatu ale również i radnych – członków Komisji Rozwoju. Dzięki ich zaangażowaniu zrealizowanych
zostało na terenie powiatu wiele inwestycji, które skutecznie wpłynęły na poprawę jakości życia mieszkańców. Najwyższy czas
podsumować zatem krótko jej pracę.
Rada i Zarząd Powiatu Legionowskiego
– kadencja 2010-2014
W pierwszym rzędzie od lewej siedzą:
Grażyna Trzaskoma, Iwona Górska,
Olga Wierzbicka, Matylda DurkaBojarun, Ewa Płaciszewska. W drugim
rzędzie od lewej stoją: Jan Grabiec,
Robert Wróbel, Mirosław Kado, Igor
Krajnow, Waldemar Jaroń, Wiesław
Karnasiewicz, Andrzej Kicman,
Sławomir Kwiatkowski, Piotr
Płaciszewski. Górny rząd od lewej:
Sławomir Osiwała, Maciej Mazur,
Andrzej Szczodrowski, Jacek
Szczepański, Janusz Kubicki, Szymon
Rosiak, Piotr Powała. Na zdjęciu
dodanym: Bogusława Tomasik.

N

a początku warto przypomnieć
Czytelnikom, że Komisja Rozwoju zajmuje się takimi sprawami jak: infrastruktura drogowa,
transport publiczny, administracja
czy promocja. Trzeba przyznać, że
w jej skład weszli radni bardzo dobrze orientujący się w tej tematyce
z racji m.in. swojej pracy zawodowej.
Dzięki temu w trakcie pracy Komisji
udawało się unikać nic nie wnoszących, czysto politycznych kłótni i personalnych „wycieczek”. Nie brakowało za to sporów merytorycznych.
Oczywiście najwięcej czasu Komisja

poświęcała sprawom związanym z inwestycjami. I to zarówno tymi drogowymi, jak i kubaturowymi. W czasie
całej kadencji na posiedzeniach Komisji Rozwoju zgłoszonych zostało ponad 100 wniosków. Na ich podstawie
zrealizowanych zostało wiele inwestycji, jak np. przebudowa mostu na ul.
Kościelnej w Łajskach oraz przebudowa samej ulicy. Przebudowa układu komunikacyjnego ulic Sobieskiego-Krakowska z Parkową i Lwowską oraz
przebudowa Jagiellońskiej w Legionowie, rozbudowa Powiatowego Zespołu
Szkół i Placówek Specjalnych, budowa

ronda na skrzyżowaniu Chotomowskiej i Kisielewskiego w Chotomowie,
czy modernizacja ul. Niepodległości
w Wieliszewie. Łączna wartość zrealizowanych inwestycji przekracza 36
mln zł.
Nie można zapomnieć także o osiągnięciach Komisji w zakresie transportu publicznego. Udało się bowiem
stworzyć jasny i czytelny system dofinansowania gminom powiatu części
kosztów ponoszonych przez nie
na funkcjonowanie SKM, Wspólnego
Biletu ZTM-KM oraz lokalnych linii
dowozowych. Co ważne, system ten

Komisja Bezpieczeństwa, Ochrony Środowiska i Promocji Turystyki jest najmłodszą stażem komisją
Rady Powiatu Legionowskiego.
Ukonstytuowała się cztery lata temu. Przejęła kompetencje istniejących wcześniej dwóch komisji: Komisji Bezpieczeństwa i Porządku
Publicznego oraz Komisji Ochrony Środowiska Rolnictwa i Terenów Wiejskich. Pracowaliśmy
w składzie Mirosław Kado – przewodniczący, Bogusława Tomasikwiceprzewodnicząca oraz członkowie: Wiesław Karnasiewicz, Sławomir Kwiatkowski, Sławomir
Osiwała, Ewa Płaciszewska, Piotr
Powała, Andrzej Szczodrowski,
Grażyna Trzaskoma, Olga Wierzbicka, Andrzej Kicman. Odbyliśmy 51 posiedzeń. Sześć razy spotykaliśmy się na posiedzeniach
wyjazdowych w siedzibach Państwowej Straży Pożarnej w siedzibach: Legionowie i w Warszawie,
Komendy Powiatowej Policji w Legionowie oraz Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego
w Zegrzu. Naszym głównym statutowym celem było opiniowanie
w zakresie kompetencji uchwał
oraz sprawozdań podległych Staroście jednostek, które później były rozpatrywane podczas posiedzeń Rady Powiatu. Naszym priorytetem było zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Powiatu,
a w szczególnosci najmłodszym
w drodze do szkoły czy przedszkola i w szkołach. Złożyliśmy też
szereg wniosków o dofinansowanie powiatowej policji, zawodowej
i ochotniczej straży pożarnej oraz
WOPR.

eliminuje jakąkolwiek uznaniowość,
wprowadzając jasne procentowe kryteria udziału powiatu w kosztach. Należy także pamiętać, że to również
Komisja Rozwoju rekomendowała Zarządowi Powiatu dofinansowanie regularnych rejsów po Jeziorze Zegrzyńskim.
iGOR KRAJNOW

Przewodniczący Komisji Rozwoju
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co można poprawić
Rozmowa z Grzegorzem P. Kubalskim, Wójtem Gminy Jabłonna w latach 2002-2006, kandydatem do Rady Powiatu w tegorocznych wyborach samorządowych
Po zakończeniu kadencji Wójta praktycznie zniknął Pan z polityki lokalnej.
Tak. Osiem lat temu zdecydowałem
się walczyć wyłącznie o reelekcję,
z pełną świadomością rezygnując
z jednoczesnego kandydowania
do Rady Powiatu. Zawsze uważałem,
że działalność samorządowa nie powinna być jedynym pomysłem na życie. Jest ona pracą na rzecz dobra
wspólnego i jako taka wymaga zdolności do niezależnego spojrzenia.
Jak widzi Pan obecną sytuację Powiatu?
Przede wszystkim chcę zwrócić
uwagę na wyzwania, jakie w najbliższej kadencji stoją przed Powiatem
Legionowskim – z ochroną zdrowia
na czele. Liczba ludności Powiatu stale wzrasta – przekraczając już 100 tysięcy, tymczasem na naszym terenie
nie funkcjonuje szpital o profilu ogólnym. Mieszkańcy trafiają albo do Nowego Dworu Mazowieckiego, albo też
na Bródno. Ma szanse się to w najbliższych latach zmienić w związku z inicjatywą powstania lokalnego szpitala,
wymaga to jednak rozważnych decy-

zji. Sądzę że moje dotychczasowe doświadczenia, zebrane w szczególności w czasie pracy
w Związku Powiatów
Polskich mogą w tym
dopomóc.
Potrzeby w zakresie
ochrony zdrowia są przez
społeczeństwo stawiane
na równi ze zwalczaniem
bezrobocia. Czy coś tutaj
można poprawić?
Musimy zdawać sobie sprawę, że trwałą
poprawę na rynku pracy może dać jedynie
ożywienie gospodarcze. Powiat ma jednak
bardzo dużą rolę
do odegrania w zakresie szkolnictwa zawodowego. Szkolnictwo to zaczyna przeżywać swój renesans, a w najbliższych latach znaczne środki z budżetu państwa zostaną skierowane na jego wzmocnienie i rozwój. Warto zatem rozważyć nawiązanie bliższej

kiwanych
zawodach
związanych z nową energetyką.

współpracy z powstającym na terenie
gminy Jabłonna Centrum Badawczym PAN „Konwersja Energii i Źródła Odnawialne”. Dzięki temu na terenie Powiatu można byłoby kształcić osoby specjalizujące się w poszu-

Program „Erasmus +” w Szkole
im. Jerzego Siwińskiego na Targowej
Program realizowany wraz ze szkołą partnerską Boerde – Berufskolleg w Soest. Szkoła przystąpiła
do konkursu wniosków w programie „Erasmus +” w ramach akcji KA2 – Współpraca na rzecz
innowacji i wymiany dobrych praktyk, Partnerstwo Strategiczne na rzecz edukacji szkolnej.

P

rojekt: „Miejsca pamięci w pedagogice i turystyce. Śladami
Janusza Korczaka” uzyskał 100 punktów na 100 punktów
możliwych i został zaakceptowany
do realizacji. Obu szkołom polskiej
i niemieckiej przyznano łączną kwotę
dofinansowania 69 300 euro.

Projekt skierowany jest do uczniów
technikum z klasami technik hotelarstwa, technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik informatyk
(Polska) oraz uczniów szkoły średniej
zawodowej, kształcącej się w dziedzinie wychowania i tematyki socjalnej
(Niemcy).

Głównym celem jest zapoznanie
uczniów z miejscami pamięci i wspomnień oraz zwrócenie ich uwagi
na znaczenie tych miejsc w ich przyszłej pracy. Młodzież niemiecka,
przyszli wychowawcy, asystenci nauczycieli, opiekunowie odkryją znaczenie miejsc pamięci w wychowaniu

To wszystko działania
o zasięgu całego powiatu...
Powiat powstał w celu
realizacji zadań publicznych o charakterze ponadgminnym. Większość
działań z zakresu usług
społecznych podejmowana na tym poziomie nie
ogranicza się zatem
do jednej gminy – wręcz
przeciwnie wiąże interesy wszystkich. Trochę
inaczej wygląda sytuacja
z infrastrukturą techniczną. Z samej swojej
natury jest ona umiejscowiona w konkretnym
miejscu. W tym zakresie prócz prowadzonych w sposób zrównoważony
inwestycji na drogach publicznych,
niezbędne jest zabieganie o inwestycje prowadzone przez zarządców dróg
wyższych kategorii.

młodego człowieka. Młodzież polska
będzie miała okazję samodzielnie, jako przyszli pracownicy branży tury-

Jakich przykładowo?
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w zakresie przebudowy drogi krajowej nr 61 na odcinku między Legionowem a Zegrzem.
W sposób znaczący poprawiłoby to
płynność ruchu z kierunku północnego. Z kolei w województwie mazowieckim należy zabiegać o dokończenie budowy obwodnicy Jabłonny
– od ul. Zegrzyńskiej w kierunku Nowego Dworu Mazowieckiego. Z jednej strony poprawiłoby to skomunikowanie Chotomowa i Dąbrowy Chotomowskiej, z drugiej – uaktywniło
nowe tereny pod inwestycje. Potrzebne są też działania drobne, ale mające duże praktyczne znaczenie. Najlepszym przykładem jest w tej chwili skrzyżowanie ulic Chotomowskiej
i Modlińskiej w Jabłonnie. Często
tam stoi korek i nie zmieni się to
do chwili, gdy nie zostanie przebudowane skrzyżowanie tych dwóch
dróg. Wymaga to jednak dobrej
współpracy władz lokalnych i wspomnianego już województwa mazowieckiego.

stycznej zaplanować wycieczkę, zobaczyć przykłady bazy turystycznej wokół miejsc turystycznych.
Bardzo ważnym celem projektu jest
powtórzenie i poszerzenie wiedzy
uczniów z zakresu historii, wiedzy
o społeczeństwie i literatury, wymaganych podczas egzaminu maturalnego
z przedmiotów humanistycznych.
Uczniowie podczas czterech krótkotrwałych wymian w obu krajach odwiedzą miejsca związane z II wojną światową i systemami totalitarnymi XX wieku.
Podczas poznawania historii nie
bez znaczenia jest poznanie historii
konkretnych ludzi. W projekcie
uczniowie będą pracować nad postacią Janusza Korczaka.
Projekt przyczyni się również
do rozwinięcia umiejętności językowych uczniów (język angielski i niemiecki). Podczas spotkań projektowych językiem obowiązującym będzie język angielski. Ponadto młodzież będzie nocowała u rodzin i rozmawiała z nimi w języku niemieckim
i angielskim. Koordynatorem projektu jest pani Joanna Dmoch.
JANUSZ KUBicKi
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zadbaj o zdrowie,
walcz ze stresem
Zawrotne tempo życia i ogromna presja, jakiej doświadcza współczesny człowiek to
czynniki, które mogą mieć niekorzystny wpływ na nasze zdrowie. Gdy stres jest tak silny,
że powoduje wahania nastroju i cierpienie, warto skorzystać z pomocy specjalistów.

N

ie jesteśmy wstanie całkowicie wyeliminować stresu z naszego życia, jednak powinniśmy podjąć próby zaadoptowania się
do warunków, w jakich musimy się
z nim zmierzyć. Zaburzenia nastroju są grupą najczęściej spotykanych
zaburzeń psychicznych. Wywierają
wpływ na naszą codzienną aktywność, wywołują cierpienie, utrudniają uczenie się, pracę i nawiązywanie
kontaktów z innymi ludźmi.
Może się zdarzyć, że stosowane

przez nas dotychczas sposoby i strategie radzenia sobie ze stresem zawodzą, a podejmowane kolejne próby
rozwiązania sytuacji nie przynoszą
oczekiwanych rezultatów. W takim
momencie warto skorzystać z pomocy specjalisty.
W najbliższym czasie w Legionowie odbędą się Otwarte Dni Zdrowia
Psychicznego. Przez cały weekend 2223 listopada mieszkańcy powiatu legionowskiego będą mieli możliwość
skorzystania z bezpłatnych porad specjalistów z zakresu psychiatrii, psychologii, psychoterapii, seksuologii,
logopedii, dietetyki oraz do zwiększenia wiedzy na temat zdrowia psychicznego i jego profilaktyki.
Od października 2014 r. na osiedlu
„Kozłówka” w ramach Legionowskiego Centrum Chartytatywno–Opiekuńczego Caritas DWP działa Punkt
Pomocy Psychologicznej i Wsparcia
Terapeutycznego, który współfinansowany jest ze środków gminy Legionowo. Wszyscy mieszkańcy miasta
Legionowo mogą skorzystać z bezpłatnych konsultacji udzielanych
przez doświadczonych specjalistów,
w tym: psychologa, specjalistę psy-

choterapii uzależnień oraz psychoterapeutę. Informacje o dniach i godzinach przyjęć obok.
Z oferty Punktu mogą skorzystać
mieszkańcy Legionowa, którzy znajdują się w sytuacji kryzysowej, doświadczają problemów wychowawczych, czy trudności w obszarze relacji rodzinnych, małżeńskich i partnerskich, a także osoby uwikłane
w sytuację przemocy w rodzinie, nadużywające substancji psychoaktywnych lub cierpiące z powodu uzależnienia bliskiej im osoby. Informacje
można uzyskać pod numerem telefonu 22 772 94 05.
EWA MiLLNER-KOchAńSKA

Informujemy, że 10 listopada 2014
r. jest dniem wolnym od pracy
w Starostwie Powiatowym
w Legionowie – w zamian
za dzień świąteczny ustawowo
wolny od pracy, który przypadał
w innym dniu niż niedziela,
tj. 1 listopada 2014 r. (sobota).

Nowy sprzęt w przychodni
Powiat Legionowski zakupił sprzęt medyczny o wartości ponad
140 000 zł dla Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Legionowo”.

W

śród sprzętów, które służyć będą przede wszystkim mieszkańcom powiatu znalazły się:
nowy aparat USG przeznaczony do wykonywania pełnego spektrum badań
m.in. jamy brzusznej, ginekologii i położnictwa oraz badań naczyniowych, mięśniowo – szkieletowych, kardiologicznych, pediatrycznych i urologicznych;
stół zabiegowy, który może być stosowany w takich specjalizacjach jak: chirurgia ogólna, endoskopia, chirurgia plastyczna, ginekologia, urologia, ortopedia;
dwa holtery EKG, aparaty umożliwiające
wszechstronną analizę zapisu zmienności rytmu serca przez całą dobę i dwa detektory dwutlenku węgla informujące
o obecności i stężeniu dwutlenku węgla
oraz alarmujące w przypadku wykrycia
siarkowodoru. Są przystosowane (m. in.
poprzez swoje małe gabaryty) do pracy
MŻ
w warunkach ekstremalnych.

Aparat USG

Prezydent Miasta Legionowo
zaprasza

Mieszkańców Gminy Miejskiej Legionowo
powyżej 60 roku życia na

BezPłATNe SzczePIeNIA PRzecIW GRYPIe
REALIZATOR: EL-MED
Przychodnia Lekarzy Specjalistów
ul. Krasińskiego 70, 05-120 Legionowo
Zapisy telefoniczne lub osobiste:
22 784 57 24, 22 784 93 36

Sprzęt zabiegowy

Holtery
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Plan dla Michałowa-Reginowa
Wójt Paweł Kownacki wraz z Radą Gminy Wieliszew na koniec pierwszej kadencji
podarowali mieszkańcom Michałowa-Reginowa rozwiązanie problemu uciążliwości
wynikającej z działalności firmy Ag Complex.

P

rzyjęta na koniec
grudnia 2013 uchwała w sprawie studium
uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego w gminie Wieliszew określiła, że „na terenie gminy nie przewiduje
się lokalizacji obiektów służących utylizacji, sortowaniu i/lub składowaniu odpadów”. To oczywiście dobra wiadomość nie tylko dla Michałowa-Reginowa, ale również pozostałych mieszkańców. Jednak studium
jest przede wszystkim dokumentem
określającym strategię – wymaga on
doprecyzowania, sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla określonego terenu, np. sołectwa.
Uchwałę w sprawie przystąpienia
do sporządzenia takiego właśnie dokumentu dla Michałowa-Reginowa przyjęto w Wieliszewie 29 maja 2014. Granicami terenu objętego planem są uli-

ce Nowodworska, Warszawska i granica z gminą Legionowo. Po uchwaleniu
przystąpienia do sporządzenia planu
należało wybrać firmę, która wykona
to zadanie. W ogłoszonym przez urząd
gminy konkursie wygrała Pracownia
Architektoniczna z Poznania.
Oczywiście sporządzanie planu zagospodarowania przestrzeni nie może
się obyć bez konsultacji z jej głównymi użytkownikami. Wójtowi Pawłowi

Kownackiemu szczególnie zależało, aby właśnie w przypadku Michałowa-Reginowa w społecznych
konsultacjach wzięło udział jak
najwięcej osób i podmiotów. Być
może stąd wynikła rekordowa
liczba aż 59 wniosków złożonych
jako opinia do przygotowywanego
dokumentu. Zanim minął ustawowy termin zgłaszania uwag, w Michałowie-Reginowie odbyło się zebranie wiejskie, w którym oprócz
wójta Pawła Kownackiego uczestniczył starosta Jan Grabiec. Obaj włodarze zapewnili mieszkańców, że w ich
otoczeniu – już po uchwaleniu planu
– nie pojawi się żadna uciążliwa dla
środowiska działalność.
MK

Jan Grabiec,

Starosta Legionowski

Paweł Kownacki, Wójt Gminy Wieliszew
Dzięki zgodnej współpracy ze starostwem i znakomitą większością mieszkańców Michałowa-Reginowa systematycznie, zgodnie z prawem regulujemy sytuację związaną z uciążliwościami, jakie zgłaszano na tym terenie.
Najpóźniej na początku przyszłego roku Rada Gminy Wieliszew powinna
przyjąć nowy plan zagospodarowania, który precyzyjnie wykluczy obecne
problemy i zapobiegnie ich powstaniu w przyszłości.

Zmiana planu zagospodarowania dla pozwoli definitywnie
rozwiązać problem gospodarki
odpadami na terenie Michałowa-Reginowa. Dotychczas, na podstawie planu z 2004 roku,
uchwalonego jeszcze przez gminę Nieporęt, byliśmy zmuszeni
wydawać decyzje zezwalające
na tego typu działalność.

MTB Mistrz po raz drugi
Mirosław Kado
w październikowym 14
finale Lotto Poland
Bike Marathon
obronił tytuł Mistrza
Mazowsza
i Warszawy w MTB,
który zdobył
w ubiegłym roku.

października odbył się finał
cyklu zawodów rowerowych
Lotto Poland Bike Marathon.
Mirosław Kado, mieszkaniec gminy
Wieliszew i jednocześnie radny powiatu legionowskiego, obronił w nim
uzyskany w 2013 roku tytuł Mistrza
Mazowsza i Warszawy w MTB. Na dystansie 25 kilometrów uzyskał
czas 1.14’47. W kategorii kobiet mistrzynią została Dorota Drążkiewicz,
reprezentująca Mysiadło.
Pierwsza przed rokiem Katarzyna
Bernadetta Olszewska z warszawskiej
Dzielnicy Praga-Południe była tym razem druga, a wiceprezydent Warszawy Michał Olszewski w swoim debiucie zajął wysokie, dziewiąte miejsce.
Natomiast w I Mistrzostwach MTB
Pracowników Ochrony Zdrowia zwyciężyli Paweł Adamowski (Warszawa)
i Barbara Kleczaj (Olsh Team).
Gratulujemy i życzymy dalszych
sukcesów.
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Radio z misją
Rozmowa z Piotrem Foglerem, prezesem Radia hobby
89,4 FM

Oficjalnie Od kilku miesięcy jest Pan
prezesem lokalnego Radia Hobby.
Czemu zaangażował się pan w lokalne radio?
Wiele osób o to mnie pyta. To chyba sentyment do Legionowa, miasta
mego dzieciństwa i młodości oraz
decyzja, jaką podjąłem kilka lat temu o powrocie do dziennikarstwa.
Otrzymałem propozycję i po kilku
miesiącach namysłu podjąłem się
tego trudnego zadania. To nie tylko
radio, ale i portal społecznościowy
hobby. pl oraz garść pomysłów.
Chcemy być grupą mediową z misją, nie gonić za sensacją, komercją,
ale robić coś pożytecznego, społecznie akceptowanego. Nie zamierzamy mówić i pisać o tym, że „człowiek pogryzł psa”. Pragniemy wypełnić lukę, jaka istnieje na polskim
rynku mediowym, między lokalnością i globalnością, służyć hasłu
„działaj lokalnie, ale myśl globalnie”. Chcemy pokazywać pozytywną stronę lokalności, chcemy mówić
o tym co dobre, merytorycznie ciekawe. Niech inni gonią za sensacją.
Realizujecie ciekawe akcje, jak „Bezpieczna Podróż” czy „25 Lat Wolności”. Wykraczacie poza typowe działania radia. Czy to ta misja, o której
wspomniał Pan powyżej?

To fakt, prowadzimy od kilku miesięcy wielką akcję „Bezpieczna Podróż”, w którą zaangażowało się kilkadziesiąt podmiotów, gmin, powiatów, samorząd województwa, szereg
firm, jak Koleje Mazowieckie, Lotnisko Modlin, PKS Polonus, by wymienić tylko te największe. Patronat honorowy nad całością objął Marszałek Województwa Adam Struzik. Natomiast drugą naszą akcję „25 Lat
Wolności”, która trwa od 4 czerwca
br. patronatem objął Prezydent RP
Bronisław Komorowski. To nie są
przypadkowe zdarzenia, ale konsekwentna polityka, jaką chcemy prowadzić. Zamknąć się w studio i tylko relacjonować zdarzenia albo grać
pożądaną muzykę każdy potrafi. My
mamy większe ambicje. Chcemy
spowodować, by jakaś część naszych
słuchaczy czy czytelników portalu,
zastanowiła się czy warto pędzić
swoim samochodem i nie myśleć
o innych, czy ludzkie życie jest tego
warte. Chcemy, by ludzie zaczęli myśleć o innych, by byli dla siebie życzliwi, uśmiechali się do siebie. Tylko
tyle i aż tyle.
Jest Pan od lat związany z samorządem, pełnił Pan wiele funkcji samorządowych, czy to już przeszłość?
W 2006 roku wycofałem się z życia politycznego, w tym z samorządów, od ośmiu lat byłem obserwatorem, a nie uczestnikiem tych działań. Zająłem się głównie dziennikarstwem, napisałem autobiograficzną
powieść pt. „Moja spowiedź”, której
fragmenty na antenie radia Hobby
czyta Adam Ferency. Nie planowałem powrotu do samorządu, nie jestem obecnie związany z żadną partią, ale latem tego roku zaproponowano mi start do Sejmiku Mazowieckiego i zdecydowałem zmierzyć się także z tym wyzwaniem.
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KLASYfIKAcJA MIMS W PoWIecIe LeGIoNoWSKIM
Klasyfikacja ogólna
i miejsce – Szkoła Podstawowa Nr 7 im. VII Obwodu Obroża AK
ii miejsce – Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Serocku
iii miejsce – Szkoła Podstawowa w Józefowie

Gimnazja
i miejsce – Gimnazjum im. Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Stanisławowie
Pierwszym;
ii miejsce – Gimnazjum nr 4 im. Aleksandra Kamińskiego w Zespole Szkół w Legionowie;
iii miejsce – Zespół Szkół w Wieliszewie Gminne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wieliszewie;
iii miejsce – Gimnazjum Nr 2 w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 im. Króla Jana III Sobieskiego w Legionowie.

Szkoły ponadigmnazjalne
Trzeci zespół Wojewódzkich Zawodów w Piłce Siatkowej Dziewcząt ze Szkoły Podstawowej w Izabelinie z trenerem Dariuszem Pieśniakiem
i Wicestarostą Robertem Wróblem

Nagrodziliśmy
zwycięzców Igrzysk
Przez cały rok szkolny wytrwale ćwiczyli i wygrywali. Podczas październikowej sesji
Rady Powiatu, na uroczystym podsumowaniu Mazowieckich igrzysk Młodzieży
Szkolnej odebrali gratulacje, dyplomy i nagrody.

I

grzyska są cyklem kilkudziesięciu
imprez skierowanych do młodzieży
ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z Mazowsza. W samym powiecie legionowskim
każdego roku bierze w nich udział
około 5000 osób, co czyni je najbardziej powszechną formą współzawodnictwa. Powiat, w ramach współorganizacji igrzysk, jest fundatorem nagród rzeczowych, dyplomów i statuetek, obsługi sędziowskiej oraz zabezpiecza opiekę medyczną. Przewozi
również reprezentacje powiatu na zawody międzypowiatowe.

Już po raz ósmy, po zakończonym sezonie Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej zaprosiliśmy najlepszych
sportowców, biorących w nich udział,
na uroczyste podsumowanie połączone
z rozdaniem nagród. Uczestniczyli
w nim dyrektorzy zwycięskich placówek, trenerzy i uczniowie, którzy osiągnęli wysokie wyniki. Nagrody wręczali wiceprzewodnicząca rady Olga
Wierzbicka, starosta Jan Grabiec oraz
wicestarosta Robert Wróbel.
W klasyfikacji Szkolnego Związku
Sportowego za rok szkolny 2013/2014
Powiat Legionowski uplasował się na 15

miejscu spośród 42 powiatów, biorących udział we współzawodnictwie.
Wszystkim nagrodzonym, dla których upominki ufundował Powiat Legionowski, serdecznie gratulujemy
sukcesów w sporcie. Trzymamy mocno
kciuki, aby również w tym roku szkolnym, w kolejnej edycji Mazowieckich
Igrzysk Młodzieży Szkolnej osiągali
tak dobre wyniki. Nagrodami dla szkół
były pamiątkowe statuetki, dyplomy
oraz nagrody pieniężne o wartości odpowiednio za zajęcie I, II i III miejsca
– 2000, 1500 i 1000 złotych.
MARciN DEMBOWSKi

i miejsce – Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Legionowie;
ii miejsce – Zespół Szkół w Wieliszewie Liceum Ogólnokształcące w Komornicy;
iii miejsce – Liceum Ogólnokształcące Nr 2 w Zespole Szkół Ogólnokształcących
Nr 2 im. Króla Jana III Sobieskiego w Legionowie.

Nagrodzeni trenerzy
Wanda Jastrzębska, Irena Koper, Katarzyna Tulin, Barbara Klik, Janina Lengiewicz,
Katarzyna Słomińska, Ewa Dominiak, Mariola Majcher, Bogusława Kukla, Michał
Madej, Dariusz Świstek, Radosław Czekirda, Tadeusz Szczygielski, Daniel Kreps, Andrzej Domaszewicz, Wojciech Lalek, Włodzimierz Matejewski, Paweł Wroński, Adam
Pomaski, Tomasz Zalewski, Krzysztof Kuna, Mariusz Szłoda, Marek Szajda, Wojciech Augustynowicz, Ryszard Pilecki, Roman Madej, Jan Dytrych, Dariusz Pieśniak.

Dyplomy specjalne
Mistrzowie Wojewódzkich Zawodów w Gimnastyce Sportowej chłopców ze Szkoły Podstawowej Nr 2 w Legionowie: Michał Petrykowski, Mateusz Bogusławski, Kiełczewski
Wojciech, Bartosz Miętek, Giemza Piotr, Pawłowski Wojciech, Pawłowski Stanisław.
Wicemistrzowie Wojewódzkich Zawodów w Gimnastyce Sportowej chłopców ze Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Serocku: Gorczyński Bartłomiej, Kozłowski Kuba,
Sperczyński Tomasz, Mendyk Maksymilian, Klyszcz Gustaw, Ostaszewski Rafał,
Borkowski Jakub, Klik Rafał, Karpik Kacper, Kopacz Jakub.
Uczestnicy indywidualnych Mistrzostw Województwa Mazowieckiego w Tenisie Stołowym
kat. „Skrzaty”: Mateusz Zalewski (2. miejsce w zawodach mazowieckich, 12. miejsce
w zawodach ogólnopolskich), Dawid Staniszewski (4. miejsce w zawodach mazowieckich).
Trzecia drużyna Wojewódzkich Zawodów w Biegach Przełajowych ze Szkoły Podstawowej
nr 7 w Legionowie: Marta Chudorlińska, Natalia Raczyńska, Sandra Skrzypczyk, Anna
Ptaszek, Anna Czajkowska, Agata Milewska, Klaudia Pawłowska.
Wicemistrzowie Wojewódzkich Zawodów w Biegach Przełajowych chłopców ze Szkoły Podstawowej nr 7 w Legionowie: Karol Biliński, Mateusz Święszkowski, Piotr Warowny,
Bartek Olczak, Karol Wojtecki.
Trzeci zespół Wojewódzkich Zawodów w Piłce Siatkowej Dziewcząt ze Szkoły Podstawowej
w izabelinie: Sylwia Postek, Magda Postek, Natalia Urban, Aleksandra Hołuj, Maryla
Karczmarczyk, Patrycja Bartkowska, Karolina Banaszek, Weronika Pawłowska, Weronika Makowska, Karolina Szabelewska.
Mistrzowie Wojewódzkich Zawodów w Piłce Siatkowej Dziewcząt z Gimnazjum Nr 4 Legionowie: Katarzyna Salamonik, Aleksandra Omelaniuk, Anna Maziopa, Patrycja Jóźwiak,
Emilia Sikora, Julia Ciejka, Wiktoria Grzegorzewska, Sandra Szczepańska, Joneta
Smolińska, Magda Cieszkowska, Paulina Kosewska, Aleksandra Gąsiorek.

Specjalne wyróżnienie
Inga Kamińska – złota medalistka Zawodów Wojewódzkich w Pływaniu Szkół Podstawowych.
Dyplom i nagrodę rzeczową wręczył przewodniczący Powiatowego Szkolnego
Związku Sportowego Ryszard Pilecki.

Trenerki ze starostą Janem Grabcem i wiceprzewodniczącą Olgą Wierzbicką
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