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26 września otwarte zostały oferty
przetargowe na przebudowę ul. Kościelnej w gminie Wieliszew. Do przetargu stanęły cztery podmioty. Najkorzystniejszą ofertę przedstawiło i przetarg wygrało konsorcjum firm Granar Sp. z o.o. i Incest AG Sp. z o.o.
z Warszawy, które są gotowe wykonać
prace za kwotę 1.718.836,56 zł. Przebudowa ma objąć wymianę nawierzchni drogi, krawężników i przebudowę zjazdów na odcinku około 1,5 km. Ponadto przebudowany ma
być nieczynny przejazd kolejowy
na ul. Kościelnej w miejscu, w którym
drogę przecinają tory prowadzące
do Wodociągu Północnego. Prace zostaną wykonane jeszcze w tym roku.

Charytatywnie dla Wiki

U

mowę na dofinansowanie budowy ochronnego systemu kanalizacyjnego Jeziora Zegrzyńskiego podpisali wójt Nieporętu Sławomir Maciej Mazur i marszałek województwa Adam Struzik.
Starania o dokończenie tzw. opaski
kanalizacyjnej zbiornika władze powiatu, oraz Serocka, Nieporętu i Wieliszewa rozpoczęły już w 2003 roku.
W 2005 roku podpisane zostało porozumienie w sprawie działań związanych z przejęciem/przekazaniem całości inwestycji „Wodociąg Północny”. Jego stronami, obok Starosty Legionowskiego, były również gminy Wieliszew,
Nieporęt i Serock, Miasto Stołeczne
Warszawa, Samorząd Województwa
Mazowieckiego, Wojewoda Mazowiecki, Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Warszawie oraz
Starosta Nowodworski. Jego celem było

uregulowanie spraw majątkowych
związanych z realizacją inwestycji „Wodociąg Północny”, stworzenie warunków dla zakończenia inwestycji oraz
pozyskanie funduszy z Unii Europejskiej na ten cel. Realizacją inwestycji
miało się zająć, po uregulowaniu kwestii własnościowych, warszawskie
MPWiK. W kolejnych latach Rada Powiatu Legionowskiego monitorowała
wykonanie porozumienia i wielokrotnie monitowała o przyspieszenie prac.
Po latach spotkań, monitów i zabiegów
władzom samorządowym powiatu
i gmin nadzalewowych udało się doprowadzić do wystąpienia z wnioskiem
o dofinansowanie inwestycji. Podpisana w środę umowa jest tego efektem.
Wykonanie inwestycji ma ogromne
znaczenie z punktu widzenia ochrony
środowiska i czystości wód Jeziora Zegrzyńskiego. Nie mniej istotna jest

Fot. Czesław Wroniak

Dzięki budowie kanalizacji jezioro będzie czystsze i będą mogły rozwinąć się inwestycje
w infrastrukturę turystyczną.

Jan Grabiec, starosta legionowski
Problem opaski kanalizacyjnej Jeziora Zegrzyńskiego funkcjonuje od kiedy
powstało jezioro – od 50 lat. Conajmniej od 15 lat uczestniczyłem w spotkaniach, których celem było rozwiązanie tego problemu. Dopiero dziś staje się
to możliwe w praktyce. Dzięki wnioskowi gminy Nieporęt i gminy Serock,
i uznaniu przez samorząd województwa, że jest to projekt kluczowy dla Mazowsza, znalazły się środki, które pozwolą sfinansować znaczną część budowy kanalizacji. W efekcie jezioro będzie czystsze, a tereny inwestycyjne wokół niego będą mogły być w pełni wykorzystane, dając nowe miejsca pracy
mieszkańcom powiatu.

kwestia zapewnienia bezpieczeństwa
dostaw wody o wysokiej jakości dla
mieszkańców Warszawy.
Dzięki pozyskaniu przez Nieporęt
(jako lidera projektu) ponad 27,5 mln
złotych dofinansowania ze środków
unijnych będzie to w końcu możliwe.
Projekt, w którym Gmina Nieporęt
występuje jako Lider, a Gmina Serock
jako Partner, realizowany jest w ramach Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych
dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, współfinansowanego
z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego.
Na terenie gminy Nieporęt, w Białobrzegach i Ryni, powstanie 10,4 km
sieci kanalizacyjnej. Umożliwi to likwidację szamb na terenie prywatnych posesji i w licznych ośrodkach

wypoczynkowych, leżących nad Jeziorem Zegrzyńskim. Dodatkowo w Nieporęcie powstanie 1,9 km sieci wodociągowej. W gminie Serock wybudowane zostanie 17,9 km kanalizacji
grawitacyjnej i tłocznej. Infrastruktura powstanie w Serocku, Borowej Górze, Dębem i Jadwisinie.
Tego samego dnia wójt Nieporętu
podpisał z marszałkiem jeszcze jedną
umowę, na mocy której gmina otrzyma 6,3 mln zł dofinansowania na budowę systemu kolektorów słonecznych.
Projekt pod nazwą „Budowa systemu
kolektorów słonecznych na terenie
Gminy Nieporęt” o wartości blisko 10
mln zł, przewiduje zakup i montaż instalacji solarnych w 590 indywidualnych budynkach mieszkalnych oraz
na dachu pływalni sportowej w Stanisławowie Pierwszym.
Joanna KaJdanowicz

W ostatnią niedzielę września
w legionowskiej Arenie odbył się piknik charytatywny, podczas którego
zbierane były pieniądze na leczenie
chorej na białaczkę dziewięcioletniej
Wiktorii Kiezik. Po raz kolejny
mieszkańcy naszego powiatu pokazali, że mają wielkie i czułe serca,
i tłumnie przybyli na imprezę. Brali
udział w koncertach, konkursach,
warsztatach plastycznych, a przede
wszystkim aukcjach i kiermaszu, dochód z których wesprze leczenie
dziewczynki.
Akcję charytatywną wsparli też znani i lubiani. Imprezę poprowadził
Krzysztof Skórzyński z Faktów TVN,
a na imprezie pojawili się również
Magdalena Różczka, Michał Piela,
Maciej Kowalewski, Olga Frycz, Aleksandra Hamkało, Łukasz „Juras” Jurkowski i Jakub Rzeźniczak.
Patronat honorowy nad imprezą objęli Starosta Legionowski i Prezydent
Miasta Legionowo. Kwota, jaka została zebrana to 30.243,39 zł.

Pamiętamy o zasłużonych
Z wizytą w legionowskim Domu
Pomocy Społecznej „Kombatant” gościła zastępca kierownika Urzędu
Do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych pani Bożena Żelazowska, która wręczyła czterem
kombatantom medale pro patria.
Medalami „za szczególne zasługi
w kultywowaniu pamięci o walce
o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej” zostały, na wniosek Starosty
Legionowskiego, uhonorowane cztery osoby: pani Barbara Potyra oraz
panowie: Zdzisław Sokalski, Edmund
Kuklewski oraz Wojciech Derejski.
Medal, który nosi się na lewej stronie
piersi w kolejności za odznaczeniami
państwowymi, a przed Medalem Pro
Memoria, przyznawany jest przez
kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.
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Dzieci mówią...

Słowniczek

Co to jest rondo? Co to jest architektura?
– te pytania zadaliśmy przedszkolakom z przedszkola „Przy Lesie” w Legionowie,
wychowawca grupy: Małgorzata Gerek

Jakub
Guławski

Jakub
Bogdał
Co to jest rondo?
– na rondzie są takie słupki
i trzeba jechać naokoło. Można też
skręcić. Według mnie takie rondo
jest zbudowane z cementu.
W Legionowie dużo jest rond.

Szymon
Magierowski
Co to jest rondo?
– rondo kojarzy mi się z kołem.
Rondo zbudowane jest z takiego
cementu na ulicę. Ja widziałem
takie ronda jak się jeździ
do przedszkola i się wraca. Nie
jeździ się na nim szybko, bo może
być stłuczka.
Co to jest architektura?
– mi architektura kojarzy się
z produkcją śmieci...

Jaś
Bogdał

Maja
Bielska

Co to jest rondo?
– rondo to coś takiego, że
samochody dookoła jeżdżą. Mogą
być tam też takie krzyżyki. Jak
samochody zderzą się na rondzie
to przyjeżdża policja, karetka
i straż. Policja daje mandaty,
karetka zabiera, a straż pali ogień.
Mi jeszcze rondo kojarzy się
z balonem. Na rondzie jak ktoś nie
wyhamuje to może w drzewo
wpaść. Rondo jest takie jak takie
koło z wiatrakiem i płynie taka
rzeka i wtedy tak... Ja widziałem
w cyrku taki wielki balon
napełniony helem i tam były różne
samochody, helikoptery, motory

Co to jest architektura?
– statkiem można pływać. Ja
płynąłem nim w Chorwacji
z mamą i z tatą, z bratem i drugim
bratem i przyjaciółmi. Nie
widziałem tam żadnych zwierząt.

Co to jest architektura?
– architektura mi się kojarzy
z Arką Noego. Tam były zwierzęta:
kaczki, ryby, lwy. Ja wiem o Arce,
bo my mamy tutaj w przedszkolu
Arkę. Taka Arka miała 10 metrów.
Tam weszło 50 zwierząt. Statek to
ma pod wodą taki wiatrak i dzięki
niemu może płynąć.

Co to jest rondo?
– mi rondo kojarzy się z balonami,
które są kolorowe. Widziałam takie
balony co mają takie telefony i były
biało-pomarańczowe. Telefony tam
są po to żeby je wypożyczać.
Takim balonem można polecieć
wysoko. Już leciałam nim do góry
w Legionowie. Leciałam z mamą
i z tatą. Taki balon nie może się
spalić i wybuchnąć, bo tam też są
balony.

zuzia
Jakubiak

Z dziećmi rozmawiał Marcin Dembowski

PORY ROKU KONKURS
w obiektywie FOTOGRAFICZNY

Co to jest architektura?
–mi architektura kojarzy się ze
statkiem. Ja płynęłam nim
w Koninie. Płynęłam z tatą. Dużo
tam płynęło ludzi. Coś tam
jedliśmy, bo na dole była cukiernia.

olek
domaszewicz
Co to jest rondo?
– widziałem jednego
balona w Chorwacji. Mi też właśnie
rondo kojarzy się z balonem. Taki
balon był kolorowy. Gdy zbliżał się
tam do balonu ogień to tak jakby
wybuchało. Takie rondo jednak nie
może wybuchnąć.
Co to jest architektura?
– na Arce były też żyrafy, sępy,
lemury. Ja mam ten filmik nagrany
i tam było tak, że był sęp i koło
niego były lemury. Tam było 200
zwierząt. Ja pływałem statkiem
w Chorwacji. Widziałem tam fajne
zwierzęta. Były delfiny tylko, że ja
ich nie widziałem. Na takim statku
można łowić ryby.

ZG£OŒ SWOJE ZDJÊCIA DO KONKURSU !
LUDZIE I WYDARZENIA
ARCHITEKTURA • PRZYRODA

WYGRAJ CENNE NAGRODY
JESIEÑ - 10 listopada

www.powiat-legionowski.pl
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Co to jest rondo?
– takie balony są w ratuszu.

Selenka
Bojar
Co to jest rondo? – na rondzie nie
jeździ się pod prąd bo mogą
samochody się zderzyć i wtedy jest
wypadek. Mi też kojarzy się
rondo z balonem, który jest okrągły.
Może on być czerwony, zielony,
żółty lub niebieski. Balon jest taki
duży jak piłka, którą się gra.
Co to jest architektura?
– mama mi też kupiła taki statek
i bawię się nim w wannie jak się
kąpie i to jest architektura.

RONDO (skrzyżowanie z ruchem
okrężnym) – jest skrzyżowaniem
z przeszkodą w postaci wyspy
środkowej i jezdnią wokół wyspy,
na którym pojazdy zobowiązane są
objeżdżać wyspę środkową
w kierunku przeciwnym do ruchu
wskazówek zegara w krajach
o ruchu prawostronnym lub
w kierunku zgodnym z ruchem
wskazówek zegara w krajach
o ruchu lewostronnym. Są
odstępstwa dotyczące minirond,
gdzie długie pojazdy mogą
przejeżdżać przez przejezdną wyspę.
Typowe ronda są obiektami
inżynierii ruchu drogowego,
na których drogi dochodzące
i odchodzące promieniście
do/od tarczy ronda, łączą się
z jezdnią okalającą wyspę centralną.
Na skrzyżowaniu o ruchu okrężnym
obowiązuje zasada, że pojazd będący
w ruchu wokół wyspy ustępuje
pierwszeństwa pojazdowi
dojeżdżającemu do ronda (zasada
prawej ręki). Jeżeli jednak
przed rondem, ponad znakiem C-12
(ruch okrężny), znajduje się znak A-7
(ustąp pierwszeństwa przejazdu),
wtedy pierwszeństwo posiada pojazd
znajdujący się na jezdni okrężnej
przebiegającej wokół centralnej
wyspy i wjeżdżający w jeden
z wylotów.
Najwięcej rond w Polsce (ponad 30)
znajduje się w Rybniku. Największe
rondo w Polsce, a także jedno
z największych w Europie, to rondo
Konstytucji 3 Maja w centrum
Głogowa. Jego wyspa środkowa ma
powierzchnię ok. 5 ha.
ARCHITEKTURA – nauka i sztuka
projektowania, konstruowania
i wykonywania budynków oraz
innych budowli przestrzennych.
Architektura zajmuje się również
organizowaniem przestrzeni
używanej przez człowieka. Osoba
posiadająca wykształcenie
w dziedzinie architektury oraz
uprawnienia do wykonywania
projektów budynków nosi tytuł
architekta.
Jako dokumentacja, zazwyczaj bazuje
na rysunkach, architektura definiuje
charakter budynku. Architekci
za główne zadanie mają zapewnienie
potrzeb przestrzennych
i mieszkaniowych w pewnych
grupach przez kreatywne
organizowanie materiałów oraz
komponentów, biorąc pod uwagę
masę, przestrzeń, formę, głośność,
teksturę, strukturę, światło, cień,
materiały, program oraz
pragmatyczne elementy takie jak:
koszt, limity technologiczne
i konstrukcyjne, aby osiągnąć
równowagę z funkcjonalnym,
ekonomicznym oraz często
z artystycznymi i estetycznymi
aspektami. To odróżnia architekturę
od inżynierii.
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Niepodległości rozpoczęta

Kolejnapowiatowainwestycja
drogowarozpoczęta.
Przebudowaul.niepodległości
wwieliszewiejużtrwa.

P

Fot. Paweł Zając

rzebudowa dotyczy odcinka
drogi o długości 1,9 km. Zakres
robót obejmuje:
• miejscowe wzmocnienie nawierzchni i wykonanie nowej nakładki asfaltowej,
• budowę i modernizację chodników,
• wykonanie zjazdów na posesje
i dopasowanie ich do szerokości
bram,
• wykonanie odwodnienia drogi
– budowa studni rozsączających,

Kurier
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• wykonanie trawników w liniach
rozgraniczających ulicy.
Obecnie sfrezowana została stara
nawierzchnia jezdni, trwają roboty
rozbiórkowe i budowa odwodnienia
drogi.
To już druga, obok mostu w ul. Kościelnej, powiatowa inwestycja na terenie gminy Wieliszew, która jest
częścią zadania obejmującego przebudowę przeprawy przez Kanał Bródnowski wraz z dojazdami. Obydwa
przedsięwzięcia otrzymały wsparcie
finansowe z rezerwy subwencji ogólnej skarbu państwa i z budżetu gminy Wieliszew.
JK

Dziki to problem
LegionowopowstrzymałoekspansjędzikówjednakproblemnadaldotyczychotomowaiJabłonny.
wnajbliższymczasiezająsięnimkołałowieckie.Jeśliproblemniezniknie,starostazapowiada
radykalnedziałania.
i kompleksowe; w przeciwnym wypadku zwierzęta doskonale znajdują
luki w systemie i wykorzystują ludzkie błędy. Nadleśniczy Andrzej
Grzywacz podsumował cel działań
w ogólnych, ale jakże trafnych słowach: „Dzikom ma być w mieście
źle. One są potrzebne w lesie”.
Stan obecny wygląda obiecująco.
Legionowo odparło inwazję dzików,
choć w najtrudniejszym okresie
służby musiały interweniować każdej nocy około trzykrotnie. Z problemem nadal borykają się Jabłonna
i Chotomów. Starosta zaproponował
podjęcie skoordynowanych działań,
w których główny ciężar spocznie

Prace są na tyle zaawansowane, że widać już kształt powstającego ronda.

Rondo coraz bliżej
Prace przy budowie ronda na skrzyżowaniu
Alei Legionów i ul. Cynkowej są coraz bardziej
zaawansowane. Wyraźnie widać już zarys nowego
skrzyżowania.

Z

akończyły się już roboty związane z usuwaniem kolizji z sieciami gazową, energetyczną i wodociągową. Wykonawca przystąpił
do prac ziemnych i brukarskich. Inwestycja postępuje zgodnie z harmonogramem, mimo, że jesienna aura
nie zawsze sprzyja pracom drogowym.
Budowa związana jest, niestety,
również z utrudnieniami w ruchu. Zamknięty dla samochodów został odcinek Alei Legionów od skrzyżowania
z Aleją Róż do powstającego ronda.
Objazd prowadzi Aleją Róż, ul. Bandurskiego i ul. Wyszyńskiego. Będzie
on utrzymany do końca inwestycji,

czyli do końca października. Ponadto
w połowie października na skrzyżowaniu układana będzie nawierzchnia
bitumiczna. Wówczas ruch na odcinku Alei Legionów przy cmentarzu
oraz ul. Cynkowej będzie odbywał się
wahadłowo i będzie sterowany sygnalizacją świetlną. To utrudnienie potrwa około 3 dni.
Po zakończeniu prac powstanie
trójwlotowe rondo, które uporządkuje
ruch na tym niebezpiecznym skrzyżowaniu. Nowe rozwiązanie zapewni
również płynność ruchu po otwarciu
tunelu pod torami kolejowymi.

N

a spotkaniu zwołanym przez
starostę Jana Grabca, które
odbyło się 24 września, w siedzibie Nadleśnictwa Jabłonna
przedstawiciele instytucji zainteresowanych rozwiązaniem problemu
ekspansji dzikich zwierząt na tereny zabudowane – starostwa, Legionowa, Jabłonny, Nadleśnictwa Jabłonna i kół łowieckich – wymienili
się informacjami oraz przyjęli plan
działań w najbliższym czasie.
Zebrani zgodzili się co do tego,
że problem dzików może rozwiązać
odpowiednio prowadzona gospodarka łowiecka. Nie bez znaczenia
jest również zachowanie mieszkańców, którzy powinni pamiętać
o tym, że nie należy dokarmiać

zwierząt i pozostawiać w okolicach
posesji odpadków organicznych,
które zwierzęta uznają za pokarm.
Za antidotum na to ostatnie uczestnicy spotkania uznali działania
na rzecz zmiany świadomości
mieszkańców – poinfor mowanie
ich o niechcianych skutkach wyrzucania żywności oraz dokarmiania dzików na terenach zabudowanych. Wykonanie tego zadania leży
w gestii samorządów.
Jednak sama akcja informacyjna
nie jest w stanie rozwiązać problemu. Starosta zwrócił uwagę na konieczność współpracy urzędników
z myśliwymi i służbami dbającymi
o bezpieczeństwo mieszkańców. Ich
działania muszą być skoordynowane

na kołach łowieckich. Akcja ma
trwać miesiąc. Jeśli w tym czasie nie
uda się znacznie poprawić sytuacji,
mają zostać podjęte bardziej radykalne działania z tzw. „odstrzałem
redukcyjnym” włącznie.
MariuSzKraSzewSKi
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Konsultacje powiatowego programu współpracy z organizacjami
pozarządowymi na rok 2014

Robert Wróbel,
wicestarosta legionowski
Planując rozwój i zmiany w sieci dróg powiatowych staramy się przewidywać, jakie rozwiązania będą optymalne w przyszłości. Tak jest także w przypadku przebudowy skrzyżowania Alei Legionów i ul. Cynkowej, na którym
po oddaniu tunelu pod torami znacząco wzrośnie natężenie ruchu. Jedyną
przeszkodą w jej realizacji, którą szczęśliwe udało się pokonać, była konieczność znalezienia środków finansowych na budowę ronda. Wdzięczni jesteśmy również władzom Legionowa, które zgodziły się partycypować w kosztach przebudowy.

Zarząd Powiatu w Legionowie zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie Powiatu
Legionowskiego na spotkanie konsultacyjne dotyczące projektu „Rocznego programu współpracy
Powiatu Legionowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3
ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i wolontariacie w 2014 r.”
Uwagi i opinie dotyczące „projektu programu”, który bę-

dzie dostępny na witrynie internetowej Powiatu Legionowskiego, można również zgłaszać do 10 października
br. na piśmie: a) drogą pocztową – Starostwo Powiatowe
w Legionowie ul. Sikorskiego 11, 05-119 Legionowo b)
pocztą elektroniczną – promocja@powiat-legionowski.pl.
Spotkanie konsultacyjne odbędzie się 15 października 2013 r. godz. 10.00 w auli Starostwa Powiatowego w Legionowie przy ul. Sikorskiego 11.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale
Promocji i Rozwoju Społecznego, tel. 22 7640 555.
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Chotomowska – inwestycyjne wyzwania
Przebudowadrogi 1802prowadzącejprzezchotomówtojednaz największychinwestycjipowiatulegionowskiegow ostatnichlatach.wokółdrogitakżewielesięzmieniło
– wybudowanyzostałchodnik,utwardzonyparkingobokkościoła.Tojednakniekoniecdziałań,o którezabiegająmieszkańcyi ichreprezentanci– radni.niedawno
informowaliśmyPaństwa,żestarostalegionowskipoparłwniosekmieszkańcówo budowęrondaprzy szkolebudowanejnieopodalul.Kisielewskiegoi chotomowskiej.
Sątakżei inneoczekiwaniazwiązanez tymterenem.Mówiąo nichnasirozmówcy.
Legionowskiego oraz Rady Powiatu,
jak i Wójta Gminy Jabłonna oraz Rady
Gminy. Według moich informacji
do końca tego roku będzie wykonany
projekt oświetlenia ul. Chotomowskiej w Jabłonnie. Na podstawie tego
dokumentu zapewne zostaną zabezpieczone środki na realizację zadania
w przyszłym roku. Aby uczynić zadość założeniu, że to zadanie powinno być spójne z budową chodnika, należałoby obie inwestycje połączyć
w czasie. Jeśli starostwo i gmina dojdą do porozumienia w kwestii partycypacji w kosztach, chodnik zostanie
wybudowany razem z oświetleniem.

Pod koniec 2012 r. interpelowała Pani
w sprawie budowy chodnika wraz
z oświetleniem wzdłuż ulicy Chotomowskiej w Jabłonnie.
Grażyna Trzaskoma, radna Powiatu Legionowskiego: Zadanie to należy
potraktować jako kontynuację budowy chodnika wzdłuż ul. Partyzantów
w Chotomowie. Musi ono być spójne
i skoordynowane z instalacją oświetlenia na wspomnianym odcinku drogi. Jest szansa, że w przyszłym roku
budżetowym zadanie zostanie skierowane do realizacji, że na jego wykonanie zostaną zarezerwowane środki.
Dużo zależy od współpracy gminy Jabłonna i Starostwa Powiatowego w Legionowie. Dlatego moja interpelacja
została złożona zarówno do Starosty

Chotomowska to rejon planowanego
ronda na skrzyżowaniu ulic Partyzantów i Kisielewskiego.
G.T.: Zdecydowanie jestem za budowaniem rond, ponieważ one bardzo
poprawiają poziom bezpieczeństwa.
Dlatego z jednej strony, uwzględniając
inwestycję w postaci powstającego
właśnie Centrum Edukacyjno-Kulturalno-Sportowego przy ul. Kisielewskiego w Chotomowie, nowe rondo jest bardzo potrzebne. Ale istnieje
druga strona medalu, którą również
należy w tym przypadku uwzględnić.
Mianowicie analizując Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jabłonna trudno nie zwrócić uwagi na duże
nasycenie dróg obsługujących gminę
Jabłonna węzłami komunikacyjnymi.

Przeciw Olszynce
z punktu widzenia wspólnoty lokalnej
inwestycją?
Zdecydowanie nie. Trasa Olszynki
Grochowskiej od wielu lat budzi
wśród mieszkańców Nieporętu olbrzymie kontrowersje. Większość jest
przeciwko jej budowie, ponieważ
przetnie ona gminę na pół i zniszczy
to, co dla nas cenne – piękny krajobraz Zalewu Zegrzyńskiego. Wiadomo, że budowa takiej trasy wiąże się
z koniecznością postawienia ekranów
dźwiękoszczelnych.

Większością głosów rada powiatu
podjęła uchwałę popierającą budowę
Trasy Olszynki Grochowskiej na naszym terenie. Większość to jednak
nie wszyscy. Udostępniamy więc nasze łamy także tym, którzy nie zgadzają się z podjętym stanowiskiem.
Trzy pytania do Bogusławy Tomasik, radnej Rady Powiatu w Legionowie
Czy budowa Trasy Olszynki Grochowskiej jest Pani zdaniem właściwą

Czy zmiana przebiegu Trasy nie rozwiązuje problemów, o których Pani wspomina?
Zmieniono pierwotnie planowany
przebieg Trasy Olszynki Grochowskiej
między innymi dlatego, że pierwsza
wersja wiązała się z potrzebą przeprowadzenia wielu wysiedleń. Natomiast
wiadomo, że wielu ludzi jest przywiązanych emocjonalnie do swoich domostw i żadne odszkodowania nie pokryją takich strat. Po zmianie Trasa
ma nie być już tak szkodliwa, ale nadal
jej budowa wiąże się z wysiedleniami
i psuciem krajobrazu. Dlatego zmiana
przebiegu Trasy Olszynki Grochow-

Ma to oczywiście związek między innymi z planowaną na wysokości Łomianek budową mostu, budową Trasy
Mostowej, przedłużeniem planowanej
Obwodnicy Jabłonna. W tym kontekście należy zadać sobie pytanie, czy
rondo przy skrzyżowaniu ulic Chotomowskiej i Kisielewskiego nie zakłóci
komunikacji w przyszłości. Proszę
mnie nie zrozumieć źle – nie poddaję
pod wątpliwość budowy ronda
przy skrzyżowaniu ulic Partyzantów
i Kisielewskiego w Chotomowie, jednak sugeruję, aby poświęcić czas
na analizy i przeprowadzić różne symulacje, rozważać inwestycję w szerokiej perspektywie czasowej aby plan
realizacji tej inwestycji był racjonalny.
Tym bardziej, że nie brakuje problemów palących, koniecznych do rozwiązania jak najszybciej też w tym ciągu
komunikacyjnym.
G.T.: Zdecydowanie, należy do nich
istniejąca sytuacja skrzyżowania ulic
Chotomowskiej i Modlińskiej w Jabłonnie. Kierowcy chcący włączyć się
do ruchu nadjeżdżając z kierunku
Chotomowa mają twardy orzech
do zgryzienia podczas próby wjazdu
na ul. Modlińską w kierunku Warszawy czy Nowego Dworu Mazowieckiego. To zadanie karkołomne. A problem mogłoby rozwiązać zainstalowanie sygnalizacji świetlnej skoordynowanej ze światłami na skrzyżowaniu
ulic Zegrzyńskiej i Modlińskiej.

skiej nie zmienia faktu, że mieszkańcy
nie chcą jej budowy.
Jakie zatem widzi Pani rozwiązanie
równie palącego problemu komunikacyjnego?
Droga E61 już istnieje i trzeba ją
porządnie zmodernizować. Jej przebieg przecież niczego nie burzy. Poszerzenie jej, stworzenie dwóch pasów ruchu w każdą stronę oraz pobocza dla rowerzystów, byłoby wystarczające.

Zabiega pan o poprawę bezpieczeństwa na drodze z Chotomowa do Jabłonny. Składał pan interpelację, zabierał Pan głos na sesjach Rady i posiedzeniach Komisji Rozwoju…
Igor Krajnow, radny Powiatu Legionowskiego: Uważam, że bezpieczeństwo najmłodszych mieszkańców naszego powiatu, a w tym wypadku
gminy Jabłonna, powinno być absolutnym priorytetem dla władz lokalnych. Zarówno gminnych jak i powiatowych. Gmina buduje szkołę dla kilkuset dzieciaków i one będą musiały
bezpiecznie się do niej dostać oraz
z niej wrócić. Wójt Jabłonny deklaruje, że szkoła będzie gotowa na przyjęcie uczniów 1 września przyszłego roku. Najwyższy więc czas zakasać rękawy i wziąć się do roboty.
Radni gminy wraz z mieszkańcami
Chotomowa, którzy składali w tej
sprawie petycję do starosty, uważają,
że najlepszym rozwiązaniem będzie
rondo na skrzyżowaniu ul. Chotomowskiej z ul. Kisielewskiego. Zgadza się pan z tym?
I.K.: Naczelnym argumentem
podnoszonym przez radnych gminy
i mieszkańców jest doprowadzenie
do tego, żeby kierowcy, którzy dziś
jadą tam 80, 90 a nawet 100 i więcej kilometrów na godzinę, zwolnili. I to jest jak najbardziej zasadne.

W inżynierii ruchu a także w zakresie poprawy bezpieczeństwa stosowanych jest jednak wiele rozwiązań, które mogą pomóc osiągnąć
ten efekt.
Uważam też, że ograniczenie się
tylko i wyłącznie do poprawy bezpieczeństwa na tym jednym skrzyżowaniu to będzie trochę jak wylanie
dziecka z kąpielą. Do sprawy trzeba
podejść kompleksowo. Oprócz rozwiązań zmuszających kierowców
do wolniejszej jazdy przy szkole, powinien także bezwzględnie powstać
ciąg pieszo-rowerowy od ul. Kisielewskiego do cmentarza w Jabłonnie. Lub jeszcze dalej – do skrzyżowania z drogą wojewódzką, gdyż
chodnik od cmentarza do drogi wojewódzkiej jest bardzo wąski i dzieci
jadące rowerami nie będą mogły
z niego bezpiecznie korzystać. Ciąg
ten koniecznie powinien być oświetlony. Oprócz tego nie można zapomnieć o konieczności poprawy bezpieczeństwa i płynności ruchu
na skrzyżowaniu drogi powiatowej
z drogą wojewódzką 630. Tylko takie
kompleksowe rozwiązanie ma sens.
Czekam więc z niecierpliwością
na gotową kompleksową koncepcję
poprawy bezpieczeństwa wzdłuż tego odcinka drogi powiatowej, którą
będziemy mogli przedyskutować
w gronie radnych i mieszkańców.
A potem należy rezerwować środki
w budżecie, ogłaszać przetarg
na projekt i budowę tak żeby,
przy deklarowanym przez gminę
terminie oddania do użytku szkoły,
rozwiązania poprawiające bezpieczeństwo były już gotowe.
Czy to powinna być wyłącznie inwestycja powiatowa?
I.K.: Zdecydowanie nie. Nie wyobrażam sobie tak dużego przedsięwzięcia bez ścisłej współpracy organizacyjnej i finansowej gminy i powiatu. Idealnie, gdyby w sprawę poprawy bezpieczeństwa na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką, włączył
się także urząd marszałkowski.

5 września 2013 odszedł na wieczną wartę

Czesław Wojcieszek
wieloletni pracownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie,
harcerz i społecznik.
Wyjątkowy instruktor harcerski, Przewodniczący Hufcowej Komisji Stopni Instruktorskich oraz Członek Chorągwianej
Komisji Stopni Instruktorskich, dla wielu mentor i przyjaciel. Druh Czesław dał się poznać jako człowiek w pełni zaangażowany
w to co robił. Poświęcał się dla ludzi, uczył ich i wychowywał w duchu służby i poczuciu odpowiedzialności.
Były komendant Hufca Serock, członek komendy Chorągwi Stołecznej, członek Naczelnego Sądu Harcerskiego oraz członek
Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Legionowie. Trzykrotnie wybierany na Delegata na Zjazd ZHP.
Uhonorowany Złotym Krzyżem za Zasługi dla ZHP.
Nie tylko dla środowiska harcerskiego, z którym był tak silnie związany, pozostanie on w pamięci jako wzbudzający szacunek
człowiek o wielkim zapale do pracy.
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Podczas debaty roboczej u marszałka
samorządowcy z Mazowsza dzielili się pomysłami
na zmiany w przepisach o „janosikowym”.

Janosikowe

– jest szansa na zmiany

od bliskodwóchlatstarostalegionowskiwrazz innymiszefamipowiatów,tworzącymiKoalicjęPowiatów,walczyo zmianyw przepisachdotyczącychnaliczania
„janosikowego”.Po zapowiedzipremierazwiększasięszansana ichwprowadzenie.

W

ostatnich dniach premier Donald Tusk przyznał, że mechanizm „janosikowego” jest
przestarzały i nie przystaje do rzeczywistości gospodarczej. Zadeklarował,
że ministrowie finansów, administracji i cyfryzacji oraz szef kancelarii
premiera będą pracować nad zmianą
przepisów, które nakładają na „bogatsze” samorządy obowiązek jego płacenia. To daje nadzieję na pozytywne
zmiany również dla powiatu legionowskiego, który z pozycji jednego
z najbogatszych powiatów w kraju
po zapłaceniu tego podatku spada
na sam dół rankingu zamożności.
Powiat Legionowski oddaje
do skarbu państwa z tytułu „janosikowego” co roku po kilka milionów
złotych. W ubiegłym roku było to 7,8
mln, w tym danina wyniesie praktycznie tyle samo. Za taką kwotę powiat mógłby zbudować 5 km drogi
albo 15 km ścieżki rowerowej. Mógłby rozbudować szkołę specjalną czy
w ciągu 5 lat zbudować i wyposażyć
powiatowy szpital. Niestety zgodnie
z obecnymi przepisami ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego i wprowadzonym do niej
w 2003 r. mechanizmem naliczania
parapodatku, potocznie zwanego „janosikowym”, budżet inwestycyjny
powiatu jest co roku uszczuplany
o kwotę, stanowiącą blisko 10% całego budżetu powiatu. Janosikowe zabiera nam całą „nadwyżkę”, którą
powiat mógłby przeznaczyć na inwestycje. Sprawia to, że samorządy płacące tę daninę bezpowrotnie tracą
szanse rozwojowe, nie mogąc
na przykład wysupłać środków
na wkład własny niezbędny przy pozyskiwaniu funduszy z programów
unijnych i rządowych.

O tych bolączkach mowa była
na niedzielnej (15 września) konferencji prasowej, na której wspólnie
wystąpili Rafał Szczepański, prezes
społecznej inicjatywy obywatelskiej
Stop Janosikowe i Jan Grabiec, starosta legionowski i lider Koalicji Powiatów. Połączyli siły w walce o zmianę
niesprawiedliwych przepisów. W poniedziałek (16 września) Jan Grabiec
uczestniczył również w debacie dotyczącej „janosikowego”, zorganizowanej przez redakcję Dziennika Gazeta
Prawna. Wzięli w niej udział szefowie samorządów, które dotyka konieczność płacenia tej daniny: Jan Żychliński – starosta warszawski-zachodni, Mariola Batycka-Wąsik
– wójt gminy Lesznowola, Witold Malarowski – wójt Izabelina. W debacie
uczestniczył również Rafał Szczepański, poseł Marcin Święcicki i eksperci zajmujący się tematyką „janosikowego” dr Marcin Wiącek z UW i dr
Aleksander Nelicki, współpracujący
z Koalicją Powiatów i inicjatywą Stop
Janosikowe.
Uczestnicy debaty wskazywali
na wiele wad obecnie funkcjonującego mechanizmu. Jeden z głównych zarzutów to naliczanie daniny dla skarbu państwa w stosunku do dochodów
sprzed dwóch lat, co w czasach dekoniunktury sprawia, że wiele samorządów, jak na przykład Mazowsze, musi
zaciągać kredyty, by „janosikowe” zapłacić. Ci, którym kredytów uda się
uniknąć, nie mają jednak środków
na inwestycje. Kolejny to antyrozwojowy charakter mechanizmu, który
sprawia, że samorządom nie opłaca
się dążyć do wzbogacenia i rozwoju,
gdyż skutkiem tego ich budżet zostanie bardziej uszczuplony przez „zbójecki” podatek.

– Logika obecnych przepisów jest
absurdalna – powiat legionowski powinien na przykład dążyć do zwiększenia liczby bezrobotnych na swoim
terenie, by tym samym zmniejszyć
wpłaty z tytułu „janosikowego”. – mówi starosta legionowski Jan Grabiec.
– Paradoksalnie działania prorozwojowe prowadzą do zubożenia samorządu. Warto by zadbać o to, by
uświadomić „biorcom” pieniędzy
z „janosikowego”, że postulowane
przez płatników zmiany nie będą dotkliwe dla ich budżetów. – dodaje.
Konkluzja z debaty jest taka, że
zmiany w przepisach o dochodach
jednostek samorządu terytorialnego
są niezbędne, a konieczność ich
wprowadzenia pilna. O szybką zmianę przepisów dotyczących „janosikowego” Jan Grabiec apelował do rządu
i parlamentarzystów również we
wczorajszych programach w TVN
CNBC i Radia Dla Ciebie.
Kwestii samorządowego parapodatku dotyczyła również robocza debata, która odbyła się 25 września
w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego. Na zaproszenie marszałka Adama Struzika
spotkali się tam przedstawiciele trzydziestu mazowieckich gmin i powiatów, które płacą „janosikowe” i dla ich
budżetów wpłaty z tego tytułu są bardzo dotkliwe. W spotkaniu uczestniczył też poseł Piotr Zgorzelski, który
aktywnie wspiera samorządowców
w staraniach o zmianę krzywdzących
zapisów ustawowych oraz Rafał
Szczepański, wspomniany już wyżej
lider inicjatywy Stop Janosikowe.
Zebrani u marszałka samorządowcy
wymienili się pomysłami na zmiany
legislacyjne i ustalili, że powołają zespół roboczy, który propozycje te opra-

Za pieniądze przeznaczane na „janosikowe” można by wykonać wiele potrzebnych
mieszkańcom inwestycji.

cuje i przygotuje do przedstawienia
parlamentarzystom. Ustalono dwa
podstawowe założenia, na których mają się oprzeć proponowane zmiany.
Po pierwsze znaczące obniżenie wysokości wpłat z tytułu „janosikowego”,
szczególnie jeśli chodzi o województwo i powiaty (odpowiednio 40 i 50%).
Po drugie wypracowanie takich rozwiązań, aby samorządy, które są odbiorcami środków z tej daniny nie straciły na nich ani złotówki. Jedną z propozycji jest skorzystanie w tym celu

z pieniędzy, które obecnie są i tak gromadzone w budżecie państwa z przeznaczeniem na wsparcie samorządów.
Gdyby proponowane rozwiązania udało się wprowadzić w życie, Powiat Legionowski zyskałby w budżecie około 3,6 miliona złotych rocznie.
Samorządowcy wykazują ogromną
determinację w walce o zmianę niszczących ich budżety przepisów. O jej
efektach będziemy informować w kolejnych numerach Kuriera.
Joanna KaJdanowicz
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Jagiellońska na finiszu
dobiegakońcanajwiększategorocznainwestycjapowiatulegionowskiego,czyliprzebudowaulicJagiellońskiejiParkowejzczęściąSobieskiego.
Gotowejestm.in.rondonaParkowej.

Fot. High Fly Pictures

T

rwające od maja roboty obejmowały m.in. budowę nowych
miejsc parkingowych, zatok autobusowych, wspomnianego ronda,
chodników i ścieżek rowerowych czy
prawoskrętu z Jagiellońskiej w Piłsudskiego. W wyniku przebudowy
ulice objęte inwestycją zyskały nie
tylko nową nawierzchnię. Udało się
m.in. zrealizować zgłaszane przez
mieszkańców postulaty zwiększenia
liczby miejsc parkingowych w centrum Legionowa. Wzdłuż ul. Jagiellońskiej powstało ich dodatkowo 50.
Na początek października zakończona została większość ciężkich
prac drogowych. Wszędzie położony
został asfalt, ustawione zostały wiaty
przystankowe, chodniki mają kostkę.
Trwają ostatnie prace związane z malowaniem oznakowania poziome,
ustawianiem znaków drogowych, dokończeniem nawierzchni ścieżek rowerowych, drobne prace porządkowe.
Potem przyjdzie czas odbiorów technicznych i ewentualnych poprawek.
Cieszy, że tak poważna inwestycja
przebiegła bez zakłóceń i opóźnień.
To bardzo ważne, zwłaszcza, że
przy ul. Jagiellońskiej położonych jest
wiele instytucji użyteczności publicznej, m.in. Dom Pomocy Społecznej
„Kombatant”, Powiatowy Zespół
Szkół i Placówek Specjalnych, Zespół
Szkolno-Przedszkolny nr 2, Komenda
Powiatowa Policji. Ulicą Parkową
uczniowie chodzą i jeżdżą do wspomnianej wyżej szkoły nr 2.
Na wykonanie tej największej
w tym roku inwestycji drogowej Powiat Legionowski pozyskał środki zewnętrzne z Narodowego Programu
Przebudowy Dróg Lokalnych, czyli
tzw. „schetynówek” w wysokości 3
mln. Wsparcie finansowe w kwocie
ponad 2 mln zł przebudowa uzyskała
również z budżetu Miasta Legionowo.
Dzięki zewnętrznemu finansowaniu
możliwe było wykonanie prac o tak
dużym zakresie.

Warto dodać, że przy okazji przebudowy we współpracy z Gminą Legionowo wykonane zostały również
brakujące odcinki kanalizacji deszczowej w ul. Parkowej i Jagiellońskiej.
Zawarto również porozumienie, któ-

rego stronami obok powiatu i miasta
było PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
– inwestor budowy tunelu pod torami
kolejowymi. Dzięki tej umowie
przy okazji przebudowy układu komunikacyjnego, realizowanej przez

powiat, udało się wykonać dodatkowe
odwodnienie tunelu i włączyć je
do miejskiego systemu. Ma to zapobiec zalewaniu tunelu w przypadku
szczególnie obfitych opadów deszczu.
nac

Rondo na skrzyżowaniu Parkowej i Sobieskiego
podniesie bezpieczeństwo i upłynni ruch.

Jan Grabiec,
Mirosław Pachulski,
radny Rady Miasta Legionowo
Rondo na Parkowej i Sobieskiego to
kolejny krok w kierunku zwiększenia bezpieczeństwa i ucywilizowania
ruchu na ul. Sobieskiego. Po skończeniu tunelu pod torami będzie ono
miało strategiczne znaczenie w tej
części miasta, pozwoli upłynnić
zwiększony ruch na Sobieskiego i Jagiellońskiej. Pozostanie nam tylko
wprowadzenie zmian w ruchu na ul.
Parkowej w celu podniesienia bezpieczeństwa dla pieszych i kierowców. Takie rozwiązania przygotowujemy wspólnie z mieszkańcami naszego Ludwisina i Przystanku.

starosta legionowski
SCieszę się, że dzięki inwestycji
realizowanej przez powiat będzie w Legionowie bezpieczniej,
przybędzie bezpiecznych przejść
dla pieszych, pojawi się nowe
rondo, kierowcy będą mogli łatwiej zaparkować. Inwestycja nie
byłaby możliwa bez pomocy finansowej ze strony Miasta Legionowo. Jestem wdzięczny panu
prezydentowi i radnym Rady
Miasta za udzieloną pomoc.
Dzięki temu, iż udało nam się
uzyskać dofinansowanie również z tzw. „schetynówek” obciążenie finansowe dla miasta i dla
powiatu wyniosło tylko połowę
kosztów całej inwestycji.
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Fot. Paweł Zając

W

Most już gotowy!
zakończyłasięprzebudowamostunaKanaleBródnowskimwul.Kościelnejwwieliszewie.
wciąguczterechmiesięcypowstałcałkiemnowyobiektinżynieryjny.

ykonawca wyłoniony w przetargu firma Skanska S.A. został formalnie wprowadzony
na budowę 21 maja br. Już tydzień
później most został zamknięty dla ruchu i rozpoczęły się prace rozbiórkowe. Ruch samochodowy został poprowadzony objazdem, natomiast dla
pieszych wykonawca wybudował
kładkę, dzięki której nie musieli nadrabiać drogi. Było to ważne szczególnie ze względu na uczniów pobliskiej
szkoły podstawowej, nie wszystkich
bowiem rodzice dowożą samochodem.
Mimo nie zawsze sprzyjającej aury
prace na moście szły pełną parą i prowadzone były zgodnie z ustalonym
w umowie harmonogramem. Z końcem września nastąpił ich finał. Przeprawa w ul. Kościelnej to już siódmy
w ostatnich latach obiekt inżynieryjny
znajdujący na drogach zarządzanych
przez powiat legionowski, który został
poddany gruntownej przebudowie.
Warto było poczekać i przemęczyć
się te kilka miesięcy, podczas których
budowa powodowała utrudnienia
w ruchu. Nowy most jest szerszy
od swojego poprzednika, dzięki czemu możliwe było wybudowanie chodnika po jednej i ścieżki pieszo-rowerowej po jego drugiej stronie. Wydatnie
zwiększy to bezpieczeństwo pieszych
i rowerzystów, a zwłaszcza dzieci,
których droga do szkoły przebiega
przez most. Nowa jest cała jego konstrukcja, co sprawia, że o jego stan
techniczny możemy być spokojni
– jak zapewniają fachowcy – przez
najbliższe kilkadziesiąt lat.
Inwestycja przeprowadzona przez
powiat legionowski kosztowała blisko
milion złotych. Połowa tej kwoty została pokryta z dotacji uzyskanej z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa. W kosztach inwestycji partycypowała również Gmina Wieliszew.

Fot. Paweł Zając

Joanna KaJdanowicz

Robert Wróbel,
wicestarosta legionowski

Paweł Kownacki,
wójt gminy Wieliszew
Przebudowa mostu podniesie nie
tylko komfort dla kierowców, ale
szczególnie zapewni pieszym
i rowerzystom bezpieczny przejazd. Nie bez znaczenia dla
mieszkańców zwłaszcza z Łajsk
i Michałowa Reginowa jest fakt,
iż przez most prowadzi droga
dzieci do pobliskiej szkoły
i przedszkola.
Inwestycja to wręcz idealny przykład współpracy władz powiatu
i gminy, nie tylko w kwestiach finansowych, ale również funkcjonalności tego jakże ważnego
obiektu.

Jak bardzo most był oczekiwany pokazują ostatnie dni budowy, kiedy
mieszkańcy samowolnie usunęli
zapory z zakazem ruchu i przejeżdżali przez przeprawę. A mówiąc
serio, ul. Kościelna to jeden z głównych ciągów komunikacyjnych, łączących Legionowo z gminą Wieliszew. Z tego powodu inwestycja była realizowana pod szczególną presją czasu. Szczególny nadzór na nią
wynikał również z tego, że przy tej
drodze znajduje się szpital i trzy
szkoły.
Bardzo duża zmiana jakościowa, jaką przyniosła ta inwestycja, to poprawa bezpieczeństwa pieszych,
szczególnie w okresie zimowym.
Efekt ten osiągnęliśmy dzięki poszerzeniu istniejącego i dobudowaniu
po drugiej stronie mostu chodnika.
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Powiatowy Dzień Weterana
uroczystamszaświęta,złożeniekwiatówpodpomnikiemPolskiwalczącej,wizytawMuzeumHistorycznymwLegionowieorazudziałwwystępiechóruBelcanto.
TakwtymrokukombatanciznaszegopowiatuoddalihołdżołnierzompoległymnafrontachiiwojnyŚwiatowej.

S

tało się już tradycją, że Starostwo Powiatowe w Legionowie
wspólnie ze wszystkimi związkami i kołami kombatanckimi działającymi na naszym terenie organizuje Powiatowy Dzień Weterana
– święto tych, którzy z bronią w ręku stanęli w obronie granic Rzeczy-

Zegrze-50 podsumowane
18 września w siedzibie Legionowskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia
Ratunkowego odbyło się uroczyste podsumowanie ćwiczeń pod
kryptonimem ZEGRZE-50.

Ć

wiczenia symulujące wodowanie
samolotu odbyły się na Jeziorze
Zegrzyńskim 28 czerwca 2013 r.
Były to pierwsze tego typu ćwiczenia
w historii Polski. W przedsięwzięcie zaangażowane było 28 jednostek, wśród
których znalazły się służby ratownicze,
mundurowe oraz przedstawiciele samorządów. Łącznie w akcji wzięło
udział ponad 300 osób.
18 września przedstawiciele
wszystkich instytucji biorących udział
w ćwiczeniach zebrali się w siedzibie
LWOPR, aby wspólnie podsumować
przeprowadzoną akcję ratunkową.
Wśród osób przedstawiających wnioski po zakończonym zadaniu znaleźli
się przedstawiciele:
• Legionowskiego WOPR,
• Szkoły Głównej Służby Pożarniczej,
• Mazowieckiego Portu Lotniczego
Warszawa Modlin Sp. z o.o.
• Szkoły Ratownictwa Wojewódzkiej
Stacji Pogotowia Ratunkowego
i Transportu Sanitarnego MEDITRANS SPZOZ
• Gminy Nieporęt
• Gminy Wieliszew
• Komendy Powiatowej Policji w Legionowie
• Komendy Powiatowej Państwowej
Straży Pożarnej w Legionowie
• Lotniczego Pogotowia Ratunkowego

• Biura Operacji Antyterrorystycznych, Komendy Głównej Policji,
• Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego MEDITRANS SPZOZ,
• Dowództwa Garnizonu Zegrze
• Komisariatu Rzecznego Policji
w Warszawie
• Starostwa Powiatowego w Legionowie.
Wszyscy zgodnie stwierdzili, iż
ćwiczenia pod kryptonimem ZE-

GRZE-50 przebiegły w prawidłowy
sposób. Jedyny problem, jaki pojawił
się podczas akcji, dotyczył łączności,
poszukiwane są już jednak sposoby
na jego rozwiązanie.
Na zakończenie spotkania Starosta
Legionowski wręczył, w imieniu swoim i Marszałka Adama Struzika, podziękowania organizatorom i uczestnikom ćwiczeń.
MarTaŻMiJewSKa

pospolitej i jej obywateli. Tegoroczne obchody rozpoczęły się uroczystą mszą świętą zorganizowaną
w Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w.
św. Józefa Oblubieńca Najświętszej
Maryi Panny. Ksiądz Proboszcz Zenon Pawelak w kazaniu odniósł się
do bolesnych doświadczeń narodu
polskiego, który doświadczył okrucieństwa wojny. Podziękował także
kombatantom za podjęty trud walki
z okupantem.

Następnie uczestnicy uroczystości
udali się pod pomnik Polski Walczącej, gdzie wspólnie z Prezydentem
Miasta Legionowo oraz Wójt Gminy
Jabłonna złożyli wieniec oddając hołd
poległym.
Kolejnym punktem obchodów był
przejazd kombatantów do Muzeum
Historycznego w Legionowie. Zwiedzenie nowego pawilonu połączone
z przygotowaną przez pana Erazma
Domańskiego prezentacją pt. „Historia Militarna” pozwoliło przybyłym
przypomnieć sobie czasy I i II Wojny
Światowej i działań wojennych prowadzonych na terenie naszego powiatu.
Na koniec kombatanci udali się
do Ratusza Miejskiego w Legionowie,
gdzie wzięli udział w występie chóru
Belcanto pod batutą pana Marka Pawłowicza. Specjalnie stworzony program patriotycznych utworów wywołał duże poruszenie na sali. Gromkie
brawa nie miały końca i chór musiał
bisować. Podziękowania na ręce dyrygenta złożył Przewodniczący Powiatowej Rady Kombatantów przy Staroście Legionowskim pan Zdzisław Sokalski.
Md.
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Z nauką za pan brat
wprzedostatniweekendwrześniadopałacuwJabłonnieprzybyliciekawiświatamieszkańcy
powiatulegionowskiegonaXViijużzkoleiFestiwalnauki.

P

Dzięki akcji twórczość Tuwima poznawali również obcokrajowcy mieszkający w Legionowie.

Urodziny poety
Uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. Marii
Konopnickiej w Legionowie w dość nietypowy
sposób świętowali 119 urodziny Juliana Tuwima.
Nad niestandardowymi obchodami jubileuszu
urodzin poety patronat objął starosta legionowski.

119

lat temu 13 września 1894 r. na świat
przyszedł jeden z najwybitniejszych polskich poetów Julian
Tuwim. Większość z nas zna go
z wierszy dla dzieci, prawie każdy
zna „Lokomotywę”, „Słonia Trąbalskiego”, czy „Ptasie Radio”. Jednak
Tuwim pisał także dla dorosłych, a jego teksty są wykorzystywane często
przez artystów rewiowych i kabaretowych.
Z okazji 119 urodzin poety Renata
Sowińska wraz z młodzieżą z LO im.
Marii Konopnickiej w Legionowie postanowiła przybliżyć jego twórczość
mieszkańcom Legionowa. 13 września wybrali się do Błękitnego Cen-

rzez dwa dni każdy z gości,
począwszy od maluszków
do dorosłych, znalazł coś ciekawego dla siebie. Wielbiciele matematyki, chemii, botaniki, robotyki,
historii, genetyki czy wielu jeszcze
innych dziedzin mogli na własnej
skórze doświadczyć nauki przez zabawę. To były dwa dni pełne wrażeń, niesamowitych pokazów
i przedmiotów oraz widowiskowych
eksperymentów.
Zwiedzający mogli zapoznać się
ze sprzętem przeciw pożarniczym,
sprawdzić jak czują się skuci kajdankami przestępcy, przejść szybki
kurs rozpoznawania autentyczności
banknotów czy zobaczyć ręcznie
wykonane stroje etniczne. Zainteresowani aerodynamicznymi wynalazkami mogli wypróbować super eko-

nomiczny, trzykołowy pojazd zwany
„kropelką”. Na stoisku Legionowskiego Koła Robotyki można było
grać w piłkę nożną... robotami, nauczyć się lutować i drukować w 3D.
Dla żądnych rywalizacji Politechnika Śląska zorganizowała zawody robotów. Instytut Archeologii i Etnologii zaprezentował rekonstrukcję
twarzy na podstawie czaszki. Nie lada gratką dla najmłodszych była
wspinaczka na ściankę, pokaz działania wulkanu i lokomotywy parowej, instrukcja zasysania jajka
do butelki, robienia tęczowego mleka i skaczących jajek. Maluchy mogły też zaprowadzić do doktora swojego misia, podłączyć mu kroplówkę
czy dostać „receptę”.
Koło Naukowe Elektroniki i Technik Informacyjnych Ogród Botanicz-

ny PAN pokazało skomplikowane
związki między zwierzętami a roślinami, udowodniło również, że kropla
mętnej wody pod mikroskopem to tętniące życiem terytorium malutkich
stworzeń wodnych. Odwiedzający
mogli też przyjrzeć się inscenizacji
bitwy z udziałem piechurów i jazdy
konnej, spotkać liczne postacie z czasów minionej epoki i zobaczyć jak
tańczą menueta. Nie zabrakło również stoiska powiatowego, gdzie można było otrzymać atrakcyjne gadżety
powiatowe i wziąć udział w konkursie plastycznym dla najmłodszych.
To tylko kilka z prezentowanych
w tych dniach ciekawostek, a było ich
o wiele więcej. Tych, którzy przegapili to wydarzenie zapraszamy za rok.
MoniKaKoSewSKa

trum, w którym prosili osoby robiące
zakupy o przeczytanie na głos jednego z wierszy jubilata. Chętnych było
wielu. Czytali mali i duzi, młodzi i ci
trochę starsi, osoby znające twórczość
poety i tacy, którzy zetknęli się z nim
po raz pierwszy, jak np. pan pochodzący z Bangladeszu, który na co
dzień pracuje w Błękitnym Centrum.
Wszyscy zgodnie twierdzili, że takie akcje są bardzo potrzebne, bowiem w dzisiejszych czasach żyjemy
w wielkim pośpiechu i często zapominamy o tym, by na chwilę oderwać się
od codziennej gonitwy, aby poświęcić
ją na obcowanie z twórczością naszych rodaków.
MŻ

Skrzeszewskie imprezowanie
Kolejna edycja Festiwalu Aktywności Społecznej i Kulturalnej Sołectw, organizowanego przez Lokalną Grupę Działania
"Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego" odbyła się w tym roku w Skrzeszewie.

M

ieszkańcy powiatu tłumnie
przybyli 7 września na plac
przy OSP by wziąć udział
w imprezie połączonej również z dożynkami gminnymi Wieliszewa
i podsumowaniem plebiscytu „Nasz
Sołtys-Najlepszy Gospodarz”. Itegracja lokalnej społeczności, zaprezentowanie miejscowego rękodzieła
i kulinariów, a przede wszystkim
przedstawienie dorobku społecznego i kulturalnego poszczególnych sołectw było celem tej imprezy. Stoiska
kusiły zebranych wspaniałymi zapachami i niesamowitym, sielskim klimatem. Miło było popatrzeć na zaangażowanie uczestników i liczną publiczność, która aktywnie uczestniczyła zabawie.
W konkursie wzięło udział siedem
sołectw: Dąbrówka, Suchocin, Nieporęt, Wolica, Nowa Wieś, Popowo Par-

cele, Michałów-Reginów. Trzy odrębne kapituły, w której uczestniczył
również Członek Zarządu Powiatu
Janusz Kubicki, oceniały prezentację
stoiska, smaki, kuchnię regionalną
oraz występ sceniczny. Czwarta, równie ważna kapituła, składała się
z licznie zgromadzonej publiczności
i to jej głos zadecydował, że nagroda
specjalna trafiła do Suchocina. Laureatem konkursu zostało sołectwo
Wolica (gm. Radzymin) i to ono będzie gospodarzem przyszłorocznej V edycji Festiwalu Aktywności
Społecznej i Kulturalnej Sołectw.
Pośród licznych konkursów i wyróżnień, swoje miejsce znalazło też
wręczenie nagród w plebiscycie
„Nasz sołtys- Najlepszy Gospodarz
Powiatu Legionowskiego”. Jeden z finalistów drugiego etapu konkursu
na najlepszego sołtysa całego powia-

tu legionowskiego otrzymał z rąk
Starosty Legionowskiego Jana Grabca ufundowany przez niego laptop.
Zwycięzcą w kategorii „Sołectwo
do 500 mieszkańców” został Krzysztof Zakolski, z sołectwa Cupel w gminie Serock, a w kategorii „Sołectwo
ponad 500 mieszkańców” Jan Sołtys
z sołectwa Łajski w gminie Wieliszew.
O godzinie 18.00 impreza płynnie
przeszła w Dożynki Gminy Wieliszew. Po mszy św. dziękczynnej z poświęceniem plonów odbył się konkurs na najsmaczniejszą potrawę regionalną, znalazły się też atrakcje
i konkursy dla dzieci, a na koniec
wystąpiła gwiazda wieczoru – zespół Horyzonty. W Skrzeszewie nie
zabrakło również stoiska promocyjnego Powiatu Legionowskiego.
MKos
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Pamięci bohaterskich lotników
14wrześniawwólceradzymińskiejodbyłasięuroczystośćodsłonięciapomnika,poświęconego
załodzepolskiegobombowcaPzL.37Łośz16eskadry.Samolotzestrzelonyzostałpodczaswalki
zniemieckimiMesserschmittami7września1939roku.
nął na ziemię. Lotnicy zginęli w palącym się wraku.
Pomnik stanął w Wólce Radzymińskiej, w bezpośrednim sąsiedztwie
OSP. W uroczystości jego odsłonięcia
udział wzięła Kompania Reprezentacyjna Sił Powietrznych wraz z pocztem sztandarowym, orkiestra Sił Powietrznych z Dęblina, poczty sztandarowe: Ochotniczej Straży Pożarnej
z Wólki Radzymińskiej, Nieporętu
i Kątów Węgierskich, SP nr 1 im ppłk.
pilota Mariana Pisarka w Radzyminie, SP im. 28 Pułku Strzelców Ka-

niowskich w Wólce Radzymińskiej,
Gimnazjum im. Bohaterów Bitwy
Warszawskiej 1920 roku w Stanisławowie Pierwszym, SP im. Wojska Polskiego w Białobrzegach, SP im. Bronisława Tokaja w Nieporęcie, SP im.
Wandy Chotomskiej w Józefowie.
Hołd poległym pilotom oddali przedstawiciele władz gminnych i powiatowych, zaproszeni goście, mieszkańcy,
harcerze i zuchy ze Szczepu 14. Drużyn Harcerskich i Gromad Zuchowych Nieporęt.
nieporet.pl

Fot. UM Legionowo

S

amolot ppor. Władysława Kołdeja dowódcy załogi, kpr. Konrada
Pysiewicza, ppor. Wacława Cierpiłowskiego, kpr. Kazimierza Wielgoszewskiego. razem z dwoma innymi
bombowcami z 16 eskadry 7 września 1939 r. otrzymał zadanie wykrycia i zniszczenia dużych niemieckich
formacji pancerno-motorowych w rejonie Piotrkowa i Łodzi. Na wysokości
Radzymina „Łosie” zaatakowane zostały przez niemieckie Messerschmitty. Samolot dowodzony przez podporucznika Władysława Kołdeja ru-

Legionowo poruszone!

R

uch w każdej postaci: nauka
tańca, pokazy sztuk walki, fitness, maratony rowerowe oraz
prezentacja obrazu 3D to tylko niektóre atrakcje, jakie czekały
na mieszkańców Legionowa podczas
drugiej edycji „Akcji. Poruszenie!”.

15 września mieszkańcy Legionowa wspólnie bawili się pod ratuszem, przy Arenie Legionowo,
w parku Jana Pawła II, przed Domem Handlowym „Maxim” i w parku przy ul. Królowej Jadwigi.

Wieża widokowa otwarta
15 września uroczyście otwarta została wieża
widokowa w wieliszewskim kościele parafialnym.
Jej udostępnienie zwiedzającym było możliwe dzięki
wsparciu mieszkańców i władz samorządowych gminy.

W

Fot. UG Nieporęt

ieża to najwyższy punkt
w Wieliszewie, z którego rozciąga się widok na całą okolicę. Obiekt udostępniony jest dla osób
indywidualnych i grup zorganizowanych. Ze względów bezpieczeństwa
nie może na niej przebywać jednocześnie więcej niż 10 osób.
Zwiedzać ją można w niedzielę
i święta w godz. od 8.00 do 16.00.
W pozostałe dni zwiedzanie jest
możliwe po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie z Kancelarią Parafialną (z jednodniowym wyprzedzeniem) lub po skontaktowaniu się z Urzędem Gminy Wieliszew
w dniu zwiedzania. Zwiedzanie
dzwonnicy jest bezpłatne.
Pełną treść regulaminu zwiedzania można znaleźć na stronie
www.wieliszew.pl.
wieliszew.pl

T

rasę z Gąsiorowa do Serocka brzegiem Narwi oraz Jeziora Zegrzyńskiego pokonało 40 drużyn we
„współzawodnictwie” oraz 18 osób
w „swobodnym przemarszu”. Na trasie były dwa punkty kontrolne,

Promem do Szwecji
We wrześniu stuosobowa grupa seniorów z gminy
Jabłonna wzięła udział w rejsie po wodach Bałtyku
oraz poznała życie i kulturę Szwedów.

S

Fot. UMiG Serock

W sobotę 14 września
2013 r. odbył się pieszy
VI Wrześniowy Rajd
Pamięci. Na starcie
zjawiła się rekordowa
liczba uczestników. W
zeszłym roku było ich
ponad 90 osób, w tym
roku ta liczba wzrosła
do blisko 140.

Fot. Paweł Zając

Wrześniowy
Rajd
Pamięci

przy których drużyny odpowiadały
na pytania poświęcone w tym roku historii Serocka oraz 50-leciu Jeziora Zegrzyńskiego.
Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe certyfikaty piechura, a zdo-

bywcy pierwszych trzech miejsc
w poszczególnych kategoriach
„współzawodnictwa”, puchary i nagrody rzeczowe. Lista zwycięzców
znajduje się na www.serock.pl.
serock.pl

łuchacze jabłonowskiego Uniwersytetu III wieku wyruszyli
dwoma autokarami do Gdańska,
gdzie spędzili czas na indywidualnym
poznawaniu miasta. Z portu w Gdyni
popłynęli promem Stena Spirit
do Szwecji. Na promie na podróżnych
czekało wiele atrakcji w postaci urozmaiconych posiłków wieczorów kapitańskich oraz dancingu.
Drugi dzień wycieczki seniorzy
spędzili na zwiedzaniu szwedzkich

miast. Dzięki przewodnikom, którzy
oprowadzali dwie grupy turystów,
seniorzy z Chotomowa i z Jabłonny
poznali takie miasta jak: Karlskrona, Olandia oraz Kalmar. Po intensywnym dniu uczestnicy wyprawy
promem wrócili do kraju.
Organizatorem wycieczki Uniwersytetu III Wieku z terenu Gminy
Jabłonna było Gminne Centrum
Kultury i Sportu w Chotomowie.
jabłonna.pl
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Dane teleadresowe
ul. gen. Wł. Sikorskiego 11
05-119 Legionowo
centrala (kancelaria ogólna):
tel. 22 7640 100 (400)
www.powiat-legionowski.pl
starosta@powiat-legionowski.pl
wicestarosta@powiat-legionowski.pl
sekretarz@powiat-legionowski.pl
Godziny pracy:
poniedziałek - 8.00 - 18.00
wtorek - piątek - 8.00 - 16.00
Uwaga: Trzy ostatnie cyfry numeru
bezpośredniego, zaczynającego się
od „7640”, stanowią jednocześnie
numer wewnętrzny.
Sekretariat Starosty: w. 419, 469
tel. bezp. 22 7640 419, 22 7640 469
fax 22 7640 450
Rada Powiatu, Obsługa
Zarządu Powiatu: 22 7640 423
Sekretarz Powiatu: 22 7640 419
Skarbnik Powiatu: 22 7640 419
Radca Prawny: 22 7640 404
Powiatowy Rzecznik
Konsumentów: 22 7640 124
rzecznik@powiat-legionowski.pl
Porady konsumenckie, wnioski
o interwencje
Rzecznik Praw Klienta:
22 7640 124
rzecznikklienta@powiat-legionowski.pl
Wydział Architektury
Kancelaria 22 7640 530 (531)
Obsługa Gmin 22 7640 536
Centrum Informacji
Inwestycyjnej
22 7640 532 (533)
Naczelnik 22 7640 534
Z-ca Naczelnika 22 7640 535
Pozwolenia na budowę,
zgłoszenia robót nie wymagających
pozwolenia, pozwolenia
na rozbiórkę
Wydział Geodezji
Kancelaria 22 7640 122
Naczelnik 22 7640 116
Ewidencja gruntów gm. Serock
22 7640 106
Ewidencja gruntów gm. Nieporęt
22 7640 108
Ewidencja gruntów gm. Jabłonna
22 7640 109
Ewidencja gruntów gm. Legionowo
22 7640 110
Ewidencja gruntów gm. Wieliszew
22 7640 112
Gospodarka Nieruchomościami
22 7640 118 (119, 121)
Powiatowy Ośrodek
Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej
tel. 22 764 01 56,
tel./fax 22 784 38 29
Naczelnik 22 7640 160
Składnica map 22 7640 161
Zespół Uzgadniania
Dokumentacji 22 7640 111

Wydział Inwestycji i Drogownictwa
22 7640 512, 22 7640 513
Naczelnik 22 7640 514
Zajęcia pasa drogowego, budowa zjazdu z drogi, wydawanie pozwoleń
na przejazd pojazdów przekraczających wielkości określone w odrębnych przepisach

Paszporty i zaproszenia dla
cudzoziemców 22 774 33 90
ul. Piłsudskiego 41, 05-120 Legionowo
(budynek ratusza miejskiego)
Obsługa interesantów: przyjmowanie
wniosków paszportowych i o wydanie
zaproszenia: poniedziałek - 8.00 - 17.30
wtorek - piątek - 8.00 - 15.30

Wydział Komunikacji
SZYBKA I SPRAWNA
REJESTRACJA – umów się
telefonicznie: 22 764 01 57
fax 22 7640 150
Prawa jazdy 22 7640 113
Rejestracja pojazdów 22 7640 152
Rejestracja pojazdów dla podm.
gosp. 22 7640 114
Licencje, zezwolenia
i zaświadczenia na wykonywanie
krajowego transportu
drogowego, karty parkingowe,
stacje kontroli, ośrodki szkolenia
kierowców i in.
22 7640 193 (103)
Naczelnik 22 7640 115
Z-ca Naczelnika 22 7640 153
Godziny pracy:
poniedziałek - 8.00 - 17.30
wtorek - piątek - 8.00 - 15.30

Zespół ds. Zamówień Publicznych
22 7640 516
Kierownik 22 7640 525

Wydział Promocji i Rozwoju
Społecznego
Naczelnik 22 7640 594
Rzecznik prasowy 22 7640 505
Promocja, kultura 22 7640 595 (554)
Sport, stowarzyszenia i fundacje
22 7640 555
Zdrowie, stowarzyszenia i fundacje
22 7640 504 (593)
Turystyka 22 7640 554 (504)
promocja@powiat-legionowski.pl
zdrowie@powiat-legionowski.pl
jezioro@zegrzynskie.pl
Wydział Planowania i Rozwoju
22 7640 425 (426)
fundusze@powiat-legionowski.pl
Referat Zarządzania
Środowiskiem
22 7640 125, 22 7640 126
Kierownik 22 7640 123
Powiatowy Koordynator
ds. Łowiectwa 22 7640 125
dyżury w środy w godz. 9.00 - 13.00
pok. 125 na I piętrze
Referat Edukacji
22 7640 206
Kierownik 22 7640 218
Referat Zarządzania Kryzysowego
22 7640 417
Kierownik 22 7640 415
Wydział Administracyjno-Kadrowy
Kadry 22 7640 427 (477)
Naczelnik 22 7640 429
Wydział Obsługi
Naczelnik 22 7640 422
Informatyk 22 7640 412
Rzeczy znalezione, zbiórki
publiczne, sprowadzanie
zwłok z zagranicy 22 7640 471
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Referat Finansów i Budżetu
22 7640 508
Kierownik 22 7640 507
Wydział Księgowości
22 7640 510, 511
Główny Księgowy 22 7640 509

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

oragnizowanie opieki w rodzinach
zastępczych, organizowanie
i prowadzenie lub zlecanie
prowadzenia placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz sprawowanie nadzoru nad ich funkcjonowaniem

ul. Wł. Wolskiego 8
05-140 Serock
tel. 22 782 71 01
fax 22 782 74 98
wolskiserock@op.pl
wolski-serock.edu.pl

Dom Pomocy Społecznej
„Kombatant”
ul. Jagiellońska 71
05-120 Legionowo
22 766 45 00
dyżurna pielęgniarka wew. 108
fax 22 766 45 02
kombatantleg@poczta.onet.pl
Przeznaczony dla osób starszych,
w szczególności dla kombatantów.
Skierowanie na pobyt stały wydają
dyrektorzy ośrodków pomocy
społecznej, właściwi dla miejsca
zamieszkania osób zainteresowanych

Liceum Ogólnokształcące im. Marii
Konopnickiej w Legionowie
ul. Piłsudskiego 26
05-120 Legionowo
tel. 22 774 27 24, 22 784 40 42
fax 22 774 27 24
lo_konopnicka@wp.pl
konopnicka.eu.org

Poradnia PsychologicznoPedagogiczna w Legionowie
ul. Jagiellońska 2
05-120 Legionowo
tel./fax 22 774 38 14
poradnia@ppplegionowo.pl
www.ppplegionowo.pl
Placówka oświatowa świadcząca
pomoc psychologiczno-pedagogiczną
dla dzieci, młodzieży i ich rodziców
i wychowawców. Działalność
diagnostyczna, terapeutyczna
i doradcza z zakresu problematyki
psychologicznej, pedagogicznej
i logopedycznej.
Wydawanie orzeczeń i opinii.
Powiatowy Zespół Szkół i Placówek
Specjalnych w Legionowie
ul. Jagiellońska 69
05-120 Legionowo
tel./fax 22 774 27 63
zssleg@interia.pl
www.pzszsl.republika.pl

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

raTownicTwoMedYczne
Powiatowy Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych im.
Włodzimierza Wolskiego
w Serocku
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Pierwsze punkty KPR
Trzymecze,jednozwycięstwo,dwieporażki–todotychczasowydorobekKlubuPiłkiręcznej
Legionowo,beniaminkaPGniGSuperligi.naszzespółzapowiadawalkęojaknajwyższąpozycję.
grali ją tylko jedną bramką.
Dwubramkową porażką zakończyło się kolejne spotkanie z KS Azoty
Puławy. Tym razem do przerwy legionowianie przegrywali tylko trzema
bramkami. W drugiej odsłonie zagrali lepiej i wygrali tę część jedną bramką. Ostateczny wynik 28: 26 dla gospodarzy z Puław.
Do trzech razy sztuka. Właśnie
w trzeciej kolejce podopieczni Jarosława Cieślikowskiego pokonali medalistę poprzedniego sezonu MMTS Kwidzyn 30: 29. W pierwszym meczu
przy własnych kibicach, w Arenie Le-

gionowo, szczypiorniści niesieni dopingiem uzyskali przewagę trzech
bramek po pierwszej połowie. Twarda, wyrównana walka toczyła się także w drugiej odsłonie, którą dwoma
bramkami wygrali goście. Ważny jest
jednak ostateczny wynik, a jednobramkowe zwycięstwo dało pierwsze
dwa punkty.
Jak zapowiadają zawodnicy i trener
– to dopiero początek twardej walki,
która ma dać kibicom jeszcze wiele
okazji do radości w tym sezonie.

Fot. Dominik Buze

P

ierwsze koty za płoty – tak można określić początek pierwszego
w historii piłki ręcznej w Legionowie sezonu w najwyższej klasie
rozgrywkowej w Polsce. W pierwszym meczu legionowianie spotkali
się na wyjeździe ze Stalą Mielec. Nasi
zawodnicy zapłacili „frycowe” ulegając przeciwnikom 24: 33. Po dobrym
początku bardziej doświadczeni mielczanie osiągnęli przewagę, dokumentując ją kolejnymi bramkami.
Do przerwy prowadzili sześcioma
bramkami. Druga połowa była bardziej wyrównana, legionowianie prze-

MiroSŁawPacHuLSKi

Bezkompromisowi
czasemsłońce,czasemdeszcz
– takmożnapodsumować
dotychczasoweosiągnięcia
KlubuSportowegoLegionovia
w drugiejlidzepiłkarskiej.

P

Brąz na Mistrzostwach Polski Judo Masters

Wygrana w Bobolicach
Siódmego października Siódemka SK Bank Legionovia
inauguruje nowy sezon. Na początku rozgrywek dziewczyny
wydają się być w dobrej formie.

P

odopieczne trenera Macieja Kosmola przygotowują się do sezonu uczestnicząc m.in. w turniejach towarzyskich. Jednym z nich był
Energa Cup Bobolice 2013, rozgrywany dla uczczenia pamięci Agaty Mróz
– Olszewskiej. Legionowianki wygrały tę silnie obsadzoną imprezę, pokonując Budowlanych Łódź 3: 2, PTPS

Kurier

Fot. Dominik Buze

odopieczni Marka Papszuna co
prawda plasują się w dolnej połowie tabeli, ale z niewielka stratą do podium. To dopiero początek
rozgrywek. Legionovia do tej pory
bezkompromisowo wygrywała lub
przegrywała. Dopiero ostatnio, nomen omen przy padającym deszczu,
zremisowała w Suwałkach z Wigrami.
Mamy nadzieje, że w w dalszej części sezonu dla naszych piłkarzy częściej będzie świecić słońce. Także dosłownie.
PM

Piła 3: 0 i ponosząc jedną porażkę
z Pałacem Bydgoszcz.
Oby to zwycięstwo było zapowiedzią sukcesów w nadchodzącym sezonie. Specjalne podziękowania zespół przekazał dla kibiców, którzy zawitali ze swoim zespołem aż pod Koszalin.
ŚwP

U

dany występ w Mistrzostwach
Polski Judo Masters zawodnika Legionowskiego Towarzystwa Sportowego trenującego w CSP
i Sekcji Judo w Wieliszewie. W rozegranych w sobotę 14 września w Sobótce mistrzostwach Jacek Rathe,
startujący w kategorii do 90 kg M4
(45-50 lat), wywalczył brązowy medal.
Sukces jest warty podkreślenia,
ponieważ kategoria, w której startował Jacek była najliczniejsza.
W trzech stoczonych pojedynkach
zaprezentował wysoką formę, którą
szczególnie zaimponował w walce

o brązowy medal, którą wygrał stosując bardzo efektowny rzut oceniony przez sędziego na Ippon (najwyższa punktacja w judo). Na matach
w Sobótce stanęło ponad 150 zawodników z Polski, Czech, Słowacji, Austrii i Wielkiej Brytanii, co jest swoistym rekordem w dotychczasowej
historii polskiej imprezy.
Życzymy dalszych sukcesów i dużego zapału do treningu pod okiem
kadry trenerskiej LTS Legionowo
i Sekcji Judo z Wieliszewa.
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