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Lipiec – Strefa Gier

Powiat legionowski to przyjazne miejsce do życia. Potwierdzają to kolejne niezależne badania.

J

ednym z nich jest ranking prezydentów miast tygodnika
„Newsweek”,
prowadzony
od 2008 roku. W rywalizacji biorą
udział prezydenci 106 spośród 107
prezydenckich miast Polski. Wyłączona jest z niej Warszawa. Twórcy rankingu uznali, że powinna konkurować z innymi stolicami europejskimi,
a nie na lokalnym gruncie. W składzie jury znaleźli się w tym roku
znawcy spraw samorządowych: dr
Adam Aduszkiewicz (Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej), prof. Paweł Swianiewicz (Uniwersytet Warszawski), dr Cezary Trutkowski (Uniwersytet Warszawski) i prof. Grzegorz Gorzelak (Uniwersytet Warszawski), a także Ryszard Holzer jako
przedstawiciel redakcji tygodnika
„Newsweek Polska”.
W tegorocznym zestawieniu wysoką siódmą lokatę zajął prezydent stolicy naszego powiatu Roman Smogorzewski. Gospodarz Legionowa wyprzedził m.in. prezydentów Katowic,
Rzeszowa, Zielonej Góry oraz jednego
z wieloletnich liderów rankingu
– prezydenta Gdyni Wojciecha
Szczurka. Warto dodać, że tegoroczna
lokata prezydenta Smogorzewskiego
to awans dla Legionowa – w ubiegłym
roku był poza finałową piętnastką. To,
wbrew pozorom, ważna informacja
dla mieszkańców. Pokazuje, że zarówno inni miejscy włodarze, jak i eksperci zajmujący się samorządem, wysoko oceniają jakość sprawowania
urzędu przez gospodarza powiatowej
stolicy, która przekłada się na jakość
życia w mieście i powiecie.
Sukces Smogorzewskiego to niejedyne niezależne badanie, które pokazuje, że mieszkańcy powiatu legionowskiego żyją w miejscu gwarantującym
komfort życia. Przypomnijmy, że
w ubiegłym roku Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (MRR) opublikowało
wyniki przeprowadzonego przez siebie badania, porównującego pod tym
względem polskie powiaty. Aby sprawdzić, w których powiatach i miastach
na prawach powiatu występuje najwyższy współczynnik wzrostu jakości
życia, MRR zleciło przeprowadzenie
badania HDI. Indeks HDI (wskaźnik
rozwoju społecznego) to miernik, który uwzględnia przede wszystkim te
elementy życia, które nie są brane
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W lipcu Powiatowa Instytucja Kultury w Legionowie zaprasza dzieci
i młodzież do LETNIEJ STREFY GIER.
Obok siedziby przy ul. Sowińskiego 15 w specjalnie przystosowanym
ogródku przez cały miesiąc będzie
możliwość spędzenia czasu przy tradycyjnych i współczesnych grach
planszowych. Ogródek będzie czynny
w godzinach pracy Powiatowej Biblioteki Publicznej (godz. 11-19), w której
będzie można wypożyczać gry.
Ponadto w ramach obchodów Roku
Kolberga 16 lipca 2014 r. w godz. 1014 odbędą się warsztaty (realizowane
we współpracy ze Stowarzyszeniem
„W centrum”), zatytułowane SIĘGNIJ
PO OSKARA! W bezpłatnych warsztatach (liczba miejsc ograniczona) mogą wziąć udział dzieci w wieku 6-13
lat. Zgłoszenia można wysyłać na
e-mail: stowarzyszeniewcentrum@
gmail.com do 11 lipca 2014 r.

Sierpień – Książka na plaży

przy wyliczaniu PKB, tzn. zdrowie, dostęp do wiedzy i edukacji. Obliczenie
HDI pokazało, w jaki sposób jednostki
administracyjne rozwijają się w porównaniu do innych, jakie są mocne
i słabe strony tych jednostek i jakie powinny być w związku z tym priorytety
władz samorządowych.
Przeprowadzone badanie pokazało,
że Powiat Legionowski znajduje się
wśród powiatów o bardzo wysokim
wskaźniku rozwoju społecznego, plasując się tym samym na dziesiątym
miejscu w rankingu na 379 powiatów
w Polsce. Wyżej znalazły się jedynie takie miasta jak Warszawa, Kraków czy
Sopot oraz powiaty piaseczyński,
pruszkowski i warszawski-zachodni.
W tyle natomiast został Wrocław, Olsztyn, Gdańsk i wiele innych. Warto
wspomnieć także, że w porównaniu
z poprzednim badaniem, dotyczącym
roku 2007, powiat legionowski awansował w rankingu o trzy miejsca. Oznacza to, że nasz region wciąż się rozwija
z korzyścią dla jego mieszkańców.
PiJo

W sierpniu zapraszamy do letniej
mobilnej wypożyczalni, która będzie
działała pod hasłem KSIĄŻKA NA
PLAŻY w dni roboczne w godz. 11-17:
4-8 sierpnia 2014 r. – na plaży
600-lecia w Wieliszewie,
11-14 sierpnia 2014 r. – na dzikiej
plaży w Nieporęcie,
18-22 sierpnia 2014 r. – na plaży
miejskiej w Serocku.
Na zakończenie letniego sezonu czytelniczego w sobotę 23 sierpnia 2014 r.
w godz. 16-18 w parku miejskim
obok legionowskiego ratusza
odbędzie się kolejna edycja akcji
CZYTANIE W PLENERZE. Wśród
uczestników zostaną rozlosowane
upominki-niespodzianki.
Więcej informacji można uzyskać
pod numerem telefonu:
(22) 774 21 44 lub mailem: pik.legionowo@wp.pl oraz na www.facebook.com/powiatowa.instytucja.kultury.

Karty parkingowe
na Sowińskiego
Od 1 lipca 2014 roku karty parkingowe dla osób
niepełnosprawnych będą wydawane w Powiatowym Zespole
ds. Orzekania o Niepełnosprawności przy ul. Sowińskiego 4
w Legionowie.

D

o końca czerwca osoby niepełnosprawne by odebrać kartę
parkingową musiały udać się
do starostwa do wydziału komunikacji. W związku ze zmianą przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym od 1 lipca formalności te nale-

Wakacyjny powiat

ży załatwiać w Powiatowym Zespole
ds. Orzekania o Niepełnosprawności (PZON). W naszym powiecie
PZON mieści się w budynku przychodni NZOZ „Legionowo” przy ul.
Sowińskiego 4 w Legionowie.
Istotne jest, że karty parkingowe
wydane przed zmianą przepisów zachowują ważność do dnia określonego jako data ważności karty, nie
dłużej jednak niż do dnia 30 listopada 2014 r. Ewentualne pytania można kierować do pracowników powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności, tel. 22 767 07 69.
ADK

Trwa letni konkurs „Powiat Legionowski – 4 pory roku w obiektywie”.
Dla tych, którzy choć część wakacji
spędzą na terenie naszego powiatu
zachęcamy do nadsyłania fotografii
na: konkurs@powiat-legionowski.pl
(formularz i regulamin dostępny
na www.powiat-legionowski.pl).
Na portalu: jezioro.zegrzynskie.pl
w zakładce „WYDARZENIA” znajduje się lista zaproszeń do udziału
w ciekawych imprezach. Jest tam
również baza miejsc, które warto odwiedzić.
Czekamy również na zdjęcia z wycieczek szlakiem Polski Walczącej
po miejscach historycznych.
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Dzieci mówią...
Co to jest ponton? Co to są płetwy? – te pytania zadaliśmy przedszkolakom z Niepublicznego Przedszkola
Sióstr Urszulanek, ul. Ks. J. Schabowskiego 4, 05-120 Legionowo. Wychowawczyni: Magdalena Neuman

Anastazja Lubelska
Co to jest ponton?
– ja kiedyś byłam na pontonie i zjeżdżałam na takim
kółku aż na dół. Zjeżdżałam sama i się nie bałam.
Co to są płetwy?
– płetwy to są takie buty do pływania. Ja nie miałam ich na nogach. Są płetwy dla dzieci i dla dorosłych. Ja nie potrzebuję płetw bo mam specjalne buty do pływania. Jak się założy takie płetwy to wcale
szybciej się nie płynie, bo trzeba machać nogami.

Ania Skrobot
Co to jest ponton?
– ja kiedyś byłam w aquaparku i zjeżdżałam
na takim pontonie. Ja na takiej zjeżdżalni zjeżdżałam z mamą na pontonie. Taki zjazd trwał
krótko. To nie jest bardzo bezpieczne. Tam jest
takie światełko zielone i czerwone. Jakiś pan zjechał na czerwonym walnął mojego brata w plecy.

Gabrysia Lisiecka
Co to są płetwy?
– ja kiedyś widziałam w telewizorze u babci, jak
oglądałam bajkę, wilka, który miał takie
niebieskie płetwy i on chciał złapać zająca. Nie
złapał go, bo zajączek był sprytny i uciekał. Wilk
zamiast zająca złapał kaczkę. Wilka złapała
policja wodna, a zajączek sobie spokojnie pływał.

Co to są płetwy?
– ja widziałam raz taki film, w którym nurek
nurkował w takich płetwach i robił rekinom
zdjęcia. Nurek był w klatce. Nurek nie jest
w stanie dogonić rekina w takich płetwach.
Kiedyś chciałabym założyć płetwy i nurkować
np. w jeziorze, na basenie.

Ignacy Zagajewski
Co to jest ponton?
– ponton to taka łódka napompowana. Ona jest
duża i z gumy. Ponton służy do przewożenia
różnych ciężkich rzeczy.

Zosia Trajer
Co to jest ponton?
– ja kiedyś miałam taki mały ponton i małe wiosło i sobie pływałam na Mazurach. Opalałam tam
się też. Można na nim pływać ile się chce. Jakby
z takiego pontonu zeszło powietrze to by człowiek
się utopił. Ja nie, bo umiem pływać żabką. Uczyli
mnie moi rodzice. Na pontonie pływałam sama.
Co to są płetwy?
– płetwy to są jakby takie buty, które wyglądają
jak nogi kaczki i można w nich nurkować.

Patryk Kwiecień
Co to jest ponton?
– na pontonie można pływać. Ja pływałem na nim
nad morzem. Żeby na nim pływać trzeba założyć
kamizelkę, moja miała zielony kolor. Byłem
nad morzem z mamą, tatą i bratem. Nad morzem
można popłynąć na drugą stronę i jeść lody
na pontonie.

Co to są płetwy?
– w płetwach na dnie można zbierać muszelki. Ja
tego nie robiłem, ale mój tata chyba robił z kolegą.
Ja to widziałem, ale nie bałem się o tatę. On złapał
rekina w Polsce, tam gdzie moi dziadkowie
mieszkają, ale nie wiem gdzie to jest. Tam są fajne
rekiny, sztuczne by kogoś straszyć. Ja kiedyś
na basenie nie słuchałem taty i rozciąłem sobie
palec. Jak przyjechaliśmy do domu to tata założył
mi plaster, a potem dał mi batonika.

Słowniczek
turystyczny
PONTON – nadmuchiwana łódź
o płaskim dnie. Poprawnie wykonany ponton składa się z czterech
pompowanych komór – dwóch burt
i części dziobowej oraz kila. Odpowiedni profil zapewnia uniesienie
części dziobowej oraz ukształtowanie dna. Ma to decydujący wpływ
na sposób zachowania się pontonu
podczas wysokiej fali oraz
przy szybkim przemieszczaniu
przy użyciu silnika spalinowego.
PŁETWY – służą do sprawnego
poruszania się w wodzie lub
pod wodą, dając dodatkową siłę
napędową.
Typy płetw:
• kaloszowe
zakładane na gołą stopę
• regulowane
zakładane na but nurkowy
gumowo-neoprenowy
Oprócz tego możemy wyróżnić
płetwy treningowe:
• dla pływaków (krótsze
i twardsze),
• dla nurków bezdechowych
(dłuższe od zwykłych),
• do pływania szybkiego (długie).
Płetwy mogą być gumowe,
plastikowe lub z innych materiałów
i stanowić połączenie wszystkich
wymienionych. Pływanie
w płetwach wymaga wolniejszych
ruchow niż bez płetw i w zależności
od doboru odpowiedniej siły mięśni
nóg. Dobrze dobrane do rodzaju
aktywności płetwy poprawią
efektywność pływania, nie będą
powodowały uciążliwych skurczy
i nie powinny obcierać nóg.

Z dziećmi rozmawiał
Marcin Dembowski
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Miliony na drogi
Kolejne powiatowe inwestycje w gminie nieporęt zostały skonsultowane z mieszkańcami. w tym roku powiat planuje wydać na przebudowę
nieporęckich dróg 7 milionów złotych.

Konsultacje z mieszkańcami to standard
przy powiatowych inwestycjach. W spotkaniu
w Izabelinie uczestniczył z ramienia powiatu
wicestarosta legionowski Robert Wróbel.

JoAnnA KAJDAnowIcZ

Kościelna – dofinasowanie już pewne!
Pod koniec czerwca decyzja o dofinansowaniu tegorocznej przebudowy ulicy Kościelnej
w gminie Wieliszew została sformalizowana. Przedstawiciele Powiatu Legionowskiego podpisali
z Wojewodą Mazowieckim umowę wykonawczą.

R

oboty budowlane trwają już
od ponad miesiąca. Przypomnijmy, że wykonawca wszedł
na plac budowy w ostatniej dekadzie
maja. Niemniej jednak formalności
związane z pozyskaniem przez powiat dofinansowania z Narodowego
Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój trwały nieco dłużej,
gdyż decyzje są tu zatwierdzane
na najwyższych, ministerialnych
szczeblach.

– Prace postępują zgodnie z harmonogramem. Jesteśmy w stałym
kontakcie z mieszkańcami za pośrednictwem pracowników wydziału
inwestycji i kierownika robót. Zachęcam do zgłaszania nam na bieżąco
wszelkich uwag odnośnie przebiegu
prac. To pozwoli nam na bieżąco reagować na zgłaszane kwestie. – mówi Robert Wróbel, wicestarosta legionowski.
Umowa podpisana z wojewodą dotyczy dofinansowania zadania inwe-

stycyjnego pod nazwą „Przebudowa
drogi powiatowej nr 1818W ul. Kościelna w Gm. Wieliszew na odcinkach: od km 0+000 do km 1+770
(z wyłączeniem mostu na Kanale
Bródnowskim i skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 632) oraz
od km 3+200 do km 4+010 do skrzyżowania z drogą wojewódzką
nr 631”. Całkowity koszt inwestycji
to 3 613 210,68 zł. Dotacja z budżetu
państwa w ramach NPPDL wyniesie 1 806 605 zł, a 800 000 zł dołoży
Gmina Wieliszew.
W ramach przebudowy blisko
2,5 km odcinka drogi powstanie nowa nawierzchnia, przebudowane zostaną chodniki i ciągi pieszo-jezdne.
Tam, gdzie to konieczne, zostaną położone nowe chodniki. W ramach poprawy bezpieczeństwa wprowadzona
zostanie nowa organizacja ruchu,
która kładzie nacisk na poprawę bezpieczeństwa uczniów pobliskich
szkół. Przy każdej z nich przy przejściach dla pieszych zostaną ustawione sygnalizatory z sygnalizacją
ostrzegawczą.
JK

Fot. Paweł Zając

Fot. Paweł Zając

S

ygnalizacja świetlna na ul. Izabelińskiej już działa, a przebudowa mostu na ul. Brukowej wystartowała. Tylko te dwa zadania to
milion złotych z budżetu powiatu legionowskiego. Na ten rok powiat zaplanował jeszcze przebudowę ulic
Małołęckiej i Szkolnej w Izabelinie
oraz Królewskiej i Zwycięstwa w Nieporęcie.

Postulaty mieszkańców dotyczyły
przede wszystkim przebudowy pozostałego, kilkusetmetrowego odcinka
ul. Szkolnej, od szkoły do ul. Wrzosowej oraz poprawy oświetlenia na
skrzyżowaniu ulic Izabelińskiej
i Szkolnej. Dokończenie modernizacji Szkolnej będzie uzależnione
od możliwości pozyskania środków
zewnętrznych przez powiat na tę inwestycję. Jeśli zaś chodzi o doświetlenie skrzyżowania, wójt Sławomir M.
Mazur obiecał sprawę przeanalizować i podjąć odpowiednie działania.
Natomiast wicestarosta obiecał, że
w ramach tegorocznej inwestycji zarówno na skrzyżowaniu Izabelińska/Szkolna, jak i Izabelińska/Małołęcka zostaną zamontowane tzw. „kocie oczka”, czyli odblaskowe elementy w osi i krawędzi jezdni, które poprawiają widoczność.
Prace na 400-metrowym odcinku
Małołęckiej i na ul. Szkolnej, na której przewidziano również budowę
parkingów przy szkole, właśnie się
rozpoczęły. Przebudowa Królewskiej
i Zwycięstwa są następne w kolejności. Tu roboty rozpoczną się zapewne
pod koniec wakacji. Ich zakres będzie
zależał od cen, jakie powiat uzyska
w przetargu. Termin składania ofert
upływa 3 lipca.

Podczas spotkania konsultacyjnego mieszkańcy
mogli zapoznać się z projektem przebudowy
i uzyskać wyjaśnienia od pracownika wydziału
inwestycji starostwa.

Robert Wróbel, wicestarosta legionowski
Konsultacje społeczne nie kończą naszego kontaktu z mieszkańcami, jeśli chodzi o inwestycję. Jesteśmy otwarci na wszelkie opinie i uwagi również podczas
trwania prac. Zachęcam więc do kontaktu z naszym wydziałem inwestycji oraz
kierownikiem budowy.
Priorytetem jest dla nas bezpieczeństwo. Już na etapie projektowania planujemy
odpowiednie dla danego miejsca urządzenia bezpieczeństwa. Na Izabelińskiej
zbudowaliśmy już ostrzegawczą sygnalizację świetlną, a na kolejnych skrzyżowaniach tej ulicy podczas tegorocznej przebudowy chcemy zamontować tzw.
„kocie oczka”, które poprawią widoczność po zmroku.

Kurier
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Rondo zgodnie z planem
Pozwolenie na budowę ronda na skrzyżowaniu ulic Partyzantów i Kisielewskiego
na granicy Chotomowa i Jabłonny zostało wydane 17 czerwca.

Zbigniew Garbaczewski, radny gminy Jabłonna
Chodnik wraz ze ścieżką rowerową wzdłuż ulicy Chotomowskiej połączy Jabłonnę z Chotomowem. Dzięki temu rozwiązaniu dzieci będą miały zapewnioną bezpieczną drogę do szkoły, a dorośli będą mogli przesiąść się z samochodów na rowery. Odseparowanie ruchu pieszego i rowerowego od samochodów jest zawsze
korzystne dla bezpieczeństwa „słabszych” użytkowników drogi. Uważam, i nie jestem w tym odosobniony, że konieczne jest kontynuowanie tego zadania na całym odcinku od ronda przy nowej szkole do centrum Chotomowa tak, aby dzieci
po obu stronach ulicy Partyzantów mogły bezpiecznie się przemieszczać. Liczymy, że pierwszy odcinek chodnika uda się wykonać jeszcze w tym roku.

S

ną 14 m. Szerokość jezdni na skrzyżowaniu wyniesie 6 metrów. Na dojazdach do ronda zaprojektowane zostały
azyle dla pieszych o szerokości 2,5 metra. Ponadto w ramach robót zostanie
wykonana nowa jezdnia, chodniki
(ciągi pieszo–rowerowe) wokół ronda
o szerokości 2,5 – 3,5 m, dwie zatoki
autobusowe, oświetlenie drogowe, odwodnienie drogi, zjazdy obsługujące
przyległe nieruchomości i urządzenia
bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Po zakończeniu prac będzie wdrożona nowa organizacja ruchu. W ramach
zadania zostanie także wykonany
chodnik na odcinku od projektowanego ronda do cmentarza w Jabłonnie.

Inwestycja jest współfinansowana przez Gminę Jabłonna.
Umowa z wykonawcą inwestycji
została podpisana jeszcze w czerwcu,
natomiast termin wprowadzenia go
na budowę został ustalony na początek lipca. Proces inwestycyjny przebiega bez zakłóceń, zgodnie z planami powiatu. Zakończenie robót budowlanych jest planowane na koniec
wakacji, więc rondo, chodnik i urządzenia bezpieczeństwa będą gotowe
przed początkiem nowego roku szkolnego. Jest to szczególnie ważne dla
mieszkańców gminy z uwagi na budowaną przy tym skrzyżowaniu szkołę podstawową. Według deklaracji
wójt Jabłonny Olgi Muniak obiekt ma
zostać oddany do użytkowania z końcem lipca 2014 r., a od 1 września naukę rozpoczną tam uczniowie szkoły
podstawowej w Chotomowie.
W połowie czerwca ze starostą legionowskim Janem Grabcem spotkali
się radni gminy Jabłonna Mariusz
Grzybek i Zbigniew Garbaczewski
oraz przedstawicielka rady rodziców

drogi. Jan Grabiec obiecał przeanalizowanie możliwości wykonania tej inwestycji. Konieczne będzie sprawdzenie, czy ciąg pieszy zmieści się pasie
drogi powiatowej, czy nie ma tam kolizji z infrastrukturą techniczną i czy
budowa chodnika na tym odcinku nie
będzie się wiązać z koniecznością pozyskania gruntów od prywatnych
właścicieli.
W związku z planowanymi pracami budowlanymi prosimy mieszkańców powiatu, którzy korzystają z tej
drogi, o ostrożną jazdę.
JoAnnA KAJDAnowIcZ

Tunel otwarty
nareszcie! Po wielu latach budowy, po miesiącach
oczekiwań na otwarcie, tunel pod torami na
legionowskim Przystanku zaczął służyć mieszkańcom.

Fot. Paweł Zając

łużby inwestycyjne powiatu odebrały decyzję zezwalającą na realizację inwestycji (tzw. ZRID),
polegającej na przebudowie zwykłego
skrzyżowania na rondo. Decyzja ma
rygor natychmiastowej wykonalności, co oznacza, że bez zwłoki można przystąpić do wykonania robót.
Tego samego dnia powiat rozstrzygnął przetarg na wykonawcę przebudowy. Najkorzystniejszą ofertę złożyła
firma Skanska S.A. za kwotę 1.354.868,31 zł. Zakres planowanych prac obejmuje budowę skrzyżowania skanalizowanego o ruchu okrężnym. Rondo będzie miało średnicę zewnętrzną 30 metrów i wewnętrz-

ze szkoły podstawowej w Chotomowie
Aneta Mrozek. Przekazali staroście
wniosek, podpisany przez blisko 400
mieszkańców gminy, o wybudowanie
chodnika po zachodniej stronie ulicy
Partyzantów pomiędzy centrum Chotomowa a skrzyżowaniem z Kisielewskiego. Podpisy pod wnioskiem
do władz powiatu, oprócz obecnych
na spotkaniu ze starostą, zbierały
radna Monika Jezierska i Eliza Klimek, która przez wiele lat była aktywną członkinią rady rodziców
w chotomowskiej szkole.
Obecnie ciąg pieszo-rowerowy
przebiega jedynie po drugiej stronie

Mariusz Grzybek,

radny gminy Jabłonna
Budowa ronda przy nowym kompleksie edukacyjnym CEKS na pograniczu Jabłonny i Chotomowa, od samego początku była oddolną inicjatywą mieszkańców i radnych. Podczas zakończenia poprzedniego roku szkolnego wraz z radnymi Moniką Jezierską, Agatą Lindner i Zbigniewem Garbaczewskim zebraliśmy około 600 podpisów.
W tym ruchliwym miejscu przy szkole w głównej mierze będą poruszać się dzieci, nie potrafiące przewidzieć niebezpieczeństw i zagrożeń na drodze. Dlatego obowiązek zapewnienia płynnego i bezpiecznego ruchu spoczywa na nas – dorosłych.
Rondo umożliwi również skomunikowanie CEKS z ul. Kisielewskiego, co spowoduje już w kolejnej kadencji rozbudowę
tego obiektu o nowe gimnazjum, a w następnych etapach o halę sportową i dom kultury.
Dziękujemy władzom powiatu za wprowadzenie tej inicjatywy w życie i sprawną jej realizację, która w okresie wakacyjnym będzie zwieńczona wybudowaniem ronda wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Liczymy na kontynuowanie dobrej współpracy na linii mieszkańcy – starostwo powiatowe. Dziękujemy również wszystkim mieszkańcom i radnym
powiatu, którzy razem z nami starali się o powstanie ronda przy szkole oraz bezpiecznego ciągu pieszo-rowerowego z Jabłonny do Chotomowa.

P

rzypomnijmy, że w poprzednim numerze „Kuriera” opisaliśmy skandal związany z wybudowaną, ale wciąż nie oddaną
do użytku przeprawą pomiędzy
ulicami Krakowską i Al. Róż. Mimo
że tunel był gotowy, przez wiele
miesięcy kierowcy nie mogli z niego korzystać. Opisaliśmy także inne problemy związane z inwestycją
PKP, m.in. brak przepraw dla niepełnosprawnych, nieczynne windy,
wieloletnie opóźnienia... Z tymi
problemami będziemy musieli
zmagać się jeszcze przez jakiś
czas. Poprawki zapewne będą musiały wziąć na siebie samorządy.
Na szczęście kłopoty z tunelem
już za nami. Przeprawa na razie

dobrze służy kierowcom. Niestety,
tylko kierowcom, gdyż piesi nie
mogą korzystać z tunelu, chociaż
po obydwu stronach są chodniki,
w tym z jednej strony całkiem szeroki. Zapewne, gdy pas drogowy
w tunelu zostanie przekazany
przez PKP samorządowi (raczej powiatowemu), można będzie się pokusić o zmiany, które doprowadzą
do wybudowania barierek i dopuszczenia ruchu pieszego z jednej strony. Takie wąskie chodniki
są np. na wiaduktach wybudowanych przez PKP.
Na razie korzystajmy z głową
z tunelu.
MIroSłAw PAchuLSKI
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Szlak spod znaku „Polski Walczącej”
Ponad 160-kilometrowy Turystyczny Szlak Patriotyczny „Polski walczącej” - pierwszy na Mazowszu i jeden z niewielu
w kraju tego typu projekt ruszył 9 czerwca. unijne środki pozwoliły na wyposażenie go w multimedia, które
uatrakcyjniają wędrówkę.
Uroczystość
Otwarcie Turystycznego Szlaku Patriotycznego „Polski Walczącej” Powiat Legionowski i miasto Legionowo
świętowały 9 czerwca. Uroczystości
rozpoczęły się na legionowskim rynku, gdzie starosta Jan Grabiec, prezydent Roman Smogorzewski wraz
z przedstawicielami środowiska kombatanckiego odsłonili jedną z tablic
informacyjnych Szlaku.
Następnie uczestnicy przenieśli się
na osiedle Nowopol, gdzie znajduje
się pomnik poświęcony ofiarom hitlerowskiego terroru rozstrzelanym
w tym miejscu podczas powstania
warszawskiego. Nowopol jest jednym

z punktów Szlaku. Po złożeniu kwiatów pod pomnikiem uczestnicy uroczystości przenieśli się do legionowskiego ratusza, gdzie odbyło się widowisko historyczno-muzyczne. Podczas spektaklu wspomnieniami
z okresu wojny w 1939 r., okupacji
i powstania warszawskiego podzielili
się Apolonia Cudna-Kowalska (jako
łączniczka dostarczyła do Legionowa
rozkaz rozpoczęcia działań wojennych 1 sierpnia 1944 r.), Bronisława
Mazur (harcerka Szarych Szeregów,
sanitariuszka AK) oraz Ryszard Gubała (żołnierz września 1939 r., powstaniec warszawski i ofiara stalinowskiego terroru). Muzyczną opra-

wę tego wydarzenia zapewnili Wojciech Bardowski występujący w duecie z Małgorzatą Kubalą oraz Harcerski Zespół „Pod Górę”. Uroczystości zakończyły się multimedialną prezentacją Szlaku „Polski Walczącej”.

W powiecie i mieście
Starostwo Powiatowe w Legionowie
oddało miłośnikom pieszych wędrówek i rowerowych rajdów do użytku
ponad 140 km nowego szlaku turystycznego.
Wędrowcy
znajdą
na nim 78 miejsc pamięci narodowej.
W poznawaniu historii regionu pomaga 50 tablic opisujących najważniejsze miejsca i wydarzenia związane
z walką o niepodległość. Dobrą orientację w terenie zapewnia 80 tablic

kierunkowych uzupełniających standardowe znakowanie PTTK.
Ciekawym uzupełnieniem Szlaku
„Polski Walczącej” są trzy nowe trasy
na terenie Legionowa. Obejmują one
łączną długość 25 km z 28 miejscami
pamięci. Szlaki zaprojektowane zostały z myślą o turystach pieszych oraz
rowerzystach, jednakże dzięki korzystnemu układowi komunikacji publicznej, zwiedzać je mogą wszyscy.

Na europejskim poziomie
Szlak „Polski Walczącej” to pierwsza na Mazowszu trasa, która prowadzi turystę skupiając jego uwagę
na historii walki Polaków o niepodległość. Wyposażony jest w nowoczesne narzędzia: dostosowaną do po-

trzeb użytkowników smartfonów stronę internetową www.szlak.powiat-legionowski.pl z elementami spaceru
wirtualnego 360°, mapami – kartograficzną i satelitarną; tablice informacyjne oznaczone kodami QR.
Wszystkie trasy można pokonywać
zarówno pieszo, jak i rowerem; oznaczenia uwzględniają oba kierunki
marszruty – od startu do mety i w drodze odwrotnej. Do dyspozycji turystów
chcących wędrować Szlakiem „Polski
Walczącej” Starostwo w Legionowie
oddało ponad 100-stronicowy przewodnik. Wydawnictwo to, w wersjach
polskiej i angielskiej, uzupełnia szczegółowa mapa w skali 1: 40 000 z naniesionymi dodatkowo szlakami rowerowymi i kajakowymi.

Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą
inwestycje w zrównoważone rybołówstwo

Lekcja wolności
4 czerwca 2014 r. w legionowskim ratuszu odbyła się sesja wspomnieniowoedukacyjna pod patronatem Starosty Legionowskiego, zatytułowana „Lekcja
Czerwca '89 - Lekcja wolności”.

W

sesji udział wzięli zaproszeni
goście, władze miasta i powiatu oraz uczniowie i nauczyciele z legionowskich szkół: Liceum Ogólnokształcącego im. Marii
Konopnickiej, Liceum Ogólnokształcącego im. Jana III Sobieskiego oraz
Zespołu Szkół Salezjańskich.
Podczas pierwszej części spotkania, panelu wspomnieniowo-dyskusyjnego, uczestnicy wysłuchali żywych i osobistych wspomnień oraz
refleksji zaproszonych gości – świadków przełomowych wydarzeń: Jacka

Girtlera, Jarosława Kalinowskiego, Józefa Kapaona, Andrzeja Kicmana, Janusza Kubickiego, Roberta Nowińskiego, Piotra Nowotnego, Piotra Radzikowskiego i ks. Lucjana Szcześniaka. Rozmowę uzupełniła prezentacja materiałów przygotowanych
przez nauczycieli historii z LO im.
Marii Konopnickiej w Legionowie
– Kingę Cieślak i Daniela Mirosza.
Panel zakończył się promocją okolicznościowego wydawnictwa „To i Owo”,
które zostało przygotowane przez Jolantę Załęczny oraz rozstrzygnięciem

konkursu na wywiad-wspomnienie
pt. „Mój Czerwiec '89”.
Druga część spotkania, debata
uczniów pt. „Nieszczęsny dar wolności”, była poświęcona blaskom i cieniom wolności w życiu społecznym
i indywidualnym. Ostatnim punktem
programu był wieczór filmowy zatytułowany „Oblicza wolności” (przygotowany przez młodzież z II Liceum
Ogólnokształcącego w Legionowie),
poprzedzony wprowadzeniem krytyka filmowego z Legionowa – WojcieresP
cha Kałużyńskiego.

Laureaci konkursu „Mój czerwiec '89”:
I miejsce – Milena Berg z Liceum ogólnokształcącego w Komornicy
II miejsce – Aleksandra Dzikowska z Zespołu Szkół Salezjańskich
III miejsce – Ewa Świć – ZSo nr 2 w Legionowie.
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Dwie gminy, trzy miejscowości
Jedna z największych powiatowych inwestycji ,
obejmujących najdłuższy odcinek drogi.
Lada moment na 1820w rozpocznie się kolejna
inwestycja powiatu.

D

roga 1820W, czyli szosa biegnąca przez Jabłonnę, Chotomów i Olszewnicę Starą została
przebudowana w 2007 roku. Inwestycja podzielona została na dwa
etapy.
Jeden to przebudowa ul. Chotomowskiej w Jabłonnie oraz skrzyżowania w Chotomowie (drogi powiatowej Nr 1820W – ul. Partyzantów
z drogą powiatową Nr 1819W – ul.
Piusa XI).
W ramach prac przebudowano, tj.
poszerzono i wykonano nową nawierzchnię, na odcinku blisko 1 kilometra, wraz z odwodnieniem i przełożeniem ciągu pieszego. Koszt robót
wyniósł blisko 1,6 mln złotych, z czego 1 mln złotych powiat legionowski
pozyskał od Marszałka Województwa Mazowieckiego w ramach komponentu A „Mazowiecki Instrument
Wsparcia Rozwoju Powiatowej Infrastruktury Drogowej”.
Drugi to przebudowa drogi powiatowej Nr 1820W na odcinku
od skrzyżowania z drogą powiatową 1819W w Chotomowie aż do drogi wojewódzkiej Nr 631 w Olszewnicy Starej. Na terenie gm. Jabłonna,
od skrzyżowania z drogą powiato-

wą 1819W do granicy z gm. Wieliszew, inwestycja obejmowała przebudowę nawierzchni drogowej, wykonanie chodnika na odcinku
od przejazdu kolejowego w Chotomowie do ul. Lipowej oraz ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku od ul. Lipowej do granicy z gminą Wieliszew.
Z kolei na terenie gminy Wieliszew od drogi wojewódzkiej Nr 631
do granicy z gminą Jabłonna inwestycja obejmowała przebudowę nawierzchni drogowej, przebudowę
chodnika i zjazdów na posesje. Koszt
robót to ponad 7,5 miliona złotych.
Droga do dziś dobrze służy mieszkańcom. Lada moment rozpocznie
się na 1820W, konkretnie na granicy Chotomowa i Jabłonny, kolejna inwestycja powiatu, czyli budowa ronda przy powstającej opodal szkole,
na skrzyżowaniu z gminną ulicą Kisielewskiego (czytaj str. 4). Na drodze ma być jeszcze bezpieczniej,
a ruch ma się odbywać płynnie. Czego życzymy użytkownikom drogi.
MIroSłAw PAchuLSKI

Grażyna Trzaskoma,
radna powiatu legionowskiego
Olszewnica Stara, Chotomów i Jabłonna to miejscowości położone w powiecie legionowskim na trasie Nowy Dwór Mazowiecki-Nasielsk-Warszawai z tej
racji obciążone bardzo dużym ruchem komunikacyjnym. Na przestrzeni
ostatnich lat droga powiatowa, łącząca te miejscowości położone w gminach
Wieliszew i Jabłonna, została zmodernizowana. Wzdłuż niej wybudowany został chodnik i oświetlenie. To spowodowało m. in., że poprawiło się bezpieczeństwo ruchu, podwyższył się komfort jazdy, jak również rozwój terenu,
powstały osiedla, tereny usług, handlu itd. Poprawiła się jakość krajobrazu
w strefach, gdzie był on niszczony przez wysypywanie śmieci w przyległy
rów. Inwestycje te spowodowały korzyści ekonomiczne i społeczne odnoszone przez mieszkańców i użytkowników drogi. Znając stan faktyczny istniejący wzdłuż drogi powiatowej, powstawanie nowych obiektów użyteczności publicznej (szkoła, przedszkole itp), uwzględniając głosy mieszkańców, znając
stanowisko służb bezpieczeństwa stwierdzające przede wszystkim zagrożenie dla bezpieczeństwa pieszych, powstała potrzeba wykonania prac związanych z kontynuacją planowanej budowy chodnika od ul. Kisielewskiego
do cmentarza w Jabłonnie, oświetlenia i budowy ronda, budowy chodnika
od nowo budowanej szkoły do sklepu Feniks, również rozwiązania problemu
komunikacyjnego na skrzyżowaniu ulic: Modlińskiej i Chotomowskiej przez
ustawienie sygnalizacji świetlnej bądź przebudowanie skrzyżowania na bezkolizyjne rondo. W konsekwencji te inwestycje, jako zadania potrzebne
i przede wszystkim priorytetowe, zostały zgodnie z kompetencjami umieszczone w budżetach powiatu legionowskiego i gminy Jabłonna. Przy okazji
dziękuję tym wszystkim, którzy pomogli we wspieraniu tych inicjatyw.
Obecnie zgodnie z porozumieniem między powiatem a władzami gm. Jabłonna prace już się rozpoczęły. Mam nadzieję, że przy m.in. współpracy inwestycje te zostaną dokończone do końca sierpnia 2014 r.

Andrzej Szczodrowski, członek zarządu powiatu
Przebudowa drogi powiatowej nr 1820W, wykonana w dwóch etapach, polegająca na przebudowie nawierzchni drogowej i wykonaniu chodnika poprawiła znacząco komunikację dla mieszkańców Jabłonny, Chotomowa, Dąbrowy Chotomowskiej, Olszewnicy Starej, Skrzeszewa i Kałuszyna, jak i przyczyniła się do poprawy bezpieczeństwa dla innych
uczestników ruchu.
Ponieważ z przedmiotowej drogi korzystają również właściciele działek w gminie Wieliszew, w szczególności w miejscowości Sikory, co powoduje zwiększony ruch tranzytowy, dlatego tak ważna i istotna była przebudowa i wykonanie
urządzeń wpływających na poprawę bezpieczeństwa ruchu.
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Hala jak malowana

Budowa obiektów sportowych służących mieszkańcom to domena większości gmin powiatu legionowskiego.
wystarczy wymienić Arenę Legionowo, halę w wieliszewie, czy Aqapark w Stanisławowie. na naszym koncie
znajduje się budowa hali Sportowej w Serocku.

S

erocka hala to największa w historii powiatu legionowskiego
inwestycja sportowa. Przedsięwzięcie zostało sfinansowane z pieniędzy powiatu legionowskiego, samorządu Serocka oraz samorządu
województwa mazowieckiego. Uroczyste otwarcie obiektu to początek
roku szkolnego 2007/2008.
W Serocku, oprócz władz samorządowych, czyli m.in. starosty Jana
Grabca i burmistrza Sylwestra Sokolnickiego stawili się wtedy m.in. ówczesna Minister Sportu i Turystyki
Elżbieta Jakubiak, Szef Kancelarii
Prezesa Rady Ministrów, dziś poseł
Mariusz Błaszczak, posłanka Jadwiga
Zakrzewska.

Wyposażenie obiektu umożliwia
m. in grę w koszykówkę, siatkówkę,
piłkę ręczną i halową piłkę nożną.
Zmagania sportowców może obserwować ponad 300 widzów. W hali znajdują się szatnie z natryskami, pokoje
trenerskie, pomieszczenia magazynowe i sale dydaktyczne.
Hala od lat dobrze służy zarówno
uczniom szkoły, jak i mieszkańcom
Serocka i innych miejscowości powiatu legionowskiego. To, jak intensywnie jest przez nich wykorzystywana
świadczy, że ta inwestycja to dobrze
wydane pieniądze.
MIroSłAw PAchuLSKI

Waldemar Jaroń, członek zarządu powiatu
Jan Grabiec, starosta legionowski
Hala sportowa przy Zespole Szkół w Serocku i przebudowa drogi powiatowej od Gminy Jabłonna do Gminy Wieliszew to jedne z pierwszych, wielkich inwestycji, w jakich brałem udział piastując funkcję starosty. Obydwie, choć różne, bardzo potrzebne właśnie wtedy. Powiatowy Zespół
Szkół borykał się z brakiem hali na odpowiednim poziomie i ten problem
udało się rozwiązać. Z kolei droga przez Chotomów do Olszewnicy doczekała się nie tylko gruntownego remontu, ale inwestujemy w nią nadal. Lada moment rozpoczynamy budowę ronda opodal wznoszonej szkoły.

Do największych inwestycji powiat legionowski może zaliczyć budowę hali sportowej w gminie Serock. Wieloletnie
starania o rozpoczęcie budowy spełniły się w 2005 roku. Były to marzenia wielu pokoleń młodzieży.
Realizacja tak dużej inwestycji, której projekt powstał w 2001 r., a koszt budowy wyniósł 5 mln zł, była możliwa dzięki zaangażowaniu i współpracy władz samorządu powiatowego i gminnego, które sfinansowały to przedsięwzięcie.
Wmurowanie aktu erekcyjnego odbyło się w październiku 2006 r. w momencie zakończenia I etapu budowy obiektu. Porozumienie, jakie wówczas podpisali starosta Dorota Sowińska-Kobelak i burmistrz Serocka Sylwester Sokolnicki, przyczyniło się do oddania hali już w sierpniu 2007 r. po dwóch latach budowy. Dzięki nowemu obiektowi baza
dydaktyczna wzbogaciła się o 1700 m2 powierzchni użytkowej, dając możliwość pełnej realizacji programu wychowania fizycznego.
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Zatrudnimy 100 osób
w powiecie, na granicy Legionowa i łajsk powstaje nowa inwestycja, dzięki której pracę otrzyma ponad 100 osób. Z prezesem Budo-Systemu
Ireneuszem Sadochem rozmawiamy o ekologicznej metodzie budowania domów.
nie trzeba sezonować, jest wysezonowany już w fabryce, nadaje się do zamieszkania „od zaraz”.
Teren przy ulicy Szarych Szeregów
„straszył” wiele lat. Jest szansa, że Budo-System zmieni oblicze tego terenu?
Od chwili upadku kombinatu budowlanego, który działał w miejscu,
gdzie tworzymy nasz zakład, czyli
od ponad 20 lat, fabryka stała nieużywana. Na dachu porosły 3-metrowe drzewa. Zastaliśmy totalny bałagan, jedno wielkie gruzowisko. Musieliśmy dużo pracy włożyć, żeby teren doprowadzić do porządku. To była ruina. Teraz wygląda to dobrze,
za chwilę będzie wyglądało bardzo
dobrze. Lada moment, kiedy zdejmiemy część okalającego nasz zakład starego parkanu, wszystko będzie jeszcze ładniej wyglądało.

Inwestycja w trakcie budowy
Przed inwestycją

Dlaczego właśnie tę?
Wybraliśmy ten powiat uwzględniając w procesie decyzyjnym przychylność i postawę starosty Jana Grabca.
Również trochę z sentymentu – biuro
i siedzibę nasza firma ma w powiecie
legionowskim od dawna, od 1990 r.,
na ul. Suwalnej w Łajskach.
Na jakim etapie jest obecnie Państwa
inwestycja?
Jesteśmy już w połowie. Mamy
ukończoną budowę hali produkcyjnej. Prace nad magazynami zewnętrznymi z suwnicami, drogami
dojazdowymi, ogrodzeniami. Zaczynamy montować urządzenia wewnętrzne. Produkcję zamierzamy
Z jaką działalnością należy kojarzyć
Budo-System?
Fir ma Budo-System istnieje
od 1986 r. Głównym profilem naszej
działalności było budowanie domów.
Jednak w ostatnim okresie duży segment zajęły prace dla energetyki zawodowej, dla elektrowni wodnych
– głównie modernizacja i remonty
turbin. Wybudowaliśmy również
osiedle domów w Konstancinie-Jeziornej „Rezydencje Skolimów”. Są
to nieruchomości przeznaczone dla
zamożnych klientów.
Branża budowlana przeżywa recesję.
Jaka jest Państwa recepta na przetrwanie ciężkich czasów?
Kryzys zaczął się w latach 20092010. Wtedy, na bazie dotychczaso-

wych doświadczeń, już prowadziliśmy
badania nad nowym materiałem izolacyjnym – perlitem ekspandowanym.
To jest materiał o bardzo dobrych właściwościach izolacyjnych. Badaliśmy
go pod kątem budowania nowych domów z gotowych elementów. Złożyliśmy wniosek o ochronę patentową
w urzędzie patentowym polskim i europejskim. Idąc tym tropem złożyliśmy
wniosek o dotację Unii Europejskiej
na budowę zakładu elementów prefabrykowanych z perlito-betonu. Uzyskaliśmy dofinansowanie, ale zanim to nastąpiło już przygotowywaliśmy lokalizację dla inwestycji. Braliśmy pod uwagę trzy nieruchomości, w tym jedną
poza powiatem legionowskim; wybraliśmy tę na ul. Szarych Szeregów, na granicy Legionowa i Łajsk.

rozpocząć w czwartym kwartale tego
roku.
Co będziecie Państwo produkowali?
Będziemy produkowali domy jedno- i wielorodzinne na bazie gotowych ścian, których nawet nie trzeba będzie tynkować, przygotowanych na instalacje sanitarną i elektryczną. Montaż domu jednorodzinnego w tej technologii trwa 4-5 dni.
Mówię oczywiście jedynie o ścianach; pozostają jeszcze inne elementy. Niemniej jednak ta technologia
radykalnie skraca proces inwestycyjny do ok. 2-3 miesięcy. Zmniejsza
również koszty budowy – ścian nie
trzeba ocieplać i tynkować. Domu

Zapowiada się obiecująco. Czy jednak nie boi się Pan oporu mieszkańców, ich protestów?
Nasz zakład nie będzie powodował
żadnej uciążliwości dla środowiska
i osób mieszkających w pobliżu, dlatego
że będziemy prowadzili bardzo nowoczesną produkcję zamkniętą całkowicie
w hali przemysłowej. Na zewnątrz nic
się nie będzie wydostawało oprócz gotowych elementów, które będą wyjeżdżały do magazynu zewnętrznego. Poza
tym warto podkreślić wątek ekologiczny. Otóż perlit ekspandowany to naturalna skała, która poddana odpowiedniemu procesowi technologicznemu,
który prowadzimy u nas, w zakładzie,
uzyskuje energoizolacyjne parametry.
Jedynym dodatkowym elementem jest
cement stosowany jako spoiwo.
Nowy zakład pracy to nadzieja dla
osób bezrobotnych...
Docelowo chcemy zatrudnić ponad 100 osób: pracowników fizycznych, umysłowych, kadry zarządzającej... Cały trzon produkcyjny i nadzoru musimy zbudować od podstaw.
Liczymy na dobrą współpracę z Powiatowym Urzędem Pracy.
rozmawiał MArIuSZ KrASZEwSKI
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Niebezpieczne upały
Mamy lato, przyjemną porę roku ale musimy pamiętać
o zagrożeniach jakie ono ze sobą niesie.

C

Nowa siedziba jest bardziej przyjazna dla osób załatwiających tu swoje sprawy.
Udało się m.in. wygospodarować kącik zabaw dla dzieci.

Pomogą w nowym miejscu

hodzi oczywiście o upały,
na które szczególnie narażone
są osoby starsze i dzieci. Odwodnienie powstałe na skutek bardzo
wysokich temperatur występuje dużo
szybciej właśnie wśród tych grup
wiekowych i może nieść ze sobą bardzo poważne skutki.
Aby uniknąć odwodnień dobrze
jest tak zaplanować dzień, aby w godzinach między 11.00 a 16.00 (wtedy
upał jest największy) nie wychodzić
z domu. Natomiast jeśli już wyjście
jest konieczne, należy pamiętać o kilku zasadach:
• zakładajmy nakrycia głowy,
• zadbajmy, aby nasz strój wykonany
był z naturalnych materiałów (najlepiej przepuszczają powietrze)
w jasnych kolorach (jasne barwy
odbiją promienie słoneczne),
• stosujmy kremy ochronne i okulary
przeciwsłoneczne,

• bierzmy zawsze ze sobą butelkę
wody mineralnej.
Nasz organizm broniąc się
przed wysoką temperaturą wytwarza
pot, dlatego tak ważnym jest uzupełnianiu utraconej wraz z nim wody.
Napoje, które spożywamy podczas
upałów powinny być chłodne, ale nie
bardzo zimne. Unikajmy napoi słodkich, gazowanych i alkoholu, bowiem
nie nawadniają one organizmu
w optymalnym zakresie. Nie bez znaczenia jest również to, co spożywamy
– nasze posiłki powinny być lekkostrawne. Jedzmy owoce i warzywa pamiętając oczywiście o zaleceniach lekarskich odnośnie diety!
Wprowadźmy podczas upałów powyższe zasady, a będziemy mogli spokojnie cieszyć się słońcem.
AnnA KrZESZEwSKA

Pielęgniarka
DPS „Kombatant”

Powiatowe centrum Pomocy rodzinie zmieniło siedzibę. od 13 czerwca mieści się w dawnej
siedzibie caritas na tyłach legionowskiego starostwa.

P

omieszczenia po Caritasie zostały wyremontowane i przystosowane do potrzeb PCPR
i osób załatwiających tu sprawy.
W obecnej siedzibie klientom będzie
zdecydowanie wygodniej: jest tu więcej miejsca dla oczekujących i chcących wypełnić wniosek. Udało się

numery telefonów. Nowe numery
publikujemy w ramce obok.
Starosta Jan Grabiec podarował
Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie fotoobraz z życzeniami, aby
wszystkie osoby załatwiające u nich
sprawy były uśmiechnięte i zadowolone, jak rodzina na zdjęciu.
Er

wygospodarować kącik zabaw dla
dzieci.
Do nowego biura PCPR wchodzi
się od strony ul. Fabrycznej przy pętli autobusowej. Adres do korespondencji się nie zmienił i należy ją nadal przesyłać na ul. Sikorskiego 11
w Legionowie, zmieniły się jednak

recepcja
fax
Dyrektor
Zespół ds. Pieczy Zastępczej
Zespół ds. Pomocy Osobom Niepełnosprawnym
Dział Świadczeń
Poradnictwo Specjalistyczne

22 7640 140
22 7640 141
22 7640 131
22 7640 132, -133, -134
22 7640 137
22 7640 138
22 7640 139

Badania
z McDonaldem
Już drugi raz w tym roku odbyły się bezpłatne
badania USG dla dzieci, zamówione przez powiat.

A

mbulans Fundacji Rolanda
McDonalda gościł w powiecie
przez trzy dni od 23 do 25
czerwca. Badania można było zrobić
w Wieliszewie i, w pozostałe dwa
dni, w Legionowie pod starostwem.
Czerwcowe badania dofinansowała
gmina Wieliszew. Lekarze zatrudnieni przez Fundację wykonali 900
badań u 205 dzieci w wieku od 9
miesięcy do 6 lat, w tym 95 dziewczynek i 110 chłopców. Sprawdzali
tarczycę, jamę brzuszną i u chłopców dodatkowo mosznę.

Dzięki badaniom u 34 dzieci wykryto zmiany i odstępstwa od normy,
w wyniku czego siedmiorgu dzieciom zalecono dalszą diagnostykę
endokrynologiczną, dziewięciorgu
– chirurgiczną, a w przypadku dalszych dwadzieściorga dzieci zalecono kontrolne badania USG.
Kolejny przyjazd ambulansu planowany jest za rok. Powiat zarezerwował już terminy we wrześniu 2015 r. i kwietniu 2016 r.
JK

Fot. Artur Mostowski

Numery telefonów do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie:
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Nieporęckie świętowanie
Zawody sportowe, konkursy, stoiska promocyjne i handlowe oraz występy sceniczne – to wszystko
można było znaleźć 14 czerwca na terenie Kompleksu rekreacyjno-wypoczynkowego nieporęt-Pilawa.
Kolejne Święto Gminy nieporęt za nami.

C

hoć pogoda straszyła deszczem
nie zraziło to uczestników
Gminnych Spławikowych Zawodów Wędkarskich, turnieju plażowej
siatkówki czy regat o puchar wójta.

A po południu nawet aura postanowiła świętować z mieszkańcami Nieporętu i całego powiatu, którzy przybyli do gminnego kompleksu rekreacyjno-wypoczynkowego. A ci, którzy się

tam pojawili, z pewnością nie wyszli
zawiedzeni. Konkursy ekologiczny,
plastyczny, wiedzy o gminie Nieporęt, rozwiązywania krzyżówek, poczęstunek w namiocie sołtysów, sto-

obchody Powiatowego Dnia Strażaka w tym roku gościły w gminie nieporęt. uroczystości odbyły się
8 czerwca w Kątach węgierskich.

W

Zainteresowani mogli otrzymać mapę szlaku.
Na scenie wystąpili członkowie
dziecięcych i młodzieżowych grup artystycznych z filii GOK w Zegrzu Południowym, w Beniaminowie, w Kątach Węgierskich, w Wólce Radzymińskiej i w Stanisławowie Drugim.
Zaśpiewały znane i lubiane chóry
„Echo Nieporętu” i „Młodzież 50+”,
po raz pierwszy wystąpił zespół folkowy „Nieporęt”, który właśnie powrócił z festiwalu na Białorusi. Żywiołowy i energetyczny program zademonstrowały „Józefinki”.
Gośćmi mieszkańców gminy Nieporęt byli samorządowcy z sąsiednich
gmin i władze powiatu, jak również
przedstawiciele partnerskiego słowackiego miasta Strażske, z Burmistrzem Vladimirem Dunajczakiem.
Wieczór zakończyły występy zespołów Power Play i Elektrycznych
Gitar oraz pokaz sztucznych ogni.

Promocję nowego szlaku turystycznego wspierali przy powiatowym standzie również
wicestarosta Robert Wróbel i zastępca wójta Nieporętu Alicja Sokołowska

Powiatowy Dzień Strażaka 2014
ybór miejsca strażackiego
święta nie był przypadkowy. W tym roku Ochotnicza Straż Pożarna z Kątów Węgierskich obchodzi bowiem 55. jubileusz swojego istnienia. Powiatowe
obchody zostały więc połączone ze
świętowaniem tej okrągłej rocznicy.
W programie imprezy, jak co roku, znalazło się miejsce zarówno
na część oficjalną, jak i mniej uroczyste rozrywki. W tej pierwszej
były gratulacje, Złote, Srebrne
i Brązowe Medale OSP za zasługi
dla pożarnictwa, wyróżnienia

iska szkół, warsztaty w namiocie
Gminnego Ośrodka Kultury to tylko
część atrakcji. Było stoisko Szkoły
Robotyki i szkoły tańca Chocolate
Dance. Zaprezentowała się również 9
Brygada Wsparcia Dowodzenia Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił
Zbrojnych z Białobrzegów, Nieporęckie Stowarzyszenie Historyczne oraz
harcerze ze Szczepu 14. Drużyn Harcerskich i Gromad Zuchowych Nieporęt. W spektakularny jak zawsze sposób pokazały się Ochotnicze Straże,
Pożarne z Nieporętu, Wólki Radzymińskiej i Kątów Węgierskich, demonstrując sprawne gaszenie pożaru
i udzielanie pomocy poszkodowanemu. Nie zabrakło również standu Powiatu Legionowskiego, który był
współorganizatorem imprezy. W tym
roku dla najmłodszych powiat przygotował baloniki, wśród młodzieży
i dorosłych zaś promował otwarty tydzień wcześniej nowy patriotyczny
szlak turystyczny „Polski Walczącej”.

„Strażak Wzorowy”, akty mianowania na wyższe stopnie służbowe
i nagrody Starosty Legionowskiego dla strażaków z Komendy Powiatowej PSP w Legionowie. Część
oficjalną zakończyło poświęcenie
nowego sprzętu ratowniczo-gaśniczego oraz defilada pododdziałów.
Po gratulacjach i życzeniach
przyszedł czas na wspólną zabawę. Na mieszkańców powiatu czekało wiele atrakcji, m.in. występy
gminnych zespołów Baletki i Kącik
z Kątów Węgierskich, Młodzieży 50+ z wiązanką piosenek dedy-

kowanych strażakom i Józefinek.
Do tańca zaprosił zespół Avans.
Dzieci korzystały z dmuchanych
zjeżdżalni i basenu z kulami, mogły też poczuć dreszcz emocji gasząc „pożar” drewnianych zabawek. Uczestnicy zabawy obejrzeli
też pokaz woltyżerki i popisy kaskaderskie na koniach.
Powiatowe obchody Dnia Strażaka zorganizowały wspólnie Gmina
Nieporęt, Komenda Powiatowa
Państwowej Straży Pożarnej i Powiat Legionowski.
PiJo

PiJo
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6 milionów euro dla przedsiębiorców
wozy asenizacyjne, piaskarki, betoniarki, naczepy, przyczepy, pojazdy pogotowia technicznego, żurawie, pojazdy do czyszczenia ulic, karetki pogotowia
ratunkowego – na nie między innymi będzie można pozyskać dofinansowanie unijne. nabór wniosków ma zostać ogłoszony już w lipcu 2014 r.

J

est decyzja Zarządu Województwa Mazowieckiego o tym,
na jakie inwestycje przedsiębiorcy z Mazowsza będą mogli otrzymać środki z puli wynoszącej 6 milionów euro. Wsparcie będzie udzielane w ramach działania 1.5 Rozwój
przedsiębiorczości. Będzie je można przeznaczyć na zakup i uruchomienie środków trwałych takich, jak
maszyny, urządzenia i środki transportu. W zakres unijnego dofinansowania wchodzą również wartości niematerialne i prawne.
800 tysięcy na inwestycje
Realizacja projektów będzie się odbywać w ramach pomocy publicznej
(pomoc de minimis). Z unijnego
wsparcia wykluczone są zakup nieruchomości, zakup samochodów osobowych i ciężarowych, koszty robót budowlanych oraz usługi doradcze. Wartość dofinansowania została określona na minimum 300 tysięcy złotych
i maksimum 800 tysięcy złotych. Będą się mogli o nią ubiegać przedsiębiorcy posiadający na dzień złożenia
wniosku aplikacyjnego wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub do rejestru
przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym. Okres realizacji projektów ustalono na czas do 31 marca 2015 r., a ich rozliczenie musi być
dokonane najpóźniej do końca 2015 r.
Miejscem realizacji wyłonionych
do dofinansowania projektów jest teren województwa mazowieckiego.

Łajski – szkoła się
rozrośnie!
Akt erekcyjny pod budowę Centrum Integracyjnego Gminy
Wieliszew został wkopany uroczyście 27 czerwca, w dniu
zakończenia roku szkolnego. Z początkiem wakacji rusza
kolejna inwestycja oświatowa gminy Wieliszew.
Zgodnie z informacją Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów
Unijnych ogłoszenie konkursu uzależnione jest od wejścia w życie rozporządzenia Ministra Infrastruktury
i Rozwoju, określającego szczegółowe
przeznaczenie, warunki i tryb udzielania przedsiębiorcom pomocy de minimis, do której zastosowanie mają
przepisy rozporządzenia Komisji
(UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy
w ramach regionalnych programów
operacyjnych.
– Dzięki wolnym środkom, jakie
pojawiły się w Działaniu 1.5 RPO
WM, możemy ogłosić kolejny konkurs – informuje Mariusz Frankowski Dyrektor Mazowieckiej Jednostki
Wdrażania Programów Unijnych
– Czekamy na dobre projekty, które
mają szansę zakończyć się w marcu
przyszłego roku.

Gdzie po pieniądze?
Dokumentacja Konkursowa (Działanie 1.5 RPO WM „Rozwój przedsiębiorczości”) będzie dostępna na stronie internetowej www.mazowia.eu
oraz do wglądu w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych w Punkcie Przyjmowania Wniosków w Warszawie, jak również
w Regionalnych Punktach Przyjmowania Wniosków w Ciechanowie,
Ostrołęce, Płocku, Radomiu, Siedlcach. Dodatkowe informacje można będzie uzyskać pod numerem infolinii 0 801 101 101 i przez e-mail:
punkt_kontaktowy@mazowia.eu.
Wnioski o dofinansowanie projektu będzie można składać w Punkcie
Przyjmowania Wniosków w siedzibie
Mazowieckiej Jednostki Wdrażania
Programów Unijnych,
ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa.

kiego i Katarzynę Zbroch – dyrektorów zespołu szkół i przedszkola
w Łajskach.

„Niech obiekt ten będzie trwałym, międzypokoleniowym pomostem wymiany doświadczeń, które
w przyszłości będą mogły wpływać na rozwój Polski”” można było przeczytać w Akcie Erekcyjnym, który razem z pracami plastycznymi dzieci na temat wizji
przyszłego obiektu został umieszczony w tubie, a następnie wkopany pod przyszłym Centrum Integracyjnym przez Marka Tarwac-

Gmina Wieliszew pozyskała
na rozbudowę zespołu szkół poprzez budowę Centrum dwa miliony złotych ze środków PFRON. Zamierza się też ubiegać o dofinansowanie inwestycji w ramach programu priorytetowego „Efektywne
wykorzystanie energii Część 4) LEMUR- Energooszczędne Budynki
Użyteczności Publicznej”. Nowoczesne centrum zapewni specjalistyczną opiekę zarówno dzieciom,
jak i dorosłym, którzy będą mogli
skorzystać ze specjalistycznych
form usprawniania w wymiarze
społecznym i zawodowym. Obiekt
ma powstać do końca 2015 roku.
Będzie integralną częścią istniejącego Zespołu Szkół w Łajskach.

ADK

(www.mazovia.eu)

Powiat stara się o pieniądze na kulturę
Działająca od marca Powiatowa Instytucja Kultury powoli rozwija skrzydła. Teraz powiat
stara się o środki unijne, by rozszerzać jej usługi i podnosić ich jakość.

W

śród pomysłów, które PIK
chce zrealizować za unijne
pieniądze, znalazło się m.in.
stworzenie i uruchomienie Powiatowego Systemu E-informacji Kulturalnej. Za pozyskane pieniądze ma
zostać również zakupione wyposażenie i nowoczesny system informatyczny do powiatowej biblioteki,
dzięki czemu będzie można przeglądać katalogi biblioteczne i rezerwować książki przez Internet. Docelowo ma to być zaczątek systemu
wypożyczeń międzybibliotecznych
w ramach sieci utworzonej z bibliotek publicznych na terenie całego
powiatu.
Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu pt. „Wzrost dostępności oferty kulturalnej dla mieszkań-

ców Powiatu Legionowskiego poprzez modernizację i zakup wyposażenia Powiatowej Instytucji Kultury w Legionowie i stworzenie Powiatowego Systemu E-infor macji
Kulturalnej” złożony został w ramach Priorytetu VI „Wykorzystanie
walorów naturalnych i kulturowych
dla rozwoju turystyki i rekreacji”,
Działania 6.1 „Kultura” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego.
Całkowita wartość projektu przygotowanego
przez
powiat
to 701 079,40 zł, natomiast wnioskowana kwota dofinansowania wynosi 595 917,49 zł. Jego realizacja,
a w szczególności stworzenie Powiatowego Systemu E-infor macji
Kulturalnej, ma na celu budowę

społeczeństwa informacyjnego poprzez stworzenie warunków dla
upowszechniania i zwiększania dostępności e-usług. Umożliwi też kreowanie oferty dostosowanej do aktualnych potrzeb i oczekiwań odbiorców kultury w powiecie i regionie. Obecnie niewielka liczba instytucji kultury oraz oferta związana z ich wykorzystaniem zarówno
przez społeczność lokalną, jak
i na cele turystyczne, wydaje się
być niewystarczająca. Unijne pieniądze pozwolą też na wzbogacenie
księgozbioru powiatowej biblioteki.
Wyniki konkursu, w ramach którego powiat stara się o dofinansowanie, będą znane jesienią tego roku.
JK
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Mistrz Mazowsza –
drużyna Karczewa.
Górny rząd od lewej:
burmistrz Władysław
Łokietek, Jakub
Olszewski, Daniel
Bieńkowski, Piotr Kozera,
Grzegorz Milczarek,
Dariusz Olszewski,
Michał Słupski.
Dolny rząd od lewej:
kapitan Jarosław
Stankiewicz, Dariusz
Niemiec, Łukasz
Antosiewicz, Piotr
Okoński, Mariusz Lasecki.

Karczew nowym Mistrzem
Blisko trzystu zawodników z dwudziestu pięciu drużyn walczyło przez dwa dni o zaszczytny tytuł Mistrza Mazowsza Samorządów
w Piłce nożnej Mazoviacup 2014. Tym razem złoty puchar trafił do drużyny Karczewa.

J

ak co roku turniej MazoviaCup
dostarczył uczestnikom i kibicom
wielu wrażeń. Tradycyjnie najwięcej ich było podczas wielkiego finału, który odbył się na Stadionie Miejskim w Legionowie. I choć pogoda próbowała ostudzić towarzyszące rozgrywkom emocje mocnym deszczem
i wiatrem, nic nie było w stanie obniżyć temperatury panującej na boisku.
Rywalizacja o miano najlepszej
ekipy na Mazowszu rozegrała się pomiędzy Karczewem i Górą Kalwarią.

W regulaminowym czasie mecz zakończył się remisem 2: 2. O wyniku
zadecydować miały rzuty karne. Tu
okazało się, że lepsza jest reprezentacja Karczewa. Pokonała Górę Kalwarię zaledwie jedną bramką i zdobyła
tym samym zaszczytny tytuł Mistrza
Mazowsza Samorządów w Piłce Nożnej MazoviaCup 2014.
Wieczorem po rozgrywkach wszyscy zebrali się w Lipowym Przylądku.
Tam odbyło się podsumowanie całego
turnieju, wręczenie pamiątkowych

statuetek, nagród oraz pucharów. Poza najlepszymi drużynami nagrodziliśmy także Drużynę Fair Play, którą
została ekipa CSŁiI Zegrze, Najlepszego Bramkarza – Dariusza Niemca
z Karczewa oraz Króla Strzelców
– Rafała Załogę z Nasielska. Potem
jeszcze długo uczestnicy 7. Mistrzostw Mazowsza Samorządów
w Piłce Nożnej MazoviaCup 2014
wspólnie wspominali dwa dni pełne
niesamowitych wrażeń.
MArTA ŻMIJEwSKA

Na boiskach czterech gmin powiatu przez dwa dni trwały piłkarskie zmagania 25 drużyn.
Na zdjęciu mecz Wieliszew kontra Teatr Ochoty na boisku w Wieliszewie.
Uroczystości otwarcia i podsumowania MazoviaCup 2014 okrasiły występy uroczych
cheerleaderek z grupy Hasao Show Dance & Cheerleaders.
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