Budżet na 2018 rok jest odzwierciedleniem
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Budżet kontynuacji i rozwoju
Zgodność ze strategią rozwoju powiatu oraz utrzymanie wysokiej jakości przy realizacji bieżących zadań to główne
założenia budżetu powiatu na 2018 rok. Wartość zaplanowanych w nim wydatków to 103 mln złotych.
zainteresowaniem badania ultrasonograficzne dla dzieci.
Powiat zaangażowany jest również
w budowę szpitala dla mieszkańców
powiatu. Jak informowaliśmy w poprzednich numerach Kuriera, gotowość jego budowy na terenie przyległym do przychodni wojskowej
na legionowskich Piaskach wyraziło Ministerstwo Obrony Narodowej.
Wstępnie określono, że podmiotem
prowadzącym inwestycję, a później
zarządzającym placówką ma być Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej.
Warunkiem jest 50-procentowy wkład
w przedsięwzięcie ze strony samorządów. Deklarację takiego wsparcia powiat i wszystkie gminy przekazały
MON jeszcze w listopadzie ubiegłego roku.

Bezpieczeństwo i drogi

Radni powiatu przyjęli budżet na 2018 rok podczas grudniowej sesji. Wartość zaplanowanych w nim wydatków jest
o ponad 6 mln większa w stosunku do roku ubiegłego

P

riorytety powiatu to w tym roku
kontynuacja działań w zakresie edukacji, wspierania rozwoju
dzieci, zdrowia i poprawy infrastruktury drogowej.

Inwestycje w edukację

Wydatki na oświatę w budżecie
powiatu legionowskiego opiewają
na niebagatelną kwotę 28,1 mln zł.
Jednym z najważniejszych przedsięwzięć w tej dziedzinie będzie budowa Centrum Poradnictwa i Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka.
To inwestycja, która jest realizowana
przez powiat w ramach rozbudowy

Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych i zarezerwowano na
nią blisko 3 mln zł. W 2016 roku oddano do użytku nowe skrzydło placówki, w którym zlokalizowane zostało
przedszkole specjalne. W dalszej części przedsięwzięcia, dzięki rozbudowie obiektu, przeniesiona w to miejsce
zostanie również Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna. W ten sposób
wszystkie powiatowe instytucje i specjaliści, działający w zakresie wspomagania rozwoju dzieci i młodzieży,
będą dostępni w jednym miejscu, a pomoc dla dzieci dzięki temu udzielana sprawniej i bardziej kompleksowo.

Zdrowie – doraźna pomoc
i profilaktyka

Aż milion złotych w powiatowym budżecie zarezerwowano na sfinansowanie świadczeń zdrowotnych dla mieszkańców. Powiat wspólnie z gminami
uruchomi doraźną pomoc w nagłych
wypadkach, która do czasu powstania
szpitala w Legionowie będzie udzielana
przy prostych złamaniach, ranach wymagających założenia szwów i innych,
niewymagających stosowania procedur dostępnych jedynie w szpitalach.
Kontynuowane będą też programy badań profilaktycznych dla mieszkańców,
wśród nich cieszące się niesłabnącym

Ponad 9 mln zł na inwestycje drogowe
oznacza kontynuację przebudowy dróg
powiatowych. W tym roku będą to ciąg
ulic Wolska-Akacjowa-Kościelna w gminie Nieporęt (droga nr 1810W) oraz droga 1807 w gminie Serock, łącząca drogi krajowe nr 61 i 62. Dalej prowadzona
będzie również budowa odwodnienia na
powiatowych ulicach – zarezerwowano
na ten cel aż 1,5 mln zł. Wśród inwestycji drogowych poprawiających bezpieczeństwo powiat będzie w 2018
roku realizować przebudowę przejść
dla pieszych na drogach powiatowych
przy szkołach. Kontynuowane będą też
prace projektowe Centrum Komunikacyjnego w Zegrzu Południowym oraz
współpraca z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przy rewitalizacji linii kolejowej
do tej miejscowości.

Robert Wróbel
starosta legionowski

Podobnie jak w ubiegłych latach,
przygotowaliśmy budżet prorozwojowy, a zarazem tak skonstruowany, by nie obciążać go niepotrzebnym zadłużeniem. Dzięki
temu dziś, gdy przyszła taka potrzeba, jesteśmy gotowi do podjęcia ogromnego zobowiązania,
jakim jest finansowe wsparcie
budowy szpitala dla mieszkańców
powiatu legionowskiego. To zresztą nie jedyne przedsięwzięcie,
w którym współpracujemy z podmiotami spoza naszego terenu.
Wspieramy też rewitalizację linii
kolejowej do Zegrza Płd., jak również współpracujemy z GDDKiA,
by zabezpieczyć jak najlepiej interesy mieszkańców podczas przebudowy drogi krajowej nr 61, która właśnie się rozpoczyna.

W aspekcie bezpieczeństwa warto
też wspomnieć budowę nowej strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej
Straży Pożarnej. Inwestycja zaplanowana jest na lata 2018-2019, a powiat z tegorocznego budżetu wesprze
ją kwotą 0,5 mln zł.
Podsumowując, powiatowy budżet na
2018 rok to świadoma decyzja zarządu
powiatu, by realizować strategię rozwoju, przy której pracowali radni – osoby
społecznie zaangażowane i reprezentujące mieszkańców.
JOANNA KAJDANOWICZ

Starostwo jest czynne w soboty

O

d soboty 13 stycznia br. pracownicy Starostwa Powiatowego
w Legionowie obsługują mieszkańców również w soboty, w godz.
8–12. Umożliwienie załatwienia najważniejszych spraw urzędowych w sobotę jest kolejnym krokiem w kierunku zaspokajania potrzeb mieszkańców
powiatu. Kilka lat temu przebudowany został wydział architektury. Kolejnym krokiem była przebudowa w wydziale komunikacji. W ubiegłym roku
uruchomiono nowocześnie wyposażone, skracające czas oczekiwania
klientów Biuro Obsługi Mieszkańców,

które teraz czynne jest także w soboty. Nieustannie zmieniamy się dla naszych Mieszkańców. Z uwagi na krótsze godziny pracy w soboty, prosimy
o wcześniejsze umawianie spotkań

w Wydziale Komunikacji pod nr. tel.
22 764 01 57 lub email: komunikacja@powiat-legionowski.pl. Serdecznie zapraszamy.
KB

Karolina Anuszkiewicz

pierwsza Mieszkanka, która odwiedziła Starostwo w sobotę
Jestem bardzo zadowolona, że mogę załatwić swoje sprawy w sobotę. Zostałam miło przyjęta, obsługa jest uśmiechnięta i pomocna. Dodam także, że bardzo spodobała mi się kampania informacyjna. To dzięki billboardom dowiedziałam się, że starostwo
jest czynne także w soboty.

Pierwsza sobota urzędowania Starostwa Powiatowego w Legionowie za nami.
Mieszkańcy nie kryli zadowolenia z nowej możliwości załatwienia swoich spraw

Kurier
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Poloneza czas zacząć – trwają studniówki

Na tradycyjnych balach studniówkowych bawili się uczniowie Powiatowego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Serocku
i Powiatowego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Legionowie. Teraz odliczają już dni do matury.

Uczniowie PZSP w Legionowie o studniówce:
Michał Jagnieża

Nasz bal studniówkowy przygotowaliśmy właściwie
sami, z niewielką pomocą rodziców i nauczycieli. Organizację wieczoru zaczęliśmy już we wrześniu. Było przy
tym dużo pracy, ale efekt zachwyca. Mam nadzieję, że
impreza będzie się wszystkim podobała.

Patrycja Czajkowska

Jestem bardzo zadowolona z poloneza. Długo ćwiczyliśmy
i wyszło naprawdę pięknie oraz dostojnie. To trochę tak,
jakbyśmy tanecznym krokiem powoli wchodzili w dorosłość, która już na nas czeka. Póki co jednak, dziś wieczorem bawimy się wyśmienicie.

Marcin Jarząbek

Dziś nie myślimy o maturze. Wraz z kolegami, koleżankami i nauczycielami świetnie się bawimy. To już ostatni nasz wspólny wieczór i towarzyszy mi wiele emocji.
Sala jest piękna, stroje eleganckie, a humory dopisują.
Zapamiętam ten bal na długo.

W studniówce PZSP w Legionowie uczestniczyli członek zarządu Powiatu Michał Kobrzyński oraz prezydent Legionowa
Roman Smogorzewski

O

bie imprezy otworzył polonez,
mistrzowsko zatańczony przez
tegorocznych maturzystów. Rodzice oraz pedagodzy nie kryli dumy
i wzruszenia. Po części oficjalnej przyszedł czas na tańce i zabawę. W studniówce zorganizowanej przez PZSP
w Serocku uczestniczyło 31 uczniów
wraz z osobami towarzyszącymi oraz
18 nauczycieli. W balu szkoły z Targowej udział wzięło 45 uczniów i 4 nauczycieli. – Studniówka to wyjątkowa
tradycja wpisana w kalendarz szkoły.
Czas nauki mija nieubłaganie, a my
nauczyciele dziwimy się, że oto stoją przed nami tego wieczoru nie dzieci, ale piękne młode panie i panowie,
gotowi do tego, żeby zmierzyć się ze
światem i marzeniami. Ale studniówka to także jedyny i niepowtarzalny bal,

który wspomina się z rozrzewnieniem
po latach… – podsumowuje Dorota Kurowska, Dyrektor PZSP w Legionowie.
Wspomnienia studniówkowe na długo pozostaną z uczniami, jednak teraz
już najwyższy czas przysiąść do książek. Egzamin dojrzałości zbliża się

wielkimi krokami. Już dziś życzymy
powodzenia tegorocznym maturzystom i połamania piór.
KALINA BABECKA

Maria Beata Leszczyńska
dyrektor Powiatowego Zespołu
Szkół Ponadgimnazjalnych w Serocku

Studniówka to elegancja, nastrój, polonez i coś, co przypomina nam o tym,
co czeka nas za 100 dni. To szalona, beztroska zabawa, śmiech i... jakoś to
będzie. Nasi maturzyści bawili się do białego rana, bo ten bal wspomina się
przez całe życie.

Uczniowie PZSP w Serocku bal studniówkowy tradycyjnie rozpoczęli polonezem

1%

Odpowiedzialni Społecznie wybrani
Znamy już laureatów pierwszej edycji konkursu „Odpowiedzialni
Społecznie 2017”, organizowanego przez Powiatowe Centrum
Integracji Społecznej. Laureatów nagrodzono podczas
grudniowej sesji Rady Powiatu.

K

onkurs to wspólna inicjatywa
Starosty Legionowskiego, Mazowieckiej Federacji na rzecz
Ekonomii Społecznej oraz Powiatowego Centrum Integracji Społecznej w Legionowie. Jego nadrzędne
cele to popularyzacja odpowiedzialnego i solidarnego społecznie biznesu oraz uhonorowanie pracodawców,
instytucji i pracowników z terenu powiatu legionowskiego, zaangażowanych w realizację projektów, zachęcających do szukania partnerskich
rozwiązań w obszarze pomocy społecznej.
Do konkursu zgłosiło się 17 firm.
Tytuł Odpowiedzialnych Społecznie
został przyznany przedsiębiorcom
i instytucjom oraz ich pracownikom, którzy swoją postawą zwiększają świadomość i wiedzę na temat
społecznej odpowiedzialności w biznesie, a także wpływają na unowocześnianie i rozwój lokalnej gospodarki budując jej pozytywny wizerunek.
Laureatów wyłoniono w trzech kategoriach - Przedsiębiorca Odpowiedzialny Społecznie (I miejsce: JARS

Sp. z o.o.), Instytucja Odpowiedzialna Społecznie (I miejsce: Przedszkole Miejskie Nr 12 im. Króla Maciusia
w Legionowie), Pracownik Odpowiedzialny Społecznie (I miejsce:
Agnieszka Bziuk – pracownica firmy
CHEMKO Andrzej i Przemysław Zawistowscy Sp. j.). - Zaskoczyło nas to,
że mimo tak trudnego tematu i tego,
że była to pierwsza edycja, zgłosiło
się tak wiele firm. Konkurs wzbogacił nas o kolejne informacje na temat pracodawców, z którymi mamy
zbieżne cele, i z którymi w przyszłości moglibyśmy nawiązać współpracę. Nasi lokalni przedsiębiorcy też
potrafią wziąć odpowiedzialność za
tych, którym życie ułożyło się gorzej
i pomóc w miarę swoich możliwości.
Dlatego będziemy chcieli ich wspierać i pokazywać ich odpowiedzialną
postawę. Tym samym zapowiadamy
następne edycje konkursu i zachęcamy kolejnych przedsiębiorców do
udziału. – podsumowuje Dorota Wróbel-Górecka, Dyrektor Powiatowego
Centrum Integracji Społecznej.
KB

Pierwsza edycja konkursu „Odpowiedzialni Społecznie” okazała się
sukcesem, udowadniając, że na terenie powiatu
są firmy, instytucje i pracownicy z powodzeniem
łączący biznes z ideą pomocy społecznej

Grażyna Chojnowska

dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 12
im. Króla Maciusia Pierwszego w Legionowie
Odpowiedzialność społeczną postrzegamy w kilku aspektach. Jednym
z nich jest dobre przygotowanie dzieci do pełnienia przyszłych ról: ucznia
i świadomego obywatela. To także otwartość przedszkola na współpracę
z instytucjami, zwłaszcza oświatowymi, także spoza Polski. Wspieramy
potrzebujące rodziny, dzieci, osoby niepełnosprawne prowadząc od wielu
lat akcje charytatywne. Dzięki współpracy z legionowskim Urzędem Pracy
i PCIS w naszym przedszkolu odbywają staże osoby, które długo pozostawały poza rynkiem pracy. Cieszę się, że nasze wysiłki zostały dostrzeżone,
a nagroda dodatkowo motywuje i zobowiązuje do podejmowania kolejnych
cennych inicjatyw. Ta statuetka to jedna z najważniejszych nagród, jakie
otrzymało nasze przedszkole.

Zbierasz 1%
– zgłoś się
do nas!

W

tym roku Powiat Legionowski tradycyjnie wesprze
w zbieraniu środków z 1% podatku potrzebujących mieszkańców
poprzez publikowanie na łamach
Kuriera. Informatora Powiatu Legionowskiego ogłoszeń o możliwości dokonania darowizny na
rzecz konkretnych osób i podmiotów. Zgłoszenia, zawierające krótką informację o beneficjencie wraz
ze zdjęciem w rozmiarze oryginalnym, prosimy nadsyłać na adres:
Starostwo Powiatowe w Legionowie, ul. Sikorskiego 11, 05-119
Legionowo, dostarczyć osobiście
do Starostwa Powiatowego w Legionowie (p. 504) lub mailowo:
spoleczne@powiat-legionowski.
pl. Wszelkie informacje dotyczące
zgłoszeń uzyskają Państwo pod nr.
22 7640 593.
KB
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Nowe inwestycje w nowym roku
Przebudowa powiatowych dróg, modernizacja przejść
dla pieszych przy szkołach oraz kontynuacja rozbudowy
Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych
to tylko część inwestycji, na których realizację
zarezerwowano środki w tegorocznym budżecie Powiatu.

P

owiat Legionowski konsekwentnie
inwestuje w poprawę jakości swoich dróg, aby zapewnić ich użytkownikom bezpieczeństwo i komfort. Do
priorytetów zalicza też prace modernizacyjne w zarządzanych przez siebie
placówkach edukacyjnych. Tylko w zeszłym roku przeprowadzono termomodernizację budynku szkoły przy ulicy
Targowej oraz wyposażono ją w nowoczesne boisko sportowe. Także społeczność Powiatowego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Serocku od niedawna
może cieszyć się wielofunkcyjnym boiskiem. Z kolei w Powiatowym Zespole
Szkół Ogólnokształcących w Legionowie
zamontowano windę dla osób niepełnosprawnych, która połączyła wszystkie
pięć poziomów budynku. Na ten rok
plany inwestycjne są równie ambitne.

W pobliżu placówek oświatowych,
gdzie ruch kołowy przecina drogę dzieci
do szkół, powstaną bezpieczne przejścia
dla pieszych. Wstępnie wytypowano 12
miejsc, w których zastosowane zostanie
dodatkowe oznakowanie. Zmodernizowane przeprawy będą lepiej widoczne
dla kierowców, nawet po zmroku. A to
dzięki doświetleniu całego przejścia, zainstalowaniu biało-czerwonych pasów,
mat antypoślizgowych oraz diod w nawierzchni jezdni tzw. „kocich oczu”, wyposażonych w czujniki zbliżania. Koszt
przebudowy jednego przejścia to ok. 50
tys. zł.

Dobre drogi

Nowoczesne szkoły

W Komornicy, w ciągu drogi 1822W,
planowana jest budowa chodnika z dopuszczonym ruchem rowerowym. Warta
ponad 570 tys. zł inwestycja realizowana będzie na odcinku od ul. Przedpełskiego do Pogodnej. Rozpoczęcie prac
planowane jest na koniec II kwartału
br. Wszystko wskazuje na to, że przed
końcem wakacji mieszkańcy będą mogli
bezpiecznie poruszać się zarówno pieszo, jak i na rowerach wzdłuż całej ul.
Wspólnej.
Późną wiosną, gdy tylko warunki atmosferyczne na to pozwolą, ruszy planowana przebudowa ul. Prostej w Karolinie. Blisko 1300-metrowy odcinek drogi,
od ul. Promyka do DK 62, zyska nową,
wzmocnioną jezdnię, odwodnienie oraz
chodnik dla pieszych. Na te działania Powiat przeznaczy 2 mln zł.
Między ul. Gajową w Woli Aleksandra, a ul. Kościelną w Kątach Węgierskich ruszy, planowana na III kwartał
br., przebudowa ul. Wolskiej w ciągu drogi powiatowej 1810W. Prace na dwukilometrowym odcinku obejmować będą
kompleksową przebudowę nawierzchni,

poprawę geometrii, budowę odwodnienia i chodnika. Koszt tej inwestycji to blisko 3,5 mln zł.

Bezpieczne przejścia

Na tyłach budynku PZSiPS, w północno-wschodniej części działki, powstanie dwupiętrowe skrzydło, w pełni dostosowane
do potrzeb osób niepełnosprawnych

W tegorocznym budżecie zabezpieczono także środki z przeznaczeniem
na wymianę dachu sali gimnastycznej
przy Powiatowym Zespole Szkół Ogólnokształcących w Legionowie oraz rozbudowę Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych. Będzie to drugi etap
prac przy Jagiellońskiej 69, w wyniku
którego powstanie dwupiętrowe skrzydło budynku. Na parterze będzie mieścić się przedszkole przeznaczone dla
dzieci o różnym stopniu upośledzenia, a piętra zajmą ośrodek wczesnego
wspierania rozwoju dzieci i poradnia
psychologiczno-pedagogiczna. W dalszej perspektywie planowane są ogród
sensoryczny oraz boisko, które zapewnią podopiecznym placówki bezpieczną i ciekawą aktywność na świeżym powietrzu. Prace mają zostać rozłożone na
2 lata. W tym roku przeznaczono na nie
2 800 000 zł.
AMZ

W tym roku Powiat przebuduje drogę między ul. Gajową w Woli Aleksandra, a ul. Kościelną w Kątach Węgierskich

Robert Wróbel
starosta legionowski

Przy planowaniu i realizacji inwestycji na drogach powiatowych koncentrujemy
się na dwóch priorytetowych kwestiach. Są nimi bezpieczeństwo i komfort zarówno kierowców, jak i pieszych użytkowników ruchu. Skupiamy się także na
pracach budowlanych i modernizacyjnych, prowadzonych na terenie placówek
oświatowych, którymi zarządza Powiat. Poprawa funkcjonalności, nowoczesne
rozwiązania architektoniczne i technologiczne dają nam pewność, że należycie dbamy o rozwój i wygodę uczniów oraz pracowników w naszych szkołach.

Grażyna Kownacka
mieszkanka Komornicy

Budowa chodnika, po którym dodatkowo będą mogły jeździć rowery to świetny pomysł. Dużo osób spaceruje i jeździ rowerami po okolicy, zwłaszcza latem,
gdy jest wielu przyjezdnych. Brakuje bezpiecznej drogi od ulicy Przedpełskiego do Komornicy, spory fragment szosy jest nieoświetlony i jest to zagrożenie
dla pieszych. Dopiero od ul. Prostej zaczyna się chodnik. Mamy tu duży ruch
samochodowy, powstały wysepki zwalniające, ale to nie rozwiązuje problemu.

Z nowego chodnika w Komornicy będą mogli korzystać zarówno piesi, jak i rowerzyści
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Zdrowie 2017 – podsumowanie programu
Z bogatej oferty ubiegłorocznego Programu Polityki Zdrowotnej „Zdrowy Powiat” skorzystało 4 244 mieszkańców.
Na jego realizację Powiat Legionowski przeznaczył 321 881,77 złotych. Czas na podsumowanie.

S

tarostwo powiatowe w Legionowie aktywnie zajmuje się promocją i ochroną zdrowia od 2001
roku. W obecnej formie już po raz siódmy zadbano o mieszkańców powiatu
poprzez zorganizowanie bezpłatnych
badań profilaktycznych oraz dofinansowanie udziału w zajęciach szkoły
rodzenia. W ofercie znalazły się diagnostyka ultrasonograficzna narządów wewnętrznych u dzieci, badania
usg piersi oraz badania w kierunku
chorób nowotworowych jelita grubego
i gruczołu krokowego. Drugoklasistów
ze wszystkich publicznych szkół podstawowych w naszym powiecie przebadano pod kątem wad postawy, zaś
uczniom, u których takie wady wykryto w poprzedniej edycji projektu, zaproponowano instruktażowe zajęcia
korekcyjne.
W trosce o prawidłowy rozwój psychoruchowy zorganizowano bezpłatne badania psychologiczne i neurologopedyczne dla dzieci poniżej 6. roku
życia. Przeprowadzono także akcje
edukacyjne mające na celu podniesienie świadomości i rozpowszechnienie wiedzy z zakresu profilaktyki zdrowotnej – spotkania z lekarzem
stomatologiem dla przedszkolaków
i zajęcia z Amazonkami dla uczniów
gimnazjów i szkół średnich. Zakupiono pluszaki do karetek, aby zminimalizować stres u najmłodszych pacjentów oraz defibrylatory do powiatowych
placówek edukacyjnych. Ponadto Powiat Legionowski finansował szereg
inicjatyw prozdrowotnych m.in.
współorganizując szkolenia i zawody
z udzielania pierwszej pomocy, akcje
krwiodawstwa, warsztaty o tematyce
nietrzymania moczu, senioralne oraz
dotyczące radzenia sobie z niepełnosprawnością osób bliskich i uczniami
chorymi na cukrzycę. Dodatkowo Powiat włączył się w organizację warsztatów z okazji Dni Zdrowia Psychicznego oraz Białej Soboty z Wojskiem,
a także zajęć edukacyjnych z zakresu zdrowego odżywiania.

Jerzy Zaborowski
wicestarosta legionowski

W ubiegłym roku ponownie, w ramach programu zdrowotnego, zaproponowaliśmy mieszkańcom wachlarz bezpłatnych badań profilaktycznych w kierunku popularnych schorzeń. Dotyczyło to zarówno dzieci – program „Trzymam
się prosto”, profilaktyka wad rozwojowych i nowotworów, badania psychologiczno-neurologopedyczne, jak i dorosłych – usg piersi, profilaktyka raka gruczołu krokowego i raka jelita grubego. Edukacja i zwiększanie świadomości
oraz możliwości wczesnego wykrycia chorób nowotworowych były naszym
priorytetem w minionej edycji programu.

Mieszkańców, którzy nie wzięli
udziału w ubiegłorocznej edycji programu, serdecznie zapraszamy w tym
roku. Wychodząc naprzeciw rosnącym
potrzebom badań profilaktycznych,

dr Radosław Kalisz
specjalista radiolog

Po raz kolejny miałem okazję uczestniczyć w programie profilaktycznym organizowanym przez Starostwo Powiatowe w Legionowie. Niezmiernie cieszy
mnie fakt, że świadomość profilaktyczna w naszym powiecie wzrasta i pozwala nam na wczesne wykrycie wielu potencjalnie groźnych chorób. Rozpoczęcie
wcześniejszego leczenia tych jednostek pozwala na uniknięcie poważnych powikłań pozostających z nami na resztę życia i je utrudniających. Nie wspominając o chorobach nowotworowych, których wczesne wykrycie pozwala w wielu
przypadkach „wygrać życie”. Serdecznie zapraszam na kolejne edycje.

dzieci. Najmłodsze przedszkolaki
z placówek publicznych przekonały się, że dentysta nie taki straszny,
jak go malują. W ramach warsztatów stomatolog Katarzyna Wołowiec

Przedszkolaki z zainteresowaniem uczestniczyły w zajęciach z zakresu
prawidłowej higieny jamy ustnej

Rak sutka to najczęściej występujący nowotwór u kobiet. Oferowane w ramach
powiatowego programu badanie usg jest całkowicie bezbolesne i nieinwazyjne,
a pozwala wykryć nawet niewielkie zmiany

AKCJA

LICZBA OSÓB, KTÓRE

WYKRYTE

PODEJRZENIE

SKORZYTSTAŁY ZE

NIEPRAWIDŁOWOŚCI

NOWOTWORU

–

–

ŚWIADCZENIA

Zasady prawidłowego dbania o higienę jamy ustnej poznały przedszkolaki z terenu powiatu
legionowskiego na zajęciach edukacyjnych w ramach powiatowego programu zdrowotnego,
prowadzonych przez lekarza stomatologa.

A

KALINA BABECKA

374 dzieci zostało przebadanych w ramach akcji
„NIE nowotworom u dzieci”. W tym roku nie
stwierdzono ani jednego przypadku podejrzenia
choroby nowotworowej u małych pacjentów

Zdrowe uśmiechy przedszkolaków
kcja „Dbam o zdrowie” była
częścią zeszłorocznego Powiatowego Programu Polityki
Zdrowotnej „Zdrowy Powiat” i objęła swym zasięgiem blisko 1000

wynikających z coraz większej świadomości i troski o własne zdrowie, już
dziś zachęcamy do skorzystania z przygotowywanej oferty.

Szkoła Rodzenia

20 par

• u 508 dzieci wykryto
Trzymam się prosto

w przystępny i zabawny sposób uczyła dzieci dbać o higienę jamy ustnej
i prawidłowo szczotkować zęby. Maluchy dowiedziały się także co jeść,
aby mieć zdrowe i mocne uzębienie.
Spotkania odbywały się z wykorzystaniem rekwizytów, które ułatwiły prowadzenie zajęć i podniosły ich atrakcyjność. Akcja miała na
celu propagowanie wśród dzieci odpowiedzialności za własne zdrowie
oraz świadomości w temacie higieny jamy ustnej i całego ciała. Każde
dziecko biorące udział w warsztatach otrzymało dla utrwalenia wiadomości, dostosowaną do wieku,
książeczkę z zadaniami prozdrowotnymi, wydaną przez Starostwo
Powiatowe w Legionowie oraz szczoteczkę do zębów.
KB

• przebadano 780 dzieci

nieprawidłowości
w postawie

Profilaktyka wad
374

151

–

USG piersi

717

282

11

Dbam o zdrowie

977

–

–

725

–

–
12

rozwojowych i nowotworów
u dzieci

– warsztaty
Edukacja w zakresie
profilaktyki raka piersi
– AMAZONKI
Profilaktyka raka gruczołu

• 188 badanie PSA

• 32 PSA

krokowego

+ USG transrektalne

• 14 USG

• 207 badania na krew

63

Profilaktyka raka jelita
grubego

63 nieprawidłowe
kolonoskopie

utajoną w kale
• 113 kolonoskopii

Badania psychologiczne

116

90

–

120

–

–

i neurologopedyczne dzieci
Warsztaty edukacyjne
o tematyce zdrowotnej

bezpieczeństwo/społeczność
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Będą skutecznie alarmować
Na terenie powiatu już działa nowoczesny system powiadamiania alarmowego.
Na jego budowę Powiat pozyskał blisko 400 tys. złotych ze środków zewnętrznych.

W

lipcu 2016 roku przedstawiciele Powiatu Legionowskiego podpisali z samorządem
województwa mazowieckiego umowę na dofinansowanie projektu pod
nazwą „Budowa zintegrowanego systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach dla Powiatu Legionowskiego”. Projekt zakładał budowę
i instalację 31 nowych punktów alarmowych, składających się z nowoczesnych syren elektronicznych szczelinowych wraz z pulpitem sterującym dla
każdej z nich. Chodziło o dostarczenie
optymalnego rozwiązania opartego na
rozbudowie i modernizacji oprogramowania oraz integrację istniejących
systemów informatycznych, wspomagających pracę powiatowych centrów
zarządzania kryzysowego oraz innych
podmiotów współpracujących. System uruchomiono w grudniu ubiegłego roku.
System umożliwia reagowanie na
pełne spektrum zagrożeń. Połączony

jest z centralą powiatową, centralą wojewódzką oraz systemami będącymi
już w gminach. Dzięki niemu możliwe
jest ostrzeganie i alarmowanie ludności
o niebezpieczeństwach związanych z zagrożeniami terrorystycznymi, katastrofami naturalnymi, katastrofami technicznymi i zjawiskami atmosferycznymi.
W czasie wojny system będzie miał za zadanie ostrzeganie i alarmowanie ludności o zagrożeniach z powietrza, wystąpieniu skażeń chemicznych, biologicznych
i promieniotwórczych. System zapewnia możliwość przekazywania sygnałów
dźwiękowych oraz komunikatów głosowych dla ludności w razie wystąpienia
zagrożeń i stanowi bezpośrednią odpowiedź na zalecenia dotyczące systemów
ostrzegania, określonych we wszystkich
dokumentach strategicznych, odnoszących się do zarządzania kryzysowego.

Punkty alarmowe zostały zlokalizowane we wszystkich gminach powiatu legionowskiego: gmina Legionowo
- 7 syren, miasto i gmina Serock – 9 syren, gmina Jabłonna – 5 syren, gmina
Nieporęt – 4 syreny i gmina Wieliszew
– 6 syren.
Całkowita wartość projektu wyniosła
494 939,70 zł. Ze środków Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa
Mazowieckiego 2014-2020 pozyskano 395 951,76 złotych. Reszta środków to wkład własny Powiatu i wszystkich gmin. Projekt został zrealizowany
w ramach działania 5.1 Dostosowanie
do zmian klimatu – typ projektu: Systemy wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi, RPO WM 2014KALINA BABECKA
2020.

W kontekście postępujących zmian klimatycznych oraz ochrony środowiska
naturalnego niezbędnym stało się wzmocnienie odporności istniejących systemów
na zagrożenia związane z gwałtownymi zmianami pogody oraz zwiększenie
możliwości zapobiegania klęskom żywiołowym i szybkiego reagowania na nie.
Dzięki powstałej sieci syren alarmowych, zlokalizowanych na terenie powiatu,
będzie to możliwe

Praca na Ryneczku – warsztaty aktywizacji zawodowej
Praktyczne porady specjalistów dla poszukujących zatrudnienia znalazły się w programie pierwszej edycji „Ryneczku Pracy”. Warsztaty zorganizowało Powiatowe Centrum
Integracji Społecznej.
się w rzeczywistej sytuacji i o czym
warto mówić na spotkaniach rekrutacyjnych.
Podpowiedzi i sugestie fachowców wyznaczyły właściwy kierunek,

w którym poszukujący zatrudnienia
powinni podążać, by znaleźć ciekawą
posadę na dłużej.
AMZ

Dorota Wróbel-Górecka

Dyrektor Powiatowego Centrum Integracji
Społecznej w Legionowie
Reintegracja społeczna przez nas realizowana ma na celu wzmocnienie
uczestników i przygotowanie ich do wejścia na rynek pracy. Czynimy to wieloaspektowo, udzielając wsparcia psychologicznego, doradztwa zawodowego oraz poprzez wzmocnienie relacji społecznych i wiary we własne możliwości. Warsztaty były realizowane w ramach projektu współfinansowanego
przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Złożyliśmy już w Ministerstwie wniosek na kolejny rok działań aktywizacyjnych, uwzględniając
także „Ryneczek Pracy”.

W warsztatach zorganizowanych przez Powiatowe Centrum Integracji Społecznej, skierowanych do jego beneficjentów, wziął
udział także starosta Robert Wróbel

B

lisko dwudziestu podopiecznych
PCIS uczestniczyło w warsztatach, zorganizowanych 18 grudnia 2017 r., w legionowskiej Poczytalni. Zawodowi rekruterzy przedstawili

bezrobotnym perspektywy i kierunki
rozwoju rynku pracy, wskazując na
konieczność zmian kompetencji oraz
podnoszenia kwalifikacji.
Ciekawym rozwiązaniem okazała

się symulacja rozmowy kwalifikacyjnej. Uczestnicy mogli przetrenować
sytuację, w jakiej niewątpliwie znajdą się poszukując pracy. Dowiedzieli się jakich pytań mogą spodziewać

Uwaga smog!
Na obszarze województwa mazowieckiego utrzymują się wysokie stężenia
zanieczyszczeń powietrza. Aby zminimalizować ich negatywny wpływ na
zdrowie, należy stosować się do zaleceń wydanych przez Wojewódzkie
Centrum Zarządzania Kryzysowego.

M

azowiecki Urząd Wojewódzki
w Warszawie regularnie informuje o złej jakości powietrza
na obszarze województwa mazowieckiego. Główną przyczyną podwyższonych wartości pyłu zawieszonego
PM2,5 i PM10 jest emisja z ogrzewania budynków, komunikacja, w tym
wtórne pylenie z ulic i emisja spalin,
a także wystąpienie warunków meteorologicznych, sprzyjających kumulacji zanieczyszczeń (słaby wiatr, wyż,
zamglenia, niska temperatura).

Pył zawieszony PM2,5 i PM10 może
powodować kaszel, trudności z oddychaniem i podrażnienia górnego odcinka dróg oddechowych. W związku z tym osoby szczególnie wrażliwe
na zanieczyszczenie powietrza: dzieci
i młodzież poniżej 25. roku życia, kobiety w ciąży, osoby starsze i w podeszłym wieku, osoby z zaburzeniami
funkcjonowania układu oddechowego, chorzy na astmę, choroby alergiczne skóry i oczu, osoby z zaburzeniami
funkcjonowania układu krwionośnego,

osoby zawodowo narażone na działanie pyłów i innych zanieczyszczeń
oraz osoby palące papierosy, powinny
skrócić czas przebywania na zewnątrz
i ograniczyć duży wysiłek fizyczny na
otwartej przestrzeni. Osoby szczególnie narażone powinny zaopatrzyć się
we właściwe medykamenty i stosować
się do zaleceń lekarzy oraz zaniechać
palenia papierosów. W przypadku pogorszenia stanu zdrowia należy skontaktować się z lekarzem. Osoby udające
się do pracy lub szkoły, by ograniczyć
ruch samochodowy, powinny przesiąść
się do komunikacji miejskiej lub tak organizować przejazd autem, aby zabierać maksymalną liczbę pasażerów.
W czasie wystąpienia wysokiego stężenia zanieczyszczeń powietrza nie należy otwierać okien i wietrzyć mieszkań.
Zaleca się również stosowanie masek
AMZ
przeciwpyłowych.

Fot. Krzysztof Skaryszewski

UWAGA SMOG! • UWAGA SMOG! • UWAGA SMOG! • UWAGA SMOG! • UWAGA SMOG! • UWAGA SMOG! • UWAGA SMOG! • UWAGA SMOG! • UWAGA SMOG! • UWAGA SMOG! • UWAGA SM

Na terenie powiatu utrzymują się wysokie stężenia zanieczyszczeń powietrza.
Smog może być przyczyną pogorszenia stanu zdrowia, dlatego warto stosować
się do zaleceń, wydawanych przez Wojewódzkie Centrum Zarządzania
Kryzysowego
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Wielkie granie z Orkiestrą

Mieszkańcy naszego powiatu po raz kolejny udowodnili, że chcą i umieją pomagać. Podczas 26. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zebrano blisko 370 tys. zł.

Jolanta Magda

Dyrektor Powiatowego Zespołu Szkół
Ogólnokształcących w Legionowie
Jesteśmy najstarszym sztabem w powiecie legionowskim i gramy z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy od samego początku. Dzięki zaangażowaniu oraz wsparciu wielu osób i instytucji, w tym Pana Starosty Roberta Wróbla, mogliśmy stworzyć u nas niezapomnianą atmosferę. Jestem pod
wrażeniem, jak chętnie nasi mieszkańcy pomagają i uczestniczą we wspólnym graniu z Orkiestrą.

Powiat Legionowski przekazał na aukcje gadżety. W ich gorącej licytacji uczestniczył członek zarządu Michał Kobrzyński

W

niedzielę 14 stycznia, w całej
Polsce oraz w kilkudziesięciu
krajach na świecie Orkiestra
zagrała po raz 26. Mieszkańcy powiatu
legionowskiego licznie włączyli się w tegoroczne granie, uczestnicząc w zbiórce środków „dla wyrównania szans w leczeniu noworodków”.
Na tydzień przed finałem w legionowskiej Arenie odbył się turniej tenisa stołowego z cyklu 100 Turniejów dla
Jerzego, który zgromadził blisko stu zawodników. Tradycją rozgrywek są licytacje gadżetów sportowych. Udało się zebrać ponad 3 200 zł, które zasiliły kasę
WOŚP.
W przededniu wydarzenia najmłodsi mogli bawić się na balach karnawałowych w Przedszkolu Miejskim nr 12
oraz Zespole Szkolno-Przedszkolnym
nr 2 w Legionowie. Obie placówki grały z Orkiestrą także w dniu finału. Dzieci i młodzież z SP nr 2 kwestowali na
ulicach Legionowa, a w budynku szkoły działały sklepiki i stoiska z jedzeniem. Przedszkole przy Królowej Jadwigi 7 również zapewniło moc atrakcji,
w których organizacje angażowali się
nauczyciele, rodzice oraz przyjaciele
placówki.
W niedzielę w Legionowie działały
sztaby w PZSO im Marii Konopnickiej,
w Szkole Podstawowej nr 8, w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2, natomiast w atrium Ratusza swą siedzibę
miał sztab założony przez SPP Nadzieja. Atrakcji i niespodzianek nie zabrakło również w ZSO nr 2 w Legionowie.
W całym powiecie zarejestrowano w sumie 9 sztabów.
Największy był sztab w liceum, który zrzeszył 230 wolontariuszy. Z Konopnicką grały szkoły podstawowe oraz
przedszkola z Legionowa i Łajsk, Arena Legionowo, strażacy z OSP Kałuszyn
i wielu innych. Działo się tam naprawdę
wiele. Odbył się turniej siatkówki. Nie
zabrakło także aukcji, w której udział
wziął członek zarządu Powiatu Michał
Kobrzyński licytujący powiatowe gadżety. Powiat sfinansował także wypożyczenie sceny, na której podczas finału
prezentowali się artyści. O godz. 20.00
niebo rozświetliły fajerwerki. Było to legionowskie „Światełko do Nieba”.

W Ratuszu na rzecz Orkiestry kwestowały dobre dusze ze Stowarzyszenia
Pomocy Potrzebującym Nadzieja. Datki zbierano już od rana, natomiast po
południu sala widowiskowa rozbrzmiewała śpiewem zespołów senioralnych,
działających na terenie naszego powiatu. Na zziębniętych czekała gorąca zupa
dyniowa serwowana przez Powiatowe
Centrum Integracji Społecznej.
Nie sposób wymienić wszystkich
atrakcji, które ściągnęły rzesze osób do
SP nr 8. W „Ósemce” można było m.in.
oddać krew, wziąć udział w turnieju
karaoke, podziwiać występy tancerzy,
śpiewaków i beatboxera, obejrzeć zwierzęta w mini ZOO, skosztować smakołyków w „Orkiestrowych” kawiarenkach
i bistrach. Aukcje przedmiotów podarowanych na rzecz WOŚP prowadził aktor Andrzej Grabarczyk. Szkoła na „Piaskach” gra z orkiestrą już 15 lat.
Gmina Nieporęt nie utworzyła sztabu, ale włączyła się w akcję na sportowo. Spontaniczna Akcja Ruchowa dla
WOŚP na boisku przy Szkole Podstawowej w Józefowie zgromadziła tych,
którzy połączyli dobroczynność z ruchem na świeżym powietrzu. W józefowskich lasach można było pobiegać
i pojeździć na rowerach MTB, a na koniec spędzić czas na zabawie przy zimowym ognisku.

WOŚP zaangażowanych było dużo więcej osób. Przez cały dzień trwały występy młodszych i starszych talentów,
licytacje i pokazy sportowe, a punkty
gastronomiczne serwowały dania gorące i słodkie przekąski.
Na rzecz WOŚP kwestowało także 17 wolontariuszy z Niepublicznego

Gimnazjum Sapere Aude w Rajszewie.
Mieszkańcy powiatu, otwierając
swoje serca i portfele, po raz kolejny hojnie przyczynili się do wsparcia szlachetnej inicjatywy Jurka
Owsiaka.

60 wolontariuszy ze sztabu Szkoły
Podstawowej nr 2 w Chotomowie zbierało pieniądze do puszek w Chotomowie i Jabłonnie. Ponadto można było
wpaść do szkolnej kawiarenki na słodkości i kawę oraz wziąć udział w warsztatach ceramicznych.
Wieliszewski sztab WOŚP zorganizowało Stowarzyszenie Młodzi dla Rozwoju
eMka we współpracy z Urzędem Gminy
Wieliszew, szkołami, przedszkolami, sołectwami, Gminnym Ośrodkiem Kultury
oraz OSP z terenu gminy. Na ulice z puszkami wyszło 50 wolontariuszy. Główną
atrakcją był Bieg z Sercem dla WOŚP,
poprowadzony przez Mistrzynię Świata w Biegu na 24h Patrycję Bereznowską. Nie zabrakło także licytacji, pokazów
i występów, które trwały przez cały dzień.
Niespotykaną propozycję dla właścicieli czworonogów miał wójt gminy Wieliszew. Zwycięzca licytacji, a właściwie
jego pies, może liczyć na tydzień spacerów pod opieką Pawła Kownackiego.
W Szkole Podstawowej w Jadwisinie zbiórkę pieniędzy prowadziło 25
wolontariuszy, a licytacje, kiermasze
i inne atrakcje rozpaliły serca odwiedzających tak mocno, że nie szczędzili
złotych i chętnie wrzucali je do puszek.
Sztab z PZSP w Serocku zarejestrował
29 wolontariuszy, jednakże w akcję dla

Legionowski sztab główny WOŚP w Powiatowym Zespole Szkół
Ogólnokształcących pękał w szwach

Mieszkańcy o WOŚP:
Agata Dębska,

nauczyciel w Przedszkolu Miejskim nr 12 w Legionowie
Pierwszy raz biorę udział w Finale w tym przedszkolu,
ale wcześniej też włączałam się w kwesty na rzecz WOŚP.
Rodzicie i dzieci bardzo zaangażowali się w organizację
oraz udział w Orkiestrze i całymi rodzinami korzystają
z przygotowanych atrakcji.

Patryk Wyłupek,

uczeń PZSP w Legionowie
Sam zgłosiłem się i jako wolontariusz biorę udział w 26.
Finale. Robimy z dziećmi pierniczki, ozdabiamy je kolorowym lukrem i posypkami. Maluchy mają frajdę, a ja
się cieszę, że robię coś wartościowego. Ludzie chętnie
pomagają i wrzucają pieniądze do puszek.

Marta Czarkowska,

Gimnazjum nr 4 w Legionowie
Chodzę z kwestującymi jako opiekun. Spotkaliśmy się z
miłym przyjęciem, niektórzy sami podchodzą i wrzucają pieniądze do puszek. Nie musimy nikogo specjalnie
zachęcać. Z WOŚP jesteśmy w zasadzie od dziecka, bo
w naszej szkole organizacja sztabów to już tradycja.

Karol Rutkowski,

Organizatorzy przygotowali wiele atrakcji dla odwiedzających. Na scenie cały
czas coś się działo

Gimnazjum nr 4 w Legionowie
Po raz kolejny włączam się w WOŚP. Od rana do późnego wieczora kwestuję na ulicach Legionowa. W tym dniu
czuć, że ludzie mają prawdziwą chęć pomagania. Atmosfera jest świetna.

AMZ
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Klucz do Stolicy Kultury
Mazowsza 2018 przekazany

Kurier

Konkurs Zdrowie w Bajce
– zapisy
Przed nami 9. edycja konkursu „Zdrowie w Bajce”.
Termin przyjmowania zgłoszeń mija 7 lutego br.

W imieniu Powiatu Legionowskiego wicestarosta Jerzy Zaborowski przekazał na ręce starosty
Warszawskiego Zachodniego Jana Żychlińskiego symboliczny Klucz do Stolicy Kultury Mazowsza
2018. Uroczysta gala odbyła się 7 stycznia br. w Ożarowie Mazowieckim.

P

owiat Legionowski był Stolicą Kultury Mazowsza w roku ubiegłym.
Tytuł corocznie przyznawany jest
przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego powiatowi z terenu Mazowsza, którego oferta kulturalna zasługuje na wyróżnienie. Nagrodą
w plebiscycie jest 100 tys. złotych na organizację przedsięwzięć kulturalnych.
Decyzją komisji konkursowej, obradującej 27 listopada br., tytuł Stolicy Kultury Mazowsza 2018 otrzymał Powiat
Warszawski Zachodni, który w zaciętej
rywalizacji pokonał konkurencję z Nowego Dworu Mazowieckiego, Wołomina, Kozienic i Radomia.

K

onkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku 3-9 lat,
które uczęszczają do
przedszkoli i szkół podstawowych zlokalizowanych na terenie powiatu
legionowskiego. Hasło tegorocznej edycji konkursu to: Czyste
Powietrze Wokół Nas. Przedmiotem
konkursu jest stworzenie autorskiego scenariusza przedstawienia dotyczącego tematyki prozdrowotnej
w dowolnej formie (wiersz, piosenka, teatrzyk, itp.) oraz zaprezentowanie go w trakcie finału konkursu.
Konkurs ma na celu kształtowanie
postaw prozdrowotnych i właściwych

nawyków higienicznych oraz pogłębienie
świadomości na temat
zdrowego trybu życia
wśród najmłodszych
mieszkańców naszego powiatu. Organizatorami są Starostwo Powiatowe w Legionowie, Powiatowa
Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Legionowie oraz klasa III G
Szkoły Podstawowej nr 7 w Legionowie. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu
(22) 764 05 04. Regulamin konkursu znajduje się na www.powiat-legionowski.pl
Zachęcamy do udziału.

KALINA BABECKA

Powiat Warszawski Zachodni przejął od Powiatu Legionowskiego tytuł Stolicy
Kultury Mazowsza. W uroczystości przekazania symbolicznego klucza
uczestniczyli (od lewej): Wicestarosta Legionowski Jerzy Zaborowski, Marszałek
Województwa Mazowieckiego Adam Struzik oraz starosta Warszawski Zachodni
Jan Żychliński

Zapraszamy do zdrowej rywalizacji
Starostwo Powiatowe w Legionowie zaprasza do udziału w konkursach
o tematyce zdrowotnej, skierowanych do uczniów ze szkół gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych.

K

onkurs „Masz dar uzdrawiania”
ma na celu propagowanie wiedzy
o transplantologii, dawstwie krwi
i szpiku oraz uwrażliwienie młodzieży na problemy etyczne dawców i biorców. Chętni zmierzą się z dwoma zadaniami: pracą plastyczną płaską lub

przestrzenną oraz tematyczną krzyżówką, którą należy rozwiązać i załączyć do aplikacji konkursowej.
W plastycznej formie można także ująć temat: „Świadome życie bez
ryzyka”. To kolejny konkurs, tym razem skupiający się na problematyce

KRZYŻÓWKA DO KONKURSU „MASZ DAR UZDRAWIANIA”
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namy już ostatnich laureatów
konkursu fotograficznego „Architektura powiatu legionowskiego w obiektywie”. Zdjęcie „Centrum
Legionowa nocą” autorstwa Konrada Radzymińskiego zostało fotografią
miesiąca w grudniu, zaś wyróżnienie
otrzymuje Piotr Błażejczyk za fotografię „Wieliszew” (do obejrzenia na
www.powiat-legionowski.pl). Serdecznie dziękujemy wszystkim Mieszkańcom za całoroczny udział i zachęcamy
do dalszego rozwijania fotograficznej
pasji.
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1. Organizacja nadzorująca pobieranie narządów w Polsce.
2. W jakim miesiącu obchodzi się światowy dzień
transplantologii?
3. Jak nazywa się medyczna dziedzina naukowa zajmująca
się przeszczepianiem narządów?
4. Przeszczep polegający na przeniesieniu własnej tkanki lub narządu z jednego miejsca na drugie, np. przeszczep
skóry.
5. Ilu osobom maksymalnie może uratować życie jeden
dawca?
6. Osoba, u której dokonano przeszczepu narządu lub tkanek.
7. Specjalista zajmujący się układem immunologicznym.

15

16

17

Fot. Konrad Radzymiński
„Centrum Legionowa nocą”

KB

HIV oraz AIDS. Przedmiotem konkursu jest stworzenie autorskiego plakatu przestrzegającego młodych ludzi
przed podejmowaniem ryzykownych
zachowań, skutkujących zakażeniem
wirusem HIV. Ważnym aspektem, na
który warto zwrócić uwagę w pracy
jest tolerancja i akceptacja osób zakażonych i chorych.
Podpisane prace należy składać
w siedzibie Starostwa Powiatowego
w Legionowie do 28 lutego br. lub wysłać pocztą.
Regulamin konkursów i pliki do pobrania dostępne są na stronie internetowej www.powiat-legionowski.pl. Szczegółowe informacje pod numerem tel.:
22 764 05 55 oraz e-mail: g.ostaszewska@powiat-legionowski.pl
Rozstrzygnięcie konkursów nastąpi
w połowie marca.

Hasło
1

Najlepsze zdjęcia
miesiąca wybrane

AMZ

8. Lekarz oceniający cyklicznie pobrany materiał z wszczepionego narządu (biopsja serca).
9. Osoba żywa lub zmarła, od której pobrane zostały narządy lub tkanki.
10. Czy w Polsce pobieranie narządów jest odpłatne?
11. Wypukła zewnętrzna warstwa gałki ocznej.
12. Największy gruczoł w organizmie człowieka.
13. Część układu trawiennego pomiędzy żołądkiem a odbytem.
14. … serca, wykonany przez kardiochirurga.
15. Narząd układu moczowo-płciowego pełniący rolę wydalniczą (produkcja moczu).

POWIAT LEGIONOWSKI
– KULTURALNIE I NA SPORTOWO
5-25.01 – „Ciepło – zimno” wystawa
malarstwa Agnieszki Rusin – Galeria
Sztuki Ratusz, ul. Piłsudskiego 41,
Legionowo
9-31.01 – Wystawa Przemka
Stachowskiego – Galeria Sztuki
na Prostej, Jabłonna, ul. Prosta 2
15.01 – Zimowe kino dla dzieci
– Muppety – sala widowiskowa
w legionowskim ratuszu
15-26.01 – Akcje Zima w Mieście,
Arena Legionowo, Muzeum Historyczne,
Biblioteka Miejska, MOK, Powiatowa
Instytucja Kultury
17.01 – Zimowe kino dla dzieci
– Piękna i Bestia - sala widowiskowa
w legionowskim ratuszu
19.01 – Zimowe kino dla dzieci
– Strażnicy Marzeń – sala widowiskowa
w legionowskim ratuszu
19.01 – Emka raper z Legionowa i jego
goście – MOK Legionowo, ul. Norwida 10
21.01 – Pałacowe spotkania z muzyką
i otwarcie wystawy Zdzisławy Ludwiniak,
Pałac w Jabłonnie
21.01 – KPR Legionowo S.A. vs SPR Stal
Mielec S.A., Arena Legionowo
22.01 – Zimowe kino dla dzieci
– Zambezja – sala widowiskowa
w legionowskim ratuszu

24.01 – Zimowe kino dla dzieci
– Na Fali – sala widowiskowa
w legionowskim ratuszu
25.01 – Spotkanie z Krzysztofem
Przepiórką i Dominiakiem Rutkowskim
– CKiCz w Serocku, ul. Pułtuska 35
26.01- Zimowe kino dla dzieci
– Anastazja – sala widowiskowa
w legionowskim ratuszu
27.01 – Musical Bodo – sala
widowiskowa w legionowskim ratuszu
28.01 – Niedzielne Spotkania
z Bajką „Czerwony Kapturek”
– sala widowiskowa w legionowskim
ratuszu
28.01 – Rock w MOK – Ga Ga Zielone
Żabki i Radioaktywny Świat – MOK
Legionowo, ul. Norwida 10
28.01 – Spektakl „Tajemniczy Mr. Love”
– CKiCz w Serocku, ul. Pułtuska 35
3.02 – Warsztaty Gospel – GOK
w Nieporęcie, ul. Dworcowa 9a
4.02 – Koncert Gospel – Kościół
NMP Wspomożycielki Wiernych
w Stanisławowie Pierwszym
4.02 – Wieliszewski Crossing Zima
6-9.02 – Szkolny przegląd filmów
dokumentalnych w Legionowie
– sala widowiskowa w legionowskim
ratuszu
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Czas na taniec z Powiatem

Powiat Legionowski wsparł organizację Turnieju Tanecznego „Time for Dance 2018”, który odbył się 13-14 stycznia, w legionowskiej Arenie.
Starosta Robert Wróbel objął imprezę patronatem, a starostwo ufundowało nagrody dla zwycięzców.

O

Grand Prix Turnieju Tanecznego „Time for Dance
2018” wytańczyła łódzka formacja Sztrymy Gang

Nadia Grzelak

DNA Dance Studio, Łódź
Zajęliśmy pierwsze miejsce w kategorii hip-hop formacje duże. Do występów przygotowujemy się cały sezon, czyli ponad pół roku. Wystawiamy po
raz pierwszy swój układ, potem jeździmy z nim na turnieje równolegle przygotowując kolejny. Nasza praca zaczyna się na obozie tanecznym, kiedy 2 tygodnie intensywnie pracujemy właściwie od rana do nocy. Później, w ciągu
roku trenujemy 2 razy w tygodniu po 1,5 godziny. Taniec trenuję od 15 lat.
Wybrałam hip-hop. To jest styl, który wyzwala emocje i jest energetyczny.

koło 1500 tancerzy z kilkudziesięciu klubów z całej Polski wzięło udział w organizowanym 13-14
stycznia br. w legionowskiej Arenie turnieju „Time for Dance”. To już piąta,
jubileuszowa odsłona tej imprezy. Do
Legionowa zawitali tancerze reprezentujący poziomy od amatorskiego, po mistrzowski. Wśród tych ostatnich znaleźli się triumfatorzy najważniejszych
imprez w Polsce, Europie i na całym
świecie. Widzowie mogli podziwiać
również reprezentantów Legionowa.
W sobotę wystąpili tancerze trenujący formy dyskotekowe oraz jazzowo-modernowe. Niedziela należała do
fanów hip-hopu oraz klimatu streetowego. Rywalizację oceniało profesjonalne jury złożone z sędziów Polskiej Federacji Tańca, Polskiego Związku Tańca
Freestyle oraz specjalistów amatorskiego ruchu tanecznego w Polsce. W tym
składzie znalazła się m.in. znana z telewizyjnego programu „Got to dance – tylko taniec” Anna „Youya” Jujka.
Tę największą w powiecie legionowskim taneczną imprezę patronatem objął starosta Robert Wróbel. Starostwo
ufundowało nagrody w postaci kuponów na artykuły sportowe.
MK

Powiat wspiera legionowską siatkówkę
W 2018 roku Legionovia S.A. otrzyma od Powiatu Legionowskiego 65 tys. zł na rozwój i promocję
siatkówki. Dotacja ma pomóc klubowi utrzymać się w najwyższej klasie rozgrywek.

S

Powiat Legionowski wspiera Legionovię S.A. poprzez dotacje celowe.
W 2018 roku będzie to kwota 65 tys.
zł z przeznaczeniem na rozwój sportu
w powiecie legionowskim. Wsparcie
samorządów przekłada się na lepsze
wyniki. W ostatnim przed wydaniem
Kuriera spotkaniu legionowskie siatkarki, po dramatycznym spotkaniu
i ambitnej walce pokonały w wyjazdowym spotkaniu BKS Profi Credit
MK
Bielsko-Biała.

fot. Ryszard Glapiak

iatkarska Legionovia wspiera
rozwój sportu na terenie naszego powiatu. Jest też wizytówką
miasta obecną w rozgrywkach ogólnopolskich i międzynarodowych. Popularyzuje piłkę siatkową wśród
dzieci, młodzieży i dorosłych. Tym
samym propaguje również zdrowy
tryb życia poprzez aktywne uprawianie sportu. Współtworzy sekcje siatkarskie dziewcząt właściwie w każdym roczniku.

Dobrze prowadzoną Legionovię stać na równorzędną walkę z najlepszymi.
W pierwszym po nowym roku spotkaniu nasze reprezentantki na boisku
przeciwnika pokonały wicemistrzynie Polski Grot Budowlanych Łódź

Anna „YouYa” Jujka

jurorka turnieju Time for Dance w Legionowie
Jestem tancerką i choreografem. Tańczę od 30 lat. Podobno mam jakieś zasługi, coś zrobiłam dla tej społeczności tanecznej. W Legionowie spędziłam
dwa fantastyczne dni – dużo uśmiechu, radochy, ruchu i miłej atmosfery…
O to chodzi w tańcu. Pierwszego dnia wyróżniłabym kilka solistek w kategorii improwizacji. W hip-hop solo również zobaczyłam nowe, ciekawie prezentujące się osoby. Formacje też sobie fajnie poradziły.

Małgorzata Szulc

współorganizator turnieju Time for Dance
W tym roku uczestnicy naszego turnieju zaprezentowali fajny poziom, a my,
z racji jubileuszowej edycji, zadbaliśmy o ciekawe nagrody. O ile nadal będziemy mieli przychylność ze strony władz miasta i powiatu, w przyszłym roku
również zorganizujemy Time for Dance. Dziękujemy za objęcie patronatem
przez starostę oraz prezydenta miasta. Samorządy ufundowały praktyczne nagrody, z których tancerze będą mogli korzystać na co dzień.

Piłkarska Liga Powiatu
Legionowskiego
Trzecia seria turniejów Piłkarskiej Ligi Powiatu Legionowskiego
została rozegrana na hali sportowej Powiatowego Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych w Serocku. Udział wzięło 21 zespołów, w których
zagrało ponad 300 młodych piłkarzy.

Michał
Kobrzyński

członek zarządu
Powiatu Legionowskiego
Inwestując relatywnie niewielkie
środki finansowe siatkarska Legionovia osiąga sukcesy w najwyższej lidze, ale również świetnie pracuje z młodzieżą. Seniorki
są wzorem dla młodziczek, kadetek i juniorek motywując je do
pracy nad doskonaleniem umiejętności. Sportowy styl życia ma
wpływ na ogólną postawę życiową młodych mieszkańców naszego powiatu. Dzięki aktywności są
oni zorientowani na pozytywne
wartości i z nimi właśnie wchodzą w dorosłe życie.

Organizatorami Piłkarskiej Ligi Powiatu Legionowskiego jest starostwo we
współpracy z KS Sokół Serock

W

pięciu grupach rocznikowych rozgrywają turnieje drużyny zgłoszone do
Piłkarskiej Ligi Powiatu Legionowskiego. Ostatni z turniejów odbył się
w Serocku, w ramach 3. serii.
W grupie najmłodszych piłkarzy
z rocznika 2011 dominuje AMP
GOOL Stanisławów. Zespół ten wygrał wszystkie dotychczas rozegrane w tej serii zawody gromadząc
aż 36 punktów. W roczniku 2010
pierwszą lokatę zajmuje Żbik Nasielsk. Przyjaciele z sąsiedniego powiatu zdobyli 24 punkty. Idzie im
nieźle również w roczniku 2009,

ale tutaj jednak nieco lepsza – z 34
punktami – jest Wisła Jabłonna. Ciekawa sytuacja powstała w roczniku
2008, gdzie Wisła i AP Sokół Serock
D mają taki sam dorobek punktowy.
Jednak liczba zdobytych bramek zadecydowała, że w tabeli to drużyna
z Jabłonny znajduje się na 1. miejscu. Również w najstarszych rocznikach 2005-07 dwie drużyny zdobyły
równą liczbę punktów – po 21. Jednak w stosunku bramkowym FDA
Wieliszew 1 póki co jest lepszy od
Żbika Nasielsk 1.
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