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zarządPowiatuw Legionowie
zadeklarowałpoparciekoncepcji
budowyrondana skrzyżowaniu
powiatowejulicyPartyzantów/
chotomowskai gminnejulicy
Kisielewskiegow Jabłonnie.
Petycjęw tejsprawie,podpisaną
przezponad 500mieszkańców,
przedstawiliradniGminy
JabłonnaagataLindner,Monika
Jezierska,zbigniew
Garbaczewskii MariuszGrzybek.

W

Dzieci, które będą uczęszczać do nowej szkoły będą musiały pokonać ruchliwe ulice Partyzantów lub Chotomowską. Dlatego powiat rozpoczął
analizę możliwych rozwiązań komunikacyjnych, które byłyby najlepsze
dla bezpieczeństwa uczniów.
Już pod koniec maja starosta legio-

W przyszłym roku w tym
miejscu powstanie rondo.

nowski wystąpił do władz Jabłonny
z propozycją podpisania porozumienia, które obejmowałoby całościowe
rozwiązania komunikacyjne na tym
terenie, obejmujące m.in. koncepcję
przebudowy Chotomowskiej i Partyzantów, budowy ul. Legionowskiej,
wraz ze skrzyżowaniem z Chotomowską oraz przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 630 (ul.
Modlińska) z Chotomowską.
Powiat chce opracować kompleksowe rozwiązanie dla układu komunikacyjnego na tym terenie, bowiem
z planów zagospodarowania przyjętych przez gminę Jabłonna wynika,
że poza skrzyżowaniem Partyzantów/Chotomowska – Kisielewskiego,
na odcinku kilkuset metrów, wzdłuż
tej samej ulicy powstaną kolejne 3
ronda (z ul. Legionowską, z projektowaną Trasą Mostową i z przedłużeniem Obwodnicy Jabłonny).

Radni zebrali 532 podpisy pod petycją
w sprawie budowy ronda.
Od lewej: Zbigniew Garbaczewski,
Monika Jezierska, Agata Lindner,

Radni, zaangażowani w sprawę,
zebrali 532 podpisy pod petycją
w sprawie budowy ronda.
– Cieszę się z zaangażowania tak
dużej liczby mieszkańców – powiedział starosta Jan Grabiec. – Ich opinia będzie miała decydujący wpływ
na rozwiązanie komunikacyjne, które powstanie w tym miejscu. Popieram wniosek radnych i zaproponuję
zrealizowanie poza bezpiecznym
przejściem dla pieszych również
ronda przy ul. Kisielewskiego.
Wywiad z Agatą Lindner, jedną
z inicjatorek zbierania podpisów
pod wnioskiem o budowę ronda,
na stronie 3.
PiJo

Przebudowa krajówki niezagrożona

M

z klauzulą natychmiastowej wykonalności. Na przeszkodzie stanął, jak zawsze, brak pieniędzy.
W ostatnich tygodniach media poinformowały, że zarządca drogi planu-

je remont jej nawierzchni, co może
oznaczać odstąpienie od planów przebudowy pozostałego odcinka. Informacje te spotkały się z natychmiastową reakcją starosty Jana Grabca i pre-

Awaryjnie na jeziorze
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Powiatowa piętnastka
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Miliony na zdrowie
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Krótko
Niezwykle widowiskowe, pierwsze tego typu w Polsce ćwiczenia
służb ratowniczych odbyły się
na Jeziorze Zegrzyńskim w ostatni
piątek czerwca.
Wodowanie samolotu pasażerskiego,
budowa szpitala polowego, akcja ratunkowa z udziałem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego i działania antyterrorystów – można było obserwować 28 czerwca na wodach naszego zalewu. Wbrew pozorom scenariusz symulowany podczas ćwiczeń nie jest wcale nieprawdopodobny. Bliskość lotniska w Modlinie
sprawia, że warto przygotować się
na wszelkie ewentualności – również konieczność awaryjnego lądowania samolotu wypełnionego ludźmi na naszym akwenie.
Relację z ćwiczeń można przeczytać na stronie 4.

Warto się badać
W czerwcu mieszkanki powiatu
legionowskiego miały możliwość
skorzystania z bezpłatnych badań
usg i mammografem w ramach
programu profilaktyki raka piersi.
Z badania ultrasonografem skorzystało 111 pań w wieku 25-39 lat.
U 36 z nich wykryto zmiany i nieprawidłowości. Natomiast mammografii poddało się 119 mieszkanek
powiatu w wieku 40-49 lat, z których u 20 stwierdzono nieprawidłowości. Na szczęście u żadnej z pacjentek nie wykryto nowotworu.
Wczesne wykrywanie problemów
pozwala na całkowite wyleczenie lub
zapobieganie chorobie nowotworowej, dlatego zachęcamy do korzystania z oferowanych przez powiat bezpłatnych badań profilaktycznych.

Kształcimy na medal

ostatniedoniesieniamedialneoremoncienawierzchnidrogikrajowej61irezygnacjizjejprzebudowyzaniepokoiływładzepowiatu
legionowskiego.StarostaiprezydentLegionowainterweniowaliwtejsprawiewGeneralnejdyrekcjidrógKrajowychiautostrad.
ieszkańcy Legionowa i całego
powiatu od lat czekają na dokończenie przebudowy DK 61
na naszym terenie. Gotowe są obwodnice Jabłonny i Serocka, przebudowana większość przebiegu drogi na terenie Legionowa łącznie z wiaduktem
nad torami kolejowymi, od ronda w Zegrzu do granic powiatu przejedziemy
dwupasmówką. Nietknięty został
ostatni odcinek drogi na terenie Legionowa (od wiaduktu do granic miasta)
i Michałowa Reginowa (od granic Legionowa do ronda w Zegrzu). Na ten
pierwszy już w styczniu tego roku Wojewoda Mazowiecki wydał decyzję zezwalającą na realizację inwestycji

3

Niezwykłe ćwiczenia

Będzie rondo

niosek poparty przez mieszkańców jest związany z prowadzoną przy tym skrzyżowaniu budową nowej placówki
oświatowej. CEKS, czyli Centrum
Edukacyjno-Kulturalno-Sportowe powstaje u zbiegu ulic Partyzantów
i Kisielewskiego w Chotomowie.

Co słychać na
Jagiellońskiej?

zydenta Legionowa Romana Smogorzewskiego, którzy podjęli w tej sprawie interwencję u dyrektora warszawskiego oddziału GDDKiA. Uzyskali zapewnienie, że planowany remont jest konieczny, by utrzymać
przejezdność drogi i w żaden sposób
nie zagraża planom jej przebudowy.
Rozpocznie się ona w chwili zapewnienia środków finansowych w budżecie zarządcy drogi.
Pozostaje tylko liczyć, że środki
na kompleksową przebudowę ostatniego już niezmodernizowanego odcinka krajówki znajdą się jak najszybciej.
JoannaKaJdanowicz

Uczniowie szkół prowadzonych
przez Powiat Legionowski w zdecydowanej większości zdali egzamin
maturalny. To jedne z najlepszych
wyników w kraju.
Centralna Komisja Egzaminacyjna
oraz Okręgowa Komisja Egzaminacyjna przedstawiły wstępną informację o wynikach egzaminu maturalnego w kraju oraz w Województwie Mazowieckim za rok 2013.
Łącznie w szkołach prowadzonych
przez Powiat Legionowski przystąpiło do egzaminu maturalnego 325
uczniów, w tym 256 w liceach ogólnokształcących, 49 w technikach
i 20 w liceum profilowanym, a egzamin dojrzałości zdało 299, tj. 92%
wszystkich uczniów. W poszczególnych typach szkół zdawalność matury w naszym powiecie była wyższa niż średnie z województwa
i kraju.
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Dzieci mówią...

Z dziećmi rozmawiał Marcin Dembowski

Jak wyglądają Twoje wymarzone wakacje?
Każdy ma jakieś marzenia. W naszym klimacie przez większość roku marzymy o ciepłych, wakacyjnych miesiącach. O swoich wymarzonych wakacjach
opowiedziały nam dzieci z Przedszkola Niepublicznego „Wyspa Skarbów” w Chotomowie, których opiekunką jest pani Małgorzata Kosieniak.

Bartek
Kuchniak

Laura
Bednarek

– ja jadę na wakacje camperem. Mam go w domu. Jadę na wakacje
z dziadkiem, babcią i tatą. Będę tam robił zamki, będę nawet
w wodzie się bawił bo lubię pływać ale nie wiem jak się pływa.
Na wakacje wyjeżdżam na plażę, daleko. Będę jechał aż do nocy bo
właśnie jadę zagranicę i już mam dowód osobisty. Ten kraj gdzie jadę
nazywa się Polska. Kiedyś jeszcze też wyjadę na wakacje, ale
chciałbym bardzo pojechać do Jastarni ponieważ tam też jest ciepło
i jest tam ciepła woda, można się kąpać.

– ja najpierw jadę na Mazury a potem nad morze. Na Mazury jadę
z mamą i z tatą. Jedziemy samochodem jeszcze z moim pieskiem
Tiną. Razem się bawimy i daję mu jeść. Wyjeżdżam na dziesięć
dni. Wolę bardziej morze niż Mazury, bo wyjeżdża ze mną kolega
Kacper i Julia. Będziemy tam się bawić w piasku. To mój ostatni
już dzień w przedszkolu.

Maciej
Grzeliński
– ja byłem nad morzem już w Tunezji i tam też była Polska. Tam było
dużo Polaków. Nawet mój kolega był ten co trochę dalej mieszka
w Legionowie. Razem polecieliśmy samolotem, ale kiedyś jechałem też
do niego autobusem. W Tunezji jedliśmy spaghetti, a mój kolega Kuba
miał w Tunezji urodziny. Po prostu już jak miał 3 lata. Rodzice mu
kupili tort a my złożyliśmy mu życzenia. Ja mu życzyłem żeby miał
dużo zegarków. Ja mam teraz na ręku sportowy. On dostał na prezent
krokodyla do pływania. Tunezja jest ciepła, gorący i suchy piasek
i mnie pieczą nogi. Najbardziej mi się tam podobało bawienie
w piasku. Z dziadkiem też kiedyś byłem w Tunezji jak miałem rok.
Byłem też w Chorwacji i w obu krajach mi się bardzo podobało.
Tam też byli Polacy.

Roksana
Sobolewska

igor
Góral
– ja będę jechał do babci. Moja babcia mieszka na wsi. Jak do niej
pojadę to się bawię. Pomagam jej też w sadzie. Nie pamiętam jakie
ona ma owoce w tym sadzie. Ma też warzywa. Pomagam babci
w pracach domowych jak trzeba coś ugotować. Nie pamiętam jak
moja babcia ze wsi ma na imię bo mam dwie babcie i obie podobnie
się nazywają. Jeszcze będę jechał do Hiszpanii, ale nie wiem za ile.
Nie wiem co będę tam robił, będę tam jechał z rodzicami i moim
bratem Filipem. On ma 9 lat. Filip nie pomaga mi wkładać klocków.
Moje ulubione klocki to są zygzaka mcqueena.

– ja wyjeżdżam niedługo nad morze. Dziś jadę do babci Tereski
i jeszcze pojadę do dziadka Heńka i on mi da pieniążki i będę
zbierała. Trzeba mieć dużo pieniążków żeby pojechać na fajne
wakacje. Trzeba mieć dziewięćdziesiąt tysiąc złotych. Nad morze
jadę z rodzicami, ale nie pamiętam do jakiej miejscowości. Będę tam
pływała daleko, bo ja tak mogę, bo mam bardzo długie nogi. Lubię
kąpać się w naszym morzu, ale nie wiem jak ono się nazywa. Lubię
wyjeżdżać nad morze i w góry, ale tata mi nie pozwala bo myśli, że
dla mnie to jest za ciężkie się wspinać na górę. Najwyższa góra
na jaką się wspięłam miała więcej niż 2 km. Weszłam tam jednak
bardzo szybko. Lubię się wspinać, bo mam takie ostre pazurki
i pomalowane.

Maja
Gizińska
– moje ulubione wakacje są nad morzem. Jadę z dziadkami, a potem
z rodzicami. Jak jadę nad morze to lubię się bawić w piasku i się
kąpać. Pływam też w takim kole. Pompuje mi je dziadek Wojtek. Lubię
też wyjeżdżać na Mazury, ale nigdy nie byłam tam.

Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego” ogłasza

konkurs fotograficzny
w ramach projektu współpracy NURT Niezwykły Urok Rzek – Turystyka
Konkurs trwa od 1 czerwca do 15 września 2013 r.

Temat konkursu: „Piękno rzek oraz uroki turystyki rzecznej”
Dla zwycięzców przewidziane są nagrody rzeczowe. Więcej informacji na www.partnerstwozalewu.org.pl
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Co słychać na
Jagiellońskiej?
Fot. Paweł Zając

PraceprzyprzebudowieukładukomunikacyjnegoulicJagiellońskiej,ParkowejiSobieskiego
idązgodniezharmonogramem.Gołymokiemmożnazobaczyćefektypracmodernizacyjnych.

Na moście rozpoczyna się już betonowanie fundamentów.

Most pełną parą
Prace przy budowie mostu w ul. Kościelnej
w Łajskach idą pełną parą. W wyniku
prowadzonej przebudowy w miejscu
wysłużonej przeprawy powstanie całkiem
nowy obiekt inżynieryjny.

S

tary most został już całkowicie
rozebrany. Obecnie wbijane są
ścianki szczelne, które będą
podtrzymywać konstrukcję nośną
mostu. Kolejny etap, który już się rozpoczyna, to betonowanie fundamentów przeprawy.
Nowy most będzie szerszy niż poprzedni. Dzięki temu po jednej jego
stronie powstanie chodnik, a po dru-

giej ścieżka rowerowa. To szczególnie
istotne z uwagi na znajdującą się
w pobliżu przeprawy szkołę i bezpieczeństwo dzieci. Nowy most to również nowa nawierzchnia jezdni.
Przewidywany termin zakończenia
prac budowlanych to przełom września i października br.

N

a ukończeniu są już roboty
brukarskie po prawej stronie
ul. Jagiellońskiej (patrząc
od Warszawskiej). Nowe krawężniki, chodniki, miejsca parkingowe
i wjazdy na posesje są już w większości zbudowane. W najbliższym
czasie rozpoczną się prace po drugiej stronie ulicy. Ponadto na odcinku ul. Jagiellońskiej od Barskiej
do Parkowej ukończone zostały prace przy budowie kanalizacji deszczowej po lewej stronie drogi (w sąsiedztwie DPS „Kombatant” i placówek oświatowych). W najbliższych
dniach rozpocznie się budowa odwodnienia po drugiej stronie tego
odcinka drogi. Dzięki prowadzeniu
działań po jednej stronie ulicy możliwe jest utrzymanie ruchu na drodze i tym samym minimalizowanie
utrudnień dla jej użytkowników.
Gotowe jest też odwodnienie
po jednej stronie ul. Parkowej,
a obecnie trwają prace przy jego budowie po drugiej stronie ulicy. W połowie wybudowane jest również rondo na skrzyżowaniu ulic Parkowej
i Sobieskiego.

Intensywnie prowadzone są roboty na skrzyżowaniu ulic Jagiellońskiej i Piłsudskiego. Obecnie wyznaczony jest już pas do skrętu w prawo
z Jagiellońskiej w Piłsudskiego,
na ukończeniu jest budowa pętli indukcyjnych niezbędnych do sterowania sygnalizacją świetlną oraz
prace brukarskie w rejonie skrzyżowania. Zakończenie prac na skrzyżowaniu planowane jest na koniec lipca 2013 r. Modernizacja poprawi
również estetykę ulicy Jagiellońskiej. Starostwo wyłoniło już wyko-

nawcę, który będzie wymieniał oprawy oświetleniowe na latarniach
wzdłuż ulicy Jagiellońskiej.
Jak dotąd wszelkie założenia harmonogramu prac zostały zrealizowane i nie ma żadnych opóźnień w wykonaniu robót. Jeśli pogoda nie spłata
budowlańcom figla, inwestycja powinna zakończyć się w październiku.
JoannaKaJdanowicz

Robert Wróbel,
wicestarosta legionowski
Cieszy nas, że prace budowlane toczą się zgodnie z harmonogramem.
Do dzisiaj zrealizowaliśmy już ponad 30% wartości robót. Na koniec września znikną wszystkie utrudnienia komunikacyjne, które powoduje tak
rozległa przebudowa, a mieszkańcy zaczną korzystać z nowej nawierzchni, chodników, ścieżek rowerowych i dużo większej liczby miejsc parkingowych wzdłuż Jagiellońskiej. Zakończenie tej inwestycji będzie równoznaczne z naszą gotowością, jeśli chodzi o układ komunikacyjny w tym
rejonie, na zmiany związane z uruchomieniem tunelu pod torami kolejowymi. Mam nadzieję, że stanie się to jak najszybciej.

JK

Udało się...
Wywiad z radną gminy Jabłonna Agatą Lindner.

W Gminie Jabłonna powstaje nowy
kompleks edukacyjno-kulturalno-sportowy u zbiegu ulic Kisielewskiego i Chotomowskiej, dokładnie
na granicy dwóch wsi Jabłonny i Chotomowa. Obiekt ten budowany jest
w trzech etapach. Przeznaczony będzie docelowo na tysiąc uczniów. Będzie on dodatkowo generował wzmożony ruch na ulicy Partyzantów i Chotomowskiej.

Jakie bariery ma pokonać rondo
przy ulicach Chotomowskiej i Kisielewskiego?

Pani wraz z grupą radnych podjęła
działania w celu przyspieszenia działań mających na celu budowę ronda...
Wszystkim leży na sercu bezpieczeństwo dzieci, w związku z tym potrzebne są przemyślane i dające największe bezpieczeństwo rozwiązania
komunikacyjne. Niestety zapewnienie bezpieczeństwa wiąże się z dodatkowymi kosztami.

Fot. Paweł Zając

zarządPowiatupoparłkoncepcjębudowyrondaprzyulicach
chotomowskiejiKisielewskiegowJabłonnie.Petycjęwtejsprawie
podpisałoponadpółtysiącamieszkańców.

Intensywnie prowadzone są roboty na skrzyżowaniu ulic Jagiellońskiej i Piłsudskiego.

Na Komisji Rozwoju wraz ze Starostwem Powiatowym omawialiśmy wiele możliwości rozwiązania tego problemu. Wspólnie z grupą radnych: Zbyszkiem Garbaczewskim, Mariuszem
Grzybkiem i Moniką Jezierską przeprowadziliśmy konsultacje z mieszkańcami obu wsi, które łączyć będzie
wspomniany kompleks edukacyjno-kulturalno-sportowy. Owocem tych
konsultacji był pomysł akcji zbierania
podpisów pod utworzeniem ronda.
Wraz z wyżej wymienionymi radnymi przeprowadziliśmy akcję zbierania podpisów, która trwała tydzień.

Zainteresowanie było ogromne, zebraliśmy ponad pół tysiąca podpisów.
Mieszkańcy byli bardzo przychylnie
nastawieni do akcji, za co bardzo serdecznie dziękujemy. Celem tej akcji
była pomoc w podjęciu decyzji przez
Radę Powiatu. Udało się. Starosta powiatowy Jan Grabiec poparł nasz
wniosek.
Starosta Jan Grabiec poparł wniosek
o budowę ronda, jednak bez porozumienia z gminą Jabłonna trudno myśleć
o szybkim działaniu w tej sprawie. Jakie są szanse na współpracę?

Ponieważ wszyscy rozumiemy, że
bezpieczeństwo naszych dzieci jest
najważniejsze, starostwo we współpracy z Gminą Jabłonna powinno
wspólnie podjąć działania zmierzające w tym kierunku. Rada Gminy Jabłonna jest przychylna takim rozwiązaniom i myślę, że wójt Olga Muniak
podejmie jak najszybciej współpracę
ze Starostwem Powiatowym. Musimy
jednak pamiętać, że czasu jest niewiele, bo przewidywany termin otwarcia
szkoły to wrzesień 2014 r.
RozMawiałMaRiuSzKRaSzewSKi
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Awaryjnie na jeziorze
ĆwiczeniasymulującewodowaniesamolotuodbyłysięnaJeziorzezegrzyńskim.niezwyklewidowiskowewydarzenieprzyciągnęłomieszkańców
orazfotoreporterów.
Prezes Lotniczego Pogotowia Ratunkowego (z lewej)
i starosta Jan Grabiec osobiście nadzorowali
przebieg ćwiczeń

P

ierwsze takie ćwiczenia w historii Polski odbyły się na terenie
Powiatu Legionowskiego w ramach obchodów 50-lecia istnienia Jeziora Zegrzyńskiego oraz Dnia Ratownika w ostatni piątek czerwca. Zanim
jednak mieliśmy okazję podziwiać
sprawność służb ratowniczych, Starosta Legionowski Jan Grabiec i Marszałek Województwa Mazowieckiego
Adam Struzik wręczyli złote, srebrne
i brązowe odznaki za zasługi dla ratowania zdrowia i życia mieszkańców.
Bliskie sąsiedztwo Jeziora Zegrzyńskiego i Portu Lotniczego Warszawa-Modlin stwarza możliwość takiego
rozwoju sytuacji. Podobne zdarzenia,
które miały miejsce na świecie poka-

zują, że akwen śródlądowy może stanowić dogodną powierzchnię do bezpiecznego wodowania awaryjnego
w lotnictwie komunikacyjnym. Chcąc
się przygotować na taką ewentualność Starosta Legionowski, Wójt Gminy Nieporęt, Legionowskie Wodne
Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe,
Szkoła Główna Służby Pożarniczej
w Warszawie oraz Zarząd Lotniska
Warszawa-Modlin przygotowali szeroko zakrojone ćwiczenia. Celem
przeprowadzenia takiej symulacji było realne sprawdzenie możliwości wykorzystania akwenu do przyjęcia
awaryjnego wodowania samolotu
z uwzględnieniem procedur ratownictwa lotniczego oraz określenie

Z przyczyn technicznych samolotem tym okazała
się awionetka, do której szybko podpłynął statek
udający duży, pasażerski samolot.

stopnia przygotowania systemu ratowniczego do działania w podobnych
zdarzeniach.
Piątkowym popołudniem na wodach Jeziora Zegrzyńskiego wodował
samolot z 50 osobami na pokładzie.
Na miejscu błyskawicznie pojawiły
się służby ratownicze: policja, państwowa i ochotnicza straż pożarna,
Legionowskie WOPR oraz lotnicze
i wodne zespoły ratownictwa medycznego. Z przyczyn technicznych samolotem tym okazała się awionetka,
do której szybko podpłynął statek
udający duży, pasażerski samolot.
Służby ratownicze miały za zadanie
uratować pasażerów, udzielić im pomocy medycznej oraz zabezpieczyć
wrak samolotu. Czynności te wiązały
się z wieloma pomniejszymi pracami
tych jednostek, które najpierw musiały przygotować i zabezpieczyć teren,
ustabilizować pozycję samolotu, przygotować szpital polowy, z uwzględnieniem podziału na strefę żółtą, zieloną,
czerwoną i czarną, w zależności od tego, jak ciężkie są obrażenia odniesione przez pacjenta (czarna oznacza
zgon).
Kiedy ratownicy podpłynęli do statku, okazało się, że wielu rannych

znajduje się w wodzie. Zaczęto transportować ich na ląd. Jeden z poszkodowanych niestety za późno otrzymał
pomoc i zmarł. Dwóch, oznaczonych
kolorem czerwonym, w stanie zagrożenia życia, przewieziono śmigłowcem do szpitala w Warszawie. Jeszcze
inny znajdował się w wodzie, daleko
poza samolotem i trzeba było przeprowadzić akcję ratowniczą z użyciem
helikoptera i ratownika na linie. Z pozoru łatwe, zadanie okazało się jednak bardzo pracochłonne, ale umiejętności służb pozwoliły na szybkie
wyłowienie poszkodowanego z wody.
W trakcie akcji okazało się, że w samolocie, wśród garstki pozostałych
pasażerów znajduje się terrorysta.

Próba pokojowego rozwiązania zawiodła. Wtedy pojawił się śmigłowiec
z antyterrorystami. Kilku z nich zsunęło się po linie na wrak samolotu.
Słychać było strzały, ale udało się
obezwładnić napastnika i uwolnić zakładników.
Na szczęście to były tylko ćwiczenia. Warto dodać, że gośćmi ćwiczeń
byli ratownicy wodni z Londynu, specjalizujący się w akcjach ratowniczych związanych z wypadkami masowymi. Patronat nad wydarzeniem
objęli Marszałek Województwa Mazowieckiego i Wojewoda Mazowiecki.
MoniKaKoSewSKa

Krzysztof Jaworski,

prezes Legionowskiego Wodnego
Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego

Celem tych ćwiczeń było sprawdzenie, czy jesteśmy
w stanie zabezpieczyć akwen pod lądowanie samolotu
i zabezpieczyć innych użytkowników tego akwenu przed kolizją z lądującym
samolotem. Tutaj służby – policja wodna, WOPR i straż pożarna – wypełniły w 100%
swoje zadanie. Wiemy, że gdy taka sytuacja wydarzy się w rzeczywistości, w ciągu
kilkunastu minut będziemy w stanie usunąć innych użytkowników drogi wodnej
i zapewnić wolny akwen do lądowania samolotu. Następny cel to szybka
i bezpieczna ewakuacja dużej liczby osób z wody. Ten element również wyszedł
bardzo dobrze.
W ćwiczeniach brało udział około 250 osób. Muszę podkreślić bezbłędną pracę
wszystkich służb, czyli policji rzecznej – Komisariatu Rzecznego Policji w Warszawie,
policji drogowej – Komendy Powiatowej Policji w Legionowie, Komendy Powiatowej
Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie, Szkoły Głównej Służby Pożarniczej,
Legionowskiego WOPR-u, firmy „Meditrans” z Warszawy i Lotniczego Pogotowia
Ratunkowego. W związku z tym, że mieliśmy również podczas ćwiczeń zaplanowany
incydent terrorystyczny, w ćwiczeniach wzięło również udział Biuro Operacji
Antyterrorystycznej Komendy Głównej Policji, które przeprowadziło swoje działania
w tak zastraszającym tempie, że tylko pogratulować.
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Chcemy Olszynki
RadaPowiatuLegionowskiegouznałazasadnośćbudowyTrasyolszynkiGrochowskiejnaterenie
powiatulegionowskiego.

Wyderka uczył pływać
Zakończyły się lekcje letniej edycji nauki
pływania dla dzieci i młodzieży, zorganizowane
przez Starostwo Powiatowe w Legionowie.

P

P

odczas XXX sesji Rada Powiatu
podjęła uchwałę w sprawie
uwag do projektu Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego w części
związanej z ustaleniem przebiegu
Trasy Olszynki Grochowskiej. Uznała
w ten sposób konieczność budowy
wysokiej klasy drogi mającej w przyszłości stanowić główną oś komunikacyjną północno-wschodniej części
Mazowsza. Stanowisko Rady Powiatu
w Legionowie zostanie przedstawione
podczas konsultacji społecznych.
Planowana Trasa Olszynki Grochowskiej przebiega w granicach
Warszawy, następnie prowadzi w kierunku północnym, aż do połączenia
z drogą krajową S7 w rejonie Nowego
Dworu Maz. W trakcie dyskusji dotyczącej zasadności tej inwestycji podmioty najbardziej zainteresowane

– lokalne samorządy oraz instytucje
rządowe i samorządowe – przedstawiały swoje koncepcje. Jedną z nich
było wykreślenie Trasy z planu.
W zamian proponowano rozbudowę
i wykorzystanie drogi wojewódzkiej
nr 631.
Dynamiczny wzrost liczby mieszkańców północo-wschodniego Mazowsza i działalność lotniska w Modlinie wymuszają konieczność rozbudowy infrastruktury drogowej wysokiej klasy. Dynamika zmian każe
przewidywać, że droga wojewódzka
nr 631 nawet po przebudowie nie
sprosta potrzebom prężnie rozwijających się gmin i powiatów. Trasa Olszynki Grochowskiej znakomicie uzupełniłaby istniejący układ komunikacyjny, wyprowadzając z Warszawy
m.in. ruch tranzytowy, któremu nie
sprostają drogi niższych klas. Osta-

teczny przebieg Trasy ma być ustalony i zgodny z opracowaniami planistycznymi gmin. Pozwoli to na przyjęcie odpowiednich rozwiązań technicznych i organizacyjnych.
Trasa Olszynki Grochowskiej pozytywnie wpłynie na rozwój Powiatów
Nowodworskiego, Pułtuskiego i Ciechanowskiego. Utrzymanie w planie
jej oraz nowego połączenia drogowego Ciechanów-Nasielsk zniweluje
dysproporcje pomiędzy lepiej rozwiniętą częścią zachodniego Mazowsza
a częścią północno-wschodnią. Ponadto Trasa, poprzez połączenie dróg
krajowych nr S7 oraz S8 może zostać
włączona do Transeuropejskiej Sieci
Transportowej, co w dalszej perspektywie daje szanse znalezienia źródeł
jej finansowania z Unii Europejskiej
w latach 2014-2020.
KRaSz

Co po jednostce?

rojekt pt. „Bezpiecznie na wodzie i lądzie z Kapitanem Wyderką” jest kontynuacją programu „Bezpieczeństwo nad Jeziorem
Zegrzyńskim”, realizowanego przez
Starostwo Powiatowe w Legionowie
od 2011 roku przy współpracy z Komisariatem Rzecznym Policji. Do tej
pory w programie główną uwagę skupiono na nauce podstawowych zasad
bezpieczeństwa w czasie pobytu
nad wodą oraz udzielaniu pomocy doraźnej. Tę wiedzę najmłodszym
mieszkańcom powiatu legionowskiego przekazywała specjalnie stworzona postać policjanta – wyderki w stroju policjanta Komisariatu Rzecznego
Policji.
W ramach akcji prowadzono prelekcje na temat bezpieczeństwa
w czasie korzystania z wód Jeziora
Zegrzyńskiego w szkołach podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych. Podczas świąt gminnych na stoisku powiatowym uczono dzieci zapamiętywania telefonów

alarmowych oraz rozpoznawania
znaków wodnych. Posłużyła do tego
specjalnie stworzona duża gra planszowa, w której dzieci były pionkami. Ponadto, na plażach Jeziora Zegrzyńskiego organizowano liczne
konkursy promujące zasady bezpiecznego przebywania nad wodą.
W tym roku, poza Komisariatem
Rzecznym Policji do współpracy zaproszone zostały ośrodki pomocy
społecznej z gmin powiatu, Legionowskie WOPR oraz Centrum Szkolenia
Policji. Nauką pływania w czasie ferii
i wakacji objętych zostało dziewięćdziesięcioro młodych ludzi w wieku
od 5 do 12 lat. Powiat wsparł również
nowy projekt Legionowskiego WOPR,
który wciela w szeregi Młodzieżowej
Grupy Ratownictwa Wodnego młodzież w wieku 13-15 lat.
Mamy nadzieję, że dzięki tym
działaniom, na plażach wokół Jeziora Zegrzyńskiego będzie jeszcze
bezpieczniej.
KŚ

Bezpiecznie do szkoły
Spotkaniew sprawiebudowybezpiecznegoprzejścia
dlapieszychna ulicyKrakowskiejprzy skrzyżowaniu
z Gnieźnieńskąodbyłosię16lipcau starostylegionowskiego.

Starosta spotkał się z przedstawicielami Agencji Mienia Wojskowego,
Ministerstwa Obrony Narodowej i Prezydentem Legionowa. Tematem
rozmów był teren po jednostce wojskowej w Legionowie.

W

ładze powiatu i Legionowa
dążą do tego, aby część terenu, który Agencja Mienia
Wojskowego przejmuje od Ministerstwa Obrony Narodowej została przeznaczona na usługi publiczne dla

mieszkańców. Według tych planów
mogłoby się tam znaleźć miejsce
na szkołę, przedszkole, szpital powiatowy, sąd, prokuraturę, Starostwo
oraz Państwową Powiatową Straż Pożarną.

Jeden z obiektów wykorzystywanych przez wojsko do prowadzenia
działalności kulturalnej mógłby zostać przekazany Miejskiemu Ośrodkowi Kultury. Mieszkańcy chcą także,
aby teren zachował zielony charakter.
Większą część terenu Agencja Mienia Wojskowego przeznaczy na sprzedaż pod budownictwo wielorodzinne.
Prawdopodobnie w wybudowanych
budynkach będzie mogło zamieszkać 5-6 tysięcy osób. Jest więc bardzo
ważne, aby część terenu pozostałego
po 1. Dywizji Zmechanizowanej im.
Tadeusza Kościuszki w Legionowie
została przeznaczona pod usługi publiczne.
ŚwP

Od lewej: naczelnik Paweł Zając, wicestarosta Robert Wróbel, starosta Jan Grabiec
i radny Tadeusz Szulc

J

an Grabiec, jego zastępca oraz
szef wydziału powiatowych inwestycji spotkali się z radnym
Miasta Legionowo Tadeuszem Szulcem, który złożył na ręce starosty
wniosek o budowę bezpiecznego
przejścia dla pieszych w tym miejscu. Znajduje się ono na trasie, którą chodzi do szkoły wielu uczniów
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
Nr 2 w Legionowie. Wniosek radnego poparli rodzice uczniów Szkoły
Podstawowej Nr 2, Rada Rodziców
i dyrekcja placówki.

Wniosek Tadeusza Szulca wpisuje się w powiatowy program podnoszenia bezpieczeństwa na drogach
powiatowych w okolicach placówek
oświatowych. Starosta zadeklarował,
że powiat w konsultacji z ekspertami przygotuje koncepcję, w której
uwzględni najbardziej optymalne
dla lokalnych uwarunkowań rozwiązania i urządzenia bezpieczeństwa.
Zostanie ona włączona do projektu
przebudowy ul. Krakowskiej, która
planowana jest na przyszły rok.
JK
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Imprezowo i jubileuszowo
Święto Gminy Wieliszew

Święto Gminy Wieliszew

Z

a nami szereg imprez kulturalnych z okazji świąt gmin naszego powiatu. Znaczna ich część
odbyła się pod hasłem obchodów 50
rocznicy powstania Jeziora Zegrzyńskiego. Tak było w Nieporęcie i Serocku. Jabłonna urządziła imprezę z okazji Dnia Dziecka, Legionowo i Wieliszew także dedykowały swoje obchody najmłodszym.
Jak co roku na gminnych festynach
nie mogło zabraknąć stoiska Powiatu
Legionowskiego, który był ich współorganizatorem. I jak co roku było ono
tłumnie oblegane. Upominki i powiatowe gadżety z marką „I love Powiat
Legionowski” można było wygrać trafiając do specjalnie oznakowanej tarczy piłeczką. W Jabłonnie dzieci mogły zagrać w plenerową grę planszową, w której same były pionkami.
Zwycięstwo zapewniała wiedza dotycząca zasad bezpiecznego wypoczynku nad wodą.

Dni Legionowa

Dni Legionowa

Tłumy mieszkańców powiatu
na wszystkich festynach pokazują, że
nasze lokalne imprezy zapewniają
wiele atrakcji, wśród których każdy
znajdzie coś dla siebie. Co niniejszym
potwierdzamy i już teraz zapraszamy
we wrześniu do Jabłonny, a do pozostałych gmin za rok.
adK

Dzień Dziecka w Jabłonnie

Święto Gminy Serock

Święto Gminy Nieporęt
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Nie odpuszczamy
Janosikowi
Będzieskargana przepisyo „janosikowym”do Trybunału
Konstytucyjnego,uwzględniającaorzeczenieTKzestyczniatego
rokuorazzapisypostanowieniasygnalizacyjnego.
TakądecyzjępodjęliczłonkowieKoalicjiPowiatówna spotkaniu
26czerwca 2013r.

W

Starostwie Powiatu Warszawskiego Zachodniego odbyło się
spotkanie, na którym przedstawiciele sześciu powiatów ziemskich
– Warszawskiego Zachodniego, Legionowskiego, Piaseczyńskiego, Otwockiego, Pruszkowskiego, Grodziskiego
– podjęli decyzję o przygotowaniu skargi do Trybunału Konstytucyjnego, która uwzględni orzeczenie TK z 31 stycznia 2013 r. oraz zapisy postanowienia
sygnalizacyjnego TK, skierowanego
do Sejmu. Przypomnijmy, że postanowienie sygnalizacyjne wskazywało
na szereg nieprawidłowości w przepisach i konieczność ich zmiany.
Dla powiatów ziemskich należących do Koalicji Powiatów brak zmian
w przepisach o tzw. „janosikowym”
oznacza ograniczenie, a nawet zaniechanie wszelkich inwestycji. W skrajnych przypadkach powiaty płacące tę
daninę mogą mieć problem ze zbilansowaniem budżetu na kolejny rok.

Dlatego też, mimo rozczarowującego
styczniowego wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie niekonstytucyjności „janosikowego”, Koalicja Powiatów nie zamierza zaniechać dalszych działań prowadzących do zmiany ustawy o dochodach jednostek
samorządu terytorialnego (JST).
Ze względu na brak prac parlamentarnych nad ustawą o dochodach JST
oraz pogarszającą się sytuację finansową powiatów koalicjanci zamierzają
wziąć sprawy w swoje ręce i ponownie
zaskarżyć przepisy dotyczące naliczania subwencji równoważącej do Trybunału Konstytucyjnego. W pracach
przygotowawczych swoją radą służyli
Rafał Szczepański – przedstawiciel
Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej,
Marcin Wiącek – ekspert biorący
udział w opracowaniu skargi dla Warszawy oraz dr Aleksander Nelicki
– ekspert Koalicji Powiatów.

Kurier

Powiatowa piętnastka
15latliczyjużsamorządpowiatowy.ztejokazjistarostalegionowskiJanGrabiec
zorganizowałpodkoniecczerwcawLegionowiekonferencjępoświęconąprzeszłości,
teraźniejszościiprzyszłościpowiatów.
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czerwca 1998 roku została
przyjęta przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Ustawa o samorządzie powiatowym. Zgodnie
z treścią ustawy samorządowy powiat ponownie stał się częścią administracji publicznej, co dało podsta-

wę do utworzenia nowych jednostek
samorządu terytorialnego oraz wyodrębnienia zadań i określenia
struktury.
Obecnie, po 15 latach od wprowadzenia tej ważnej zmiany ustrojowej,
na konferencji w Legionowskim Ra-

W panelu dyskusyjnym wzięli udział m.in. dr Aleksander Nelicki
(pierwszy z prawej) i dr Igor Zachariasz (drugi z prawej),
członkowie zespołu prof. Jerzego Hausnera

KaTaRzynaŚMieTanKo

Jan Grabiec, starosta legionowski
Myślę, że po tej pierwszej „piętnastce” samorządu powiatowego w Polsce
można powiedzieć, że ta struktura sprawdziła się. Początki rzeczywiście
były trudne. Pamiętamy nie tak odległe czasy, gdy poddawano w wątpliwość sens istnienia powiatów, przynajmniej niektórych. Dziś, dobrze zarządzane powiaty są integralną częścią samorządowej struktury w Polsce.
Oczywiście powinniśmy, korzystając z dotychczasowych doświadczeń,
wprowadzać zmiany w funkcjonowaniu powiatów. Powinny one przejąć
większość zadań administracji rządowej w terenie. Dobrze byłoby „dofinansować” samorządy tego szczebla, które obecnie mają znikomy udział w podatkach dochodowych. Przede wszystkim nie można jednak karać za sukces, jak to ma miejsce w przypadku Powiatu Legionowskiego i innych samorządów płacących tzw. „janosikowe”. Jeśli wprowadzimy zmiany poprawiające efektywność działania powiatów, możemy być spokojni o ich przyszłość.

tuszu wymieniono doświadczenia
i opinie oraz podsumowano dotychczasową działalność, aktualną kondycję i perspektywy rozwoju powiatu. Debatę „Miejsce powiatu w strukturze państwa” przedstawicieli administracji rządowej, samorządowej
i organizacji pozarządowych z udziałem: dr Igora Zachariasza, dr Aleksandra Nelickiego, Romana Smogorzewskiego, Jana Grabca, Artura
Borkowskiego i Edwarda Trojanowskiego, przeprowadzono m.in.
w oparciu o raport przygotowany
przez zespół prof. Jerzego Hausnera
„Narastające dysfunkcje, zasadnicze
dylematy, konieczne działania – Raport o stanie samorządności terytorialnej w Polsce”.
Uroczystym podsumowaniem
konferencji było przekazanie przez
starostę Jana Grabca Aktu Nadania
Tytułu „Przyjaciela Powiatu Legionowskiego” panu Edwardowi Trojanowskiemu – w uznaniu zasług dla
powiatu, za jego wieloletnią pracę
na rzecz społeczności lokalnej, budowanie społeczeństwa obywatelskiego, upowszechnianie idei samorządności, profesjonalną i pełną pasji pracę na rzecz samorządu terytorialnego w Polsce oraz działania,
które przyczyniły się do rozwoju
Powiatu Legionowskiego. Kapitułę
stanowią dotychczasowi starostowie
Powiatu Legionowskiego: Roman
Smogorzewski, Rafał Kwiatkowski,
Dorota Sowińska-Kobelak oraz Jan
Grabiec.

Legionowski w podróży
zaczęłysięwakacje,amyzaczynamykolejnąodsłonę
kampaniii♥ PowiatLegionowski.Tymrazemwysyłamy
naszprzekazwświatizachęcamydoudziałuwe
wspólnejzabawie.

Edward Trojanowski,

W

Powołanie powiatów, wynik prac drugiego etapu reformy
samorządowej, było ważnym wydarzeniem dla Polski. Jako
członek zarządu Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej brałem udział w spotkaniu z premierem Jerzym Buzkiem, podczas którego opowiedziałem się za powołaniem powiatów i województw samorządowych. Moim
argumentem „za” była potrzeba decentralizacji zadań publicznych państwa. Aby jak najwięcej zadań było realizowanych w gminach, a część zadań wojewody mogło przejść
w kompetencje powiatów. Takie też były pierwotne założenia tej reformy. Niestety później stało się inaczej. Zabrano
powiatom np. nadzór nad policją, przenosząc do wojewody,
a przekazano powiatom wydawanie pozwoleń na budowę,
ewidencję gruntów i budynków oraz komunikację które to
zadania do tej pory prowadziły gminy. Zamiast decentralizacji postępuje centralizacja zadań, które oddalają się
od mieszkańca.

raz z wakacjami
rozpoczął się sezon urlopowy. To
czas kiedy wyruszamy
na weekend lub dłuższy
urlop poza granice powiatu legionowskiego.
Wielu
mieszkańców
i sympatyków naszego
regionu posiada już gadżety z naszym nowym
logo. Zachęcamy więc wszystkich
do udziału w naszym nowym plebiscycie: „Legionowski w podróży”. Wyjeżdżając na wakacje zabierzcie koniecznie ze sobą nasze gadżety i zróbcie sobie z nimi zdjęcie, a potem prześlijcie je do nas tak, jak zrobiła to

Magda, która spędziła
weekend w Gdańsku
(na zdjęciu obok). Na koniec wakacji przeprowadzimy głosowanie i nagrodzimy najbardziej kreatywne zdjęcia naszych
miłośników.
Jeśli chcielibyście wziąć
udział w akcji „Legionowski w podróży”, a nie macie
naszej koszulki, ani żadnego innego gadżetu z logo I ♥ Powiat Legionowski,
zadzwońcie pod nr 22 7640 504 lub napiszcie maila na konkurs@powiat-legionowski.pl, a my postaramy się coś
dla Was znaleźć:).
MaRTaŻMiJewSKa

7

Prezes Zarządu Lokalnej Grupy Działania Związku Stowarzyszeń „Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego” i Lokalnej Grupy Rybackiej „Zalew Zegrzyński”, Wójt Gminy Wieliszew w latach 1990-2006, Sekretarz Związku Gmin
Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej, Członek Komisji Wspólnej Rządu
i Samorządu

Powiat legionowski począwszy od 2003 r, tj. od czasu wejścia w życie obecnej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, miał możliwość korzystania ze środków rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa na budowę, przebudowę i modernizację dróg i mostów. W każdym
roku realizował po jednej inwestycji kolejno we wszystkich
gminach. Tę rezerwę dzieli Zespół ds. infrastruktury Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, której byłem i jestem członkiem od początku jej powołania. Cieszy
mnie fakt, że mimo ograniczonych środków, Powiat Legionowski mógł corocznie z tej rezerwy skorzystać i że mogłem się do tego sukcesu przyczynić. Powiat jest członkiem kierowanych przeze mnie inicjatyw jak Lokalna Grupa Działania i Lokalna Grupa Rybacka. Odnosi z tej współpracy również wymierne korzyści, za sprawą dobrej współpracy w partnerstwie. Równocześnie LGD i LGR dzięki tej
współpracy mają swoją siedzibę w budynku starostwa.
Otrzymanie tytułu „Przyjaciel Powiatu Legionowskiego”
było dla mnie miłym prezentem, podziękowaniem, z nominacji obecnego i poprzednich starostów powiatu legionowskiego. Przyniosło mi wielką radość. Wręczony mi
dyplom zdobi ścianę mojego gabinetu.

eR
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Sum zgrillowany
czwartaedycjalegionowskiego,zdrowegogrillowaniazanami.wtymrokunarusztytrafiłsum.
su Mam Talent i mistrzowie świata
w pokazach barmańskich. Wieczorem na scenie pojawił się zespół rockowy ShaleyesH z wokalistą Michałem Gaszem oraz gwiazda wieczoru
– Mezo z zespołem.

Jury konkursowe z ochotą przystąpiło do skosztowania grillowanych klopsików z suma,
przygotowanych przez drużynę Powiatu Legionowskiego.

D

o konkursu stanęło dziesięć
drużyn w dwóch kategoriach:
profesjonaliści i amatorzy. Poza
przygotowaniem rybki z grilla zadaniem uczestników było wykorzystanie w potrawach produktów, które
dostarczyli sponsorzy. Wśród uczestników konkursu znalazła się także
reprezentacja Powiatu Legionowskiego, która zaserwowała jurorom
szaszłyki z klopsikami rybnymi.

Konkurs grillowania suma nie był
jedyną atrakcją podczas tegorocznej
edycji Fish&Grill. W trakcie całego
festynu swoje umiejętności artystyczne zaprezentowała legionowska młodzież, najmłodsi mogli obejrzeć przedstawienie „Złota rybka”,
kulinarne popisy dali Jakub Kuroń
i Carlos Gonzalez-Tejera, a prawdziwe show zrobili Tomasz Małek i Marek Posłuszny – półfinaliści konkur-

Działo się jednak także poza sceną. Wszyscy zebrani mogli degustować potrawy przygotowane przez
uczestników konkursu grillowego,
zjeść ugotowaną wspólnie grochówkę, a także Kuroniówkę – zupę przygotowaną przez Fundację Edukacyjną Jacka Kuronia. Cały dochód ze
sprzedaży żurku Kuronia przekazany został na rzecz tej właśnie Fundacji. Ponadto Dyskusyjny Klub Książki „Ścieżki” zorganizował strefę wymiany książek, z której ochoczo korzystało wiele osób.
Na najwyższym stopniu podium
w konkursie stanęły drużyny Poezji
Smaków (I miejsce w kat. profesjonaliści) oraz Rady Miasta Legionowo
– radne Agnieszka Borkowska i Monika Jeziak (I miejsce w kat. amatorzy).
MaRTaŻMiJewSKa

Brasławskie Zorze

Ale numer!
Starostwo Powiatowe w Legionowie robi wszystko, aby
ułatwić klientom załatwianie spraw w urzędzie. W Biurze
Paszportowym uruchomiony został system numerkowy.

W

Po raz trzeci już przedstawiciele powiatu legionowskiego uczestniczyli w festiwalu
artystycznym "Brasławskie Zarnice", odbywającym się w Brasławiu na Białorusi.
Delegacja Powiatu Legionowskiego,
Stowarzyszenia Brasławian w Polsce
z przedstawicielami Rejonu
Brasławskiego w Muzeum Tradycyjnej
Kultury.

jednym z najbardziej obleganych miejsc legionowskiego
ratusza, jakim jest Biuro Paszportowe, pojawiło się urządzenie
do wydawania kolejno numerowanych
biletów. Każdy klient, kierując się instrukcjami wyświetlonymi na ekranie
dotykowym, pobiera bilet z kolejnym
numerem. Następnie należy poczekać,
aż na wyświetlaczu ukaże się otrzyma-

ny numer oraz numer stanowiska,
w którym zostanie obsłużony.
Jest to kolejne z rozwiązań, wprowadzanych w ramach programu podnoszenia jakości obsługi w starostwie, które ma za zadanie usprawnienie pracy Biura Paszportowego,
skrócenie czasu oczekiwania oraz obsługi klientów.
MŻ

BEZPłATNIE DLA mIESZKAńCóW

F

estiwal, którego nazwa w polskim
tłumaczeniu brzmi „Brasławskie
Zorze”, odwiedziła delegacja Starostwa Powiatowego w Legionowie,
która zabrała ze sobą wystawę fotografii pt. „Polska i Powiat Legionowski”,
Ludowy Zespół Artystyczny „Serock”
i przedstawiciele Stowarzyszenia Bra-

sławian w Polsce. Wystawa fotograficzna została umieszczona w brasławskim
Muzeum Tradycyjnej Kultury. Artyści
z Serocka połączyli swój program koncertowy z występami dzieci ze szkół
Brasławszczyzny – laureatami szkolnych konkursów polskiej recytacji
i piosenki. W ramach wizyty odbyły się

też spotkania delegacji Powiatu ze
środowiskiem miejscowych Polaków, proboszczami parafii katolickich oraz patriotyczne wystąpienia
w Miejscach Polskiej Pamięci.
Wizyta na Białorusi to element
kilkuletniej już współpracy Powiatu Legionowskiego z białoruskim
Rejonem Brasławskim. Poza wizytami oficjalnych delegacji obu regionów co roku polonijna młodzież z Białorusi spędza w powiecie legionowskim dwa wakacyjne
tygodnie. W tym roku ich wizyta
została zaplanowana na okres
od 22 lipca do 1 sierpnia.
JK

Mieszkańcy ulic Abramowicza,
Zielonej i Różowej na osiedlu PAN
w Jabłonnie nie zapłacą za wymianę dowodów rejestracyjnych przez
najbliższe 4 miesiące. O zwolnieniu ich z opłat radni powiatowi zadecydowali podczas czerwcowej sesji rady powiatu.
Obowiązek wymiany tego dokumentu wynika z art. 78 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U.
z 2012 r., poz. 1137 ze zm.), który
stanowi, iż właściciel pojazdu zare-

jestrowanego każdorazowo zobowiązany jest zawiadomić starostę
o zmianie stanu faktycznego, wymagającego zmiany danych zawartych w posiadanym dokumencie.
Ponieważ Gmina Jabłonna uporządkowała numerację porządkową
ulic na osiedlu PAN, dowody rejestracyjne trzeba będzie wymienić
w związku ze zmianą adresu.
Bezpłatna wymiana będzie obowiązywać od 27 czerwca br. przez
cztery miesiące.
eR
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Szkoła Rodzenia – czy naprawdę warto?
niektórzypowiedząpewnie,żeciąża,poródiopiekanadnoworodkiemtowiedzaintuicyjnaalbodostępnapowszechniewinternecie,książkachczyczasopismachdla
młodychrodziców.Jednakwmorzuczęstosprzecznychinformacjiparyoczekującedzieckasązagubioneizdezorientowane.Możewartowięczdobyćrzetelneinformacje?
Spotkaćsięzinnymirodzicami,wymienićpoglądy,opowiedziećoswoimniepokojuiradości?

S

zkoła Rodzenia ma pomóc młodym rodzicom oswoić nieznane,
świadomie przygotować się
na przyjście maleństwa. Rozwiać obawy dotyczące porodu, karmienia piersią i pielęgnacji noworodka. Dać poczucie kompetencji. Uświadomić, że
rodzicielstwo to nie tylko sielanka
i pokazać, jak radzić sobie w trudnych
sytuacjach.
Szkoła rodzenia „Radosne Narodziny” przy NZOZ „Legionowo” poza wiedzą o przebiegu ciąży, porodu i połogu zapewnia też spotkanie z pediatrą,
który opowiada rodzicom, jak noworodek adaptuje się do życia pozamacicznego, przybliża temat szczepień
i odpowiada na pytania rodziców. Dietetyk podczas warsztatów pomoże
ułożyć przykładowy jadłospis i zaplanować dietę podczas ciąży i laktacji.
Rehabilitantka pracująca na co dzień

PRZyDATNE
INfORmACJE

magdalena Paszko,
położna
oraz absolwentka Warszawskiej
Akademii Medycznej (dziś Warszawski Uniwersytet Medyczny)
i spełniona mama dwuletniej Lenki.
Ukończyła kurs „Problemy w laktacji” w Centrum Nauki o Laktacji.
Na co dzień prowadzi Poradnię Laktacyjną w NZOZ Legionowo oraz
wyjazdową Poradnię Laktacyjną
w przychodni Babka Medica w Warszawie.

Kurs w szkole rodzenia najlepiej
zacząć pomiędzy 20 a 26 tygodniem ciąży. Przed rozpoczęciem
zajęć należy skonsultować się
z lekarzem prowadzącym i poprosić o zaświadczenie o braku przeciwwskazań do odbywania tego
typu zajęć. Spotkania odbywają
się w małych, zamkniętych grupach, w cyklu 8 spotkań po 3 godziny lub zajęcia dla zapracowanych „w pigułce” 2 dni po 8 godzin. Sporo się ruszamy, więc konieczny jest wygodny strój i buty
na zmianę.

Spotkania szkoły rodzenia
odbywają się w małych,
zamkniętych grupach.

z małymi dziećmi metodą NDT Bobath pokaże, jak prawidłowo podnosić, kąpać i przewijać noworodka,
a także zaproponuje ćwiczenia
usprawniające, bezpieczne w ciąży
i po porodzie. Położne nauczą przyszłych rodziców jak rozpoznać rozpoczynający się poród, jak radzić sobie
z bólem i trudnymi emocjami. Opowiedzą, jak pielęgnować noworodka,
omówią pozycje do porodu i metody
relaksacji.
Planując program szkoły rodzenia
wiedziałam, że chcę przyszłym rodzicom przekazać, jak dobrym i radosnym doświadczeniem może być poród. Dlatego warto dobrze przygotować się do tego wydarzenia.
MaGdaLenaPaSzKo
położna– doradztwolaktacyjne
instruktorSzkołyRodzeniaprzy nzozLegionowo

Dla kogo poradnia laktacyjna?
Nie zawsze karmienie piersią jest łatwym doświadczeniem. Czasem pojawia się ból, zastój lub obrzęk oraz niepokój czy
dziecko się najada. Bywa też, że mama karmiąca chce wrócić do pracy. Jak sobie z tym radzić?
Jeśli pojawią się problemy, warto zgłosić się do poradni laktacyjnej. Podczas wizyty dziecko jest ważone, oceniana jest
technika karmienia, badane są piersi i stan ogólny mamy. Doradca pomaga skorygować błędy, wybrać wygodną pozycję
do karmienia i zaplanować postępowanie.

Miliony na zdrowie
LegionowskieStarostwostarasięośrodkinaprzebudowę,sprzętmedycznyorazbadania
profilaktycznewprzychodninzozLegionowoSp.zo.o.zMechanizmuFinansowegoeoG,
norweskiegoMechanizmuFinansowegoorazbudżetupaństwa.

S

łużby powiatowe we współpracy z przychodnią opracowały
projekt, który składa się
z dwóch elementów: infrastrukturalnego (stanowiącego 60,5% kosztów
kwalifikowanych zadania) i polegającego na wewnętrznej przebudowie
pomieszczeń przychodni dostosowanych do drugiego elementu, czyli
profilaktyki (stanowiącej 39,5%
kosztów kwalifikowanych zadania)
w ramach której przeprowadzone
zostaną:
1) w ramach opieki perinatalnej: porady stomatologiczne dla kobiet
w okresie przedkoncepcyjnym
i ciąży, szkoła rodzenia, klub młodych rodziców, telefonicznej i indywidualne porady położnej i lekarza pediatry oraz szkolenia dla
personelu,
2) w ramach opieki dla osób starszych i przewlekle chorych: bezpłatna wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego, organizacja dni
walki z cukrzycą, z chorobami
układu krążenia i chorobami płuc
oraz szkolenia dla personelu.
3) w ramach profilaktyki chorób nowotworowych: badanie zmian

Pozyskanie pieniędzy pozwoli
między innymi na przebudowę
wnętrza przychodni.

skórnych, gruczołu krokowego,
badanie USG piersi, profilaktyka
nowotworów jamy brzusznej
u dzieci, profilaktyka nowotworów dróg rodnych kobiet oraz uruchomienie telefonu zaufania.
W ramach projektu planuje się
również zakupić niezbędny do badań sprzęt w postaci kolonoskopów,

gastroskopów, stołów operacyjno-zabiegowych oraz sprzętu do badań
diagnostycznych dzieci (wagi, leżaczki itp.)
Całkowita wartość planowanych
działań to prawie 7,5 mln, z czego 2,5 mln zabezpieczy w swoim budżecie Powiat Legionowski.
Md
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Dane teleadresowe

W czym
mogę
pomóc?

StarostwoPowiatowewLegionowie
STaRoSTwoPowiaTowe
wLeGionowie
ul. gen. Wł. Sikorskiego 11
05-119 Legionowo
centrala (kancelaria ogólna):
tel. 22 7640 100 (400)
www.powiat-legionowski.pl
starosta@powiat-legionowski.pl
wicestarosta@powiat-legionowski.pl
sekretarz@powiat-legionowski.pl
Godziny pracy:
poniedziałek - 8.00 - 18.00
wtorek - piątek - 8.00 - 16.00
Uwaga: Trzy ostatnie cyfry numeru
bezpośredniego, zaczynającego się
od „7640”, stanowią jednocześnie
numer wewnętrzny.

Sekretariat Starosty: w. 419, 469
tel. bezp. 22 7640 419, 22 7640 469
fax 22 7640 450
Rada Powiatu, Obsługa
Zarządu Powiatu: 22 7640 423
Sekretarz Powiatu: 22 7640 419
Skarbnik Powiatu: 22 7640 419
Radca Prawny: 22 7640 404
Powiatowy Rzecznik
Konsumentów: 22 7640 124
rzecznik@powiat-legionowski.pl
Porady konsumenckie, wnioski
o interwencje
Rzecznik Praw Klienta:
22 7640 124
rzecznikklienta@powiat-legionowski.pl
Wydział Architektury
Kancelaria 22 7640 530 (531)
Obsługa Gmin 22 7640 536
Centrum Informacji
Inwestycyjnej
22 7640 532 (533)
Naczelnik 22 7640 534
Z-ca Naczelnika 22 7640 535
Pozwolenia na budowę,
zgłoszenia robót nie wymagających
pozwolenia, pozwolenia
na rozbiórkę
Wydział Geodezji
Kancelaria 22 7640 122
Naczelnik 22 7640 116
Ewidencja gruntów gm. Serock
22 7640 106
Ewidencja gruntów gm. Nieporęt
22 7640 108
Ewidencja gruntów gm. Jabłonna
22 7640 109
Ewidencja gruntów gm. Legionowo
22 7640 110
Ewidencja gruntów gm. Wieliszew
22 7640 112
Gospodarka Nieruchomościami
22 7640 118 (119, 121)
Powiatowy Ośrodek
Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej
tel. 22 764 01 56,
tel./fax 22 784 38 29
Naczelnik 22 7640 160
Składnica map 22 7640 161
Zespół Uzgadniania
Dokumentacji 22 7640 111

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

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

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

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

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

Referat Finansów i Budżetu
22 7640 508
Kierownik 22 7640 507
Wydział Księgowości
22 7640 510, 511
Główny Księgowy 22 7640 509

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

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

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

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

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

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

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

RaTownicTwoMedyczne
Powiatowy Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych im.
Włodzimierza Wolskiego
w Serocku
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Szósta mazovia za nami...

S

portową tradycją województwa
mazowieckiego są Otwarte Mistrzostwa Mazowsza Samorządów w Piłce Nożnej MazoviaCup.
W tym roku, po raz szósty reprezentacje 23 urzędów zebrały się w powiecie legionowskim i razem przeżywały
piłkarskie emocje.
Tym razem mecze rozgrywane były w Jabłonnie, Legionowie, Wieliszewie i po raz pierwszy na orliku w Józefowie (gm. Nieporęt). Atmosfera była gorąca, a emocje towarzyszące rozgrywkom nie gasły nawet na chwilę.
Po dwóch dniach urzędowego kopania w wielkim finale stanęły
przed sobą reprezentacje Nadarzyna
i Płocka. Taki sam skład w najważniejszym meczu Mistrzostw mieliśmy
w roku 2011, kiedy to Mistrzem Mazowsza została drużyna z Płocka.
Choć tym razem w regulaminowym
czasie gry także był remis, w karnych
lepsi okazali się urzędnicy z Nadarzy-

na i to właśnie oni zdobyli zaszczytny
tytuł najlepszej drużyny samorządowej na Mazowszu.
Zgodnie z ustanowioną przez nas
tradycją po rozgrywkach wszyscy
uczestnicy MazoviaCup 2013 spotkali
się w ośrodku Lipowy Przylądek
nad Jeziorem Zegrzyńskim. Tam też
każda drużyna otrzymała pamiątkową statuetkę i dyplom, a dziesięć najlepszych zespołów także nagrody rzeczowe. Trzy najlepsze reprezentacje
do swoich urzędów wróciły z okazałymi pucharami. Były to Wieliszew (3
miejsce), Płock (Wicemistrz Mazowsza) i Nadarzyn (Mistrz Mazowsza).
Obowiązkowo nagrodziliśmy także
Drużynę Fair-Play, którą został Grabów n. Pilicą, Najlepszego Bramkarza
– Łukasza Kazimierczaka z Wieliszewa oraz Króla Strzelców – Tomasza
Luksa z Serocka, który przez dwa dni
strzelił aż 21 goli. Rywalizacja o miano najlepszego strzelca mistrzostw

była do końca zacięta, na drugim
miejscu bowiem znalazł się zawodnik
z Nadarzyna, Bartosz Tarachulski,
który uzyskał również imponujący
wynik 19 strzelonych goli.
W tym roku na imprezie podsumowującej mistrzostwa mieliśmy gościa
honorowego. Swoją obecnością zaszczycił nas polski trener piłkarski,
były selekcjoner reprezentacji Polski,
komentator telewizyjny, radiowy
i prasowy – Andrzej Strejlau. Podziękował zebranym za udział w tej wyjątkowej imprezie, a także gratulował
każdej drużynie wręczając puchary
i statuetki. Po rozdaniu nagród zamienił kilka słów z prawie wszystkimi zawodnikami, chętnie robił sobie z nimi
zdjęcia i rozdawał autografy.
Organizatorzy dziękują wszystkim
drużynom, a także gościom, bowiem
bez nich impreza ta nie mogłaby się
odbyć. Za pomoc w organizacji podziękowania należą się Miejskiemu
Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Legionowie, Gminnemu Centrum Kultury i Sportu w Jabłonnie, Ośrodkowi
Sportu w Wieliszewie i Urzędowi
Gminy w Nieporęcie, jak również
sponsorom za wsparcie Mistrzostw
MazoviaCup:
• Firmie GAZ SYSTEM S. A Oddział
w Rembelszczyźnie
• Ośrodkowi Lipowy Przylądek
nad Jeziorem Zegrzyńskim
• Przedsiębiorstwu Energetyki Cieplnej Legionowo
• Firmie EuroSport Legionowo
• Drukarni Tampon Druk Robert
Zawadzki
• Firmie Selgros Cash&Carry
• Firmie Aviotex
MaRTaŻMiJewSKa

Nie bój się ulicy
TonazwaprojektuzrealizowanegowPowiatowymzespoleSzkółPonadgimnazjalnych
im.J.SiwińskiegowLegionowie,któregogłównympriorytetembyłobezpieczeństwomłodzieży.
Projektuzyskałdofinansowaniezuniieuropejskiej.

P

rojekt był realizowany od września 2012 do czerwca 2013, czyli
przez cały ubiegły rok szkolny.
Wzięło w nim udział dwadzieścioro
pięcioro uczniów powiatowej placówki, którzy stworzyli nieformalną grupę Dzieci Legionowskiej Ulicy. Głównym celem działań było zapoznanie młodzieży
ze skutecznymi sposobami samoobrony, z możliwościami prawidłowego reagowania w sytuacji
czynnej słownej i fizycznej napaści, coraz częściej spotykanej
na ulicach.
Dodatkowo podczas zajęć informatycznych uczyliśmy się
technik filmowania, nagrywania, zgrywania i montowania
scen w całość. Efektem tej części projektu jest film umieszczony na stronie
YouTube. Dla wszystkich uczestników

naszej grupy zakupiliśmy koszulki,
na których umieściliśmy logo naszego programu oraz logo FRSE – Fundusz Rozwoju Systemu Edukacji oraz

Programu Młodzież w Działaniu.
W trakcie i na zakończenie projektu
wykonaliśmy pokazy swoich umiejęt-

11

Stołeczna nad jeziorem

TegorocznerozgrywkiMazoviacup2013wyłoniłynowegoMistrzaMazowszaSamorządów.
zostałanimreprezentacjanadarzyna.

Andrzej Strejlau osobiście gratulował zawodnikom. Tu z zawodnikami Starej Białej.

Kurier

ności w zespole szkolno-przedszkolnym nr 2 w Legionowie podczas
WOŚP’u oraz dla uczniów powiatu legionowskiego w sali widowiskowej
Urzędu Miasta. Nasze pokazy
spotkały się z bardzo gorącym
przyjęciem publiczności.
Na nasz projekt otrzymaliśmy 3898 EUR, za które zakupiliśmy sprzęt do walki wręcz
i boksu, niezbędny do realizacji
projektu. Ponadto kupiliśmy
kamerę, którą filmowaliśmy
przebieg naszych zajęć – na tej
podstawie nakręciliśmy film
o projekcie. Po zakończeniu
sprzęt ten pozostanie na wyposażeniu naszej szkoły z czego
jesteśmy bardzo zadowoleni.
Będzie nam dalej służył.
RaFałSzłoda
uczestnikprojektu

Cykl artykułów na temat Jeziora Zegrzyńskiego
ukazywał się przez cały lipiec w Gazecie
Stołecznej. Z okazji 50. jubileuszu powstania
zalewu redakcja gazety, przy wsparciu powiatu
legionowskiego, zabierała czytelników
na zegrzyńskie plaże w każdą lipcową
niedzielę.

N

ie trzeba jechać na Mazury
czy nad Bałtyk, by móc smażyć się na plaży, pograć
w siatkówkę, poślizgać na desce czy
ugrillować kiełbaskę. Mieszkańcy
stolicy i jej okolic mają bowiem własną riwierę tuż pod Warszawą,
nad gościnnymi wodami Jeziora Zegrzyńskiego – takie przesłanie można było wyczytać z cyklu warszawskiego dodatku do GW. I nie ma co
ukrywać – to prawda. Na własne
oczy przekonali się o tym ci, którzy
wraz z redakcją Gazety odwiedzili
urokliwy Serock, do którego przyjechali zabytkowym „ogórkiem”. Pani
Ania była tu pierwszy raz, choć
mieszka po wschodniej stronie Wisły. – Najbardziej nostalgiczne
wspomnienia obudziły się, gdy
wsiedliśmy do tego starego, zabytkowego autokaru, gdzie w środku
wszystko trzęsie się i chrobocze.
A tutaj jestem bardzo mile zaskoczona. Jest bardzo kolorowo, jest mnóstwo kwiatów, jest tu bardzo przyjaźnie... Można tu przyjeżdżać, bo
jest bardzo sympatycznie. – powiedziała. Jej wrażenia podzielili
uczestnicy wycieczki rowerowej
na plażę w Porcie Jachtowym Nieporęt, zorganizowanej w kolejną niedzielę. – Myślałam, że tu są tylko
plaże, można poleżeć, grillować i tyle. Tymczasem tutaj są doskonałe
warunki do uprawiania przeróżnych sportów wodnych. Od teraz będę tu częściej przyjeżdżać – mówi
jedna z uczestniczek wypadu.
Promowanie regionu Jeziora Zegrzyńskiego to wspólna inicjatywa
Gazety i Powiatu Legionowskiego.

Jedną z atrakcji przygotowanych przez
redakcję Gazety Stołecznej była możliwość
"wyprodukowania" pierwszej strony gazety
ze zdjęciem czytelnika. Chętnych do
zostania "gwiazdą" numeru nie brakowało ;)

– Macie to szczęście, że powiat legionowski leży nad Jeziorem Zegrzyńskim. Postanowiliśmy przybliżyć warszawiakom te tereny. Wydaje się, iż jest jeszcze takie przekonanie, że jest tu nadal trochę reliktów
po poprzednim ustroju. Chciałem
pokazać, że tak nie jest. Bardzo fajnie się złożyło, że jest akurat 50-lecie – równa rocznica, więc postanowiliśmy tu wszystkich zaprosić
– mówi pan Maciej, jeden z redaktorów Gazety Stołecznej.
O szczegółach akcji można przeczytać na stronie www.warszawa.gazeta.pl.
MK
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Ciekawy zespół
Objął Pan drużynę, która w ubiegłym
sezonie walczyła o utrzymanie w Orlen
Lidze. Kibice w Legionowie spodziewają się, że ze wzmocnionym sztabem
szkoleniowym i osobowym drużyna będzie walczyć o inne cele....
Ja również przychodząc do Legionowa mam zamiar walczyć z zespołem Siódemki o wyższe cele niż w poprzednim sezonie. Wzmocnienie
sztabu szkoleniowego to tylko drobnostka, która ma pomóc przede
wszystkim nowemu zespołowi w jak
najlepszym treningu i przygotowaniu
się do ciężkiego sezonu. Ale w drużynie najważniejsze są zawodniczki i to
o nich trzeba jak najwięcej pisać- ale
tylko dobrze:)
Jak Pan ocenia letnie wzmocnienia?
Cieszę się, że wspólnie z prezesami
i Jolą Studzienną udało nam się pozyskać takie zawodniczki do zespołu
Siódemki. Oczywiście zawsze podstawowa sprawą są pieniądze jakimi
dysponuje klub na transfery, ale sądzę że udało nam się pozyskać bardzo
ciekawe siatkarki, które pomogą zespołowi z Legionowa osiągnąć zakła-

Trzy pytania do...
Macieja Kosmola, trenera
Siódemki Legionovia Legionowo

dany cel w nowym sezonie. W gronie
nowo pozyskanych są doświadczone
zawodniczki grające również w ligach
zagranicznych jak i młode utalentowane Polki, których kariera dopiero
się rozpoczyna. Dokładając do tego
dziewczyny które zostały z poprzedniego sezonu zespół nasz może być
bardzo ciekawy.
Czy przed Legionovią daleka droga
do tego, by włączyć się do rywalizacji
o medale Mistrzostw Polski?
Oczywiście wszyscy powiedzą że
brakuje jeszcze paru milionów złotych budżetu i lepszych zawodniczek,
ale ja wcale tak nie uważam, gdyż
ciężką pracą i pełnym zaangażowaniem na przestrzeni całego sezonu
można osiągnąć bardzo dobry rezultat. Myślę że 4-6 zespołów może być
na podobnym poziomie. Kto będzie
bardziej zaangażowany i lepiej przygotowany, szczególnie w drugiej części sezonu, ten może walczyć o medale. Mam nadzieję, że tym zespołem
będzie Siódemka Legionowo.
rozmawiał MP

Liczymy na niespodziankę
Mówi wiceprezes
KPR Legionowo
Maciej Chodkowski
Czy zakończyliście już letnie wzmocnienia?
Na ten moment dołączyło do nas
sześciu nowych zawodników: Michał Prątnicki, Paweł Gawęcki, Sebastian Zapora, Witalij Titov, Radosław Dzieniszewski oraz Michał Bałwas. W ten sposób zostały wzmocnione wszystkie pozycje oprócz obrotowego. Nazwisko zawodnika
na pozycji kołowego przedstawimy
jeszcze w wakacje.
Realnie rzecz ujmując – walczymy
w przyszłym sezonie o utrzymanie, czy
górną połówkę tabeli?
Jeśli chodzi o plan minimum to poza czołowymi klubami wszyscy mają
takie same plany – awansować
do pierwszej ósemki. Mimo że jesteśmy beniaminkiem, chcemy walczyć
o jak najwyższe cele. Liczymy że
sprawimy niespodziankę.

Pierwsza ósemka
Trzy pytania do...
Marka Papszuna, trenera piłkarskiego
I zespołu w Klubie Sportowym
„Legionovia”
Przed wami spore wyzwanie – jakim jest gra w II lidze. Czy
przewidujecie jakieś wzmocnienia?
Niewątpliwie gra na poziomie II-ligi, czyli traktowanej
w Polsce profesjonalnie jest dla Legionowa nobilitacją,
mimo tego, że w ekstraklasie są siatkarki i szczypiorniści, to piłka nożna ma długą historię i jest najpopularniejszą dyscypliną
na świecie. Potrzebujemy wartościowych, młodych zawodników, którzy będą pasowali mentalnie do naszego zespołu i takich szukamy.
W debiutanckim sezonie zapewne chcecie umocnić swoja pozycję w II lidze. Czy
nie grozi wam jednak kariera „jednoroczniaka”?
Sezon jest specyficzny, ze względu na reorganizację pozostanie w lidze
tylko osiem zespołów i o to będzie się toczyła walka, a właściwie o 7 miejsc,
bo jedno z ośmiu pierwszych zajmie Legionovia!
Realnie rzecz ujmując, które miejsce nie będzie rozczarowaniem?
Mieliśmy spore zawirowania w klubie ostatnimi czasy, jednak doszło
do „pojednania” i nastąpiła zmiana władzy. Poprzedni Zarząd, który doprowadził do historycznego awansu, podał się do dymisji w porozumieniu
z opozycją, która ma nowy pomysł na rozwój klubu. Wierzymy, że te działania są szczere i będą skuteczne, a my zajmując miejsca 1-8 pomożemy
w rozwoju KS Legionovia.

rozmawiał MP
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