Ogólnodostępny szpital w Legionowie
to inwestycja najważniejsza dla mieszkańców
powiatu. Prace właśnie się rozpoczęły,
a dotychczasowy przebieg inwestycji wskazuje,
że zostaną zrealizowane zgodnie z planem.
Robert Wróbel
starosta legionowski
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Budowa szpitala w Legionowie rozpoczęta

Uroczyste wprowadzenie wykonawcy na teren budowy szpitala w Legionowie, w obecności ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka, odbyło się 9 października.
Zgodnie z harmonogramem prace budowlane potrwają do końca 2021 roku.

Kolejny etap w realizacji inwestycji związanej z budową szpitala w Legionowie stał się faktem. Wykonawca został wprowadzony na plac budowy i rozpoczął już prace.
Na zdjęciu (od lewej): kierownik budowy Piotr Ciepłuch, członek zarządu Strabag sp. z o.o. Wojciech Trojanowski, minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak
i dyrektor Wojskowego Instytutu Medycznego gen. dyw. prof. dr. hab. Grzegorz Gielerak

T

o przełomowy moment zarówno dla
realizacji tej inwestycji, jak i historii
powiatu legionowskiego. To, co od
lat było marzeniem mieszkańców, właśnie staje się rzeczywistością. Podczas
spotkania na placu budowy szef resortu obrony narodowej po raz kolejny podkreślił, że szpital w Legionowie będzie
dostępny dla wszystkich mieszkańców
regionu. – Dyżur w szpitalu pełniony będzie przez lekarzy 24 godziny na dobę,
a więc każdy potrzebujący pomocy lekarskiej taką pomoc otrzyma – powiedział
minister Mariusz Błaszczak.

Wykonawcą robót, wyłonionym w postępowaniu przetargowym, jest konsorcjum firm Strabag sp. z o.o. z Pruszkowa
(lider konsorcjum) i Ed. Zueblin AG ze
Stuttgartu (partner konsorcjum). Wartość kontraktu opiewa na kwotę ponad
83 mln zł.
Konsorcjum zrealizuje inwestycję
w ciągu 27 miesięcy od dnia wejścia na
plac budowy, zaś już wzniesiony gmach
szpitala obejmie 5-letnią gwarancją. Prace budowlane rozpoczęto od rozbiórki
starych budynków i przygotowania terenu pod budowę.

Zgodnie z przyjętym harmonogramem legionowski szpital przyjmie
pierwszych pacjentów w drugim kwartale 2022 roku. Podstawowym źródłem

finansowania przedsięwzięcia są środki resortu obrony narodowej. Szacunkowy całkowity koszt inwestycji to ponad
160 mln zł.

Szpital, który będzie filią Wojskowego Instytutu Medycznego przy ul. Szaserów w Warszawie, powstaje na działce
sąsiadującej z Wojskową Specjalistyczną Przychodnią Lekarską SPZOZ w Legionowie. Budynek, połączony z przychodnią łącznikiem, będzie miał pięć
kondygnacji naziemnych i podziemny
parking. Zadecydowano o powstaniu
w nowym szpitalu następujących klinik
WIM: kardiologii z pracownią interwencyjnego leczenia ostrych zespołów wieńcowych, okulistyki, chirurgii, ginekologii, intensywnej opieki medycznej oraz
centralnego bloku operacyjnego.
W strukturze szpitala została zaplanowana izba przyjęć z 8-łóżkowym interdyscyplinarnym oddziałem obserwacyjnym, przeznaczonym dla pacjentów
z nagłymi zachorowaniami. Powstaną
także pracownie diagnostyki obrazowej
i laboratoryjnej, w tym dedykowane szeroko rozumianej profilaktyce najczęściej
występujących populacyjnie chorób nowotworowych. Zgodnie z najnowszymi
trendami, dotyczącymi sposobu i warunków prowadzenia nowoczesnej, profesjonalnej opieki szpitalnej, aż 30% łóżek szpitalnych będzie miało charakter
stanowisk terapii intensywnej.
Szpital zostanie wyposażony nie tylko w nowoczesny sprzęt i rozwiązania
budowlano-użytkowe, ale także wyszkolony personel, stosujący sprawdzone
procedury medyczne, organizacyjne
i zarządcze. Będzie przygotowany do hospitalizacji 90 pacjentów, a zatrudnienie
w nim znajdzie ok. 250 osób.
KALINA BABECKA

Wojciech Trojanowski
Strabag sp. z o.o. jest stabilnym partnerem budowlanym w branży specjalistycznych obiektów medycznych w Polsce. Szpital w Legionowie to trzeci z kolei obiekt, który w ostatnim czasie realizujemy na Mazowszu. Zaangażowani jesteśmy w budowę dwóch warszawskich inwestycji - Szpitala Południowego na
Ursynowie oraz Szpitala Jednodniowego na Białołęce. Budujemy także Stomatologiczne Centrum Kliniczne Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Nasze doświadczenie, zdobyte m.in. przy tych realizacjach, będziemy mogli w pełni wykorzystywać podczas budowy legionowskiej placówki.

Fot. WIM w Warszawie

członek zarządu Strabag sp. z o.o.

W legionowskiej placówce znajdzie się izba przyjęć, w której, tak samo jak w szpitalnych oddziałach ratunkowych,
świadczenia opieki zdrowotnej udzielane będą w trybie ostrym pacjentowi znajdującemu się w stanie nagłego zagrożenia
zdrowia lub życia
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Przetarg na budowę kolei do Zegrza ogłoszony

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ogłosiły przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w ramach projektu „Prace na linii kolejowej nr 28 Wieliszew – Zegrze”,
czyli modernizację linii kolejowej do Zegrza Południowego. Uruchomienie połączenia zaplanowano na drugą połowę 2022 roku.

T

ermin składania ofert upływa
20 listopada, a na wykonanie zadania inwestor przewidział okres
29 miesięcy od chwili podpisania umowy. Zakres prac obejmie zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych
z zakresu układu torowego, przejazdów
kolejowo-drogowych, systemu sterowania ruchem kolejowym, sieci i urządzeń telekomunikacyjnych, sieci i urządzeń elektroenergetyki trakcyjnej, sieci
i urządzeń elektroenergetyki nietrakcyjnej, obiektów inżynieryjnych, obiektów kubaturowych, obiektów do obsługi
podróżnych oraz likwidacji kolizji.
Rewitalizacja obejmie blisko czterokilometrowy odcinek linii kolejowej między Wieliszewem a Zegrzem Południowym. To połączenie będą obsługiwały
pociągi Szybkiej Kolei Miejskiej. Na trasie mają jeździć składy o długości dochodzącej do 180 metrów, a ich maksymalna prędkość wyniesie 80 kilometrów na
godzinę. Zgodnie z założeniami w ciągu
doby do Zegrza i z powrotem ma jeździć
30 pociągów. Co pół godziny w szczycie
i co godzinę poza nim.
Stacja końcowa Zegrze będzie przebudowana. Podróżni wsiądą do pociągów z dwóch komfortowych peronów,

wyposażonych w ławki, wiaty i funkcjonalne oświetlenie. Dobrą orientację zapewnią tablice informacyjne i czytelne
oznakowanie. Będą udogodnienia dla
osób o ograniczonej możliwości poruszania się. Linie naprowadzające ułatwią dojście osobom niewidomym i słabowidzącym.
Wstępnie oszacowano wartość tej inwestycji na kwotę ok. 35 mln zł. Większość środków będzie pochodziło z Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego na lata
2014–2020, dystrybuowanych przez samorząd województwa mazowieckiego.
W działania na rzecz przywrócenia
połączenia kolejowego na odcinku pomiędzy Wieliszewem a Zegrzem zaangażowane są również lokalne samorządy. Powiat Legionowski wspiera tę
inwestycję i koordynuje współpracę z inwestorem – PKP PLK S.A. W toku ustaleń władzom powiatu udało się wynegocjować zlokalizowanie na trasie pociągu
jeszcze jednego przystanku w Wieliszewie, w sąsiedztwie skrzyżowania linii kolejowej i DW nr 631. Roboczo nazwano go Wieliszew Osiedle.
KALINA BABECKA

Wybory 2019
W kadencji 2019-2023 mieszkańców
powiatu legionowskiego w parlamencie
reprezentować będą:

Sejm:
Błaszczak Mariusz

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

Chorosińska Dominika Małgorzata

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

Czerwińska Anita

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

Gajewska Kinga Magdalena

Koalicyjny Komitet Wyborczy
Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni

Połączenie kolejowe do Zegrza zawieszono w 1994 roku. Już wkrótce linia zostanie zrewitalizowana tworząc nowe
możliwości komunikacyjne dla mieszkańców w północnej części województwa mazowieckiego

Nowe tablice na Szlaku
Polski Walczącej
Ponad 5 lat temu Powiat Legionowski stworzył 140-kilometrowy turystyczny szlak patriotyczny Polski Walczącej.
Jego infrastruktura jest na bieżąco odnawiana.

T

urystyczny szlak patriotyczny
Polski Walczącej to cztery trasy
o łącznej długości ponad 140 km.
Znajduje się na nim ponad 80 tablic informacyjnych. Infrastruktura wymaga stałej opieki. W najbliższym czasie
będą aktualizowane treści co najmniej
czterech tablic. Nowe ustalenia archeologów z Instytutu Pamięci Narodowej
zostaną uwzględnione w opisie mogiły
będącej 33. punktem trasy czarnej (Kąty

Węgierskie). Ponadto w dwóch przypadkach mieszkańcy postulują naniesienie właściwych nazwisk wymienionych
w opisie wydarzeń. Sytuacje dotyczą
24. punktu na trasie czarnej (Nieporęt)
i 6. punktu na trasie zielonej (Janówek
Pierwszy). Zmieniona zostanie również
tablica w domniemanym miejscu przeprawy batalionu „Znicz” (15. punkt na
trasie czarnej) – Muzeum Historyczne w Legionowie ustaliło, że prawdziwe

miejsce przeprawy znajduje się na terenie Tarchomina.
Czekamy na Państwa informacje, dotyczące konieczności zmiany tablicy na
szlaku Polski Walczącej. Prosimy o podanie jej numeru, koloru trasy i przyczyny (uszkodzenie, błąd w treści itp.) Zgłoszenia należy kierować na adres email:
m.kraszewski@powiat-legionowski.pl

Grabiec Jan Stanisław

Koalicyjny Komitet Wyborczy
Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni

Lasek Maciej Grzegorz

Koalicyjny Komitet Wyborczy
Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni

Olszewski Dariusz

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

Rozenek Andrzej Tadeusz

Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej

Sipiera Zdzisław Tadeusz

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

Uściński Piotr Michał

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

Zalewski Paweł Ksawery

Koalicyjny Komitet Wyborczy
Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni

Żelazowska Bożena Jadwiga

Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

Senat:
Jolanta Hibner

Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni

Jesienią ubiegłego roku szlak przeszedł gruntowną przebudowę. Powiat Legionowski wymienił wszystkie tablice
oraz słupy, na których były one mocowane

MK
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Trwa modernizacja
przychodni „na górce”
Od początku lipca trwają prace, w wyniku których przychodnia przy ul. Sowińskiego 4
w Legionowie stanie się funkcjonalnym, dostosowanym do potrzeb osób
niepełnosprawnych oraz estetycznym obiektem. Koszt inwestycji to blisko 5,5 mln złotych.

W

ramach robót przebudowane zostanie prawe skrzydło budynku
wraz z piwnicami. Prace prowadzone są etapami, co umożliwia funkcjonowanie przychodni bez większych
uciążliwości dla pacjentów oraz personelu. Na chwilę obecną prowadzone są
prace rozbiórkowe ścian i wszystkich instalacji na pierwszym piętrze budynku.
Przygotowywany jest nowy układ pomieszczeń w piwnicy obiektu. W stanie
surowym wybudowana została klatka

Kurier
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Robert Wróbel
starosta legionowski

Trwa kolejny etap modernizacji ZOZ „Legionowo”. Do tej pory wyremontowaliśmy boczne skrzydło budynku oraz hol rejestracyjny i znajdujące
się w jego sąsiedztwie gabinety. Inwestycję realizujemy przede wszystkim z myślą o pacjentach, aby mogli korzystać z nowoczesnych rozwiązań
architektonicznych w bardziej przyjaznym i estetycznym otoczeniu.

schodowa. Wykonawca przygotowuje
się do remontu pomieszczeń pracowni rentgenowskiej, tak aby gabinet RTG
mógł działać bez zbędnej przerwy. Na
zewnątrz wykonano nową nawierzchnię podjazdu oraz schodów od strony
ul. Sowińskiego z betonowej, bezfazowej kostki.
Zakończenie prac zaplanowano na połowę przyszłego roku.
AMZ

Prace na Jeziorze
Wieliszewskim
Na Jeziorze Wieliszewskim przeprowadzono prace,
związane z budową przepustozastawki, mającej na celu
piętrzenie wód, aby ochronić zbiornik przed zarastaniem
i wyschnięciem.

Prace modernizacyjne w przychodni prowadzone są tak, aby zapewnić jej niezakłócone funkcjonowanie

Kolejne suche drogi

Fot. UG Wieliszew

W Serocku przy ul. Nasielskiej wykonano odwodnienia. Odbiór techniczny inwestycji nastąpił 11 października.

U ujścia Jeziora wykonano przeputozastawkę, której celem będzie
regulacja poziomu wody. Umocnienie zostaną skarpy, a przepływ
w dotychczasowym miejscu zostanie zablokowany

P

ojawiające się w ostatnich latach w Polsce susze wpłynęły niekorzystnie na stan wód
gruntowych również na terenie naszego powiatu. W tym roku zostały podjęte działania, mające na celu
ochronę lustra wody Jeziora Wieliszewskiego. Poprzedzono je badaniami geologicznymi gruntu i rozważono możliwość zablokowania
odpływu wody ze zbiornika. Badania te wypadły pomyślnie, a to
umożliwiło zaprojektowanie przepustozastawki, której celem jest
piętrzenie wód zbiornika. Po uzyskaniu niezbędnych uzgodnień i pozwoleń, na początku października
rozpoczęto prace. Obecnie, po wykonaniu przepustozastawki na Jeziorze Wieliszewskim trwa proces

stabilizacji wody. Proces jest na bieżąco monitorowany przez inżynierów meliorantów i hydrologa. Ustalenie optymalnego funkcjonowania
urządzenia będzie możliwe po około dwóch tygodniach stałej obserwacji zbiornika na całej jego długości.
W przypadku długotrwałego opadu
deszczu zastosowano rozwiązanie
technologiczne, umożliwiające natychmiastowy zrzut nadmiaru wody.
Koszt wykonania tej inwestycji to
ponad 150 tys. zł. Gmina Wieliszew
przekazała ponad 135 tys zł, a Powiat
Legionowski, na wniosek Gminnej
Spółki Wodnej Wieliszew, wsparł realizację tego zadania dotacją celową
w wysokości 15 tys. zł.
OPRAC. AMZ

Tak wygląda zrealizowana inwestycja odwadniająca w Serocku przy ul. Nasielskiej. Przykrawężnikowe wpusty uliczne
likwidują, powstające po ulewach, zastoje wodne

K

olejne w tym roku prace, w miejscach gdzie podczas deszczu powstają kałuże, zakończono w Serocku, w ciągu drogi powiatowej nr 1805W
przy ul. Nasielskiej. W ramach tej inwestycji usprawniony został istniejący system,
powstały liniowe wpusty przykrawężnikowe, a studnie chłonne zostały wymienione. Wyłoniony w postępowaniu wykonawca udzielił 60 - miesięcznej gwarancji
na wykonane przez siebie prace. Koszt realizacji tego zadania to blisko 498 tys. złotych.
Powiat Legionowski w połowie października ogłosił postępowanie przetargowe, w wyniku którego ma zostać
wyłoniony wykonawca odwodnienia
w Chotomowie, w drodze powiatowej

1819W przy ul. Piusa. Zakres robót obejmie budowę urządzeń odwadniających,
remont rowu odwadniającego oraz budowę chodnika.
AMZ

Sylwester Sokolnicki
członek zarządu Powiatu

Zrealizowaliśmy kolejną inwestycję, która przełoży się na stan zarządzanych przez Powiat dróg, a co za tym idzie, znacząco wpłynie na poprawę
bezpieczeństwa kierowców. Co roku z budżetu Powiatu przekazywane są
środki na instalację nowych systemów odwadniających oraz utrzymanie
tych istniejących. Wszędzie tam, gdzie pojawia się problem z zalegającą
po opadach wodą, sukcesywnie jest on rozwiązywany poprzez instalowanie wpustów ulicznych.
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Nauczyciele na szóstkę
Nauczyciele z placówek edukacyjnych prowadzonych przez Powiat Legionowski zostali nagrodzeni za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze podczas gali z okazji
Dnia Edukacji Narodowej, którą 10 października zorganizowano w legionowskim ratuszu.

W ubiegłym roku szkolnym w szkołach prowadzonych przez
Powiat zatrudnionych było 189 nauczycieli. Z okazji Dnia Edukacji
Narodowej nagrodzono tych, którzy wyróżnili się w pracy
dydaktyczno-wychowawczej

S

Pierwsze ślubowanie
W nowo utworzonym Liceum Ogólnokształcącym w Stanisławowie
Pierwszym odbyło się ślubowanie klas pierwszych. Uroczystość,
podczas której 32 uczniów zostało oficjalnie przyjętych w szeregi
szkoły, odbyła się 11 października.

potkanie było okazją do uhonorowania pracowników szkół, którzy
ze szczególnym zaangażowaniem
wypełniają obowiązki zawodowe oraz
angażują się w realizację dodatkowych
projektów, mających na celu podniesienie poziomu kształcenia. Wśród gości zaproszonych na uroczystość znaleźli się
przedstawiciele władz samorządowych
i oświaty. Witając zgromadzonych wicestarosta Konrad Michalski wspomniał, że
wykonując swój zawód nauczyciele nie
tylko przekazują i weryfikują wiedzę, ale
także uczestniczą w kształtowaniu przyszłości swoich uczniów, towarzysząc im
w drodze do dorosłości. Wyraził także
szacunek i uznanie dla pełnionej przez
nich misji. Nagrodzono 25 nauczycieli

Leszek Smuniewski

przewodniczący Rady Powiatu w Legionowie
Jak trudny i wymagający jest zawód nauczyciela, nie trzeba nikogo przekonywać. Zwłaszcza w dzisiejszych czasach, gdy dostęp do informacji jest nieograniczony, niezwykle ważna jest rola nauczyciela, który właściwie pokieruje procesem kształcenia będąc jednocześnie autorytetem dla młodych ludzi. Z okazji
Dnia Edukacji Narodowej wszystkim nauczycielom życzę wielu sukcesów, radości oraz satysfakcji z pracy.
ze szkół prowadzonych przez Powiat Legionowski, tym samym dziękując im za
trud włożony w pracę i zaangażowanie
w kształcenie kolejnych pokoleń oraz
gratulując ponadprzeciętnych osiągnięć

zawodowych. Nagrody wręczyli wicestarosta legionowski Konrad Michalski
oraz przewodniczący Rady Powiatu Leszek Smuniewski.
KALINA BABECKA

Podwójne świętowanie

Dwie legionowskie placówki edukacyjne – Powiatowy Zespół Szkół Ogólnokształcących oraz Powiatowy Zespół Szkół
i Placówek Specjalnych, obchodziły święto szkoły połączone z obchodami Dnia Edukacji Narodowej.
Uroczystości miały miejsce 14 października.
Pierwszy rocznik uczniów w nowo powstałym Liceum Ogólnokształcącym
w Stanisławowie Pierwszym przeciera szlaki na ścieżce nowoczesnej
edukacji. Utworzone dwie klasy będą realizować program nauczania
o profilu europejsko-prawniczym oraz profilu ekonomiczno-bankowym

U

roczystość ślubowania klas
pierwszych poprowadzili nauczyciele liceum, a uczniowie
uświetnili ją, prezentując swoje talenty recytatorskie, wokalne i taneczne.
Jako pierwsze takie wydarzenie w nowo utworzonej placówce, z pewnością
w sposób szczególny zapisze się w jej
historii. Wydarzenie było także okazją do złożenia nauczycielom życzeń
z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Po części oficjalnej młodzież wraz
z opiekunami udali się do teatru Palladium na spektakl „Projekt Sofokles”.
Wyjazd był okazją do zacieśnienia koleżeńskich więzi, a także podsumowania wiedzy o funkcjonowaniu teatru
antycznego i utrwalenia treści lektur.
AMZ

P

odczas akademii w PZSiPS do grona
nowych przedszkolaków i uczniów
przyjęte zostały dzieci, pasowane
przez dyrektor Marzennę Kmieciak.
W tym roku w placówce edukację rozpoczęło czternaścioro dzieci. Nauczyciele
z okazji swojego święta otrzymali Nagrody Dyrektora. Do życzeń przyłączyli się
rodzice, a skromne podarunki przekazał
samorząd uczniowski. Spotkanie uświetnił występ znanej i cenionej skrzypaczki Nikoli Rosy oraz występy artystyczne
uczniów.
W PZSO Dzień Edukacji Narodowej
również połączono ze Świętem Szkoły,

które przypada 8 października. Obchodzone jest od roku szkolnego 1974/75,
kiedy to nadano szkole imię Marii Konopnickiej. Wtedy placówka otrzymała
także sztandar, ufundowany przez młodzież. Społeczność szkolna zebrała się
na sali gimnastycznej, gdzie w podniosłej atmosferze ślubowanie złożyło 442
uczniów klas pierwszych. Nie zabrakło
również oprawy artystycznej, o którą
zadbał chór szkolny oraz soliści z Muzycznej Strefy AJA. Miłym akcentem
były wyróżnienia przyznane kadrze
pedagogicznej przez uczniów. Samorząd uczniowski wręczył nauczycielom

nagrody w następujących kategoriach:
Nauczyciel Pasjonat, Nauczyciel Osobowość oraz Nauczyciel Efektywny.
AMZ

Konrad Michalski
wicestarosta legionowski

Magdalena Grodzka-Bulge
dyrektor Liceum Ogólnokształcącego
w Stanisławowie Pierwszym

Nasi uczniowie uroczyście ślubowali nie tylko być odpowiedzialnymi reprezentantami szkoły, ale także rozwijać swoje pasje i talenty. Być otwartymi i optymistycznie nastawionymi do świata i ludzi, wrażliwymi na
dobro, szanującymi drugiego człowieka. Nauka nie jest łatwą pracą, wymaga sumienności, wytrwałości i bardzo wielu powtórzeń. Zapłatą jest
coś bardzo cennego – wiedza, umiejętności, lepsza przyszłość. Mam nadzieję, że nasza szkoła pomoże uczniom dobrze przygotować się do podejmowania wyzwań w dorosłym życiu, do osiągania swoich marzeń, realizacji zamierzonych celów, a zawarte w niej przyjaźnie będą trwały długie
lata. Tego uczniom serdecznie życzę.

Pasowanie i ślubowanie to podniosły moment w życiu każdego ucznia,
wstępującego w szkolne i przedszkolne szeregi. To także wzruszająca chwila
dla rodziców oraz pedagogów

Dwie legionowskie szkoły obchodziły swoje święto, które zbiegło się
w czasie z Dniem Edukacji Narodowej. Dla obu placówek była to okazja do uroczystego przyjęcia w szeregi szkolnej społeczności uczniów,
którzy w tym roku szkolnym rozpoczęli edukację. Młodzież z LO
im. Marii Konopnickiej ma możliwość uczyć się w szkole o wieloletniej tradycji i renomie. Dzieci, które
w PZSiPS w Legionowie rozpoczęły
naukę w tym roku, mają szansę na
rozwój oraz kształcenie pod okiem
najlepszych terapeutów i specjalistów, którzy swoją wiedzą i zaangażowaniem pomagają w przezwyciężaniu codziennych trudności.

zdrowie
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Nowa karetka
dla powiatu
Zakład Opieki Zdrowotnej „Legionowo” sp. z o.o. otrzymał
od Ministerstwa Zdrowia dotację w kwocie 400 tys. złotych
na zakup nowego ambulansu w ramach ogólnopolskiego
„Programu wymiany ambulansów”.

T

o kolejna, po rozpoczęciu budowy
szpitala w Legionowie, dobra wiadomość na powiatowym rynku usług
medycznych. 10 października wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński, w obecności wojewody mazowieckiego Zdzisława Sipery, podpisał z prezes zarządu
ZOZ „Legionowo” sp. z o.o. Dorotą Glinicką umowę w tej sprawie oraz przekazał
symboliczny czek.
Nowy ambulans „typ C” ze specjalistycznym zespołem jeszcze w tym roku

rozpocznie służbę w miejscu wyczekiwania w Legionowie zastępując jedną z wysłużonych karetek – dziesięcioletnią,
która na liczniku ma pół miliona przejechanych kilometrów.
Ambulanse to pojazdy mocno eksploatowane. W 2018 roku karetki na terenie powiatu wzywane były prawie dziewięć tysięcy razy. Regularna wymiana
taboru i jego wyposażenia jest więc koniecznością.
KALINA BABECKA

ZA P R A SZA MY
NA B E Z P Ł AT N E BA DA N I A
W ramach programu

profilaktyki i wczesnego wykrywania
nowotworów gruczołu krokowego,
skierowanego do panów w wieku 55-69 lat, przeprowadzane są
konsultacje lekarskie wraz z badaniem per rectum oraz oznaczany
z krwi jest marker raka prostaty – PSA wolny.
Informacje i zapisy w NZOZ MEDIQ LEGIONOWO
pod numerem telefonu 22 774 26 40.
Zapraszamy także na bezpłatne warsztaty edukacyjne, prowadzone
przez lekarzy specjalistów, które odbędą się w sali widowiskowej
legionowskiego ratusza:
• 26 października „Znaczenie badań przesiewowych – Rak Piersi”,
godz. 10.30

Dzięki dotacji z Ministerstwa Zdrowia zakupiony zostanie nowy ambulans, który rozpocznie służbę jeszcze w tym roku.
Na zdjęciu od lewej: starosta legionowski Robert Wróbel, członek rady nadzorczej ZOZ „Legionowo” sp. z o.o.
Łukasz Kudlicki, wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński, prezes zarządu ZOZ „Legionowo” sp. z o.o. Dorota Glinicka
oraz wojewoda mazowiecki Zdzisław Sipiera

Powiat wspiera warsztaty i akcje
krwiodawstwa

Warsztaty o Honorowym Dawstwie Krwi w postaci e-learningu i prelekcji połączone z możliwością
oddania krwi to jeden z przejawów współpracy Powiatu z Klubem HDK Legion na rzecz wspierania
idei krwiodawstwa wśród uczniów szkół średnich z terenu powiatu.

• 10 grudnia „Profilaktyka nowotworów gruczołu krokowego”,
godz. 16.30

Wsparcie dla zdrowia
psychicznego
Powiat rozpoczął realizację Powiatowego Programu Ochrony
Zdrowia Psychicznego. Dzięki tej inicjatywie mieszkańcy
mogą uzyskać bezpłatną pomoc psychologiczną.
Z oferty można skorzystać do końca roku.

Zaburzenia psychiczne występują
coraz częściej u osób w każdym
wieku. Powiat sfinansował
działanie punktów bezpłatnej
pomocy psychologicznej dla
mieszkańców

D

la dzieci i młodzieży oraz ich rodzin utworzono punkt poradnictwa psychicznego w zakresie
wczesnego wykrywania wad rozwojowych (autyzm, zespół Aspergera, niepełnosprawność intelektualna), zaburzeń rozwoju umiejętności szkolnych,
zaburzeń nastroju, nerwic i innych zaburzeń psychicznych. Dodatkowym
atutem realizacji zadania jest umożliwienie osobom, u których wykryto
wady rozwojowe, skorzystania z bezpłatnych zajęć, warsztatów, treningów

i konsultacji. Program zakłada także
organizację spotkań z psychologiem
w szkołach, podczas których uczniowie poznają techniki radzenia sobie
w sytuacjach stresujących oraz zdobędą wiedzę na temat zaburzeń lękowych, nerwicowych, zaburzeń depresyjnych oraz fobii.
Kolejnym filarem programu jest
utworzenie punktu pomocy psychologicznej dla dorosłych mieszkańców
powiatu legionowskiego, potrzebujących specjalistycznej pomocy w zakresie nabycia praktycznych umiejętności współżycia z osobą chorą
psychicznie lub doświadczającą choroby otępiennej. Także w tym przypadku jest możliwość skorzystania z bezpłatnych zajęć, warsztatów, treningów
i konsultacji.
Oba punkty poradnictwa znajdują
się w siedzibie FUNDACJI
PSYCHE – Strefa Pozytywnych
Myśli w Chotomowie
przy ul. Małej 11.
Zapisy pod nr tel.: 505 685 454
OPRAC. KB

Powiat zaangażował się w działania na rzecz krwiodawstwa, w ramach których w szkołach średnich na naszym terenie
organizowane są warsztaty edukacyjne, także w wersji elektronicznej, oraz akcje krwiodawstwa

D

ziałania, zorganizowane pod szyldem ogólnopolskiej kampanii „Niepodległą mamy we krwi” pod honorowym patronatem Ministra Obrony
Narodowej oraz Ministra Zdrowia, mają na celu przybliżyć tematykę krwiodawstwa młodzieży pozwalając z jednej
strony zapoznać się z najistotniejszymi
informacjami na temat dawstwa krwi,
z drugiej natomiast - oddać krew po raz
pierwszy. Przekłada się to bezpośrednio
na pozyskiwanie dawców pierwszorazowych, a więc najcenniejszych w idei HDK.
Tylko podczas wydarzenia w Liceum
im. Marii Konopnickiej Legionowie, które odbyło się 11 października 22 uczniów
oddało blisko dziesięć litrów krwi. W ramach współpracy z Powiatem w październiku przeprowadzonych zostanie
aż pięć akcji krwiodawstwa w szkołach
średnich. – E-learning o honorowym

dawstwie krwi to pierwsza taka inicjatywa w Polsce, a być może nawet na świecie, która swój debiut ma właśnie w powiecie legionowskim. Polega na instalacji
nowoczesnych lekcji na platformie edukacyjnej, a następnie dostosowaniu ich
do danej szkoły średniej na terenie powiatu już na stałe. Warsztaty kończą się testem wiedzy, a całość trwa nie dłużej niż
godzinę lekcyjną. E-learning dostępny

jest także w wersji ogólnodostępnej na
Portalu Legion www.legionhdk.pl i tam
każdy może z niego skorzystać, aby poszerzyć swoją wiedzę o krwiodawstwie
– wyjaśnia Robert Kowalewski, prezes
Stowarzyszenia i Klubu HDK Legion.
KB

Bartosz Rodak
uczestnik

Zdecydowałem się oddać krew, bo dzięki temu być może uratuję komuś
życie. Krew jest nieustannie potrzebna, a nie da się jej wyprodukować. Polecam każdemu, bo nie ma się czego bać, a można podarować drugiemu
człowiekowi zdrowie. Krew to bezcenny dar, który nic nas nie kosztuje.
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Psy myśliwskie
na sprawdzianie
I Międzynarodową Ocenę Pracy Psów Myśliwskich
zorganizowano 12 października w Zamostkach.

I
Fot. Zuzanna Koch

mpreza od siedmiu lat gości w jesiennym kalendarzu imprez kynologicznych, ale w tym roku po raz pierwszy
zorganizowano ją w wymiarze międzynarodowym.
Do rywalizacji stanęły 24 psy ras
gończy polski, ogar polski i polski spaniel myśliwski. Praca psów polegała na
perfekcyjnym wykonaniu konkurencji „odłożenia” - czyli kilkuminutowego, przerywanego hukiem wystrzału
z broni myśliwskiej, spokojnego oczekiwania na przewodnika oraz konkurencji polegającej na dojściu do końca ok. 600 - metrowej ścieżki tropowej,
imitującej drogę postrzałka zwierzyny.

Prawie wszystkie psy rywalizujące w Międzynarodowej Ocenie Pracy Psów Myśliwskich otrzymały dyplomy
od I do III stopnia, potwierdzające właściwe przygotowanie do trudnej pracy psa myśliwskiego

Energetyczna sobota

Wycieczka śladami historii

Tematem przewodnim naukowego pikniku „Co nas (po)rusza, czyli energia
na sobotę” była szeroko pojęta energia i jej różnorodne formy. Wydarzenie,
które odbyło się 12 października w legionowskiej Poczytalni, przyciągnęło
zarówno młodych, jak i całkiem dorosłych pasjonatów nauki.

W dniach 13-15 września Powiat
Legionowski zorganizował
wycieczkę „80 lat później –
Upamiętnienie wybuchu II
wojny światowej” dla środowisk
kombatanckich oraz seniorów
z terenu powiatu legionowskiego.

Poziom przygotowania psów okazał się
bardzo wysoki, a na tytuł zwycięzcy zapracowała roczna suczka rasy gończy
polski GWARA Leśna Muza, prowadzona przez przewodnika Małgorzatę Nagalską. Podczas imprezy odbyły się także
wybory najpiękniejszych psów poszczególnych ras.
Organizatorem wydarzenia byli Polski
Związek Łowiecki, Nadleśnictwo Drewnica, a współorganizatorem Fundacja
Viridis. Patronem konkursu od lat jest
płk Józef Pawłusiewicz, odtwórca i pasjonat rodzimej rasy gończy polski. Część
nagród w konkursie ufundował Powiat
OPRAC. KB
Legionowski.

P

rogram wycieczki obejmował
zwiedzanie najważniejszych
miejsc historycznych, związanych z wybuchem II wojny światowej
oraz atrakcji turystycznych Trójmiasta - Westerplatte, gdańskiej starówki,
Gdyni, molo w Sopocie oraz wjazd na
Górę Kamienną. W wycieczce uczestniczyło 28 osób.
OPRAC. KB

Nauka przez zabawę, to formuła dzięki której wiedza przestaje być wiedzą
tajemną

S

kąd się bierze ciepło? Dlaczego
na Mount Everest nie zaparzymy sobie herbaty? Po co baloniarzom rozgrzane powietrze? Dlaczego
gwiazdy świecą? Skąd bierze się prąd
elektryczny? Jak działają silniki? Na
te i inne pytania uczestnicy pikniku
szukali odpowiedzi odwiedzając stoiska partnerów imprezy, biorąc udział
w doświadczeniach i oglądając prezentacje. Amatorów eksperymentów

i pasjonatów nauki w naszym powiecie nie brakuje, o czym świadczy
imponująca frekwencja na pikniku. Jego organizatorem byli Fundacja Wega z Chotomowa oraz Miejska
Biblioteka Publiczna w Legionowie.
Patronatu honorowego wydarzeniu udzielili Starosta Legionowski
oraz Prezydent Miasta Legionowo.

Uczestnicy wycieczki na tle wojennego okrętu ORP „Błyskawica”,
zacumowanego w porcie Gdynia

Pożegnali lato w Chotomowie
W ostatnią niedzielę września blisko 110 biegaczy wzięło udział w corocznym biegu charytatywnym, zorganizowanym
przez Grupę Biegową CHTMO. Powiat Legionowski po raz kolejny wsparł tę inicjatywę.

U

czestnicy wystartowali z ul. Strażackiej w Chotomowie, następnie ruszyli ulicami Kolejową i Piękną w kierunku Lasów Chotomowskich,
aby wbiec na ścieżkę Turystycznego
Szlaku Patriotycznego Polski Walczącej, oznaczoną kolorem czarnym. Nie było wygranych i przegranych ani pomiaru

czasu, ponieważ nie o osiągnięcia chodziło. Przede wszystkim liczył się udział
w wydarzeniu.
Bieg miał na celu zbiórkę funduszy na
szczytny cel - dochód z wpisowego przeznaczono dla Domu Dziecka w Chotomowie. W sumie udało się zebrać ponad dwa
tysiące złotych. Impreza była także szansą

na integrację całych rodzin i grup biegowych z okolicy.
Po biegu, w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej odbyła się impreza podsumowująca całe wydarzenie. Tego dnia
świętowano także 10-lecie powstania
chotomowskiej Grupy Biegowej CHTMO.
AMZ

AMZ

Ania

Moja mama powiedziała, że jak tu przyjedziemy
to będę mogła się wiele nauczyć. Podobało mi się
stoisko, przy którym dowiedziałam się, że można
uzyskać prąd ze Słońca.

Weronika

Bardzo mi się podoba ten piknik. Zaciekawiło
mnie doświadczenie, które pokazało, że światło
wcale nie jest białe, tylko tak naprawdę kolorowe.
Myślę, ze nauka jest fajna.

Fot. Tomasz Bruderek

Marcel

Łatwiej się uczę, gdy coś widzę niż tylko o tym czytam. Najbardziej podobało mi się budowanie robota, któremu sam mogłem zaprogramować sposób,
w jaki będzie się poruszać.
Charytatywny bieg w ramach Chotomowskiego Pożegnania Lata z każdym rokiem gromadzi coraz więcej uczestników

kultura
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Legionowo znów na jazzowo

T

Gwiazdą tegorocznej odsłony Mazowieckiego Jazz Jam był Leszek Możdżer, wybitny pianista jazzowy

Fot. Monika Parzonko, CKiCz w Serocku

Nadnarwiańskie Spotkania ze Sztuką zorganizowano 6 października
w Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku. To już druga edycja
artystycznego wydarzenia, którego celem jest promowanie lokalnych
artystów z regionu rzeki Narew.

„Dworcomania” w wykonaniu Teatru Piosenki Elżbiety Zapendowskiej to przede
wszystkim dobrze znane przeboje w nowych aranżacjach

KALINA BABECKA

G

oście mieli okazję obcować z różnymi dziedzinami sztuki oglądając plenerową wystawę fotografii
Katarzyny Leszczyńskiej „Przestrzenie” oraz wystawę malarstwa Magdaleny Dołęgowskiej „Uniesienie”, a także
uczestnicząc w spotkaniu z poezją Przemysława Składanka „Biegłem przez…”.
Zwieńczeniem wieczoru był spektakl
muzyczny „Dworcomania” w wykonaniu Teatru Piosenki Elżbiety Zapendowskiej przy wsparciu inscenizacyjnym Anny Kutkowskiej.
Spotkanie poprowadził Jarosław Wasik, znany piosenkarz wykonujący utwory z nurtu piosenki literackiej.
Impreza została objęta patronatem honorowym Starosty Legionowskiego Roberta Wróbla oraz Burmistrza Miasta

Biblioteka nocą

T

tajników warsztatu. Stworzono także labirynt książkowy, będący swoistą mapą
osobowości czytelniczej. Uczestnicy zabawy wyszukiwali książki według klucza
pytań, m.in. o ulubioną lekturę, o bohatera, z którym się utożsamiają lub którego
podziwiają. Wśród aktywności znalazły
się też intuicyjne działania plastyczne.

i Gminy Serock Artura Borkowskiego, a jej
współorganizatorem była Powiatowa Instytucja Kultury w Legionowie.
AMZ

Anna Gajewska

radna Rady Powiatu w Legionowie
II Nadnarwiańskie Spotkania ze Sztuką były okazją do obcowania ze sztuką
i artystami, którzy żyją i tworzą obok nas, a teraz podzielili się swym bogatym dorobkiem. Gratuluję autorom prac fotograficznych, malarskich, a także twórcy wspaniałej poezji oraz aktorom ze studia piosenki. Dzięki ich talentowi i zaangażowaniu udało się przygotować wydarzenie, które na długo
pozostanie w pamięci mieszkańców naszej gminy. Mam nadzieję, że kolejne spotkania przyciągną nowych artystów, skupiających się w kręgu nadnarwiańskiej sztuki.

POWIAT LEGIONOWSKI – KULTURALNIE I NA SPORTOWO

Tegoroczna V edycja ogólnopolskiej akcji „Noc Bibliotek”, której inicjatorem jest Centrum Edukacji Obywatelskiej,
odbyła się w sobotę 5 października w siedzibie Powiatowej Instytucji Kultury w Legionowie.
Wydarzenie zorganizowano pod hasłem „Znajdźmy wspólny język”.
o wielkie święto bibliotek i czytania. W całej Polsce wzięło w nim
udział 1761 bibliotek. Do akcji dołączyła także Powiatowa Biblioteka Publiczna, działająca w ramach Powiatowej
Instytucji Kultury w Legionowie, rozwijając hasło przewodnie jako dialog osobowości autora z osobowością czytelnika, który jest możliwy dzięki znalezieniu
wspólnego języka.Zaproszono czytelników do szukania dialogu poprzez eksplorację swojej osobowości „z przymrużeniem oka”.
W ramach działań odbył się wernisaż wystawy fotografii „Krajobrazy wewnętrzne” Mileny Kordalskiej – laureatki II miejsca (za pracę „Osobowość
wieloraka”) w XIII edycji konkursu fotograficznego „Mazowsze bliskie sercu”,
organizowanego przez samorząd województwa mazowieckiego. Autorka zdjęć
opowiedziała o swoich inspiracjach, przekazie swoich prac oraz zdradziła kilka
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o jedno z najciekawszych muzycznych przedsięwzięć w regionie. Także tym razem Miejski Ośrodek Kultury w Legionowie wyszedł naprzeciw
oczekiwaniom fanów jazzu, a niektórym
spełnił muzyczne marzenia. Festiwal zainaugurował plenerowy koncert „Jazz na
ulicach” w wykonaniu Legionowskiej
Szkoły Bluesa i przyjaciół. W sumie odbyły się dwa takie koncerty. Jedno z wydarzeń zorganizowano z okazji 40. rocznicy
śmierci Patrona Fundacji im. Zbigniewa
Seiferta. Instytucja przygotowała prezentację multimedialną, którą zaprezentowała Aneta Norek-Skrycka, autorka jedynej
pełnej biografii genialnego polskiego artysty. Wieczór zakończył solowy koncert
Mateusza Smoczyńskiego, skrzypka występującego na scenach całego świata.
W ramach festiwalu zagrali także doskonale znani miłośnikom jazzu Tubis Trio,
Beata Przybytek z zespołem, Wojciech Karolak Piano Trio oraz Adam Bałdych Quartet. Wisienką na torcie był solowy koncert
Leszka Możdżera, na który wejściówki rozeszły się jak świeże bułeczki.
Występom muzycznym towarzyszyły
imprezy tematycznie związane z jazzem
– Jazzowe popołudnie w Klubie Winylowej
Płyty oraz wystawa fotografii Jarka Wierzbickiego „Cały mój jazz”, którą w galerii
sztuki „Ratusz” można oglądać do 25 października.
Festiwale jazzowe odbywały się w Legionowie w latach 1993-2007. Za sprawą
Mazowieckiego Jazz Jam Legionowo znów
jest stolicą jazzu.

Jazz
w najlepszym
wydaniu
znów zawitał
do Legionowa.
Za nami
czwarta edycja
Mazowieckiego
Jazz Jam, której
współorganizatorem
był Powiat
Legionowski.

Sztuka znad Narwi

Kurier

Podczas twórczych poszukiwań w bibliotece gościli także przedstawiciele delegacji samorządowców z Miltenbergu, powiatu w Bawarii.
OPRAC. KB

Ewa Listkowska

dyrektor Powiatowej Instytucji Kultury
w Legionowie
Noc Bibliotek jest dobrą okazją dla bibliotek do pokazania się w niekonwencjonalny sposób, zachęcając do korzystania z zasobów bibliotek jako najbardziej otwartych i dostępnych instytucji kultury z ofertą dla osób w każdym wieku oraz jako miejsc wspólnych, łączących ludzi. W ramach akcji
przygotowywane są specjalne wydarzenia i niecodzienne spotkania z literaturą. Mam nadzieję, że udział Powiatowej Biblioteki Publicznej w Legionowie w akcji poszerzy grono naszych odbiorców i przyczyni się do promocji czytelnictwa.

25.10 – Ósma wystawa w Galerii Dziesiątka.
Koncert Jazzowy, GCKiS w Skierdach,
ul. Nadwiślańska 1, godz. 18.00
25.10 – Wieczór włoski w Jabłonnie,
Gminne Centrum Kultury i Sportu
w Jabłonnie, godz. 18.00
25.10 – Premiera widowiska zespołu
seniorów NA LUZIE... Kocha się raz...,
sala widowiskowa w ratuszu,
Legionowo, godz. 18.00
26.10 – Parkrun Jabłonna,
park w Jabłonnie, godz. 9.00
26.10 – Książka w (O)biegu, atrium ratusza
w Legionowie, godz. 14.00
26.10 – Scenariusz dla Trzech Aktorek.
Spektakl teatralny, Poczytalnia Legionowo,
ul. T. Kościuszki 8A, godz. 19.00
26.10 – Dzień Seniora, CKiCz w Serocku,
ul. Pułtuska 35, godz. 15.00
27.10 – Turniej szachowy, DPD Arena,
godz. 10.00
27.10 – Niedzielne Spotkania z Bajką
– Przygody Kubusia i Ancymona, sala
w ratuszu, Legionowo, godz. 15.00

27.10 – Prelekcja „Temat śmierci na
pocztówkach I wojny światowej”, Muzeum
Historyczne w Legionowie,
ul. A. Mickiewicza 23, godz. 15.00
27.10 – Krystyna Kofta w Poczytalni,
Legionowo, ul. T. Kościuszki 8a,
godz. 16.00
27.10 – Komedia „Sklep z facetami”,
Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku,
ul. Pułtuska 35, godz. 18.00
27.10 – Spektakl komediowy „Niedźwiedź”,
GOK w Nieporęcie, ul. Dworcowa 9a,
godz. 18.00
28.10 – Senioralia 2019 – VIII Legionowskie
Potyczki Wokalne, sala widowiskowa
w legionowskim ratuszu, godz. 10.00
29.10 – Spektakl: „Klimakterium 2,
czyli menopauzy szał”, sala widowiskowa
w ratuszu, Legionowo, godz. 19.00
30.10 – Senioralia 2019 – Światowy
Dzień Cukrzyka, sala widowiskowa
w legionowskim ratuszu, godz. 14.00
3.11 – Zaduszki Jazzowe, CKiCz w Serocku,
ul. Pułtuska 35, godz.18.00
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Mazowieckie Igrzyska Młodzieży Szkolnej 2019
Kilka tysięcy młodych sportowców rokrocznie bierze udział w Mazowieckich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej na terenie powiatu legionowskiego.
Zawody rozgrywane są na pięciu etapach, w trzech kategoriach wiekowych.

Najwięcej trofeów zdobyły: SP Józefów (zwycięstwa indywidualne i drużynowe
w kat. klas 5-6 dziewcząt); SP 8 Legionowo (zwycięstwa indywidualne
i drużynowe w kat. klas 7-8); SP 2 Wieliszew (zwycięstwa drużynowe w kat. klas
5-6 i 7-8 oraz indywidualne w kat. 7-8); SP Białobrzegi zwyciężyły indywidualnie
w kat. klas 5-6 chłopców

M

Powiatowe finały drużynowych i indywidualnych sztafetowych biegów przełajowych odbyły się przy Zespole Szkół
w Komornicy. Wystartowało w sumie aż 1760 zawodników. Szkole i Powiatowemu Szkolnemu Związkowi Sportowemu
gratulujemy profesjonalnej organizacji zawodów

azowieckie Igrzyska Młodzieży
Szkolnej są na etapie rozgrywek
powiatowych. Ci, którzy dotarli
do tego punktu pokonali przeciwników
podczas rywalizacji w szkołach i gminach. Zwycięzcy etapu powiatowego będą nas reprezentowali w fazie rejonowej,
która wyłoni uczestników rywalizacji finałowej.
W Mazowieckich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej na terenie powiatu legionowskiego rokrocznie startuje kilkanaście tysięcy uczniów ze szkół podstawowych,
ponadgimnazjalnych i liceów. Rozgrywki
odbywają się w dyscyplinach: mini piłka
nożna, siatkówka, piłka ręczna, unihokej
i koszykówka, piłka plażowa, piłka halowa, tenis stołowy, gimnastyka, pływanie
indywidualne i sztafetowe, czwórbój lekkoatletyczny, dwubój nowoczesny, dwa

ognie, ringo, biegi przełajowe indywidualne i sztafetowe.
Obecna runda MIMS odbywa się na poziomie powiatowym. Kolejnym etapem
są zawody międzypowiatowe. Zawodnicy z terenu powiatu legionowskiego walczą w nich z koleżankami i kolegami z powiatów: piaseczyńskiego, wołomińskiego,
otwockiego i nowodworskiego. Starostwo
funduje naszym reprezentantom transport do miejscowości, gdzie odbywają się
rozgrywki międzypowiatowe.
Mazowieckim Igrzyskom Młodzieży
Szkolnej patronuje starosta Robert Wróbel. Na poziomie powiatowym i wyższym,
rozgrywanym na terenie powiatu legionowskiego, starostwo funduje puchary
i dyplomy; finansuje również udział sędziów i ratowników medycznych.

Piłkarska Liga Powiatu
Legionowskiego
Ponad 500 młodych piłkarzy rywalizuje w 11. edycji Piłkarskiej
Ligi Powiatu Legionowskiego. Reprezentują aż 43 drużyny.
Trzeci turniej rozegrano 13 października br. na boisku w Kątach
Węgierskich.

W

11. edycji Piłkarskiej Ligi Powiatu Legionowskiego wystartowały 43 drużyny, w których
występuje ponad 500 piłkarzy. Obecnie
rozgrywki podzielone są na 6 kategorii wiekowych. W najstarszych rocznikach 2006-07 obecnie lideruje Legionovia Legionowo. Wśród młodszych o rok
kolegów na razie najlepszy jest Gigant
Smile Legionowo. W roczniku 2009 po
trzech turniejach prowadzi AP Sokół Serock, natomiast Legionovia Legionowo

zgromadziła najwięcej punktów w rocznikach 2010 i 2012. Wśród ośmiolatków liderem jest AP 11 Legionowo.
Organizowana przez starostwo powiatowe w Legionowie Piłkarska Liga Powiatu Legionowskiego cieszy się coraz większą popularnością. W tym roku wyłoniła
się z niej młodzieżowa reprezentacja Powiatu Legionowskiego, która z powodzeniem wystartowała już w dwóch turniejach międzynarodowych.
MK

Powiat legionowski dysponuje infrastrukturą sportową na najwyższym poziomie. Dzięki niej możemy bez kompleksów
gościć drużyny zagraniczne, grające na boiskach całego świata
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