Absolutorium dla zarządu udzielone przez
Radę Powiatu oznacza, że budżet Powiatu
został wykonany bez zastrzeżeń, zgodnie
z założeniami i interesem mieszkańców.
Szymon Rosiak
Przewodniczący Rady Powiatu
w Legionowie
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Budżet powiatu dobrze wykonany
Wydatki na inwestycje wyższe o 23% i dochody większe o 6,3% niż rok wcześniej to wskaźniki, jakie zanotował budżet Powiatu Legionowskiego w 2017 roku.
Dobre wyniki zostały nagrodzone i Zarząd Powiatu otrzymał pod koniec czerwca absolutorium.

Rada Powiatu w Legionowie udzieliła zarządowi absolutorium za wykonanie ubiegłorocznego budżetu stosunkiem 18 głosów za do 4 głosów wstrzymujących się.
Żaden radny nie głosował przeciw

A

bsolutorium to jedno z działań kontrolnych w samorządach. Rada powiatu uchwala budżet na dany rok,
a po jego zakończeniu i przedstawieniu
sprawozdania z realizacji budżetu przez
zarząd powiatu, decyduje o udzieleniu
lub nie udzieleniu absolutorium. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu
Legionowskiego zostało radnym przedstawione podczas sesji 28 czerwca zyskując ich akceptację.
W 2017 roku dochody Powiatu wyniosły 95 819 972,97 zł, a wydatki 93 463
752,61 zł. To daje nadwyżkę w kwocie
2 356 220,36 zł, która zostanie przeznaczona na realizację zadań publicznych,
w tym głównie inwestycji w latach następnych.

Jeszcze więcej na inwestycje

W ubiegłym roku Powiat zrealizował
inwestycje za blisko 12 mln złotych. To
o 2,2 mln więcej w stosunku do 2016 roku. Za te pieniądze wykonano pięć inwestycji drogowych – budowę ronda na
skrzyżowaniu Alei Legionów z Aleją Róż
w Legionowie, przebudowę 4,5–kilometrowego odcinka drogi z Białobrzegów do
Beniaminowa, przebudowę drogi w Woli Kiełpińskiej na odcinku 1300 m, przebudowę mostu w ciągu ulicy Władysława
Sikorskiego w Łajskach, budowę półtorakilometrowego chodnika w Bożej Woli,
a także wykonano odwodnienia miejscowe dróg powiatowych. Koszt tej ostatniej
inwestycji to ponad półtora miliona złotych. Przygotowano także siedem nowych dokumentacji projektowych pod
przyszłe inwestycje. Ponadto Powiat
wybudował dwa nowoczesne boiska

sportowe: wielofunkcyjne przy Powiatowym Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych
w Legionowie (za blisko 900 tys. zł) oraz
boisko IV generacji do piłki nożnej przy
Powiatowym Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Serocku (za ponad 660 tys.
zł). Znaczącą inwestycją była też budowa
nowoczesnego, zintegrowanego systemu
powiadamiania alarmowego, składającego się z 31 syren rozmieszczonych na terenie całego powiatu.
Blisko dziesiąta część zeszłorocznego budżetu (ok. 9,5 mln zł) została przeznaczona w formie dotacji na realizację
działań i programów z zakresu oświaty,
pieczy zastępczej, transportu i utrzymania dróg, bezpieczeństwa (w tym na terenach wodnych) kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, kultury fizycznej
i sportu, pomocy społecznej oraz zdrowia
i profilaktyki zdrowotnej. W tej ostatniej
kategorii, poza sfinansowaniem badań
diagnostycznych dla mieszkańców, należy wspomnieć o działaniach na rzecz
uruchomienia ambulatorium chirurgiczno-urazowego, które czynne jest wieczorami, w weekendy oraz święta, a jego funkcjonowanie finansowane jest ze
środków Powiatu.
Niektóre z projektów sfinansowano
przy udziale środków zewnętrznych,
które Powiat aktywnie pozyskuje. W zeszłym roku było to blisko 5 mln złotych.

Frontem do klienta

Poza działalnością inwestycyjną,
znaczną część zadań powiatu stanowią
usługi administracyjne. W starostwie
wydawane są pozwolenia na budowę, rejestrowane samochody, tu przychodzimy

po prawo jazdy czy załatwić sprawę geodezyjną. W ubiegłym roku, by usprawnić
obsługę klienta, zostało tu uruchomione Biuro Obsługi Mieszkańców. Zarząd
przygotował też urząd do otwarcia go dla
mieszkańców w soboty od stycznia br. Te
wszystkie działania, by zadbać o jakość
obsługi administracyjnej, zostały docenione przez niezależne gremia i w tym
roku starostwo otrzymało tytuł „Przyjazny Urząd” (więcej czytaj na str. 2).

Dobre notowania

Utrzymująca się od lat dobra kondycja
finansowa Powiatu znalazła odzwierciedlenie w Rankingu Finansów Samorządu
Terytorialnego w Polsce, którego wyniki zaprezentowano podczas IV Europejskiego Kongresu Samorządowego w Krakowie. W zestawieniu uwzględniono
314 powiatów. Powiat Legionowski znalazł się na wysokim, bo 13. miejscu. Ranking został przygotowany przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie oraz
Fundację Instytut Studiów Wschodnich.
Kondycję finansową powiatów, ich gospodarność oraz sposób zarządzania i dysponowania finansami oceniano biorąc pod
uwagę wskaźniki ekonomiczne za 2016
rok, a konkretnie udział dochodów własnych w dochodach ogółem, relację nadwyżki operacyjnej do dochodów ogółem,
udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem, obciążenie wydatków
bieżących wydatkami na wynagrodzenia
i pochodne od wynagrodzeń, udział środków europejskich w wydatkach ogółem,
relację zobowiązań do dochodów ogółem
oraz udział podatku dochodowego od osób
fizycznych w dochodach bieżących.

Robert Wróbel
starosta legionowski

To był kolejny rok, w którym udało nam się zwiększyć nakłady na budowę dróg,
modernizację obiektów oświatowych czy zabezpieczenie zdrowotne dla mieszkańców, bez konieczności zaciągania długów. Dbamy o zwiększanie dochodów
przeznaczonych na rozwój pozyskując środki zewnętrzne, dzięki czemu możemy zdziałać więcej nie zadłużając powiatu. Możemy planować kolejne inwestycje potrzebne mieszkańcom, jak na przykład rozpoczęty w tym roku drugi etap
rozbudowy szkoły specjalnej w Legionowie, gdzie powstanie Powiatowe Centrum Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka.
Po raz kolejny radni pozytywnie zweryfikowali wykonanie budżetu. W następnych latach nakłady na inwestycje
w obiektach oświatowych, zdrowotnych
i użyteczności publicznej nadal będą
wśród priorytetów zarządu. Poza sferą

inwestycyjną środki finansowe zasilą
także sferę wsparcia osób najbardziej
go potrzebujących, na przykład poprzez
działalność Powiatowego Centrum Integracji Społecznej.
KALINA BABECKA/JOANNA KAJDANOWICZ
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Artystycznie na 20-lecie Powiatu Legionowskiego
Znamy już laureatów konkursów fotograficznego i literacko-plastycznego,
zorganizowanych z okazji 20-lecia Powiatu Legionowskiego. Uroczyste wręczenie
nagród odbyło się podczas czerwcowej sesji Rady Powiatu.

Konkursy zorganizowane z okazji 20-lecia Powiatu Legionowskiego cieszyły się dużym zainteresowaniem mieszkańców.
Autorzy najlepszych prac otrzymali gratulacje i nagrody z rąk starosty Roberta Wróbla oraz przewodniczącego Rady Powiatu
Szymona Rosiaka

U

stawa o samorządzie powiatowym uchwalona 5 czerwca 1998 r.
przywróciła powiaty na mapie administracyjnej kraju. Starostwo Powiatowe w Legionowie postanowiło uczcić
okrągłe urodziny i zaprosiło mieszkańców do udziału w dwóch konkursach.
Pierwszym z nich był projekt fotograficzny „Powiat legionowski wczoraj
i dziś” mający na celu zaprezentowanie,
jak na przestrzeni dwudziestu lat zmienił się krajobraz powiatu legionowskiego poprzez zestawienie pary zdjęć pochodzących z 1998 roku i 2018 roku,

wykonanych w tym samym miejscu.
Zwycięzcą został Mikołaj Żaboklicki,
który zgłosił do projektu kilkanaście par
zdjęć z terenu Legionowa.
Drugi z konkursów polegał na stworzeniu pracy literackiej lub plastycznej
ukazującej, jak mieszkańcy powiatu
utożsamiają się ze swoją małą ojczyzną
– co jest tu dla nich najważniejsze, co
doceniają, jak w ich oczach zmieniał
się powiat legionowski na przestrzeni
ostatnich 20 lat i dlaczego wybrali go
na miejsce do życia. W kategorii literackiej zwyciężyli Łukasz Ziemak za wiersz

„Drabina” i Karolina Sikora ze Szkoły Podstawowej nr 8 w Legionowie za
wiersz „Tak nagle!”. Za najlepsze uznano
prace plastyczne wykonane przez Elżbietę Lutomierską-Rusek, Aleksandrę Grabowską z Zespołu Szkół Salezjańskich
w Legionowie oraz Amelię Stępień ze
Szkoły Podstawowej nr 8 w Legionowie.
Laureaci odebrali dyplomy i nagrody
z rąk starosty Roberta Wróbla oraz przewodniczącego Rady Powiatu Szymona
Rosiaka.

Na zdjęciach zrobionych przez Mikołaja
Żaboklickiego, zwycięzcę projektu fotograficznego
„Powiat legionowski 20 lat temu i dziś”, widać,
jak bardzo na przestrzeni ostatnich dwóch dekad
zmieniło się Legionowo

Łukasz Ziemak

I miejsce w konkursie literackim
„Powiat Legionowski – to lubię!”
Mieszkam na terenie powiatu legionowskiego od urodzenia. Mam szczęście
mogąc żyć w miejscu tak pięknym pod względem przyrodniczym oraz w otoczeniu naprawdę przyjaznych ludzi. W swoim wierszu postanowiłem zaznaczyć wzorową współpracę władz i mieszkańców powiatu na rzecz naszej małej
ojczyzny. Ponadto chciałem, aby „Drabina” była utworem z dużą dawką humoru. W tym celu napisałem między innymi: „Zawsze warto mieszkać, warto iść
za ciosem, właśnie tam, gdzie Wróbel mówi ludzkim głosem”.

KALINA BABECKA

Komfort i życzliwość w starostwie
O tym, że legionowskie starostwo to miejsce przyjazne mieszańcom, nikogo przekonywać nie trzeba. Teraz jednak mamy na to oficjalne potwierdzenie, a to dzięki zdobyciu
certyfikatu „Przyjazny Urząd 2018”.

S

tarostwo Powiatowe w Legionowie od lat konsekwentnie stawia
na jakość i komfort obsługi mieszkańców. Pierwszym krokiem w tym
kierunku była przebudowa wydziału
architektury, w ramach której nie tylko na nowo zaaranżowano przestrzeń,
ale wprowadzono także zmiany organizacyjne, które ułatwiły i przyspieszyły załatwianie spraw. Idąc za ciosem
wiosną 2016 roku zmodernizowano

pomieszczenia wydziału komunikacji,
który rocznie obsługuje 50 tys. klientów,
a dokładnie rok później oddano mieszkańcom do dyspozycji nowoczesne Biuro
Obsługi Mieszkańców z 8 stanowiskami
i elektronicznym systemem zarządzania
kolejką. Odtąd większość spraw w starostwie można załatwić w jednym miejscu,
bez konieczności poszukiwania poszczególnych wydziałów na terenie budynku.
Tuż przy wejściu głównym znajduje się

stanowisko informacyjne. Urzędujący
w nim pracownik starostwa udzieli odpowiedzi na wszelkie pytania i pokieruje w odpowiednie miejsce.
Jak wiadomo, apetyt rośnie w miarę
jedzenia. Wychodząc z tego założenia
postanowiono jeszcze bardziej wyjść
naprzeciw potrzebom mieszkańców.
Od początku roku biuro obsługi czynne jest także w sobotę. Każdą! To ewenement na skalę krajową, bo do tej pory

niewiele urzędów
i instytucji zdecydowało się na takie rozwiązanie.
O pracujących sobotach przypomina
kampania informacyjna, w której udział wzięli pracownicy starostwa. Spoglądając z plakatów wielkoformatowych,
rozlokowanych w całym powiecie, zachęcają do odwiedzin w starostwie, informując jednocześnie, jakie konkretnie sprawy można załatwić w sobotę.
Nowoczesna i komfortowa przestrzeń oraz organizacja pracy podyktowana potrzebami mieszkańców to jeszcze nie wszystkie zalety legionowskiego
starostwa. Także, a może nawet przede
wszystkim, mieszkańcy odwiedzjący

urząd spotykają się
ze strony pracowników z życzliwym
przyjęciem, zrozumieniem oraz chęcią
pomocy. Mogą dodatkowo liczyć na ich wiedzę
i kompetencje.
W tym roku kapituła konkursu „Przyjazny Urząd” dostrzegła oraz doceniła
poziom i jakość obsługi klientów w starostwie przyznając mu certyfikat jakości. Dokument oraz statuetkę odebrał
wicestarosta Jerzy Zaborowski podczas
uroczystej gali, która odbyła się w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie.

Jerzy Zaborowski
wicestarosta legionowski

Starostwo Powiatowe w Legionowie otrzymało certyfikat „Przyjazny urząd 2018” za troskę o jakość obsługi, nowoczesność
i rzetelność w działaniu oraz wdrażanie innowacyjnych rozwiązań

Certyfikat jakości „Przyjazny Urząd” jest potwierdzeniem tego, że obraliśmy
właściwy kierunek w wyznaczaniu i realizowaniu nowoczesnych standardów
obsługi. Budowanie dobrych relacji z klientami jest podstawą sprawnego działania aparatu administracyjnego. Dlatego zależy nam na zadowoleniu i zaufaniu mieszańców. Jesteśmy dla nich, pracujemy i rozwijamy się. Cieszę się, że
nasze starania zostały dostrzeżone i wyróżnione przez niezależnych ekspertów. Tytuł jest dla nas motywacją nie tylko do utrzymania wysokiego poziomu
świadczonych usług, ale także do wykazania się dalszą kreatywnością i innowacyjnością w tym zakresie.
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Centrum na dobrych fundamentach
Trwa budowa Centrum Poradnictwa i Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka w Legionowie. Pod nowy budynek została wylana płyta
fundamentowa i rozpoczęły się prace na poziomie piwnic.

Budowa przy Jagiellońskiej 69 przebiega zgodnie z harmonogramem. Gotowa jest już płyta żelbetowa części
podpiwniczonej. Wykonano ściany żelbetowe w poziomie piwnic oraz ławy fundamentowe części niepodpiwniczonej.
Wykonywane są zbrojenia ław schodkowych i przygotowywane szalunki

E

fektem kolejnego etapu rozbudowy
Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie będzie powstanie dwupiętrowego skrzydła o powierzchni 1140 m². Na parterze
zlokalizowane zostanie przedszkole dla

dzieci o różnym stopniu upośledzenia.
Przeniesione na parter nowego obiektu przedszkolaki oddadzą miejsce w salach, które dotychczas zajmowały w szkole, na rzecz swoich starszych kolegów.
Kolejne piętra przeznaczono dla Ośrodka

Wczesnego Wspierania Rozwoju Dziecka z salami do ćwiczeń i gabinetami terapeutycznym oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.
Powstanie Centrum Poradnictwa
i Wczesnego Wspomagania Rozwoju

starosta legionowski

W ciągu dwóch najbliższych lat
powstanie wysokospecjalistyczny ośrodek, w którym dzieci i młodzież z niepełnosprawnościami
otrzymają właściwą diagnozę, nowoczesną i kompleksową terapię
oraz dostęp do wysokiej jakości
edukacji. Nowo powstające centrum będzie jednym z niewielu takich miejsc w kraju, łączącym diagnostykę, terapię i kształcenie
specjalne. Tym, co wyróżnia naszą
placówkę na tle innych jest współpraca z Instytutem Wspomagania Rozwoju Dziecka w Gdańsku,
pierwszą w Polsce i Europie repliką
Princeton Child Development Institute w USA, który jest jedną z najlepszych placówek terapeutycznych na świecie. Zespół naszych
nauczycieli korzysta z wiedzy i doświadczenia najlepszych specjalistów, aby zdobyć prestiżową rekomendację gdańskiego IWRD. Jej
otrzymanie uzależnione jest od
spełnienia szeregu wymagań – od
metodycznych do organizacyjnych,
potwierdzających opiekę spełniającą najlepsze standardy.

AMZ

Ruszyły prace związane z wymianą dachu sali gimnastycznej przy
Powiatowym Zespole Szkół Ogólnokształcących w Legionowie.
Powiat Legionowski przeznaczył na realizację tego zadania blisko
850 tys. złotych.

17 lipca br., w siedzibie
Urzędu Miasta Stołecznego
Warszawy Starosta
Legionowski Robert
Wróbel i Wicestarosta
Jerzy Zaborowski
podpisali „Wielostronną
deklarację współpracy
gmin i powiatów Obszaru
Metropolitalnego Warszawy
w zakresie współpracy
na rzecz włączającego
i zrównoważonego rozwoju
społeczno-gospodarczego
Obszaru Metropolitalnego
Warszawy”.

T

Robert Wróbel

Pora na nowy dach

Metropolia warszawska 2.0
– nowe porozumienie o współpracy

ym samym Powiat Legionowski,
wraz z 8 powiatami i 69 gminami
okołowarszawskimi aktywnie włącza się w prace nad określeniem priorytetów rozwojowych, aby prezentować
spójne stanowisko w negocjacjach budżetu unijnego 2020+. Fundusze europejskie w nadchodzącej perspektywie
finansowej uwzględniać będą nowy podział statystyczny województwa mazowieckiego na dwie jednostki. Podpisana deklaracja sygnowana jest przez
samorządy znajdujące się w „regionie
stołecznym”, które już teraz budują zaplecze dla realizacji wspólnych działań
w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Dziecka umożliwi skupienie w jednym
miejscu podmiotów, których udział jest
niezbędny w procesie diagnostyki, edukacji i terapii. Zapewni to zintegrowaną
i kompleksową opiekę na najwyższym poziomie nie tylko podopiecznym PZSiPS,
ale także dzieciom i młodzieży z terenu
powiatu, których rozwój wymaga specjalistycznego wsparcia.
Jest to kolejny etap rozbudowy szkoły przy ul. Jagiellońskiej 69. W ciągu
ostatnich czterech lat główny budynek
placówki powiększony został o cztery
pomieszczenia dydaktyczne, dwie wentylatornie, pomieszczenia administracyjne, gospodarcze i sanitariaty. Powierzchnia uzyskana dzięki rozbudowie to łącznie
ok. 600 m². Ponadto przeprowadzono
termomodernizację, zarówno budynku
szkoły, jak i sali gimnastycznej. Wykonano docieplenie dachu i ścian. Wymienione
zostały okna i drzwi, a zawory grzejnikowe zmieniono na termostatyczne. Budynek dostosowano do obowiązujących
przepisów przeciwpożarowych. Powstały nowe miejsca parkingowe oraz plac zabaw przystosowany dla dzieci niepełnosprawnych.
Nowoczesny budynek będzie spełniał
wszystkie normy oraz zostanie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Budowa potrwa dwa lata. W tym
roku na jej realizację przeznaczono
2 800 000 zł, a drugie tyle zaplanowano
w roku następnym.

W

ybrany w postępowaniu przetargowym wykonawca firma
P.B.U.H. „Remko” z Kozienic
w ciągu trzech miesięcy przeprowadzi działania polegające na demontażu
i utylizacji starego dachu oraz montażu
nowego pokrycia wykonanego z płyty
dachowej warstwowej z profilowaniem
trapezowym. Zamontowane zostaną
m.in. nowe obróbki blacharskie dachu,
bariery przeciwśnieżne w strefie okapowej, system podgrzewania rynien okapowych oraz instalacja odgromowa.

Na chwilę obecną wykonawca prowadzi prace z zakresu zabezpieczenia ogniowego i antykorozyjnego konstrukcji stalowej zadaszenia hali. Przygotowuje się do
demontażu istniejącego pokrycia dachu
i rozpoczęcia montażu nowego, wykonując niezbędne prace zabezpieczające budynek przed ewentualnym zalaniem. Dostarczył już na plac budowy materiały do
pokrycia i obróbki blacharskie. Nowe poszycie zagwarantuje wieloletnią, bezproblemową eksploatację sali gimnastycznej.

Powiaty i gminy tworzące region „warszawski stołeczny” budują zaplecze
oraz wypracowują priorytety rozwojowe, aby prezentować spójne
stanowisko w negocjacjach budżetu unijnego 2020+. Wyrazem tych dążeń
jest deklaracja podpisana w imieniu Powiatu Legionowskiego przez starostę
Roberta Wróbla (z lewej) i wicestarostę Jerzego Zaborowskiego

Dokument poszerza tematycznie i terytorialnie istniejącą od 2014 roku metropolię warszawską, powstałą na podstawie porozumienia dotyczącego realizacji
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, obejmującego swym zasięgiem
40 podwarszawskich gmin. Na jego bazie realizowane były m.in. inwestycje
poszerzające metropolitalny system
tras rowerowych oraz parkingów P+R,

projekty edukacyjne, a także zwiększające dostępność e-usług publicznych.
Po roku 2020, w nowym rozdaniu unijnych pieniędzy, jak deklarują samorządy, współpraca w tym zakresie będzie
kontynuowana, a zwiększona prawie
dwukrotnie liczba sygnatariuszy deklaracji daje szansę realizacji nowych, ciekawych projektów i inicjatyw.
MS

Prace związane z wymianą dachu hali sportowej przy PZSO w Legionowie
powinny zakończyć się we wrześniu br.

AMZ
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„Mam talent! Wygrywam Pracę”
Pod takim tytułem w legionowskim ratuszu odbyła się konferencja w ramach projektu
„Edukacja zawodowa w szkołach trampoliną do zrównoważonego rozwoju kadry na
legionowskim rynku pracy”.

Michał Kobrzyński

członek zarządu Powiatu Legionowskiego
Zakończony niedawno projekt „Edukacja zawodowa w szkołach trampoliną do
zrównoważonego rozwoju kadry na legionowskim rynku pracy” dał możliwość
konfrontacji potrzeb i wzajemnych oczekiwań pracodawców z przedstawicielami szkół przysposabiających do zawodu oraz uczniów. Wzajemna wymiana
doświadczeń, aspiracji i możliwości to droga do wypracowania optymalnych
rozwiązań, zadowalających każdą ze stron. Warto szukać sposobów, aby czas
i środki zainwestowane w rozwój i edukację zawodową młodzieży zyskały realne przełożenie na zapotrzebowanie i ofertę rynku pracy. Dzięki temu młodzi ludzie z sukcesem rozpoczną karierę zawodową, a pracodawcy zyskają wykwalifikowanych i świadomych swojej wartości pracowników.

PROJEKT W LICZBACH:
• Powstało 7 Szkolnych Punktów Informacji i Kariery
• 16 osób realizujących zadania z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego
w szkołach uzyskało kwalifikacje doradców zawodowych lub je podniosło
• 246 uczniów zostało objętych wsparciem z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego
Projekt „Edukacja zawodowa w szkołach trampoliną do zrównoważonego rozwoju kadry na legionowskim rynku pracy”
współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Podczas spotkania uczniowie prezentowali dobre praktyki, które zastosowane zostały w ich placówce, opowiadali
o sukcesach swoich szkół podsumowując wiedzę i doświadczenie, które zdobyli podczas udziału w projekcie

B

yło to ostatnie z odbywających się
cyklicznie od września 2016 r. spotkań, mających za zadanie zwiększenie zdolności do zatrudnienia uczniów
szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z powiatu legionowskiego poprzez
rozwój doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkołach oraz aktywną współpracę
z pracodawcami i otoczeniem.
W trakcie konferencji zaprezentowano
sukcesy osiągnięte przez uczniów, efekty współpracy szkół i przedsiębiorców,

a także zorganizowano debatę oraz warsztaty uczące wykorzystywać potencjał, talenty i kompetencje w życiu codziennym
i zawodowym.
Liderem projektu była Gmina Miejska
Legionowo, zaś partnerami Powiat Legionowski oraz Towarzystwo Amicus. Projekt zrealizowano przy współudziale Powiatowego Urzędu Pracy w Legionowie
i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Legionowie. Uczestniczyły w nim
szkoły: PZSP im. Jerzego Siwińskiego

w Legionowie, PZSP im. Włodzimierza
Wolskiego w Serocku, Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Legionowie oraz legionowskie gimnazja nr 1, 4, 5 i 6, a także
nauczyciele, pedagodzy, doradcy zawodowi, lokalni przedsiębiorcy oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych.
Projekt zakończył się 30 czerwca,
a wszystkie jego główne założenia zostały zrealizowane.
AMZ

Demokracja od podstawówki

Seniorzy uczcili 100-lecie
niepodległości
Pod koniec czerwca br. członkowie Serockiej Akademii Seniora
postanowili uczcić setną rocznicę odzyskania niepodległości, realizując
projekt „Seniorzy w hołdzie Niepodległej. Poznajemy historię i czcimy
100-lecie odzyskania niepodległości”. Powiat Legionowski wsparł
organizację przedsięwzięcia, a starosta Robert Wróbel objął je
honorowym patronatem.

Dwie legionowskie szkoły podstawowe otrzymały certyfikat „Szkoła Demokracji”. Projekt realizowany był
w roku szkolnym 2017/18 w ramach programu Centrum Edukacji Obywatelskiej „Szkoła Demokracji” pod
honorowym patronatem Ambasady Stanów Zjednoczonych Ameryki.

Udział w programie „Szkoła Demokracji” zaowocował wprowadzeniem
do szkół nowych praktyk i zasad, mających wpływ na zwiększenie udziału
uczniów w funkcjonowaniu placówek oraz na kształtowanie ich działalności

P

ierwszą i jedyną spośród publicznych placówek jest Szkoła
Podstawowa nr 7 im. VII Obwodu Obroża Armii Krajowej. Natomiast
drugą Społeczna Szkoła Podstawowa
nr 35 STO im. Noblistów Polskich, która jest jedyną niepubliczną placówką
w powiecie legionowskim mogącą pochwalić się takim wyróżnieniem.

Certyfikat, który otrzymały obie
szkoły, potwierdza, iż dana placówka wspiera samorządność, realizuje oddolne inicjatywy uczniów, co
finalnie czyni z samorządu uczniowskiego pełnoprawnego partnera przy
podejmowaniu decyzji w różnych obszarach życia szkolnego. Otrzymane
w czerwcu zaświadczenia stanowią

ukoronowanie kilkumiesięcznej pracy szkolnych społeczności. Dowodzą także, że placówki otwarte są na
kształtowanie postaw obywatelskich
wśród swoich podopiecznych i przygotowują młodych ludzi do życia w społeczeństwie opartym na demokracji.
– Realizując zadania objęte programem uczniowie i uczennice przekonali się, że mają wpływ na wiele obszarów działalności szkoły – planowanie,
organizację, tworzenie dokumentów
(np. regulaminu samorządu uczniowskiego i kalendarza imprez szkolnych). Zarząd samorządu uczniowskiego uczestniczył w zebraniach
rady pedagogicznej, będąc pomostem
łączącym młodzież i pedagogów. Wartością trwałą tego programu jest to, że
duch społecznej aktywności, samorządności uczniowskiej i praktycznej
edukacji obywatelskiej zawitał do naszej szkoły na dobre - mówi Iwona Bekisz, dyrektor SSP nr 35 STO.
Z kolei do wymiernych efektów
programu w legionowskiej „siódemce” można zaliczyć wybór Rzecznika
Praw Ucznia, a także opracowanie nowego systemu komunikacji uczniów
z dyrektorem. Ustalono korzystne
zmiany w regulaminie samorządu
uczniowskiego i w ordynacji wyborczej do jego zarządu.
AMZ

Podczas uroczystości dla seniorów
i z seniorami śpiewali artyści –
Wojciech Bardowski i Magdalena
Tunkiewicz

J

ubileusz stulecia odzyskania
przez Polskę niepodległości
świętowany jest w tym roku w całym kraju przez różne środowiska.
Seroccy seniorzy włączyli się w uroczystości związane ze stuleciem państwa polskiego pokazując swój zapał
i obywatelską aktywność. 26 czerwca pojechali do Ossowa na pole Bitwy Warszawskiej z 1920 r., gdzie

uczestniczyli w pokazie filmu pt. „Zwycięstwo 1920”. Interesującym punktem wyjazdu była żywa lekcji historii
z udziałem rekonstruktora, który zaprezentował umundurowanie i broń
używaną w tamtych walkach. Pod
opieką przewodnika serocczanie odwiedzili pomnik upamiętniający miejsce śmierci ks. Ignacego Skorupki oraz
cmentarz poległych żołnierzy przy kaplicy Matki Boskiej Zwycięskiej.
Dwa dni później w Serocku odbyła
się uroczystość z udziałem delegacji
seniorów z gmin powiatu legionowskiego. W spotkaniu uczestniczył
setkarz Powiatu Artur Borkowski,
burmistrz Miasta i Gminy Serock
Sylwester Sokolniki oraz wiceburmistrz Józef Zając. Zebrani wysłuchali wykładu dr Jolanty Załęczny z Muzeum Niepodległości w Warszawie
pt. „Jest Polska. Okoliczności odzyskania przez Polskę niepodległości”.
Spotkanie zakończyło się koncertem
pieśni patriotycznych pn. „Niepodległej - ballady i pieśni”.
AMZ

Anna Gajewska
członek zarządu Powiatu

Bardzo cieszę się, że członkowie Serockiej Akademii Seniora tak pięknie włączyli się w obchody stulecia niepodległości. To ważna rocznica nie tylko dla ludzi starszych, ale także dla młodszych, w których uczucia patriotyczne należy
rozbudzać i pielęgnować. Nie możemy zapominać o bohaterach tamtych dni,
którzy niejednokrotnie zapłacili cenę życia, abyśmy mogli cieszyć się wolnością. Takie inicjatywy pielęgnują pamięć o nich, a także są okazją do spotkań,
wspomnień i integracji środowiska seniorów z terenu całego powiatu.
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Partnerstwo lokalne na warsztatach
„Analiza czterech Zasad Ożywienia Gospodarczego w Społeczności Lokalnej” – pod takim
tytułem 27 czerwca br., w Wieliszewie odbyły się warsztaty, których jednym z celów ma
być doprowadzenie do ożywienia społeczno-gospodarczego naszego powiatu.
Powiat Legionowski patronuje temu przedsięwzięciu.

Uczestnicy warsztatu określili lokalne problemy, zasoby, potrzeby oraz możliwości do wykorzystania. Pojawiły się
pierwsze pomysły projektów możliwych do realizacji na terenie powiatu

S

potkanie odbyło się w ramach cyklu
warsztatów, które będą organizowane w każdej z pięciu gmin powiatu
legionowskiego. Projekt w połowie maja rozpoczęła konferencja zorganizowana
w Jachrance przez Powiatowy Urząd Pracy w Legionowie pn. „Partnerstwo lokalne

na rzecz ożywienia gospodarczego w powiecie legionowskim”. Jednym z punktów
konferencji były warsztaty, podczas których podjęto próbę określenia „Beczki zasobów i problemów powiatu legionowskiego oraz diagnozy składników środowiska
społeczno-gospodarczego powiatu”.

Drugie warsztaty odbyły się w Wieliszewie. Spotkanie oficjalnie otworzyła Elżbieta Szczepańska, dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy w Legionowie przypominając ideę i cele projektu. - Założeniem przedsięwzięcia
jest między innymi diagnoza potrzeb

społeczno-gospodarczych we wszystkich
sektorach działających na terenie powiatu i wypracowanie konkretnych
projektów, które będziemy realizować
w ramach tworzonego partnerstwa lokalnego. Jestem głęboko przekonana, że ta
współpraca międzysektorowa zaowocuje działaniami, z których skorzystają nie
tylko lokalne podmioty, instytucje i organizacje, ale również mieszkańcy naszego powiatu – wyjaśniła dyrektor Szczepańska.
Część warsztatową poprzedziło omówienie kwestii wypracowanych przez
uczestników pierwszego spotkania
w Jachrance. W warsztatach i dyskusji udział wzięło około stu osób: przedstawiciele władz samorządowych, cech
rzemiosł, przedsiębiorcy, instytucje
edukacyjne i związane z rynkiem pracy, przedstawiciele organizacji pozarządowych, liderzy lokalnych społeczności
oraz inne podmioty z terenu powiatu.

Powiat Legionowski reprezentowali
wicestarosta Jerzy Zaborowski oraz
członek zarządu Powiatu Michał Kobrzyński.
Uczestnicy poznali Cztery Zasady
Ożywienia Gospodarczego gmin i powiatu, wymienili doświadczenia i pracowali w grupach tematycznych analizując
każdą z omówionych zasad i określając,
jak wpływają one na warunki gospodarcze całej społeczności.
Największa korzyść z warsztatów
upatrywana jest w bezpośrednich spotkaniach liderów lokalnych środowisk,
przedsiębiorców, samorządu i III sektora oraz ich wspólnej pracy nad projektami dotyczącymi lokalnego ożywienia gospodarczego, a także zbudowaniu
partnerskich więzi między wszystkimi
sektorami.
AMZ

Grzegorz Kubalski
członek zarządu Powiatu

Warsztaty Lokalnego Ożywienia Gospodarczego są dobrym przykładem nie tylko troski władz powiatu o działania ukierunkowane na rozwój całego terenu, ale
przede wszystkim partycypacyjnego podejścia do zarządzania. Jedynie dzięki
szerokiej współpracy samorządu terytorialnego z przedsiębiorcami i organizacjami pozarządowymi możemy sprawić, że powiat legionowski będzie coraz lepszym miejscem do życia i pracy.

Realna pomoc i aktywne wsparcie

99 lat Policji

Od połowy marca Powiatowe Centrum Integracji Społecznej w Legionowie prowadzi kolejny projekt,
mający na celu pomoc uczestnikom w powrocie do życia społecznego i zawodowego. O jego
realizacji rozmawiali przedstawiciele wszystkich zaangażowanych podmiotów.

Odznaczenia państwowe, odznaki resortowe oraz akty mianowania
na wyższe stanowiska i stopnie służbowe odebrali funkcjonariusze
Centrum Szkolenia Policji w Legionowie podczas uroczystego apelu
z okazji 99. rocznicy powstania polskiej Policji.

Uczestnicy warsztatu remontowo-budowlanego obecnie zaangażowani
są w odświeżanie wnętrz budynku Powiatowego Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych w Legionowie. To doskonały przykład skuteczności
działań podejmowanych przez Powiatowe Centrum Integracji Społecznej

P

rojekt „Nowe horyzonty aktywnej integracji w środowisku lokalnym- animacja, edukacja,
aktywizacja na rzecz zmniejszenia
wykluczenia społecznego” został
opracowany, aby zwiększyć efektywności i skuteczność działań CIS
w zakresie włączenia i wzmacniania
uczestnictwa w życiu społecznym
i zawodowym osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu powiatu legionowskiego. W spotkaniu
roboczym uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych, Powiatowego Urzędu Pracy w Legionowie,
Ośrodka Pomocy Społecznej w Legionowie oraz prywatni przedsiębiorcy
z terenu powiatu. Wspólnie zastanawiali się, jakie konkretnie działania

i podmiotów prywatnych. W efekcie osoby potrzebujące zyskają realne wsparcie w swojej drodze do reintegracji społecznej i zawodowej.
Dotychczasowe doświadczenia
CIS pokazują ponadto potrzebę sięgania po nowe narzędzia, dlatego
w projekcie, poza stałym i sprawdzonym katalogiem działań, zaproponowano wprowadzenie nowych aktywności – treningów interpersonalnych
i intrapersonalnych mających na celu pobudzenie rozwoju osobistego
oraz kompetencji i umiejętności społecznych. Ta forma wsparcia pomaga
uczestnikom uwierzyć, że są w stanie
sprostać oczekiwaniom społecznym
i standardom wymagającego rynku
pracy.
OPRAC. KB

należy podjąć, aby oferowana pomoc
była jak najskuteczniejsza. W czasie
rozmów padły celne uwagi i ciekawe
pomysły, które można zrealizować
w oparciu o współpracę instytucji

Dorota Wróbel-Górecka

Dyrektor Powiatowego Centrum Integracji
Społecznej w Legionowie
Każdy problem łatwiej rozwiązać, jeśli działa się w partnerstwach,
szczególnie w partnerstwach międzysektorowych. W trakcie takich spotkań rodzą się nieszablonowe pomysły mające na celu wparcie mieszkańców, którzy tego potrzebują. Na spotkaniu zastanawialiśmy się, jak
pomóc osobom kończącym proces reintegracji w zabezpieczeniu właściwych warunków mieszkaniowych.

Funkcjonariusze, oprócz wyróżnień i awansów, otrzymali podziękowania
za codzienną służbę i pracę

W

uroczystości uczestniczył
I Zastępca Komendanta
Głównego Policji nadinsp.
dr Andrzej Szymczyk oraz przedstawiciele władz samorządowych, służb
mundurowych i duchowieństwa. Powiat Legionowski reprezentował wicestarosta Jerzy Zaborowski.
W swoim wystąpieniu Komendant
Centrum Szkolenia Policji insp. Anna Rosół podkreśliła rolę CSP w przygotowywaniu policjantów do profesjonalnego wykonywania zadań
w poszczególnych rodzajach służb
policyjnych. Przypomniała efekty
działalności szkoleniowej Centrum
Szkolenia Policji w latach 1991 –
2017. W tym czasie mury jednostki

opuściło blisko 24 tysiące absolwentów szkolenia zawodowego podstawowego i ponad 109 tysięcy absolwentów kursów specjalistycznych oraz
pozostałych rodzajów doskonalenia
zawodowego centralnego.
Podczas obchodów 40 funkcjonariuszy zostało uhonorowanych
srebrnymi i brązowymi Medalami za
Długoletnią Służbę, srebrnymi i brązowymi odznakami Zasłużony Policjant, a także odebrało akty mianowania na wyższe stanowiska i stopnie
służbowe.
Uroczystość zakończyła defilada
pododdziałów.
OPRAC. KB
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PIK na
wakacje
W okresie wakacyjnym
Powiatowa Instytucja
Kultury w Legionowie
wychodzi ze swoimi
działaniami poza
mury placówki.
Mieszkańcy powiatu,
a także przyjezdni
goszczący w naszej
okolicy mogą wybierać
spośród szeregu
darmowych atrakcji
dostępnych zarówno
w dni powszednie, jak
i w weekendy.

Maria
Torbicz,
lat 9

Wcześniej nie
znałam takiej
muzyki i takich ćwiczeń. Teraz
znam i podoba mi się. Innym
dzieciom też się to podobało.

Franciszek
Wyszkowski,
lat 11

Bardzo podobały
mi się zajęcia
i chętnie wezmę udział w innych.
Pochodzę z Portugalii, a trener
z Brazylii, więc mówimy w tym
samym języku.

Kinga
Raciborska,
lat 9

Sekrety brazylijskiej capoeiry przestały być tajemnicą podczas warsztatów z Herlonem Santosem (z prawej)

L

Rajd Rowerowy śladami
historii
Serdecznie zapraszamy do udziału w rajdzie rowerowym,
organizowanym przez Towarzystwo Przyjaciół Legionowa (TPL),
który odbędzie się 15 sierpnia br.

P

rzejazd ma na celu upamiętnienie udziału 10. Dywizji Piechoty gen. Żeligowskiego, Armii Ochotniczej oraz społeczeństwa
ziem dzisiejszego powiatu legionowskiego w działaniach bojowych oraz
przygotowaniach obronnych w sierpniu 1920 r. Zachęcamy do aktywnego
poznawania historycznej trasy marszu żołnierzy z legionowskiego garnizonu, którzy w walkach pod Nieporętem i Radzyminem zatrzymali
natarcie Armii Czerwonej i przyczynili się do zwycięstwa w Bitwie Warszawskiej. Uczestnicy złożą wiązankę pod pomnikiem marsz. Józefa
Piłsudskiego w Legionowie i zapalą
znicz pamięci przy pomniku w Wólce Radzymińskiej.
Trasa Rajdu: Legionowo - Stanisławów Pierwszy - Wola Aleksandra - Kąty Węgierskie- Izabelin Zamostki Wólczyńskie – Pomnik
Żołnierzy 10 . Dywizji Piechoty

etnia Strefa Gier działa przez całe
wakacje, do końca sierpnia. W specjalnie przystosowanym ogródku,
na tyłach Powiatowej Biblioteki Publicznej, można spędzić czas przy tradycyjnych i współczesnych grach planszowych,
które dostępne są na miejscu. Strefa gier
czynna jest w godzinach pracy biblioteki.
Książka na Plaży – tę akcję realizuje PIK we współpracy z Centrum Kultury
i Czytelnictwa w Serocku. Od 23 czerwca
do 2 września, codziennie od poniedziałku do piątku, na plaży miejskiej w Serocku, w godz. 10.00-18.00 działa mobilna wypożyczalnia książek oraz miejsce,
w którym można oddać się relaksowi.
Urozmaiceniem tej inicjatywy są czwartkowe warsztaty, które odbywać się będą
do końca wakacji:

2 sierpnia godz. 16.00
- Tworzenie latawców
9 sierpnia godz. 16.00
- Pokaz rzeźbienia w drewnie
23 sierpnia godz. 16.00
- Warsztaty zielarskie
Warsztaty plastyczne organizowane
są w siedzibie PIK przy ul. Sowińskiego
15. Najbliższe pn. „Zatrzymane chwile”
odbędą się 4 sierpnia. Uczestniczy poznają ciekawe techniki oprawiania wakacyjnych zdjęć. Na te zajęcia obowiązują zapisy.
Na Czytanie w Plenerze zapraszamy 25 sierpnia. W parku na tyłach legionowskiego ratusza będzie można poczytać ulubione książki, wypocząć na
leżakach,poleniuchować na kocu, posłuchać spokojnej muzyki, wziąć udział

Cieszę się, że
mogłam nauczyć się trochę
capoeiry. Zajęcia były ciekawe
i fajnie prowadzone.

w kiermaszu książek lub pograć w gry
edukacyjne. Organizatorzy przewidują
drobne upominki dla uczestników.
Promocja turystyki i aktywności
w wykonaniu PIK to m.in. letnie rajdy rowerowe. Pierwszy z nich z cyklu „Odjazdowy Bibliotekarz” już się odbył. Blisko
20-kilometrową trasę Legionowo - Chotomów - Jabłonna – Legionowo uczestnicy
pokonali 30 czerwca. Kolejny rajd odbędzie się 11 sierpnia (sobota). Tym razem
prowadzić będzie turystycznym Szlakiem Polski Walczącej. Zapraszamy!
AMZ

Wielkie święto muzyki organowej
Trwa IV Festiwal Muzyki Kameralnej i Organowej Powiatu Legionowskiego.
w Wólce Radzymińskiej Ranczo Bena – Legionowo. Całkowita długość
trasy – 30 km.
Zapisy i informacje - tpl@przyjaciele-legionowa.org.pl lub w siedzibie TPL przy ul. Mickiewicza 23 w Legionowie. Liczba miejsc ograniczona.

KONKURS

Z okazji wydania 100. numeru informatora powiatowego
„Kurier”, zapraszamy mieszkańców do wzięcia udziału
w konkursie pn. „Reportaż z powiatu”. Jeśli w czasie wakacji
będziecie uczestniczyć w ciekawym wydarzeniu społecznym lub
kulturalnym na terenie naszego powiatu, opiszcie je i tekst ze
zdjęciami wyślijcie do nas. Na prace czekamy do końca sierpnia.
Najlepsze reportaże zostaną nagrodzone i opublikowane na
naszych łamach.
Szczegółowe informacje, regulamin oraz karta zgłoszenia
znajdują się na stronie Powiatu Legionowskiego
www.powiat-legionowski.pl.

KB

Koncert organowo-wokalny zainaugurował IV Festiwal Muzyki Kameralnej i Organowej Powiatu Legionowskiego

W

ramach tegorocznego cyklu
zorganizowano osiemnaście
koncertów. Organizatorzy festiwalu zadbali o staranny dobór repertuaru i wykonawców. Organy nie
bez powodu nazywane są królem instrumentów. To największy z instrumentów, nieporównywalny z żadnym
innym pod względem rozmiarów przestrzennych, liczby źródeł fal dźwiękowych, sumarycznej mocy emitowanej

do otoczenia, dynamiki, różnorodności barw, a także złożoności konstrukcyjnej.
Pierwszy z zaplanowanych koncertów pt. „Ave Maria musicae plena” odbył się 22 lipca w serockim kościele
pw. Świętej Anny. Wystąpili organistka Katarzyna Olszewska i tenor Jacek
Szymański wykonując utwory najsławniejszych kompozytorów, w tym
W. A. Mozarta, F. Durante’a oraz

L. Luzziego. Zgromadzeni w ciszy
i skupieniu delektowali się każdym
z dostojnych dźwięków.
Festiwal potrwa do 23 września.
Terminy kolejnych koncertów znajdują się w kalendarium na str. 7 oraz
na stronie Powiatu Legionowskiego
www.powiat-legionowski.pl
Współorganizatorem wydarzenia
tradycyjnie jest Powiat Legionowski.
KB
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4.

W

ubiegłym roku Ultramaraton Powstańca 1944 zgromadził ponad
pół tysiąca zawodników. Wszystko wskazuje, że czwarta edycja zjednoczy
w sportowym hołdzie oddanym powstańcom warszawskim jeszcze większą rzeszę biegaczy.
Trasa 4. Ultramaratonu Powstańca
1944 prowadzi od startu umiejscowionego przy wieliszewskiej hali sportowej w kierunku Łajsk, gdzie – przekroczywszy wojewódzką drogę 632 – skręca
w stronę Olszewnicy Nowej docierając do
niej równolegle względem wojewódzkiej
drogi 631. Dalej prowadzi przez Janówek
Pierwszy, aby tam skręcić na północ i dotrzeć do Góry. Następnie trasa zawraca
biegnąc ponownie przez Janówek Pierwszy i Olszewnicę Nową, gdzie odbija w kierunku Sikor. Kolejnymi miejscowościami są Poddębie, Skrzeszew i Komornica.

Ultramaraton
Powstańca 1944

Zapraszamy do udziału w organizowanym na terenie gminy Wieliszew czwartym
Ultramaratonie Powstańca 1944, który odbędzie się w niedzielę, 5 sierpnia 2018 r.
Liczącą aż 63 km trasę będzie można pokonać w sztafecie, ale nie zabraknie również
zawodników, którzy pobiegną solo.

Kurier

Zawodnicy kończą bieg tam, gdzie startowali. Na trasie Ultramaratonu Powstańca
1944 znalazło się 6 punktów historycznych będących częścią stworzonego przez
Powiat Legionowski patriotycznego szlaku turystycznego Polski Walczącej. Szczegółowe informacje można uzyskać na internetowej stronie ultra.wieliszew.pl
W tym roku wieliszewski ultramaraton wpisuje się zarówno w obchody kolejnej rocznicy powstania warszawskiego,
jak i uroczystości związane ze 100-leciem
odzyskania przez Polskę niepodległości.
Ideą przewodnią imprezy od jej początku jest kształtowanie postaw patriotycznych, szczególnie wśród przedstawicieli
najmłodszych pokoleń.
Wydarzenie patronatem objął starosta Robert Wróbel. Powiat Legionowski
wsparł organizację Ultramaratonu Powstańca 1944 dotacją finansową.
MK

POWIAT LEGIONOWSKI –
KULTURALNIE I NA SPORTOWO

Tradycją wieliszewskiego Ultramaratonu jest pokonywanie pierwszych metrów biegu wspólnie, solidaryzując się z bohaterami powstania warszawskiego oraz cywilnymi ofiarami hitlerowskich zbrodni

Zadzieram kiecę i lecę drugi raz
Powiat Legionowski patronował drugiej edycji charytatywnego biegu „Zadzieram kiecę i lecę”.
Zebrane środki – ponad 800 zł – zasiliły fundusz rehabilitacyjny Oresia Bieronia.

W drugim biegu „Zadzieram kiecę i lecę” wzięli udział przedstawiciele niemal wszystkich legionowskich grup propagujących
tężyznę fizyczną i zdrowy tryb życia

P

o raz drugi Ania Szlendak, znana również jako „Mam Wybiegane”, zorganizowała bieg „Zadzieram kiecę i lecę”. Tym razem impreza
miała wymiar charytatywny. Uczestnicy zbierali środki na rehabilitację Oresia
Bieronia. I tym razem wziąć udział mogli również mężczyźni. Warunkiem było przywdzianie krawata na nagi tors.
Faceci postanowili pójść jeszcze dalej

i - solidaryzując się z kobietami – założyli również spódnice.
Trasa biegu prowadziła spod Areny legionowskimi chodnikami. Długość wyniosła 4 km. Uczestniczyło około 150 zawodników. Bieg miał charakter treningowy – nie
prowadzono klasyfikacji – każdy mógł poczuć się zwycięzcą mając udział w szczytnym celu imprezy. Po zameldowaniu na
mecie uczestnicy przenieśli się do Parku

Zdrowia, gdzie miała miejsce część rozrywkowa wydarzenia. Można było spróbować
wegetariańskich potraw, wśród których
najpopularniejszy okazał się „smalec” z fasoli. Część zawodników obdarowano również nagrodami rzeczowymi.
Imprezę charytatywną organizowaną
przez Mam Wybiegane objął patronatem
starosta Robert Wróbel.
MK

23.06 – 02.09 – Książka na plaży, plaża
miejska w Serocku
01.07 – 31.08 – Letnia strefa gier,
Powiatowa Biblioteka Publiczna
w Legionowie, ul. Siwińskiego 15
22.07 – 19.08 – Wystawa prac Urszuli
Brzozowskiej–Strzałeckiej „Cztery Pory
Dnia”, Galeria Sztuki Oranżeria, Jabłonna,
ul. Modlińska 105
26.07 – Kino letnie dla dzieci –
Kung Fu Panda – sala widowiskowa
w legionowskim ratuszu
27.07 – Kultura. Porusza! „A jemu się
chce” – recital Zenona Durki – Skwer
Popiełuszki, Legionowo
28.07 – Parkrun, Park w Jabłonnie
28.07 – Grandprix Legionowa
w siatkówce plażowej, Arena Legionowo
28.07 – Potańcówka w Parku Zdrowia,
Legionowo
29.07 – Kiermasz rzeczy używanych,
rynek miejski w Serocku
29.07 – XIV Legionowski Festiwal Muzyki
Kameralnej i Organowej – kościół pw.
Miłosierdzia Bożego, Legionowo
29.07 – IV Festiwal Muzyki Kameralnej
i Organowej Powiatu Legionowskiego
– kościół pw. św. Antoniego w Woli
Kiełpińskiej
31.07 – Wakacje z planszówkami,
Biblioteka w Serocku, ul. Kościuszki 15,
31.07 – Kino letnie dla dzieci – Kung
Fu Panda II – sala widowiskowa
w legionowskim ratuszu
01.08 – Kultura. Porusza! Wieczór
z poezją Bronisławy Romanowskiej–
Mazur, kościół pw. św. Józefa Oblubieńca
NMP, Legionowo
02.08 – Kino letnie dla dzieci – 101
Dalmatyńczyków – sala widowiskowa
w legionowskim ratuszu
02.08 – Książka na plaży – warsztaty
– tworzenie latawców, plaża miejska
w Serocku
03.08 – Kultura. Porusza! „Wirtuozi” –
program poetycko-muzyczny w oparciu
o wiersze K.I. Gałczyńskiego, Park
Zdrowia w Legionowie
05.08 – Ultramaraton Powstańca
1944–2018, Wieliszew, ul. Modlińska 65
5.08 – IV Festiwal Muzyki Kameralnej
i Organowej Powiatu Legionowskiego –
kościół pw. Najświętszej Maryi Panny
Królowej w Józefowie
05.08 – IV Festiwal Muzyki Kameralnej
i Organowej Powiatu Legionowskiego –
kościół garnizonowy pw. św. Gabriela
Archanioła w Zegrzu
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05.08 – XIV Legionowski Festiwal Muzyki
Kameralnej i Organowej – kościół pw.
św. Józefa Oblubieńca NMP, Legionowo
07.08 – Kino letnie dla dzieci – Roboty
– sala widowiskowa w legionowskim
ratuszu
09.08 – Książka na plaży – warsztaty
– pokaz rzeźbienia w drewnie, plaża
miejska w Serocku
09.08 – Kino letnie dla dzieci –
Dzieciak rządzi – sala widowiskowa
w legionowskim ratuszu
10.08 – Kultura. Porusza! Spektakl
Teatru Trzynastka, park za ratuszem
w Legionowie
11.08 – Potańcówka w Parku Zdrowia,
Legionowo
12.08 – Kiermasz rzeczy używanych,
rynek miejski w Serocku
12.08 – IV Festiwal Muzyki Kameralnej
i Organowej Powiatu Legionowskiego
kościół Matki Bożej Królowej Polski
w Jabłonnie
12.08 – XIV Legionowski Festiwal Muzyki
Kameralnej i Organowej – kościół pw.
Świętego Ducha, Legionowo
14.08 – Kino letnie dla dzieci – Coco
– sala widowiskowa w legionowskim
ratuszu
14.08 – Wakacje z planszówkami,
Biblioteka w Serocku, ul. Kościuszki 15
15.08 – IV Festiwal Muzyki Kameralnej
i Organowej Powiatu Legionowskiego
– kościół pw. Najświętszej Maryi
Panny Wspomożycielki Wiernych
w Stanisławowie
16.08 – Kino letnie dla dzieci – Gru Dru
i Minionki – sala widowiskowa w ratuszu,
Legionowo
18.08 – Letni turniej tenisa stołowego,
Arena Legionowo
19.08 – IV Festiwal Muzyki Kameralnej
i Organowej Powiatu Legionowskiego,
kościół pw. św. Jana Kantego
w Legionowie
19.08 – IV Festiwal Muzyki Kameralnej
i Organowej Powiatu Legionowskiego,
kościół pw. Niepokalanego Poczęcia
Najświętszej Maryi Panny w Nieporęcie
19.08 – XIV Legionowski Festiwal Muzyki
Kameralnej i Organowej – kościół pw.
Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa,
Legionowo
21.08 – Kino letnie dla dzieci – Viana
skarb oceanu – sala widowiskowa
w legionowskim ratuszu
21.08 – Kino letnie dla dzieci – Emotki
– sala widowiskowa w legionowskim
ratuszu
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Międzynarodowy futbol w Serocku
Młodzieżowe drużyny z Anglii, Czech i Polski rozegrały pierwszy w historii powiatu legionowskiego międzynarodowy turniej futbolowy. Organizatorem piłkarskich
zmagań był Klub Sportowy Sokół Serock, który w tym roku obchodzi 65. jubileusz powstania.

W międzynarodowym turnieju Serock Cup wystartowały cztery zespoły: angielski Liverpool FC, czeski FC Viktoria Pilzno, Wisła Kraków oraz drużyna Powiatu Legionowskiego

Artur Borkowski

Prezes zarządu KS Sokół Serock

Starosta Robert Wróbel i członek zarządu Michał Kobrzyński (obaj w środku) gorąco kibicowali naszej drużynie

W

Międzynarodowym Turnieju
Piłki Nożnej Serock Cup 2018
wzięły udział młodzieżowe reprezentacje znanych futbolowych klubów: Liverpool FC, FC Viktoria Pilzno

i Wisła Kraków oraz reprezentacja Powiatu Legionowskiego. Ta ostatnia drużyna rekrutowała się spośród zawodników trenujących w różnych klubach
i mieszkających w naszym powiecie.

Pierwszy mecz turniej rozegrały drużyny Powiatu Legionowskiego i Wisły Kraków.
Zespół gospodarzy musiał uznać wyższość rywala

Turniej trwał dwa dni (17-18 lipca)
i był okazją nie tylko do sportowej rywalizacji, ale także wymiany doświadczeń.
Zarówno pomiędzy zawodnikami, jak
i kadrą trenerską. Każdy zainteresowany

Piłka nożna to więcej niż sport. To wielowymiarowe zjawisko społeczne. Łączy
emocje zbiorowe i indywidualne, marzenia o piłkarskich karierach i sukcesach
ze światem ciężkiej planowej pracy, ambicji, wyrzeczeń, żelaznej dyscypliny
i profesjonalnej organizacji. Namiastkę piłki na najwyższym poziomie w kategorii wiekowej do lat 16 mieliśmy przez dwa dni podczas turnieju Serock Cup
2018. Udział młodzieży z legendarnego FC Liverpool, Viktorii Pilzno i Wisły Kraków zagwarantował odpowiedni poziom sportowy. Było to znakomite wydarzenie promujące Powiat Legionowski i Gminę Serock. W założeniu jednak miało
ono służyć promocji sportu, zdrowego trybu życia oraz inspirować młodych ludzi. Myślę, że wszelkie działania powiatu w obszarze sportu i rekreacji temu
właśnie służą, od piłkarskiej ligi powiatu legionowskiego poczynając na Serock
CUP 2018, przynajmniej na razie, kończąc. Mam nadzieję, że impreza znajdzie
swoją kontynuację w latach kolejnych.

mógł obejrzeć otwarte treningi, przeprowadzone przez reprezentację klubu z Liverpoolu.
Zwycięzcami turnieju zostali młodzi futboliści z Liverpool FC. Kolejne

miejsca zajęły drużyny Wisły Kraków
(wicemistrz), Viktorii Pilzno i Powiatu Legionowskiego. Powiat Legionowski był patronem i współorganizatorem
JK
wydarzenia.

W zaciętym i pełnym emocji pojedynku Liverpool FC pokonał FC Viktoria Pilzno 3:0

Kurier. Informator Powiatu Legionowskiego
Adres: 05-119 Legionowo, ul. gen. Wł. Sikorskiego 11, tel. 22 7640 505, e-mail: promocja@powiat-legionowski.pl
Redaktor naczelna: Joanna Kajdanowicz. Redakcja: Kalina Babecka, Mariusz Kraszewski, Katarzyna Leszczyńska, Agnieszka Matusiak-Ziółkowska.
Zastrzegamy sobie prawo skracania i redagowania tekstów.
Nie zwracamy materiałów niezamówionych.
Druk: AGORA S.A. Skład: Adam Dziewicki.
Wydawca: Starostwo Powiatowe w Legionowie.

