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Jest porozumienie na przebudowę wału
przeciwpowodziowego
Rozbudowa i remont wału przeciwpowodziowego na odcinku Jabłonna - Nowy Dwór Mazowiecki wchodzi w kolejny etap realizacji. Przedstawiciele
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie i samorządów z terenu powiatów legionowskiego i nowodworskiego podpisali porozumienie w sprawie
sfinansowania dokumentacji projektowej dla tej inwestycji.

Robert Wróbel
starosta legionowski

Przebudowa prawobrzeżnego wału przeciwpowodziowego na Wiśle to najważniejsza inwestycja dotycząca bezpieczeństwa mieszkańców. Modernizacja wałów ochroni ponad 100 tys. osób z terenów powiatów legionowskiego i nowodworskiego. Po serii spotkań z przedstawicielami Państwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie, które odpowiada za wykonanie tej inwestycji i podpisaniu listu intencyjnego, przyszedł czas na podpisanie porozumienia. Ten dokument jest zobowiązaniem Powiatu Legionowskiego i pozostałych samorządów
do współpracy i współfinansowania przedsięwzięcia w zakresie przygotowania
niezbędnej dokumentacji. Jednocześnie rozpoczynamy starania o środki finansowe na samą przebudowę.

Sygnatariusze porozumienia (od lewej): wójt gminy Jabłonna Jarosław Chodorski, wójt gminy Wieliszew Paweł Kownacki,
wiceprezydent miasta Legionowo Marek Pawlak, burmistrz miasta Nowy Dwór Mazowiecki Jacek Kowalski, dyrektor
Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Robert Chciuk, starosta legionowski Robert Wróbel, wicestarosta
legionowski Konrad Michalski, zastępca dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Krzysztof
Szulikowski
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szystko wskazuje na to, że kwestia przebudowy wału przeciwpowodziowego, pomimo początkowych trudności, jest już przesądzona.
W siedzibie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie przedstawiciele PGW Wody Polskie, przedstawiciele powiatu legionowskiego,
reprezentowani przez starostę Roberta
Wróbla i wicestarostę Konrada Michalskiego oraz powiatu nowodworskiego,
miast Legionowo i Nowy Dwór Mazowiecki, a także gmin Jabłonna i Wieliszew podpisali porozumienie stanowiące podstawę do wszczęcia postępowania
przetargowego oraz podpisania umowy
z wykonawcą dokumentacji projektowej
w zakresie realizacji tej inwestycji.

Drugie podejście

Po tym, jak pod koniec 2017 roku okazało się, że wykonawca, któremu zlecono
wykonanie dokumentacji projektowej, nie
jest w stanie wywiązać się z tego obowiązku, a samorządom zwrócono przekazane
na ten cel dotacje, kwestia przebudowy
wału utknęła w martwym punkcie.
Mając na uwadze konieczność realizacji tej inwestycji oraz jej znaczenie dla

bezpieczeństwa mieszkańców, zarząd
Powiatu Legionowskiego na początku lutego br. zorganizował spotkanie,
z udziałem wszystkich zainteresowanych stron, inicjujące powrót do prac
przygotowawczych związanych z przedsięwzięciem. Po nim odbyły się jeszcze
dwa kolejne – 19 lutego br. ponownie
w siedzibie legionowskiego starostwa
oraz 26 lutego br. w siedzibie Zarządu Zlewni w Dębem – które pozwoliły
określić dalszy plan działań. Zadecydowano o zawarciu porozumienia, poprzedzonego podpisaniem listu intencyjnego, w zakresie wspólnego finansowania
wykonania dokumentacji projektowej.
List, dotyczący części inwestycji związanej z wykonaniem kompletnej dokumentacji technicznej i wszelkich niezbędnych opracowań oraz uzyskaniem
wymaganych prawem decyzji i uzgodnień, w tym pozwolenia na realizację
inwestycji, podpisano 8 kwietnia br.
Natomiast porozumienie podpisano
13 czerwca br.

Wspólnymi siłami

Wartość szacunkowa przygotowania dokumentacji to półtora miliona złotych.

PGW Wody Polskie, realizujące zadanie jako inwestor, zabezpieczy środki
finansowe w wysokości 20% powyższej kwoty, czyli 300 tys. zł. Pozostałą część, w formie dotacji, przekażą:
Powiat Legionowski i Powiat Nowodworski po 195 tys. zł, gmina Jabłonna
– 315 tys. zł, gmina Legionowo – 120
tys. zł, miasto Nowy Dwór Mazowiecki
– 315 tys. zł oraz gmina Wieliszew –
60 tys. zł. Termin realizacji zadania,
będącego przedmiotem porozumienia, czyli wykonania kompleksowej
dokumentacji projektowej dla inwestycji związanej z przebudową wału przeciwpowodziowego na odcinku Jabłonna - Nowy Dwór Mazowiecki, ustalono
na 31 grudnia 2021 roku.
Dążenie samorządów do przebudowy wału przeciwpowodziowego jest
jak najbardziej uzasadnione. Blisko
dziewiętnastokilometrowy odcinek
obwałowania, którego stan wskazuje na konieczność gruntownej modernizacji, chroni obszar o powierzchni
ponad 68 km². Prace budowlane powinny rozpocząć się w 2021 roku
i zakończyć dwa lata później. Ich całkowity koszt to około 90 mln zł.
KALINA BABECKA

Wał przeciwpowodziowy na Wiśle wymaga modernizacji, aby mógł skutecznie
spełniać funkcję ochronną. W ramach planowanej inwestycji wał zostanie
wzmocniony i na niektórych odcinkach podniesiony

20-lecie legionowskiego WOPR

W prezencie z okazji 20-lecia LWOPR starosta Robert Wróbel, w imieniu
Powiatu Legionowskiego, na ręce prezesa LWOPR Krzysztofa Jaworskiego,
przekazał defibrylator, który będzie służył do ratowania życia
(czyt. więcej str. 4)
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2

wieści z powiatu

Informator Powiatu Legionowskiego

Zarząd Powiatu otrzymał absolutorium

Po złożeniu sprawozdania z wykonania budżetu na 2018 r. Zarząd Powiatu otrzymał absolutorium, czyli akceptację
radnych, którzy docenili dobre wyniki finansowe naszego samorządu.

Leszek
Smuniewski

Przewodniczący Rady Powiatu
w Legionowie

To oni realizowali budżet Powiatu Legionowskiego 2018 (od lewej): starosta Robert Wróbel, członkowie zarządu Artur Stankiewicz i Grzegorz Kubalski, skarbnik Dorota
Łyszkowska, wicestarosta Konrad Michalski, przewodniczący rady powiatu Leszek Smuniewski, członek zarządu Sylwester Sokolnicki, sekretarz Paweł Trawkowski
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odczas sesji Rady Powiatu w Legionowie, po przedstawieniu sprawozdania z wykonania ubiegłorocznego
budżetu, Zarząd otrzymał absolutorium.
W 2018 r. dochody Powiatu wyniosły
97 780 219,96 zł, co w porównaniu z zakładaną kwotą dało wzrost o 5,45 proc. Warto zwrócić uwagę również na zestawienie
z 2017 rokiem, ponieważ tu również odnotowaliśmy wzrost – o 5 proc. W ubiegłym roku Powiat zrealizował inwestycje

za blisko 11 mln zł. Największą była rozbudowa Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie o elementy
Centrum Poradnictwa i Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka (2 800 000 zł).
Relatywnie duże wydatki były konieczne na rozbudowę infrastruktury drogowej. Bardzo potrzebna budowa odwodnienia dróg powiatowych: ul. Wczasowa
w Białobrzegach, ul. Izabelińska w Stanisławowie Pierwszym, ul. Izabelińska

w Izabelinie, ul. Suwalna w Łajskach
kosztowała 1 710 000 zł, natomiast budowa ścieżki rowerowej, ciągu pieszo-rowerowego, chodników, przebudowa oraz
budowa zjazdów na ul. Wczasowej w Białobrzegach, na odcinku od ul. Kąpielowej do ul. Spacerowej – ok. 1 773 000 zł.
Powiat, z udziałem gminy Wieliszew,
wybudował chodnik i oświetlenie na ul.
Wspólnej w Komornicy (ok. 1 325 000 zł).
Mniejszą, ale równie ważną, inwestycją

była budowa chodnika w Chotomowie na
odcinku od skrzyżowania z ul. Leszczynową w stronę skrzyżowania z ul. Kasztanową (ok. 121 000 zł).
Powiat Legionowski konsekwentnie
inwestuje w bezpieczeństwo. Jego poziom znacznie podniosły nowe przejścia
dla pieszych w ramach projektu „Bezpieczna droga do szkoły”. Technologiczne rozwiązania aktywnie informujące kierowców o pieszych zainstalowano

Jezioro Zegrzyńskie – zalew możliwości
O możliwościach wykorzystania potencjału turystycznego regionu Jeziora Zegrzyńskiego, dotychczasowych osiągnięciach
oraz perspektywach na przyszłość rozmawiali samorządowcy, okoliczni przedsiębiorcy oraz mieszkańcy podczas konferencji
„Forum dla Zalewu”, którą zorganizowano 12 czerwca w Jachrance.
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potkanie podsumowało i zamknęło realizację projektu, który Powiat Legionowski zrealizował przy
wsparciu środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich, dystrybuowanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. W jego trakcie premierę miały film promocyjny regionu
Jeziora Zegrzyńskiego, zrealizowany
specjalnie na tę okazję, i publikacja
prezentująca gminy z obszaru Lokalnej Grupy Działania „Zalew Zegrzyński” oraz ich ofertę turystyczną.
Pierwsza część konferencji oscylowała wokół zagadnień związanych
z możliwościami pozyskania środków zewnętrznych na realizację zadań
związanych z turystyką i ochroną środowiska naturalnego. Prelekcję w tym
temacie wygłosił dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów
Wiejskich w Urzędzie Marszałkowskim w Warszawie Radosław Rybicki.
– Myślę, że samorząd Województwa
Mazowieckiego dołożył swoją cegiełkę
w rozwoju turystyki na tym obszarze.
Zarówno środki samorządu, jak i Program Rozwoju Obszarów Wiejskich to
dobre wsparcie dla rozwoju turystyki
powiatu legionowskiego oraz Lokalnej
Grupy Działania „Zalew Zegrzyński” –
mówił dyrektor Radosław Rybicki.
Ponadto omówiono zagadnienia
związane z walorami przyrodniczymi
powiatu i ich ochroną z naciskiem na

agroturystyczne. Obie stworzyły wyjątkowe miejsca, które czerpiąc z walorów
przyrodniczych regionu oferują znacznie więcej niż tylko nocleg nad wodą.
Opowiedziały o początkach w branży
turystycznej, trudnościach, sukcesach
i ogromnej satysfakcji.

Konferencja była częścią projektu „Forum dla Zalewu”, mającego na celu rozwój
turystycznej atrakcyjności regionu Jeziora Zegrzyńskiego

wdrażanie gospodarski niskoemisyjnej.
O działaniach instytucjonalnych, podejmowanych przez Powiat Legionowski, zwłaszcza o utworzeniu Lokalnej
Organizacji Turystycznej, opowiedział
starosta Robert Wróbel. Dokonania poszczególnych gmin, wspierające rozwój turystyki i rekreacji oraz plany na
przyszłość w tym zakresie przedstawili burmistrz Miasta i Gminy Serock Artur Borkowski, wójt gminy Nieporęt Maciej Mazur, wójt Gminy Wieliszew Paweł
Kownacki, zastępca prezydenta Miasta
Legionowo Piotr Zadrożny oraz wójt
Gminy Jabłonna Jarosław Chodorski.

Drugą część spotkania otworzyło
wystąpienie eksperta Roberta Stępowskiego, który przedstawił możliwości
wykorzystania narzędzi marketingu
terytorialnego dla rozwoju potencjału
turystycznego Jeziora Zegrzyńskiego.
Na koniec, w ramach tak zwanych
dobrych praktyk, wystąpiły panie
Marlena Radomska i Barbara Polak z powodzeniem prowadzące gospodarstwa

Jezioro Zegrzyńskie to największy
akwen na Mazowszu. Powiat Legionowski podejmuje działania mające
na celu jak najlepsze wykorzystanie
jego potencjału. Konferencja „Forum
dla Zalewu”, podczas której zaprezentowano walory oraz skoncentrowano
się na podniesieniu atrakcyjności regionu, była jednym z takich działań.
– Konferencja była okazją do spotkania trzech segmentów– instytucjonalnego, czyli gmin znajdujących się
w regionie Jeziora Zegrzyńskiego, biznesowego oraz stowarzyszeń i mieszkańców działających na rzecz rozwoju
turystyki. Ważne jest to, aby te podmioty, komunikując się między sobą,
przygotowywały wspólny produkt turystyczny, który będzie wyróżniać powiat legionowski na mapie Mazowsza
– podsumował starosta Robert Wróbel.
KALINA BABECKA

Powiat
Legionowski

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Udzielenie absolutorium władzy wykonawczej, czyli Zarządowi Powiatu,
to bardzo ważny moment w naszym
kalendarzu – zarówno dla samorządowców, jaki i mieszkańców. W tym
podniosłym akcie reprezentanci
mieszkańców – radni powiatu legionowskiego – wyrażają swoją opinie
na temat aktywności, działalności
i efektywności pracy Zarządu Powiatu w poprzednim roku. Wyniki
debaty absolutoryjnej i samego głosowania mają realny wpływ na określenie bądź korektę kierunków działania władzy wykonawczej, ale także,
w przypadku udzielenia absolutorium, dają silny mandat do dalszego kreowania i realizowania przyjętej polityki. Tegoroczna dyskusja nad
absolutorium po raz pierwszy w historii została poprzedzona rozpatrzeniem przez Zarząd Raportu o Stanie
Powiatu Legionowskiego. Jest to ważny dokument określający stan realizacji zadań Powiatu i dynamikę jego
rozwoju. Wszystkich mieszkańców
zachęcam do lektury tego raportu.

w następujących lokalizacjach: ul. Szkolna w Wólce Radzymińskiej przy Zespole
Szkolno-Przedszkolnym, ul. Wojska Polskiego w Białobrzegach przy pętli autobusowej, ul. Szkolna w Izabelinie przy Szkole
Podstawowej, ul. Jagiellońska w Legionowie przy Urzędzie Pocztowym, ul. Partyzantów w Chotomowie przy Szkole Podstawowej i przy Gimnazjum Publicznym,
ul. Fortowa w Beniaminowie przy Gminnym Ośrodku Kultury, ul. Parkowa w Legionowie przy skrzyżowaniu z ul. Jana Kilińskiego. Na tę inwestycję Powiat wydał
ok. 915 000 zł
W ubiegłym roku zaistniała konieczność wymiany dachu na budynku sali
gimnastycznej Powiatowego Zespołu Szkół
Ogólnokształcących w Legionowie. Powiat
wykonał to zadanie za ok. 855 000 zł.
Dobre wyniki finansowe Powiatu Legionowskiego oraz transparentność podczas wykonywania budżetu znalazły
odzwierciedlenie w wynikach rankingu Dziennika Gazety Prawnej „Skarbnik Samorządu”. W kategorii powiatów
powyżej 60 tysięcy mieszkańców skarbnik Powiatu Legionowskiego Dorota
Łyszkowska odebrała wyróżnienie. To kolejne potwierdzenie, że finanse naszego
samorządu są w dobrych rękach. Zbieg
okoliczności sprawił, że wręczenie nagród przypadło równo w 6 lat od objęcia
przez Dorotę Łyszkowską pieczy nad powiatową kasą, co stanowi symboliczne
podsumowanie jej dotychczasowej pracy.
Gratulujemy nagrody!
Radni pozytywnie weryfikując wykonanie budżetu przez Zarząd potwierdzili
tym samym konsekwentne utrzymywanie kierunków rozwoju Powiatu Legionowskiego. W kolejnych latach nakłady
na inwestycje drogowe oraz w obiektach
oświatowych, zdrowotnych i użyteczności
publicznej nadal będą wśród priorytetów
zarządu. Poza sferą inwestycyjną środki finansowe będą zasilać także sferę wsparcia osób najbardziej go potrzebujących, na
przykład poprzez działalność Powiatowego Centrum Integracji Społecznej.
MARIUSZ KRASZEWSKI

inwestycje

Informator Powiatu Legionowskiego
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Umowa na remont przychodni podpisana
Niebawem rozpoczną się kolejne prace modernizacyjne w przychodni NZOZ „Legionowo” przy ul. Sowińskiego 4, nazywanej przez mieszkańców
„przychodnią na górce”. 24 czerwca podpisano umowę z wyłonionym w przetargu wykonawcą. Warta 5,48 mln złotych inwestycja będzie prowadzona
etapami, aby zminimalizować utrudnienia dla pacjentów. Jej zakończenie planowane jest na koniec czerwca 2020.

Zarówno tegoroczny, jak i poprzednie remonty w NZOZ „Legionowo” zaplanowane zostały z myślą o pacjentach, aby mogli oni korzystać z nowoczesnych rozwiązań w bardziej przyjaznym i estetycznym
otoczeniu. Umowę z wykonawcą, firmą AMAT z Warszawy, podpisali (od lewej): wicestarosta Konrad Michalski, członek zarządu Powiatu Sylwester Sokolnicki, skarbnik Powiatu Dorota Łyszkowska, starosta
Robert Wróbel oraz właściciel firmy realizującej zadanie Zbigniew Hordyj
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Większe środki
na lewoskręt

Ósmy przetarg, który miał wyłonić wykonawcę przebudowy lewoskrętu
z ul. Sobieskiego w ul. Warszawską w Legionowie, nie doczekał się
rozstrzygnięcia. W związku z tym, podczas czerwcowej sesji Rady
Powiatu, radni przegłosowali uchwałę w sprawie zwiększenia
o 160 tys. zł kwoty zamówienia na realizację tej inwestycji.

ramach robót przebudowane
zostanie prawe skrzydło budynku włącznie z piwnicami.
Prace mają na celu poprawienie funkcjonalności oraz wyglądu obiektu i obejmą
rozbudowę klatki schodowej, reorganizację gabinetów, wymianę podłóg, instalacji wewnętrznych i uzyskanie pełnej
dostępności budynku dla osób niepełnosprawnych. Wykonana zostanie także instalacja wentylacji mechanicznej ze
schładzaniem powietrza we wszystkich
pomieszczeniach.
W ciągu ostatnich lat przychodnia przy ul. Sowińskiego 4, dzięki termomodernizacji i nowej elewacji oraz

modernizacji we wnętrzu, zmieniła się
nie do poznania, powiedział starosta legionowski Robert Wróbel. Powstała nowa, otwarta rejestracja, nowoczesna
winda, przystosowana do obsługi osób
niepełnosprawnych, połączyła wszystkie trzy poziomy budynku, odnowiono
część pomieszczeń. Placówka zyskała
nowe instalacje. Przychodnia wzbogaciła się również o elektroniczny sprzęt
diagnostyczno-medyczny. Teren wokół budynku, został zagospodarowany.
W tym roku przeprowadzimy kolejny
etap przebudowy, będący zwieńczeniem całego procesu, potwierdził Robert Wróbel.

Gabinety i korytarze zyskają nowoczesny wygląd, a przebudowany obiekt
będzie wolny od barier architektonicznych oraz zostanie zintegrowany komunikacyjnie i połączony funkcjonalnie z przebudowaną w latach ubiegłych
częścią budynku. Wyremontowany
obiekt będzie dostosowany do aktualnych przepisów ochrony pożarowej. Remont przejdą też piwnice i garaże, których wjazdy zostaną przystosowane
do wymiarów pojazdów ratowniczych.
Wokół budynku powstaną nowe chodniki dla pieszych i elementy małej architektury.

Szukamy wykonawcy nowych odwodnień
Dzięki zaplanowaniu większych środków na przebudowę lewoskrętu
z ul. Sobieskiego w ul. Warszawską pojawia się szansa, że przetarg, który
ma wyłonić wykonawcę inwestycji, zostanie pozytywnie rozstrzygnięty

P

owiat Legionowski chce wydłużyć
do wysokości ul. Norwida lewoskręt
z ulicy Jana III Sobieskiego w ulicę Warszawską w Legionowie. Zadanie
planowane było na rok 2018, ale kolejne ogłaszane przetargi pozostawały nierozstrzygnięte z uwagi na oferty, których
wartość znacznie przewyższała założone

w budżecie środki. Inwestycja jest ważna
zarówno dla mieszkańców, jak i dla władz
Powiatu, w związku z tym zaplanowano
zwiększenie wartości zamówienia o kwotę 160 tys. zł.
AMZ

Przemysław Cichocki

wiceprzewodniczący Rady Powiatu
Wybudowane kilka lat temu przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad skrzyżowanie ul. Sobieskiego z ul. Warszawską nie spełnia oczekiwań kierowców. Duże natężenie ruchu sprawia, że jego przepustowość jest niewystarczająca, a w godzinach szczytu skrzyżowanie się korkuje. Powiat Legionowski
zaplanował rozbudowę lewoskrętu jeszcze w ubiegłym roku. Przetarg na realizację tej inwestycji ogłaszany był już osiem razy, ale jak dotąd nie udało się go
rozstrzygnąć. Sfinalizowanie tego przedsięwzięcia jest dla nas bardzo istotne,
dlatego też podjęliśmy decyzję o zwiększeniu kwoty przeznaczonej na sfinansowanie tej przebudowy.

Powiat Legionowski ogłosił
postępowanie przetargowe,
w wyniku którego ma zostać
wyłoniony wykonawca
miejscowych odwodnień
na drogach powiatowych
w Serocku oraz w gminie
Nieporęt.

K

olejne w tym roku prace,
w miejscach gdzie podczas
deszczu powstają kałuże, zaplanowano w Serocku w ciągu drogi powiatowej nr 1805W przy ul. Nasielskiej oraz w gminie Nieporęt przy
drodze nr 1816W, na skrzyżowaniu
ulic Izabelińskiej i Przyszłość.
W pierwszej lokalizacji usprawniony zostanie istniejący system. Udrożnione zostaną studnie chłonne, a na
całej długości projektowanej inwestycji powstaną liniowe wpusty przykrawężnikowe. Podobny zakres robót planowany jest w Stanisławowie
Pierwszym. Tam jednak prace prowadzone będą od zera. Odwodnienie liniowe odprowadzi zalegającą wodę do
skrzynek drenażowych.
AMZ

Tak wygląda zrealizowana w tym roku inwestycja odwadniająca
w Łasze (gmina Serock). Przykrawężnikowe wpusty
uliczne likwidują, powstające po ulewach,
zastoje wodne

Sylwester Sokolnicki
członek zarządu Powiatu

Zaplanowaliśmy kolejne inwestycje, które przełożą się na stan zarządzanych
przez Powiat dróg, a co za tym idzie, znacząco wpłyną 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, kratek ściekowych i studni chłonnych.

AMZ
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20 lat Legionowskiego Wodnego Ochotniczego
Pogotowia Ratunkowego
Legionowskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe świętuje 20-lecia działalności.
Uroczystości jubileuszowe odbyły się 28 czerwca br., w bazie LWOPR w Zegrzu Południowym.

Krzysztof Jaworski
Prezes Legionowskiego WOPR

fot. Katarzyna Leszczyńska

20. rocznica działalności Legionowskiego WOPR to okazja do przypomnienia
niezwykłej historii wyjątkowej organizacji. Rola Legionowskiego WOPR w zapobieganiu niebezpieczeństwom oraz niesieniu pomocy poszkodowanym w sytuacjach wystąpienia zagrożenia nad Jeziorem Zegrzyńskim z roku na rok staje się
coraz bardziej znacząca. Z uznaniem i dumą stwierdzam, że wartości i misja organizacji: służba na rzecz ochrony zdrowia i życia, bezinteresowna pomoc drugiemu człowiekowi, odpowiedzialność, szacunek i współpraca, są stosowane przez
członków LWOPR nie tylko w czasie dyżurów ratowniczych, lecz także w życiu
codziennym. Niezwykle cieszy, że te wartości są przejmowane przez nowe pokolenia młodych członków organizacji. W szeregi Młodzieżowej Grupy Ratownictwa Wodnego LWOPR wstąpiła oficjalnie nowa grupa młodzieży - to oni tworzą
przyszłość Legionowskiego WOPR.

Ratownicy z Legionowskiego WOPR są ochotnikami, ale umiejętnościami nie ustępują zawodowcom i dysponują
profesjonalnym sprzętem, dzięki czemu pełnią służbę na najwyższym poziomie

i innych jednostek pływających, które zostały porzucone na Jeziorze Zegrzyńskim.
W ubiegłym roku Powiat dodatkowo
przeznaczył ok. 2 000 zł. na wsparcie
młodzieżowej drużyny LWOPR. Za te fundusze zakupiono koszulki i zorganizowano szkolenia.
W Legionowskim Wodnym Ochotniczym Pogotowiu Ratunkowym pełni służbę ponad 400 osób. Ich baza znajduje się
w Zegrzu Południowym. LWOPR powstał
w 1999 r. w wyniku likwidacji Stołecznego Wojewódzkiego WOPR. Już 3 lata później z jego inicjatywy powstała pierwsza
w Polsce pływająca karetka pogotowia ratunkowego - dzisiaj tę funkcję pełni nowoczesna łódź ratunkowa z ekipą składającą

Dwudniowe świętowanie
w Legionowie
40. jubileuszowe Dni Legionowa odbyły się 15 i 16 czerwca.
Na mieszkańców miasta oraz przybyszy czekała moc atrakcji.
Podczas imprezy swoje stoisko miał Powiat Legionowski –
współorganizator imprezy, gdzie dla mieszkańców tradycyjnie
przygotowano konkurs wiedzy o powiecie.

P

anujące upały nie odstraszyły odwiedzających teren DPD Areny,
którzy, oprócz obejrzenia występów artystów, mogli odwiedzić stoiska
promocyjne lokalnych instytucji i organizacji oraz gastronomiczne i z zabawkami. Najmłodsi chętnie korzystali
z animacji i ogromnych dmuchańców.
Gwiazdami wieczoru byli raper Małpa, Ryszard Rynkowski i Agnieszka

Chylińska. Nieco wcześniej widownię
rozgrzewali uczniowie szkół muzycznych E.P. Gubała i Yamaha, zespoły
Erin, Belcanto i Na Luzie oraz legionowskie Młode Talenty. Nie zabrakło
występu Gośki Andrzejewskiej. Drugiego dnia świętowania o dobry humor publiczności zadbali Bartosz Gajda oraz Kabaret Paranienormalni.
AMZ

się ze sternika i dwóch ratowników medycznych pogotowia ratunkowego. Pełni
służbę w sezonie (1.05.-31.10.), w godz.
9-21. Można ją wezwać przez 999.
W 2003 r. w ramach LWOPR powstała
elitarna Grupa Ratowniczo-Poszuki-

Aktywne lato w powiecie

Wreszcie wakacje! Na terenie naszego powiatu nie brakuje pięknych miejsc, a bogactwo atrakcji nie
pozwoli wkraść się rutynie i nudzie. Także stowarzyszenia, fundacje oraz podmioty prywatne dbają,
by proponowana przez nie oferta była dla mieszkańców i turystów interesująca.

P

oniżej kilka przydanych informacji, które ułatwią zaplanowanie
wypoczynku w naszej okolicy.

Łatwo i nowocześnie

W 2017 roku Powiat uruchomił bezpłatną turystyczną aplikację mobilną
„Powiat Legionowski” - kompleksową
bazę danych o atrakcjach naszego regionu, którą zainstalować można na smartfonie lub tablecie. Wystarczy pobrać ją
sklepów Google lub AppStore. Obok bazy noclegowej, gastronomicznej i wykazu atrakcji turystycznych znaleźć tam
można mapę żeglowną Jeziora Zegrzyńskiego z oznaczoną w poszczególnych
miejscach głębokością zbiornika. W mapę wbudowane zostały także alerty informujące o niebezpieczeństwach. Aplikacja zawiera ponadto opis oraz przebieg
szlaków pieszych i rowerowych.

Informacja i wypożyczalnia

Dodatkowymi informacjami, zarówno w dni powszednie jaki w weekendy,
służą pracownicy Punktu Informacji
Turystycznej, zlokalizowanego na legionowskim dworcu. Na zainteresowanych czekają mapy i wydawnictwa na
temat naszego regionu. W sezonie, tj. od
maja do listopada, można tam również
wypożyczyć rower. Zachęcamy do skorzystania ze stale rozbudowywanej sieci
ścieżek i szlaków rowerowych. Bezpłatna wypożyczalnia rowerów znajduje się
również w DPD Arenie Legionowo.

Nad wodą

Na Dniach Legionowa nie mogło zabraknąć promocyjnego stoiska Powiatu
Legionowskiego. Jak zwykle zaprosiliśmy mieszkańców do wspólnej zabawy –
konkursu wiedzy o regionie. Każdy uczestnik quizu otrzymał nagrodę

medycznych wydarzeń, ale głównie się
szkoli. Prowadzi również zajęcia dla rówieśników. Spotkania grupy odbywają się
w soboty, w bazie LWOPR.
Poza głównymi zadaniami ratowniczymi LWOPR podejmuje się zabezpieczania odbywających się nad Jeziorem
Zegrzyńskim imprez sportowych i rekreacyjnych, organizowania szkoleń pozwalających zdobyć uprawnienia ratownicze, motorowodne i Kwalifikowanej
MK
Pierwszej Pomocy.

Sezon wakacyjny nad Jeziorem Zegrzyńskim już się rozpoczął. Jakość
wody na strzeżonych kąpieliskach
w Serocku, Wieliszewie oraz Nieporęcie regularnie sprawdzana jest
przez Państwowego Powiatowego

Fot. Kinga Czerwińska

J

ak ważną i trudną misję pełnią członkowie Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego wie chyba każdy, kto choć raz widział ich w akcji. Powiat
wspiera działalność Legionowskiego
WOPR przeznaczając w tym roku 85 000
zł, w ubiegłym – 87 000 zł. Dzięki tym
środkom pracujący społecznie ratownicy
mogli poświęcić się zapewnieniu bezpieczeństwa osobom przebywającym nad Jeziorem Zegrzyńskim. Umowa pomiędzy
Powiatem i LWOPR uwzględniała również
monitoring wód tego akwenu pod względem zagrożeń wynikających z zanieczyszczenia biologicznego i chemicznego. Dzięki tej współpracy w obowiązkach
ratowników jest także usuwanie statków

wawcza. Tworzą ją ratownicy z najwyższymi umiejętnościami i uprawnieniami.
Działa przez cały rok, latem - 24H. Do zadań grupy należy ratownictwo medyczne, techniczne i poszukiwania podwodne, natomiast zimą - ratownictwo lodowe.
W 2012 r. przy LWOPR utworzono Młodzieżową Grupę Ratownictwa Wodnego,
w czym duży udział miał Powiat Legionowski. Nasz samorząd udzielił dofinansowanie, które pozwoliło rozpocząć działalność.
Młodzież bierze udział w zabezpieczeniach

Jezioro Zegrzyńskie to wymarzone miejsce do aktywnego, jak i całkiem leniwego
wypoczynku nad wodą

Inspektora Sanitarnego w Legionowie.
Nad bezpieczeństwem wypoczywających czuwają ratownicy Legionowskiego WOPR.

Tramwaj wodny

jego uroków z perspektywy wody.
Z początkiem maja uruchomiono rejsy tramwajem wodnym po Jeziorze Zegrzyńskim. Powiat Legionowski od lat
partneruje tej inicjatywie.
AMZ

Zupełnie inne spojrzenie na atuty
przyrodnicze powiatu daje podziwianie

Izabela Kownacka

wiceprzewodnicząca Komisji Rozwoju
Rady Powiatu w Legionowie,
prezes Stowarzyszenia eMka
Wakacje to świetny czas, aby wybrać się na piesze lub rowerowe wędrówki odkrywając uroki naszego regionu. Zachęcam, by wyruszyć na marszruty trasami
Szlaku Polski Walczącej, oddanego do użytku przez Powiat Legionowski w 2014 r.
Trzy trasy, o łącznej długości ponad 140 km, dostosowane są do potrzeb turystów. Wyposażono je w czytelne tablice kierunkowe oraz opisy miejsc, a także w elektroniczną mapę dostępną na urządzenia mobilne. Dodatkową atrakcją jest specjalna odznaka, którą można zdobyć pokonując określone odcinki
szlaku.

społeczność/środowisko

Informator Powiatu Legionowskiego

Kurier

5

Segregujesz – zyskujesz
Podnoszenie świadomości ekologicznej, kształtowanie
właściwych nawyków oraz promowanie segregowania
odpadów to główne cele pierwszej edycji konkursu
ekologicznego „Myśl globalnie, działaj lokalnie. Segregujesz
– zyskujesz”, zorganizowanego przez Powiat Legionowski.

Z

adanie konkursowe, jakie młodzieży szkolnej i przedszkolakom z prowadzonych przez Powiat placówek
wyznaczyli organizatorzy, polegało na
zebraniu jak największej ilości segregowanych odpadów komunalnych, podzielonych na trzy kategorie: makulatura, baterie oraz plastikowe nakrętki.
Konkurs trwał od końca października ubiegłego roku do połowy kwietnia br.
Wzięło w nim udział 18 uczniów, którzy
pod opieką wychowawców zebrali łącznie
2389 kg makulatury, blisko 100 kg baterii oraz prawie 200 kg nakrętek.

Podczas czerwcowej sesji Rady Powiatu laureatom wręczono nagrody rzeczowe
oraz dyplomy. W kategorii najlepsza placówka oświatowa nagrodzono trzy szkoły, w których, w przeliczeniu na jednego
ucznia, uzbierano najwięcej odpadów segregowanych. Wyróżniono również najlepszych uczniów, którzy przynieśli najwięcej makulatury, baterii oraz plastikowych
nakrętek. Nauczyciele angażujący się oraz
koordynujący przebieg konkursu, dzięki
którym dana placówka zgromadziła najwięcej odpadów, zostali nagrodzeni w kategorii najlepszy opiekun.
AMZ

Laureaci konkursu wiedzą, że selektywna zbiórka odpadów to nie tylko szansa na nagrodę, ale przede wszystkim działanie
mające nieocenione znaczenie dla ochrony środowiska naturalnego

Wyróżnieni społecznie odpowiedzialni
Prezentujemy profile instytucji oraz sylwetki osób, które zostały wyróżnione w plebiscycie „Odpowiedzialni
Społecznie 2018”, organizowanym przez Powiatowe Centrum Integracji Społecznej.
Kategoria Przedsiębiorca
Odpowiedzialny Społecznie

Bońkowski Consulting
Krzysztof Bońkowski
Jednym z działań przedsiębiorstwa są bezpłatne
usługi doradcze i analityczne dla mieszkańców
naszego powiatu, głównie dla tzw. grup
defaworyzowanych, aby pomóc im np.
w założeniu działalności gospodarczej.
Firma jest aktywnym członkiem Lokalnej Grupy Działania „Zalew Zegrzyński”,
realnie wpływa na rozwój regionu przekazując wiedzę i informacje odnośnie dotacji
unijnych na bezpłatnych spotkania oraz
zwiększanie świadomości w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej na terenie naszego powiatu.
„KoMaTax” Usługi Księgowe Mariola Koziatka
Oprócz swojej podstawowej działalności firma
prowadzi różne aktywności edukacyjne, głównie na rzecz pracowników oraz klientów
w zakresie finansów, prawa podatkowego
i etyki biznesu. Firma włącza się w działalność charytatywną na terenie Legionowa:
Szlachetna Paczka, Wolontariat Legionowo. W roku 2017 otrzymała status Lidera

Legionowskiego Rynku Pracy z uwagi na
udaną współpracę z Powiatowym Urzędem Pracy w Legionowie.
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „Legionowo” Sp. z o.o.
Wyróżnione za współpracę z Centrum Integracji Społecznej w zakresie praktyk dla osób wykluczonych
społecznie i za udział w partnerstwie na
rzecz wykluczania społecznego na terenie powiatu legionowskiego.

Kategoria Instytucja
Odpowiedzialna Społecznie

Przedszkole
Miejskie nr 12 im.
Króla Maciusia
w Legionowie
Dyrekcja przedszkola stawia na podnoszenie kwalifikacji swoich opiekunów, kadry
nauczycielskiej oraz pracowników kuchni. Zdobytą wiedzą dzielą się, poprzez spotkania i wykłady, z nauczycielami innych
placówek przedszkolnych oraz z rodzicami. Przedszkole realizuje projekty we
współpracy z innymi instytucjami oświatowymi oraz włącza się działania charytatywne na terenie powiatu legionowskiego.

Żłobek Miejski „Motylkowy Świat” Pracownicy żłobka, to grupa wykwalifikowanych osób
oddanych swojej pracy
oraz otwartych na samodoskonalenie. Placówka otrzymała
wiele certyfikatów i odznaczeń świadczących o wysokiej jakości jej pracy.
Żłobek jest miejscem które mocno integruje i angażuje pracowników oraz rodziców w przeróżne działania charytatywne i z zakresu wolontariatu.

Katarzyna Ostrowska
Pracuje w Powiatowym
Centrum Pomocy Rodzinie jako koordynator rodzinnej pieczy zastępczej. Angażuje się
w pomoc osobom wykluczonym społecznie, które mają mniejsze szanse
i możliwości w zakresie umiejętności
życia w społeczeństwie. Swoją postawą
i zaangażowaniem w sprawy ludzkie
daje przykład innym, często włączając
się w rozwiązywanie sytuacji trudnych
oraz biorąc udział w akcjach charytatywnych.
OPRAC. AMZ

Najstarszy w Polsce modrzew europejski został zlokalizowany na
terenie parku przy Pałacu w Jabłonnie. Drzewo ma ponad 240 lat.

N
Monumentalny modrzew rosnący
w jabłonowskim pałacowym parku
przeżył i pamięta burzliwe dzieje
Polski – jest żywym świadkiem
naszej historii

W ramach projektu finansowanego przez Ministerstwo Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej podopieczni Powiatowego Centrum
Pomocy Społecznej w Legionowie skorzystali z kolejnych zajęć
podnoszących ich pozycję na ryku pracy. Tym razem warsztaty
dotyczyły zalet coachingu.

Kategoria Pracownik
Odpowiedzialny Społecznie

Najstarszy modrzew europejski
rośnie w Jabłonnie
a terenie powiatu legionowskiego, pomiędzy wjazdem do pałacu w Jabłonnie, a głównym jego
budynkiem, rośnie najstarszy w Polsce modrzew europejski. Drzewo
ma 29 m wysokości, a jego obwód liczy 3,81 m. Nasz modrzew jest prawem chronionym pomnikiem przyrody. Na terenie parku w Jabłonnie
rośnie w sumie 57 drzew pomnikowych, np. glediczia trójcierniowa, topole białe, graby zwyczajne, wiązy szypułkowe, jesiony wyniosłe. Wszystko
wskazuje, że jabłonowski modrzew

Trener dla Powiatowego CIS

europejski został posadzony w tym samym czasie, kiedy był budowany pałac wraz z otaczającym go parkiem.
Znaczy to, że drzewo pamięta czasy
Stanisława Poniatowskiego. Zapewne było posadzone zgodnie z planem
Szymona Bogumiła Zuga, włoskiego
architekta, który – oprócz parku w Jabłonnie – projektował kościół Świętej
Trójcy w Warszawie i Browar na Solcu.
Zapraszamy do odwiedzania parku w Jabłonnie, a w nim – najstarszego w Polsce modrzewia europejskiego.
MK

Coaching to relatywnie nowe narzędzie w sztuce rozwoju osobistego –
umiejętnie wykorzystywany może pomóc w realizacji założonych celów
poprzez m.in. ujawnienie często ukrytych zdolności i kompetencji człowieka

O

soby będące pod opieką Powiatowego Centrum Pomocy Społecznej w Legionowie wzieły
udział w zajęciach warsztatowych dotyczących coachingu. Podczas zajęć zarówno w teorii, jak i w praktyce mogli
poznać zalety tej formy wsparcia. Okazało się, że coaching może zaoferować
wiele - na przykład być źródłem dodatkowej wewnętrznej energii, podnosić motywację, poprawiać poczucie
własnej wartości, dawać siłę, wsparcie i pewność siebie. To cechy niekiedy decydujące na rynku pracy o znalezieniu upragnionego zatrudnienia.
Szkolenie odbyło się w Centrum Komunikacyjnym w Legionowie. Zajęcia
dotyczące coachingu są częścią dużego

projektu realizowanego za pieniądze
Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Celem jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.
W ramach projektu odbywają się treningi interpersonalne i kompetencji
społecznych. Uczestnicy spotykają się
z doradcami zawodowymi, pośrednikami pracy, biorą udział w zajęciach
terapeutycznych. Interesującą inicjatywą jest pomysł, aby podopieczni powiatowego CIS zorganizowali własny,
autorski projekt wolontariacki, w którym również oni będą nieśli pomoc potrzebującym.
MK

Dorota Wróbel–Górecka

Dyrektor Powiatowego Centrum Integracji
Społecznej w Legionowie
Coaching to narzędzie wykorzystywane przez duży biznes, głównie korzystają z niego osoby aktywne zawodowo, które inwestują w swój rozwój. My
postanowiliśmy wykorzystać ten model do pracy z uczestnikami CIS, aby
dać im bodziec rozwojowy do wejścia na rynek pracy. To nieszablonowe podejście do coachingu okazało się trafione i warto, aby na stałe znalazło się
w ofercie CIS, jako jedno z działań w ramach reintegracji społecznej.

Kurier

6

edukacja/kultura

Informator Powiatu Legionowskiego

Rozumiejąc świat – podsumowanie projektu
Podsumowanie projektu „Pomóż mi zrozumieć świat - rozwijanie kompetencji kluczowych oraz wspieranie rozwoju deficytowych sfer u uczniów
niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi uczęszczających
do Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie” odbyło się 17 czerwca w budynku szkoły.

W

śród zaproszonych gości znaleźli się członkowie zarządu Powiatu, przedstawiciele Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów
Unijnych, powiatowych i gminnych instytucji edukacyjnych, jednostek organizacyjnych Powiatu i Miasta Legionowo, nauczyciele oraz uczniowie, a także osoby
odpowiedzialne za koordynację i realizację projektu.
Na wstępie dyrektor PZSiPS Ewa Lewicka przywitała zgromadzonych, a wszyscy
zaangażowani w realizację projektu otrzymali podziękowania oraz pamiątkowe dyplomy. Następnie zaprezentowano film
o placówce pt. „Droga do samodzielności”. Kolejnym punktem programu był
pokaz umiejętności, które uczniowie nabyli uczestnicząc we wspomagających zajęciach dodatkowych, rozwijających ich

zainteresowania. Zebrani podziwiali m.in.
pokazy taneczne, prezentację doświadczeń chemicznych oraz uczestniczyli
w krótkiej lekcji języka angielskiego.
Projekt, współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach poddziałania 10.1.1 „Edukacja
ogólna (w tym w szkołach zawodowych)”
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, rozpoczął się w sierpniu
2017 roku, a jego realizacja dobiegnie
końca 31 lipca. Obejmował wszystkie
szczeble edukacji od przedszkola aż po
szkołę przysposabiającą do pracy.
Podczas realizacji projektu 150
uczniów PZSiPS w Legionowie w wieku
Zaskakujący pokaz doświadczeń chemicznych zaprezentowali uczniowie
starszych klas PZSiPS

Nie tylko palcem po mapie

fot. GOK Nieporęt

W gminie Nieporęt od połowy marca do końca maja działał Klub Młodego Podróżnika. Bezpłatne zajęcia dla dzieci
z terenu całego powiatu odbywały się w nieporęckim Gminnym Ośrodku Kultury oraz jego pięciu filiach.

Młodzi podróżnicy wybrali się na wycieczkę do Centrum Wielokulturowego
w Warszawie, gdzie mieli okazję osobiście poznać Afrykańczyków, ich kraje,
a także wziąć udział w warsztatach nauki języka arabskiego

W

Nieporęcie, Beniaminowie,
Kątach Węgierskich, Stanisławowie Drugim, Wólce Radzymińskiej i Zegrzu zrealizowano po
sześć spotkań, każde o innej tematyce.

Uczestniczące w nich dzieci odbyły wirtualną podróż dookoła świata, odwiedzając Australię, Afrykę, Indie, Tajlandię oraz Dominikanę. Do tej ostatniej
dotarły szlakiem Krzysztofa Kolumba.

Prowadzącą zajęcia była Beata Dubaniewicz - podróżniczka i pilot wycieczek,
która podczas spotkań opowiadała dzieciom o swoich wrażeniach i przygodach
z egzotycznych wojaży. Każdemu spotkaniu, poświęconemu innemu regionowi lub krajowi, towarzyszyły pokazy slajdów, a opowieści urozmaicały rekwizyty
– pamiątki z wypraw.
Misją Klubu Młodego Podróżnika
było wzbudzenie w uczestnikach zainteresowania światem, jego zróżnicowaną kulturą, obyczajowością i bogactwem geograficznym. Sądząc po
frekwencji, cel został osiągnięty. W spotkaniach klubu wzięło udział ponad
140 dzieci, a każde z nich otrzymało legitymację, do której zbierało naklejki. Nagrodą za wspólne podróżowanie był okolicznościowy dyplom oraz upominki.

od 7 do 24 lat skorzystało z możliwości rozwijania kompetencji kluczowych
oraz cyfrowych. Wszystkie zajęcia dostosowane były do oczekiwań i możliwości
uczniów, pozwalały rozwijać ich talenty
oraz uczyły motywacji do podejmowania
wyzwań. Ponadto 43 nauczycieli z placówki uczestniczyło w studiach podyplomowych, szkoleniach lub superwizjach.
Wartość całego projektu to blisko
620 tys. zł z czego dofinansowanie wyniosło ponad 588 tys. zł. Uroczyste podsumowanie było okazją do przybliżenia
założeń i celów projektu oraz zaprezentowania jego efektów.
AMZ

Rzeczpospolita
Polska

Powiat
Legionowski

Uczniowie rozpoczęli
wakacje

Zakończył się kolejny rok szkolny, rozpoczęły upragnione wakacje.
Uroczystości rozdania nominacji do kolejnych klas oraz pożegnania
absolwentów odbyły się 19 czerwca br. w placówkach w całej Polsce.

W

sezonie 2018/19, w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Legionowski, rok szkolny zakończyło 1168
uczniów. W tej liczbie 322 to absolwenci
ostatnich klas. Powiat jest organem prowadzącym dla 4 placówek. W Powiatowym Zespole Szkół Ogólnokształcących
w Legionowie rok szkolny zakończyło
613 uczniów (w tym 137 absolwentów
liceum i 91 – gimnazjum), 222 – w Powiatowym Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Legionowie (w tym 62 absolwentów), 178 - w Powiatowym Zespole
Szkół Ponadgimnazjalnych w Serocku

(w tym 26 absolwentów) oraz 155–
w Powiatowym Zespole Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie (w tym
32 absolwentów).
Podczas uroczystości odbywających
się w każdej z placówek podsumowano mijający rok szkolny oraz wręczono świadectwa i nagrody tym, którzy najbardziej wyróżnili się w nauce,
osiągnięciach edukacyjnych, sportowych oraz społecznych. Do szkolnych
ławek uczniowie powrócą 2 września
br. Tymczasem życzymy im udanego
i bezpiecznego wypoczynku.

OPRAC. AMZ

POWIAT LEGIONOWSKI – KULTURALNIE I NA SPORTOWO
5.07 – Kino letnie „Bohemian Rapsody”,
park w Jabłonnie, godz. 21.00
6.07 – Parkrun park w Jabłonnie,
godz. 9.00
6.07 – Potańcówka, Park Zdrowia
w Legionowie, godz. 19.00
11.07 – Kino Letnie – „Minionki rozrabiają”,
sala w legionowskim ratuszu, godz. 12.00
13.07 – Parkrun, park w Jabłonnie,
godz. 9.00
13.07 – Potańcówka, Park Zdrowia
w Legionowie, godz. 19.00
14.07 – Koncert „W rytmie tanga”,
park w Jabłonnie, godz. 17.00
18.07 – Kino Letnie – „Koń wodny”, sala
w legionowskim ratuszu, godz. 12.00
19.07 – Kino letnie „Rain Man”,
park w Jabłonnie, godz. 21.00
20.07 – Parkrun, park w Jabłonnie,
godz. 9.00
20.07 – Potańcówka, Park Zdrowia
w Legionowie, godz. 19.00
21.07 – Fontanna Muzyki, Rynek
w Serocku, godz. 18.00
25.07 – Kino Letnie – „Kubo i dwie
struny”, sala w legionowskim ratuszu,
godz. 12.00

27.07 – Parkrun, park w Jabłonnie,
godz. 9.00
27.07 – Dyskoteka z DJ’em, Park Zdrowia
w Legionowie, godz. 19.00
1.08 – Kino letnie „Kamienie na Szaniec”,
park w Jabłonnie, godz. 21.00
3.08 – Parkrun, park w Jabłonnie,
godz. 9.00
3.08 – Potańcówka, Park Zdrowia
w Legionowie, godz. 19.00
4.08 – 5. Ultramaraton Powstańca,
gmina Wieliszew, godz. 6.30
10.08 – Parkrun, park w Jabłonnie,
godz. 9.00
10.08 – Potańcówka, Park Zdrowia
w Legionowie, godz. 19.00
11.08 – Festiwal Organowy – kościół
w Janówku Pierwszym, godz. 12.00
11.08 – Koncert „Akustycznie
i klimatycznie”, park w Jabłonnie,
godz. 17.00
11.08 – Fontanna Muzyki, Rynek
w Serocku, godz. 18.00
14.08 – Kino letnie „Green Book”,
park w Jabłonnie, godz. 21.00
15.08 – Święto Chotomowa
– teren przy kościele

15.08 – Festiwal Organowy – kościół
w Stanisławowie Pierwszym,
godz. 13.00
17.08 – Parkrun, park w Jabłonnie,
godz. 9.00
17.08 – Potańcówka, Park Zdrowia
w Legionowie, godz. 19.00
18.08 – Festiwal Organowy, kościół
w Wieliszewie, godz. 13.00
24.08 – Parkrun, park w Jabłonnie,
godz. 9.00
24.08 – Potańcówka, Park Zdrowia
w Legionowie, godz. 19.00
25.08 – Koncert „Jazz, latino,
country, ciepłe rytmy dobre
na wszystko”, park w Jabłonnie,
godz. 17.00
25.08 – Fontanna Muzyki,
Rynek w Serocku, godz. 18.00
25.08 – Kino letnie „Lala Land”,
park w Jabłonnie, godz. 20.00
31.08 – Parkrun, park w Jabłonnie,
godz. 9.00
31.08 – Dyskoteka z DJ’em, Park Zdrowia
w Legionowie, godz. 19.00

W PZSP w Serocku zakończenie roku szkolnego
zbiegło się w czasie z jubileuszem 50-lecia
działalności

Agnieszka Powała

dyrektor Szkoły Podstawowej w Józefowie
Z okazji zakończenia roku szkolnego serdecznie gratuluję wszystkim
uczniom postępów w nauce oraz promocji do następnej klasy. Nauczycielom i pracownikom oświaty serdecznie dziękuję za wysiłek włożony
w kształcenie i wychowanie młodego pokolenia. Wszystkim życzę dobrego wypoczynku w czasie wakacji. Drodzy uczniowie pamiętajcie o własnym bezpieczeństwie. Korzystajcie z czasu wolnego rozważnie, abyście
zdrowi i wypoczęci wrócili we wrześniu do szkoły.

MK
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Jubileuszowe Teatralia

Organizowany przez fundację „Czas Kultury” Festiwal Teatrów Amatorskich „Teatralia” odbył się po raz piąty. Spektakle wystawiono na scenie sali widowiskowej
legionowskiego ratusza.

P

odczas jubileuszowego 5. Ogólnopolskiego Festiwalu Teatrów Amatorskich „Teatralia” zaprezentowało
się siedem grup. Poza konkursem wystąpił „Teatr 13” z jednym ze swoich najlepszych przedstawień pt. „Antygona w Nowym Yorku”. Wśród grup, które wzięły
udział w przeglądzie, na szczególne wyróżnienie publiczności zasłużył spektakl
„Księżniczka” w wykonaniu grupy „The
Mask” z Bielska Podlaskiego.
Ponieważ założeniem „Teatraliów”
jest umożliwienie teatrom amatorskim

zaprezentowania efektów ciężkiej aktorskiej i reżyserskiej pracy, klasyfikacja schodzi na dalszy plan. To impreza,
w której wszyscy uczestnicy mogą czuć
się zwycięzcami. Panuje na niej rodzinna
atmosfera. Młodzi artyści zamiast konkurować, wspierają się nawzajem.
Wydarzenie objął patronatem starosta
Robert Wróbel. Część nagród ufundował
Powiat Legionowski.
MK

Krzysztof Suchecki

grupa teatralna Indygo, laureat Nagrody Aktorskiej „Teatralia”
Moją przygodę z aktorstwem zacząłem w wieku 16 lat, chociaż już od przedszkola lubiłem występować w różnego rodzaju przedstawieniach. Od zawsze interesowały mnie występy na scenie i sam chciałem tego doświadczać. W 2015 r.
trafiłem do „Teatru 13” w Legionowie, w którym zyskałem wiele nowych umiejętności. Poznałem prawdziwego siebie oraz wspaniałych ludzi, z którymi łączy mnie pasja. Na tegorocznych Teatraliach razem z moją grupą wystawiliśmy
spektakl, pt. „Folwark Zwierzęcy” na podstawie książki George’a Orwella. Myślę, że dzięki festiwalowi każdy zyskał nowe doświadczenie, spędził miło czas na
oglądaniu efektów pracy innych grup oraz mógł zaprezentować samego siebie.

„Teatralia” to mix ciężkiej pracy z młodzieńczym entuzjazmem. Być może część z tych aktorów już wkrótce zagości
na profesjonalnych scenach

Kultura może być
Cool
By udowodnić tę tezę, grupa uczniów i nauczycieli ze Szkoły
Podstawowej i Liceum Ogólnokształcącego Sapere Aude
w Rajszewie zaprosiła lokalnych artystów, instruktorów
i literatów do udziału w projekcie Festival COOLtura.

M

ieszkańcy powiatu mieli okazję obcować z różnymi obliczami sztuki, w nietypowy sposób
łącząc zabawę z wszelkimi przejawami artystycznej ekspresji. Wydarzenie było częścią projektu edukacyjnego, zainicjowanego w ubiegłym roku.
Na odwiedzających pałac czekało wiele atrakcji – prelekcje o historii sztuki

Grzegorz
Kubalski

członek zarządu Powiatu

i literatury, wernisaże, koncerty, pokazy oraz warsztaty taneczne, malarskie,
fotograficzne, muzyczne i ceramiczne.
Atrakcją na koniec było Silent Disco.
Festival COOLtura honorowym patronatem objął Starosta Legionowski
Robert Wróbel.
OPRAC. AMZ

Dzięki bezprzewodowym słuchawkom uczestnicy Silent Disco mogli bawić się
bez hałasu towarzyszącemu zazwyczaj dyskotece. Ta formuła spotkała się
z entuzjazmem odbiorców

Jerzy Szaniawski w roli głównej

F

estiwal zainaugurowano w Wąwozie Szaniawskiego w Zegrzynku,
czyli miejscu gdzie pisarz urodził
się i mieszkał. W pobliżu ruin dworku
rodziny Szaniawskich teksty Samotnika z Zegrzynka czytali aktor Artur Żmijewski oraz Walentyna Janiszewska.
Lekturze miniatur literackich towarzyszyły postacie z dramatów Szaniawskiego, wykreowane przez uczestników Teatru Form Niewymyślnych oraz
uczniowie Szkoły im. Jerzego Szaniawskiego z Jadwisina. Oprawę muzyczną
zapewnił Andrzej Borowik.

Fot. MOK Legionowo

Za nami druga edycja, organizowanego przez Miejski Ośrodek Kultury w Legionowie, Festiwalu
Jerzego Szaniawskiego, który jest ukłonem dla pracy oraz osiągnięć jednego z najlepszych pisarzy
i dramaturgów. Wydarzeniu patronował starosta legionowski.

Jednym z wydarzeń Festiwalu Szaniawskiego było plenerowe czytanie utworów pisarza przez aktora Artura Żmijewskiego
oraz Walentynę Janiszewską

Kultura nie może sprowadzać się do
zakurzonych, pustych sal instytucji
kultury. Jej żywotność wynika z zaangażowania odbiorców. Uczniowie
rajszewskich szkół Sapere Aude pokazali, że takie spojrzenie jest im bliskie, że potrafią pracować zespołowo, a wreszcie – że chcą coś zrobić
dla wspólnoty, której są częścią.

Festiwal miał też drugą odsłonę
w sali widowiskowej legionowskiego
ratusza, gdzie aktor Wojciech Pszoniak czytał wybrane „Opowiadania
Profesora Tutki” Jerzego Szaniawskiego.
Festiwal był także okazją do rozstrzygnięcia konkursu plastycznego
„Teatr Szaniawskiego”.
MOK/OPRAC. KB

Anna Gajewska

radna Rady Powiatu w Legionowie
Możemy poszczycić się wieloma wybitnymi postaciami, które żyły i tworzyły na terenie naszego powiatu. Wspaniały pisarz i felietonista Jerzy
Szaniawski jest jedną z nich. Uważam, że to doskonała inicjatywa, aby
przybliżać mieszkańcom jego sylwetkę oraz dorobek, a tym samym chronić je przed zapomnieniem.
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Reprezentacja Powiatu w Złotej Grupie
Podczas największego na kontynencie turnieju piłkarskiego Pfingst Cup w Dusseldorfie Legionki – młodzieżowa reprezentacja
Powiatu Legionowskiego wywalczyła miejsce w Złotej Grupie – wśród najlepszych drużyn europejskich trenujących młodych
adeptów piłki nożnej.

Mariusz
Śledziewski

Radny Rady Powiatu
w Legionowie

Start reprezentacji Powiatu Legionowskiego w największym na kontynencie turnieju młodzieżowym będzie procentował w przyszłości. Nabyte doświadczenie jest
w sporcie trudne do przecenienia

U

działem w największym w Europie turnieju piłkarskim dla dzieci
Pfingst Cup, rozgrywanym w okolicach niemieckiego Dusseldorfu, zainaugurowała swoją działalność reprezentacja Powiatu Legionowskiego
w rocznikach 2008 i 2010. Wydarzenie
było sprawdzianem umiejętności, który
wypadł nad wyraz pozytywnie. Nasi młodzi reprezentanci wywalczyli miejsce
w Złotej Grupie, gdzie znalazły się jedne z najlepszych klubów europejskich

trenujących drużyny dziecięce i młodzieżowe. W Pfingst Cup wystartowały takie
tuzy, jak Juventus Turyn, Inter Mediolan,
AC Milan, Galatasaray Stambuł, Bayer
04 Leverkusen, FC Schalke 04, PSV Eindhoven, Lokomotiv Moskwa, Deportivo La Coruna… W sumie udział wzięło
240 zespołów z rocznika 2010 i ponad
180 – z rocznika 2008.
Tylko jednej bramki zabrakło naszym Legionkom z rocznika 2010 do

„piłkarskiego nieba”, czyli znalezienia się
w Grupie Championship. Jednak z awansu do Grupy Złotej cieszymy się jak z mistrzostwa. Dla naszych młodych piłkarzy
największy w Europie turniej był pierwszym tego typu doświadczeniem. Dlatego nie spodziewaliśmy się aż tak dobrego wyniku sportowego. Podczas Pfingst
Cup w Dusseldorfie Legionki z rocznika
2010 wygrały 7 spotkań, 3 mecze przegrały strzelając w sumie 19 goli, 7 bramek tracąc.

Nasza reprezentacja z rocznika 2008
nie miała tyle szczęścia. W trakcie turnieju zaliczyła 1 zwycięstwo, 4 remisy i 4 przegrane. Strzeliła 8 goli, straciła
17 bramek.
Pomysł powołania reprezentacji Powiatu Legionowskiego powstał w wyniku analizy cyklicznych rozgrywek Piłkarskiej
Ligi Powiatu Legionowskiego organizowanych przez starostwo od 2016 roku.
Ten projekt rozwija się niezwykle dynamicznie. Doskonale sprawdza się formuła

Powołanie reprezentacji stwarza nowe możliwości rozwoju dla najlepszych zawodników ze wszystkich
klubów szkolących młodzież w naszym powiecie. Udział w turnieju był
dla wszystkich uczestników wielkim przeżyciem. Umożliwił skonfrontowanie umiejętności w rywalizacji z rówieśnikami trenującymi
w innych europejskich klubach. Jako osoba bezpośrednio zaangażowana w ten projekt uważam, że było to
potrzebne i ważne doświadczenie pokazujące ogromny potencjał naszych
zawodników. Jestem dumny z postawy, jaką zademonstrowała nasza reprezentacja. Chłopcy pokazali wielkie serce do gry, ale również wysoki
poziom sportowy. To pozwoliło nam
osiągnąć wyniki znacznie przekraczające oczekiwania.
umożliwiająca grę wszystkim zawodnikom, bez względu na aktualnie posiadane umiejętności.
Kolejną okazją do wykorzystania wysokiej formy reprezentacji Powiatu Legionowskiego będzie międzynarodowy
turniej Twin Cities Serock Cup, który odbędzie się 7-8 września 2019 r. Już dzisiaj zapraszamy do Serocka na to wielkie
piłkarskie święto.
MK/MŚ

SP Łajski najlepsza na Mazowszu
Najlepszą drużyną unihokeja na Mazowszu w kategorii chłopców
okazała się reprezentacja Szkoły Podstawowej w Łajskach, dzięki
czemu to my broniliśmy honoru naszego województwa podczas
rozegranego w Elblągu turnieju ogólnopolskiego.

U

nihokejowa reprezentacja Szkoły
Podstawowej w Łajskach wygrała finałowy turniej Mazowieckich
Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Milanówku. Tym samym nasi zawodnicy zakwalifikowali się do ogólnopolskich mistrzostw, które odbyły się w Elblągu.
Podczas turnieju w Milanówku unihokeiści z Łajsk pokonali wszystkich rywali.
Zdobyli aż 19 bramek tracąc jedynie 8, co
pokazuje siłę drużyny zarówno w ataku,
jak i w obronie. Trener Aleksander Miętek nie krył satysfakcji wywołanej wynikami wielomiesięcznej ciężkiej pracy na
treningach. Po drodze do tego sukcesu SP
Łajski zwyciężyły w eliminacjach – gminnych, powiatowych i międzypowiatowych.
Dzięki złotemu medalowi na Mazowszu reprezentacja Szkoły Podstawowej
w Łajskach pojechała na odbywające się
w dniach 8-9 czerwca br. X mistrzostwa

Polski Szkół Ponadpodstawowych, XV
Ogólnopolskie Igrzyska Młodzieży Szkolnej rozgrywane w ramach XXVI Międzynarodowego Festiwalu Unihokeja Dzieci
i Młodzieży o puchar Bałtyku. W imprezie wzięło udział ponad 1300 zawodniczek i zawodników z Polski i zagranicy. To
największe tego typu wydarzenie w Europie. Wzięło w nim dotychczas udział ok.
24 tys. uczestników.
Reprezentacja Szkoły Podstawowej w Łajskach zajęła 6. lokatę , co jest
świetnym wynikiem zważywszy małe doświadczenie naszych zawodników
na imprezach ogólnopolskich. Unihokej
w powiecie legionowskim rozwija się coraz prężniej. W planach jest powołanie zawodów na wzór Piłkarskiej Ligi Powiatu
Legionowskiego.
MK

Unihokej dostarcza emocji zarówno widzom, jak i zawodnikom. Stąd coraz większa popularność tej dyscypliny w Polsce
i na świecie
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