Dla nas najważniejszy jest standard
obsługi pacjentów i zakończony remont
pozwolił go znacząco podnieść.
Cieszę się, że powiat traktuje potrzeby
służby zdrowia priorytetowo.
DOROTA GLINICKA,
Prezes NZOZ „Legionowo”
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Zmiany „na górce”

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Legionowo” dzięki remontowi rozpoczął obsługę pacjentów w nowych
pomieszczeniach z wykorzystaniem wielu udogodnień. Powiat jeszcze w tym roku chce również zagospodarować
teren wokół budynku.
Rejestracja

Dotychczasową, zamkniętą rejestrację zastąpiła otwarta. Teraz odbywa się
ona przy przestronnej ladzie, na czterech stanowiskach. Obsługa telefoniczna została wydzielona, dzięki czemu łatwiej komunikujemy się z przychodnią
dzwoniąc na infolinię. Nowa organizacja rejestracji pozwoliła na oddzielne
przyjmowania dzieci zdrowych i chorych. Takie rozwiązanie pozwala uniknąć zarażeń. Dla dzieci zdrowych zostało
wydzielone pomieszczenie z osobną rejestracją, gabinetami lekarskimi i szczepień oraz salą rehabilitacji.

Winda

Pacjenci NZOZ „Legionowo” od 23 maja mogą korzystać z nowoczesnej, komfortowej przestrzeni rejestracyjnej
i gabinetów lekarskich. Starosta Robert Wróbel podczas uroczystego otwarcia poinformował, że jeszcze w tym roku
powiat chce zagospodarować teren wokół przychodni. Uroczystego otwarcia dokonali wspólnie (od lewej):
pan Kazimierz Weremiej (pacjent przychodni), Dorota Glinicka – prezes NZOZ „Legionowo”, Marcin Feliga
– przewodniczący komisji rodziny, zdrowia i spraw społecznych oraz starosta Robert Wróbel
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nwestycja kosztowała powiat blisko
1,5 mln zł. Dzięki tym nakładom
przychodnia stała się nowoczesną
placówką. Zmiany spowodują obniżenie kosztów utrzymania legionowskiego NZOZ-u.
– To już druga przebudowa tego
obiektu i ta – podobnie jak poprzednia

– była zadaniem bardzo trudnym. Byliśmy jednak przygotowani na to, że remont tak wiekowego budynku może
sprawić niespodzianki – powiedział
starosta Robert Wróbel. Prezes NZOZ
„Legionowo” Dorota Glinicka podziękowała władzom powiatu oraz innym
osobom i instytucjom zaangażowanym

w remont. Głos zabrał również przewodniczący komisji rodziny, zdrowia
i spraw społecznych Marcin Feliga doceniając estetykę wykonania i wyrażając nadzieję, że to nie koniec pozytywnych zmian w legionowskim NZOZ-ie,
bo te, które już się dokonały, są imponujące.

Całkiem nowym urządzeniem, jakie
pojawiło się w NZOZ „Legionowo”, jest
winda – oczywiście przystosowana do
obsługi osób niepełnosprawnych i mających kłopoty ze swobodnym poruszaniem się. Dzięki niej skomunikowane
zostały trzy poziomy budynku: piwnica, parter i piętro. To z kolei pozwoliło na najwyższym poziomie uruchomić
gabinety lekarskie, które dotychczas
musiały się skupić na parterze.

Instalacje

Remont legionowskiego NZOZ-u
znacznie wykracza poza „kosmetykę”.
Powiat zadbał, aby lepszy wygląd szedł
w parze z funkcjonalnością i ekonomią.

Ewa Królewska
Przychodnia po remoncie bardzo
mi się podoba. Zawsze jest to jakoś
estetycznie, elegancko, wygodnie
przede wszystkim dla pacjentów.
Fajnie, że coś się dzieje w starej
przychodni, tak bardzo starej jak ta.
Przychodnia zyskała nowe instalacje:
centralnego ogrzewania i wodno-kanalizacyjną.
Najwięcej oszczędności przyniesie
zastosowanie mechanicznego systemu wentylacji. Dzięki niemu ciepło będzie odzyskiwane zimą, natomiast latem
schładza wnętrza budynku. Takie rozwiązanie jest tanie i przyjazne zdrowiu.
Swój udział w modernizacji NZOZ-u
ma legionowski PEC, który nieodpłatnie założył w placówce węzeł ciepła
technologicznego. Nowe urządzenie
do nagrzewnicy również obniża koszty
i zwiększa wydajność instalacji.

Energia

NZOZ ostatnimi czasy wzbogacił się
o elektroniczny sprzęt diagnostycznomedyczny. To oczywiście zwiększa możliwości przychodni, ale jednocześnie generuje nowe potrzeby. Aby sprzęt mógł
bezawaryjnie pracować, potrzebuje zasilania w energię elektryczną o dużej
mocy. Wykonany remont zapewnia jej
dostarczenie.
MARIUSZ KRASZEWSKI

Powiatowy Dzień Strażaka
Nagrody, wyróżnienia, odznaczenia i podziękowania odbierali strażacy
z powiatu legionowskiego 21 maja podczas uroczystości
z okazji Powiatowego Dnia Strażaka.

S

amorządowcy i przedstawiciele
strażackich władz w ten symboliczny sposób podziękowali strażakom, zarówno tym zawodowym, jak
i ochotnikom, którzy na co dzień dbają
o nasze bezpieczeństwo. Oni zaś nie pozostali dłużni i obdarowali starostę Roberta Wróbla strażackim dzwonkiem
w podziękowaniu za wsparcie i dobrą
współpracę. – To niezwykle miły gest,

który sprawił mi prawdziwą przyjemność, bo wspieranie strażaków w ich misji to dla mnie zaszczyt – skomentował
prezent starosta.
Oprócz części uroczystej nie zabrakło
oczywiście dobrej zabawy. Mieszkańcy
powiatu mogli z bliska obejrzeć strażackie wozy i sprzęt, co stanowiło nie lada
atrakcję, szczególnie dla najmłodszych.
JK

Wspólnie z dorosłymi strażakami świętowali też mali ochotnicy obojga płci, którzy uczą się rzemiosła w młodzieżowych drużynach
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Statkiem po Jeziorze

Znajdujące się na terenie Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezioro Zegrzyńskie to prawdziwy
raj dla wędkarzy oraz amatorów sportów wodnych. W Serocku wycieczkowicze mają około 2-godzinną przerwę na
spacer czy odpoczynek na plaży. Trasa rejsu prowadzi fragmentem wodnego szlaku Batorego.
Statek „Zefir” wypływa o godz. 9.30
z przystani na Kanale Żerańskim w okolicy przystanku Cementownia 02. O godzinie 12.30 przybija do brzegu w Serocku, aby o 14.30 wyruszyć do Warszawy.
Rejs kończy się około godziny 17.00.
„Zefir” zabiera na pokład 110 pasażerów. Na statku dostępny jest grill oraz
bufet z ciepłymi i zimnymi napojami.
Od 30 kwietnia do 30 czerwca „Zefir”
będzie pływał w soboty, niedziele i dni
świąteczne (dodatkowy rejs 27 maja),
od 1 lipca do 31 sierpnia również
w piątki, a we wrześniu w pierwszą
i drugą sobotę i niedzielę.
Bilety można kupić w Punkcie Obsługi Pasażerów ZTM. Szczegóły na www.
ztm.waw.pl.

1 maja rozpoczął się sezon żeglugi pasażerskiej na Jeziorze Zegrzyńskim. Popularne statki –
Laguna, Albatros i Zefir – zapraszają na rejsy po szlakach wodnych. Z tafli Jeziora podziwiać
możemy zarówno okoliczne rezerwaty, jak i atrakcje turystyczne usytuowane wokół akwenu.

Statek Laguna promuje atrakcje turystyczne Powiatu Legionowskiego

„Tramwaj Wodny” Laguna

Dzięki lekkiej konstrukcji katamaranów swobodnie może przemieszczać się nawet po płyciznach Jeziora.
Wsiadając na statek w różnych miejscach akwenu, poznajemy walory okolicy – tereny okolicznych gmin a przede
wszystkim ośrodki turystyczne, hotele
i restauracje zlokalizowane nad wodą.
W sezonie 2016 projekt zakłada dwie
niezależne trasy „Tramwaju Wodnego”, na których statki pływają w soboty, niedziele i święta, kilka razy w ciągu dnia na każdej trasie, w godzinach
10-15, według stałego rozkładu kursowania, aż do 31 sierpnia. W miesiącach wakacyjnych „Tramwaj” pływać
będzie również w piątki. Pasażerowie
mogą wysiadać na poszczególnych

przystankach, gdzie na swoje specjały
kulinarne zapraszają obiekty biorące
udział w projekcie lub poznać całą trasę podziwiając uroki Jeziora.
Jedna z tras rejsów będzie zlokalizowana ściśle wokół Jeziora Zegrzyńskiego pomiędzy molo na „Dzikiej Plaży”
w Nieporęcie, Hotelem 500 w Zegrzu
Płd., Kompleksem Nieporęt-Pilawa.
Druga trasa natomiast prowadzić będzie z Kompleksu Nieporęt-Pilawa, następnie molo na „Dzikiej Plaży”, Ośrodek Allianz i Ośrodek Promenada.
Stałe rejsy „Tramwaju Wodnego Laguna” możliwe są dzięki wspólnemu działaniu Starosty Legionowskiego, Wójta
Gminy Nieporęt, Hotelu 500, Ośrodków
Promenada i Allianz oraz firmy Laguna.
Współpraca podmiotów wspierających

„Albatros”

projekt umożliwia sprzedaż biletów na
rejsy w promocyjnej cenie.
Szczegółowy opis tras oraz rozkład
kursów „Tramwaju Wodnego” dostępny jest na stronie internetowej armatora www.rejsydlaciebie.pl

„Zefir”

Warto wybrać się w całodzienny rejs
 anałem Żerańskim do Serocka. W tym
K
sezonie w ramach dodatkowej atrakcji –
statek dopływa aż do zapory w Dębem.
Zapora to jedyny zrealizowany obiekt
z planowanej kaskady Bugu. W momencie otwarcia, 22 lipca 1963 roku,
był to największy tego typu obiekt na
rzece nizinnej. Elektrownia wodna
Dębe wyposażona jest w 4 turbozespoły, które mogą generować 20 MW mocy.

Uroczyście i radośnie

Spacery weekendowe Albatrosa - flagowego statku Serocka – cieszą się niezwykła popularnością. W czasie każdego rejsu przekazywana jest informacja
o historii i atrakcjach turystycznych Serocka.
W 2016 roku promowane będą dwa
produkty turystyczne: „Literacki Serock” i „Serockie Smaczki” – realizowane wspólnie z miejscowymi gospodarstwami agroturystycznymi.
Podczas wszystkich rejsów kolportowane są okolicznościowe foldery

wydane przez miasto Serock oraz mapy
i filmy promujące atrakcje Turystycznej Krainy Jeziora Zegrzyńskiego wykonane przez Stowarzyszenie na Rzecz
Promocji i Rozwoju Zalewu Zegrzyńskiego.
Rejsy spacerowe z molo w Serocku
odbywają się w soboty, niedziele i święta – czas rejsu ok. 45–60 min. Szczegóły na www.zeglugamazowiecka.pl
KATARZYNA ŚMIETANKO

Anna Gajewska

członek Zarządu Powiatu
W tym roku Zarząd Powiatu postanowił kontynuować współpracę dotyczącą statku Laguna, ponieważ rejsy nim są bardzo popularne
wśród mieszkańców naszego powiatu, jak również turystów odwiedzających nasze okolice. Rejsy
są atrakcją turystyczną, która pokazuje piękno i urok Jeziora Zegrzyńskiego. Zależy nam na pokazaniu
uroków naszego powiatu, a współpraca ze statkiem Laguna jest jednym z elementów promocji. Zapraszam wszystkich do skorzystania
z rejsu i podziwiania walorów przyrodniczych okolic Jeziora, tym razem nie od strony lądu, lecz wody.
Naprawdę warto.

Święto wieliszewskich
strażaków
Obchody święta strażaków gminy Wieliszew odbyły się w sobotę,
7 maja, w Janówku Pierwszym. Powiat Legionowski był
reprezentowany przez wiceprzewodniczącego rady Mirosława Kado.

Jubileusz uchwalenia Konstytucji 3 Maja to jedno z najważniejszych świąt narodowych w naszym
kraju. W powiecie legionowskim jego obchody przebiegły zarówno w uroczystej, jak i bardziej
piknikowej atmosferze.
i radną Agnieszką Powałą. Rocznica związana z historią naszego kraju
przyniosła w Nieporęcie również gratkę dla wielbicieli historii. W Gminnym
Ośrodku Kultury można było obejrzeć
wystawę herbów.
Z kolei w stolicy powiatu Legionowie postawiono na formułę pikniku.
Wspólna zabawa w plenerze była nie
tylko uczczeniem narodowego święta,
ale także jubileuszu zdecydowanie bardziej lokalnego, bowiem 3 maja 1919
roku miastu nadano nazwę Legionowo
i w kolejnych latach obchodzi ono tego
dnia swoje urodziny.
W imieniu Powiatu Legionowskiego kwiaty pod pomnikiem w Nieporęcie złożyli
(od lewej): starosta Robert Wróbel i radni Agnieszka Powała i Wiesław Smoczyński
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Nieporęcie mieszkańcy i samorządowcy uczcili ten jubileusz Mszą świętą za Ojczyznę
i złożeniem kwiatów pod pomnikiem
ku czci żołnierzy poległych za wolność
oraz tablicą upamiętniającą żołnierzy
Armii Krajowej III Batalionu I Rejonu

„Marianowo – Brzozów” VII Obwodu „Obroża”, znajdujących się na Placu Wolności przy Urzędzie Gminy Nieporęt. W uroczystościach z ramienia
powiatu uczestniczył starosta Robert
Wróbel wraz z wiceprzewodniczącym
rady powiatu Wiesławem Smoczyńskim

W tym roku, poza oficjalnymi obchodami, mieszkańcy wzięli udział w pikniku, którego jedną z głównych atrakcji
był turniej Beef&Grill. W kulinarnych
zmaganiach wzięło udział 8 amatorskich drużyn. Ich zadaniem było przygotowanie dań z wołowiny. Powiat legionowski objął wydarzenie swoim
patronatem. Gwiazdą wieczoru był znany w kręgach disco-polo zespół Akcent.
JK

Dzień strażaka. Gospodarzem obchodów Gminnego Dnia Strażaka był wójt
Paweł Kownacki

U

roczystości rozpoczęła Msza św.
odprawiona w intencji strażaków w kościele pw. Św. Bartłomieja w Janówku Pierwszym. Po nabożeństwie obchody Gminnego Dnia
Strażaka były kontynuowane na placu im. ks. Jana Trzaskomy, gdzie odbył się strażacki apel.
Rokrocznie Dzień Strażaka staje się
okazją do wyróżnienia najbardziej zaangażowanych w służbę druhów. Nagrody wręczali m.in. wójt Paweł Kownacki i komendant legionowskich

strażaków st. bryg. Mieczysław Klimczak. Wśród wyróżnionych znaleźli
się:
• Michał Pochmara OSP Krubin –
brązowy medal za zasługi dla pożarnictwa
• Robert Waliszkiewicz – odznaka
strażaka wzorowego
• Kamil Bazga – odznaka strażaka
wzorowego
• członkowie dziecięcych i młodzieżowych drużyn pożarniczych
z Kałuszyna, Krubina i Janówka.
UGWIELISZEW/MK

inwestycje

Informator Powiatu Legionowskiego
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Budowa bez tajemnic
Mieszkańców Wólki Radzymińskiej nie zaskoczą roboty budowlane na ulicy Szkolnej w ich miejscowości. Szczegółowe
informacje na temat inwestycji uzyskali od starosty Roberta Wróbla i wójta gminy Nieporęt Macieja Mazura.

Eugeniusz Woźniakowski
przewodniczący rady gminy Nieporęt

Podczas zebrania szczegółowo została omówiona planowana inwestycja,
zaprezentowano też jej projekt techniczny. Na miejscu mieszkańcy Wólki
mieli możliwość zadawania pytań, dotyczących planu realizacji przebudowy i remontu drogi. Mamy nadzieję, że remont drogi poprawi stan bezpieczeństwa w ruchu drogowym w naszej miejscowości oraz wpłynie na wygląd i estetykę Wólki Radzymińskiej.

Sławomir Maciej Mazur
wójt gminy Nieporęt

Zrealizowaliśmy już wspólnie z powiatem kilka projektów przebudowy dróg
i myślimy o kolejnych. Cenię sobie współpracę z powiatem, ponieważ jakość
prowadzonych przez nich robót jest zawsze na wysokim poziomie. Dlatego zawsze staramy się wspierać realizowane wspólnie inwestycje środkami z budżetu gminy.
Starosta i wójt przekazali mieszkańcom Wólki Radzymińskiej szczegółowe informacje na temat inwestycji.
Roboty przy przebudowie ul. Szkolnej mają ruszyć w pierwszych dniach czerwca

N

a blisko miesiąc przed wprowadzeniem wykonawcy na budowę
starosta i wójt zaprosili mieszkańców Wólki Radzymińskiej na spotkanie informacyjne, poświęcone nadchodzącej przebudowie ulicy Szkolnej
w tej miejscowości. Powiat przy wsparciu finansowym gminy Nieporęt przebuduje około kilometrowy odcinek tej
drogi. Spotkanie odbyło się 9 maja
w szkole podstawowej w Wólce Radzymińskiej.
Mieszkańcy dowiedzieli się jaki zakres prac jest planowany, kiedy się
one rozpoczną i jakie wiążą się z tym
utrudnienia. Ponadto na projekcie przebudowy mogli sprawdzić, co zostało zaplanowane przy ich posesji i zgłosić
ostatnie wnioski o ewentualne poprawki

w planie robót. Do ich dyspozycji stawili
się naczelnik wydziału inwestycji wraz
z pracownikiem, który będzie bezpośrednio nadzorował prace. Mieli więc
okazję poznać osoby, do których podczas trwania robót mogą się zwracać
z uwagami i interwencjami.
Inwestycja obejmuje swoim zakresem prace związane z rozbiórką istniejących chodników z kostki, ulic
o nawierzchni asfaltowej i zjazdów
o nawierzchni z kostki betonowej, wykonanie nawierzchni i konstrukcji
drogi, wykonanie nawierzchni i konstrukcji chodnika, wykonanie zjazdów
bramowych, wykonanie nawierzchni
pobocza i sączków odwadniających,
wykonanie krawężników i obrzeży,
zagospodarowanie terenów zielenią

w postaci trawników, wykonanie poziomego i pionowego oznakowania drogowego. Koszt robót na odcinku 700 metrów to 640 tysięcy złotych. Nie jest
jednak wykluczone, że w porozumieniu z gminą Nieporęt powiat znajdzie
środki na zwiększenie zakresu zadania i wykonany zostanie odcinek drogi o długości kilometra.
– Od kilku lat realizujemy program,
roboczo nazwany „Bezpieczna droga do
szkoły”. Zakłada on, że w projektach
przebudowy dróg powiatowych, przebiegających przy placówkach oświatowych, kładziemy nacisk na bezpieczeństwo dzieci, które codziennie korzystają
z nich w drodze do szkoły. Ulica Szkolna
w Wólce Radzymińskiej to kolejna powiatowa inwestycja, która realizuje te

postulaty. Zawsze uwzględniamy uwagi mieszkańców, rodziców i nauczycieli, którzy najlepiej znają lokalne uwarunkowania i tym razem nie było inaczej.
– mówi starosta legionowski Robert
Wróbel. - Jak zawsze, gdy rozpoczynamy prace, zachęcam mieszkańców do
kontaktu z wydziałem inwestycji starostwa i kierownikiem budowy. Jesteśmy do dyspozycji jeśli chodzi o uwagi
i zgłoszenia wynikających w trakcie robót problemów – dodaje.
Wprowadzenie wykonawcy na budowę zaplanowano na pierwsze dni
czerwca. Zgodnie z umową roboty potrwają około trzech miesięcy i powinny
się zakończyć przed początkiem nowego roku szkolnego.
JOANNA KAJDANOWICZ

Będą nowe drogi
Powiat planuje przebudowę kolejnych ulic, aby podnieść bezpieczeństwo pieszych i kierowców.
Właśnie przystąpił do stworzenia koncepcji modernizacji dwóch dróg: łączącej Stanisławowo z Zabłociem
(gmina Serock) oraz Beniaminów z Białobrzegami (gmina Nieporęt).

P

lany są ambitne, bo projekty mają
objąć blisko 10 km powiatowych
dróg. Zgodnie z założonym planem na początek sierpnia 2016 powiatowe służby inwestycyjne mają skompletować dokumentację niezbędną do
złożenia wniosków o pozwolenie na
budowę. Będą dotyczyć remontu dwóch
dróg: 5-kilometrowego odcinka Stanisławowo-Zabłocie oraz 4,5-kilometrowego

fragmentu trasy Beniaminów-Białobrzegi. Obecnie na zlecenie legionowskiego
starostwa specjaliści przygotowują koncepcję przebudowy tych powiatowych
ulic. Zgodnie z umową propozycję mają
przedstawić w czerwcu br. Wówczas

Mariusz Rasiński
sołtys Beniaminowa

Myślę, że modernizacja drogi ucieszy na pewno wszystkich mieszkańców.
Przebudowanie drogi poprawi na pewno bezpieczeństwo, a jeszcze przy tej
inwestycji wypadałoby oświetlić zakręty przy „Forcie Beniaminów”, gdyż są
one bardzo niebezpieczne i było tam dużo groźnych wypadków. To jest moje
zdanie i wielu mieszkańców naszego sołectwa.

powiatowe służby inwestycyjne przeanalizują ją i, jeśli zajdzie taka potrzeba, wniosą do niej poprawki i zmiany.
Zatwierdzona koncepcja będzie podstawą do sporządzenia projektu budowlanego, niezbędnego do uzyskania pozwolenia na budowę.
Obie drogi biegną zarówno przez tereny otwarte, jak i zabudowane. W przypadku tych pierwszych inwestycja będzie
dotyczyła zbudowania nowej nawierzchni jezdni oraz odwodnienia powierzchniowego w grunt. Inwestor zadba również
o stworzenie bezpiecznych, utwardzonych kruszywem poboczy. W granicach
miejscowości powiat wstępnie planuje
budowę chodników, parkingów, zjazdów
na posesje oraz zatok z kostki betonowej, jak również uporządkowanie zieleni w obrębie pasa drogowego.
MK

Anna
Romanowska
sołtys Stanisławowa

Cieszymy się bardzo, że nasza droga
w Stanisławowie będzie remontowana. Jej stan obecny jest tragiczny. Dziury i łaty to ogromne zagrożenie dla użytkowników, szczególnie
w okresie opadów, kiedy łatwo można wpaść w poślizg. Kiedyś ta ulica
była drogą lokalną, a obecnie obserwujemy tu duży ruch, szczególnie
w weekendy. Chodnik, zatoczki,
parkingi i nowy asfalt podniosą bezpieczeństwo pieszych, rowerzystów
i kierowców, a także – co najważniejsze – dzieci. Wieś będzie estetyczna i uporządkowana. Dziękujemy
wszystkim zaangażowanym w ten
projekt i czekamy na jego realizację.

Zapraszamy
na otwarcie
boiska

W

yczekiwane przez uczniów
Powiatowego Zespołu
Szkół Ogólnokształcących
w Legionowie i mieszkańców miasta boisko przy szkole jest gotowe.
3 czerwca odbędzie się jego uroczyste otwarcie.
Prace przy budowie boiska dobiegły końca. Od decyzji powiatu
legionowskiego i miasta Legionowo o wspólnym finansowaniu tej
inwestycji do ukończenia robót
minął niespełna rok. Już za chwilę uczniowie i, po godzinach pracy
szkoły, pozostali mieszkańcy będą
mogli cieszyć się nowoczesnym
obiektem sportowym.
Uroczyste otwarcie boiska zaplanowano na piątek 3 czerwca. Z tej okazji odbędzie się na
nim sportowy piknik rodzinny,
na który starosta Robert Wróbel
i prezydent Roman Smogorzewski wspólnie zapraszają mieszkańców. Start imprezy o godzinie 17.
Organizatorzy zaplanowali konkursy sportowe i mini-turniej siatkówki. Do sformowania jednej
z drużyn turniejowych chcą zachęcić mieszkańców. - Zapraszamy nie tylko młodzież, ale całe rodziny. To obiekt, który ma służyć
nam wszystkim, choć w znaczącej
części będzie oczywiście wykorzystywany przez młodzież szkolną –
mówi starosta Wróbel.
JK
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Dofinansowanie dla przedszkola specjalnego
Zajęcia specjalistyczne, doposażenie sal dydaktycznych oraz dodatkowy nabór
do przedszkola specjalnego w Powiatowym Zespole Szkół i Placówek Specjalnych
w Legionowie (PZSiPS) to cele, na które powiat pozyskał ponad 400 tysięcy złotych
dotacji z UE i dołożył do nich jeszcze 100 tysięcy z własnego budżetu.

Liliana Sadowska

specjalistka alternatywnych metod
komunikacji w Powiatowym Przedszkolu Specjalnym
Znaczna grupa dzieci, które trafiają do naszej placówki, to osoby z problemami
komunikacyjnymi – nie mówią lub ich mowa jest na tyle niewyraźna, że są
niekomunikatywne. Czasami są to dzieci mówiące, które wypowiadają słowa,
ale ich mowa jest echolaliczna, czyli powtarzają zasłyszane komunikaty
bez żadnej intencji porozumiewania się. Komunikowanie się jest istotą
funkcjonowania z ludźmi. Jeżeli chcemy naszych podopiecznych przygotować
do życia w rodzinie, społeczeństwie, konieczna jest troska o to, aby potrafili
porozumiewać się poprzez wyposażenie ich w odpowiednie narzędzie. Zawsze
takie narzędzie dobieramy indywidualnie do każdego dziecka oraz jego
możliwości intelektualnych, percepcyjnych i fizycznych. Wspólnie z rodzicami
szukamy dla każdego dziecka drogi do skutecznego porozumiewania się.

Uczące się w Zespole Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie dzieci korzystają z najbardziej skutecznych terapii

W

artość projektu, przygotowanego wspólnie przez zespół
ds. pozyskiwania funduszy
zewnętrznych oraz kadrę pedagogiczną PZSiPS to ponad pół miliona złotych.
Dzięki pozyskanym przez powiat środkom przeprowadzony zostanie w tym
roku dodatkowy nabór do przedszkola specjalnego dla czworga dzieci z autyzmem oraz zorganizowane zostaną
specjalistyczne zajęcia. Ponadto rozszerzeniu ulegnie oferta zajęć specjalistycznych dla 12 dzieci z dwóch grup
już istniejących. Zaplanowano także
sfinansowanie terapii stymulujących

rozwój w sferze ruchowej, intelektualnej, komunikacyjnej, emocjonalnej
oraz w zakresie usamodzielniania i integracji społecznej.
Podopieczni przedszkola będą korzystali ze specjalistycznej opieki w
ramach dodatkowych zajęć w łącznym
wymiarze 72 godzin tygodniowo (terapie indywidualne) i 9 godzin tygodniowo (zajęcia grupowe), a także wezmą udział w zajęciach wyjazdowych
na hipoterapię, basen, do centrum
kreatywnej zabawy oraz w wyjeździe
edukacyjno-terapeutycznym „Zielone
Przedszkole”.

Przedszkolaki zostaną objęte terapią logopedyczną stymulującą rozwój
mowy, zajęciami terapii sensorycznej
(SI) mającej na celu prawidłowe przetwarzanie bodźców zmysłowych oraz
doświadczeń oraz zajęciami alternatywnych i wspomagających metod komunikacji (AAC), podczas których poprzez zabawę maluchy będą uczyć się
różnych systemów komunikacji wykorzystujących znaki graficzne, manualne i przestrzenno-dotykowe. Dodatkowo przedszkolaki będą uczestniczyć
w sesjach terapii behawioralnej, której głównym celem jest rozwijanie

zachowań deficytowych i redukcja zachowań niepożądanych oraz w zajęciach z psychologiem i pedagogiem.
Zaplanowano także zajęcia muzykoterapii aktywnej wykorzystującej przede
wszystkim mowę, śpiew, ruch, grę na
instrumentach, rysowanie oraz malowanie sprzyjające odreagowaniu emocji, umożliwiające spontaniczne reakcje
i ekspresje uczuć, których wyrażanie nierzadko może wiązać się z trudnościami. Nie zabraknie też muzykoterapii receptywnej, która z kolei polega
na wysłuchaniu utworów muzycznych
bez sugerowania treści skojarzeń, a następnie wypowiadaniu się na podstawie

wyobrażeń i odczuć. Zajęcia te pozwalają diagnozować potrzeby członków grupy. W ofercie znajdą się także zajęcia z
gimnastyki korekcyjnej oraz te wspierające wszechstronny rozwój dziecka, jak
hipoterapia i dogoterapia.
Projekt realizowany będzie od kwietnia 2016 r. do czerwca 2017 r. Jego całkowity budżet wynosi 510 tys. zł, z czego 408 tys. zł to dofinansowanie z UE.
Pozostała kwota – 102 tys. zł – to wkład
Powiatu Legionowskiego.
KALINA BABECKA

Dorota Łyszkowska

Skarbnik Powiatu Legionowskiego

Powiat Legionowski ma doświadczenie w realizacji projektów, w tym projektów
edukacyjnych, współfinansowanych ze środków unijnych w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego dla Mazowsza. Tegoroczny projekt w przedszkolu
specjalnym będzie pierwszym, który realizujemy w ramach nowej perspektywy
finansowej. Z pewnością będziemy aplikować o kolejne wsparcie.

Powiat rozbuduje system ostrzegania
mieszkańców
Powiat legionowski pozyskał dofinansowanie na projekt, w ramach którego rozbudowany ma zostać
system ostrzegania mieszkańców przed różnego rodzaju zagrożeniami. Zarząd Województwa
Mazowieckiego ogłosił listę rankingową, na której wniosek powiatu uzyskał wysoką 7. lokatę.

Z

adanie nosi tytuł „Budowa zintegrowanego systemu ostrzegania
i alarmowania ludności o zagrożeniach dla Powiatu Legionowskiego” i obejmuje budowę ponad trzydziestu nowych punktów ostrzegania
alarmowego. Kwota dofinansowania,
jaką powiat otrzymał na ten cel, wynosi 504.400,- zł. Realizacja projektu rozpocznie się już we wrześniu br.
Za ponad pół miliona złotych powiat
wybuduje nowoczesny system ostrzegania ludności o zagrożeniach. Działanie takie jest istotne ze względu na
bezpieczeństwo mieszkańców, szczególnie w kontekście postępujących
zmian klimatycznych. Sprawiają one,
że niezbędnym jest zwiększenie możliwości zapobiegania klęskom żywiołowym i szybkiego reagowania na nie.
Projekt zakłada montaż na terenie
powiatu legionowskiego 31 nowoczes-

nych syren elektronicznych wraz z pulpitem sterującym dla każdej z nich. Będzie to system umożliwiający reagowanie na pełne spektrum zagrożeń od
sytuacji kryzysowych (powodzie, wichury i burze) począwszy, a skończywszy na sytuacjach czasu wojny. System
ten połączony będzie z centralami – powiatową i wojewódzką – oraz systemami gminnymi.
Budowa systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania związana będzie z:
• dostarczeniem dedykowanego oprogramowania (integrującego zdefiniowane funkcjonalności oraz otwartego
na integrację z innymi systemami);
• dostawą, instalacją i konfiguracją
oprogramowania, sprzętu, anten, syren alarmowych, radiotelefonów itp.
niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania systemu;

• wykonaniem i wdrożeniem systemu
we wskazanych lokalizacjach;
• dostosowaniem go do potrzeb użytkowników.
Projekt jest odpowiedzią na zalecenia dotyczące systemów ostrzegania zawarte w dokumentach strategicznych
powiatu, odnoszących się do zarządzania kryzysowego.

Wart pół miliona złotych projekt montażu sieci syren
elektronicznych do ostrzegania ludności stanowi
kolejny etap budowy zintegrowanego systemu, który
służy bezpieczeństwu mieszkańców. Na zdjęciu:
monitoring wizyjny wód Jeziora Zegrzyńskiego

SYLWIA KRÓL/JK
Rozmieszczenie punktów:
Miasto Legionowo – 7 syren
alarmowych;
Miasto i Gmina Serock – 9 syren
alarmowych;
Gmina Jabłonna – 5 syren
alarmowych;
Gmina Nieporęt – 4 syreny
alarmowe;
Gmina Wieliszew – 6 syren
alarmowych.

Jerzy Zaborowski
wicestarosta legionowski

Modernizacja istniejącego systemu alarmowania i powiadamiania zwiększy
skuteczność zabezpieczenia mieszkańców powiatu legionowskiego przed zagrożeniami: w czasie pokoju – przed terroryzmem, katastrofami, zjawiskami
pogodowymi, w czasie wojny – przed bombardowaniami, skażeniem chemicznym, biologicznym i promieniotwórczym. System zapewni także możliwość
przekazywania sygnałów dźwiękowych oraz komunikatów głosowych w razie wystąpienia zagrożeń na obszarze całego województwa mazowieckiego.

bezpieczeństwo
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Razem bezpieczniej
O przemocy w rodzinie, bezpieczeństwie w ruchu drogowym, w miejscu zamieszkania oraz w miejscach publicznych rozmawiali mieszkańcy powiatu
podczas debaty społecznej zorganizowanej przez Komendę Powiatową Policji w Legionowie.

insp. Waldemar Perdion
Komendant Powiatowy Policji

Debata, która odbyła się 10 maja br. w legionowskim Ratuszu była pierwszą
w tym roku i miała na celu zdiagnozowanie potrzeb i oczekiwań społeczeństwa.
Pozwoliła na wymianę informacji pomiędzy przedstawicielami instytucji,
mieszkańcamia Policją. Wszystkie zgłoszone wnioski będziemy teraz
realizować na rzecz poprawy bezpieczeństwa lokalnego, a w szczególności
ograniczenia najbardziej uciążliwych przestępstw i wykroczeń.

Podsumowując debatę starosta Robert Wróbel (z lewej) stwierdził, że warto mówić o zagrożeniach, analizować, z jakiego
powodu występują i jak z nimi programowo postępować. Gospodarzem spotkania był Komendant Powiatowy Policji
w Legionowie insp. Waldemar Perdion (z prawej)

S

potkanie odbyło 10 maja, w sali
konferencyjnej legionowskiego ratusza w związku z realizacją rządowego programu „Razem Bezpieczniej” oraz policyjnego programu
zapobiegania przestępczości i innym
zjawiskom patologii społecznej na terenie województwa mazowieckiego „Debaty Społeczne”. W debacie uczestniczyli Komendant Powiatowy Policji
w Legionowie insp. Waldemar Perdion,

starosta legionowski Robert Wróbel,
prezydent Legionowa Roman Smogorzewski, przedstawiciele władz samorządowych, straży miejskiej, straży
pożarnej, administracji legionowskich
osiedli oraz innych podmiotów.
Panel rozpoczęto od informacji, jak policja zrealizowała wnioski mieszkańców
przedstawione w trakcie zeszłorocznej
debaty. W szczególności omówiono kwestie legitymowania kibiców, wzmożonego

patrolowania poszczególnych obszarów
miasta, rotacji na stanowiskach dzielnicowych, aktów wandalizmu i podejmowania interwencji w stosunku do uczestników ruchu drogowego, przekraczających
dozwolone prędkości.
Obecni na sali chętnie uczestniczyli w dyskusji oraz wskazywali obszary,
które ich zdaniem wymagają interwencji właściwych służb, by poprawić bezpieczeństwo i komfort życia. Pojawiły

Pół punktu zwycięzcy

W

WYNIKI KONKURSU:
I miejsce – Szkoła Podstawowa im.
Stefana Krasińskiego w Chotomowie
Maciej Saba
Adrian Turczyński
Maciej Turczyński
II miejsce – Szkoła Podstawowa
im. Mikołaja Kopernika w Serocku
Łukasz Rydzewski
Karol Szachna
Jakub Borkowski
III miejsce – Szkoła Podstawowa nr 8
im. 1. Warszawskiej DP w Legionowie
Piotr Bawor
Filip Komosiński
Radosław Mróz

Konkurs skierowany jest do uczniów
klas IV-VI, a jego głównym celem jest
podniesienie świadomości prawnej
dzieci oraz zmniejszenie przestępczości i ograniczenie liczby wypadków
z udziałem najmłodszych. Turniej
składa się z dwóch części: teoretycznej
(pytania dotyczyły przepisów i zachowań zwiększających bezpieczeństwo)
i sprawnościowej (bieg i tor przeszkód).

programowo postępować. Zagrożenia te
wynikają nierzadko z konkretnej sytuacji socjalnej, stąd na debacie obecność
starosty i prezydenta miasta. Samorządy
mogą wyjść naprzeciw nie tylko potrzebom bezpieczeństwa w sensie dosłownym. Również poprzez pomoc osobom,
które z różnych powodów same sobie nie
radzą. Uważam, że w kwestiach bezpieczeństwa należy szukać różnych możliwości rozmawiania z mieszkańcami na
temat istniejących zagrożeń, bo jest ich
naprawdę dużo. Chodzi o zagrożenia
nie tylko z zakresu porządku, ale także
choćby ruchu drogowego. Na naszych
drogach powiatowych natężenie ruchu
jest niejednokrotnie większe niż na drogach krajowych w niektórych częściach
Polski. Generuje to zagrożenia dla pieszych, dla dzieci udających się do szkoły i o tym wszystkim trzeba pamiętać
i rozmawiać – podsumował starosta legionowski Robert Wróbel.
KALINA BABECKA

Maciej Turczyński

Powiatowy finał V edycji konkursu „Policjanci są wśród nas” został rozstrzygnięty.
O zwycięstwie zadecydowało pół punktu.
Zespole Szkolno–Przedszkolnym nr 2 w Legionowie do rywalizacji przystąpiło 10 drużyn ze szkół podstawowych powiatu
legionowskiego. Turniej odbył się 11
maja. Zwyciężyła drużyna ze Szkoły Podstawowej im. S. Krasińskiego
w Chotomowie, która będzie reprezentowała nas w wielkim finale. Serdecznie gratulujemy!

się uwagi dotyczące sposobu przyjmowania zgłoszeń na telefon alarmowy,
potrzeby stworzenia mapy tzw. niebezpiecznych punktów w mieście, które zostałyby objęte szczególną uwagą policji,
zwiększenia liczby patroli pieszych na
legionowskich osiedlach oraz zakłócania ciszy, niszczenia mienia i spożywania alkoholu w miejscach publicznych.
Ponadto mieszkańcy byli zainteresowani procedurą założenia „Niebieskiej
Karty”, pytali o czas oczekiwania na interwencję od momentu dokonania zgłoszenia oraz apelowali o poczynienie stosownych kroków w związku z sytuacją
istniejącą przy ulicy Piotra Wysockiego
w Legionowie, która w dni targowe zamienia się w parking uniemożliwiając
mieszkańcom okolicznych bloków swobodny dojazd do domów.
– W trakcie debaty padło wiele konkretów i służby mogły zapoznać się
z potrzebami mieszkańców w zakresie
bezpieczeństwa. Warto mówić o istniejących zagrożeniach, analizować, z jakiego powodu występują i jak z nimi

Honorowypatronatnadkonkursemobjął Starosta Legionowski Robert Wróbel,
który ufundował nagrody za pierwsze
miejsce. Ponadto nagrody za udział
w konkursie przekazali prezydent Legionowa Roman Smogorzewski, burmistrz Miasta i Gminy Serock Sylwester
Sokolnicki, wójt gminy Nieporęt Sławomir Mazur oraz wójt gminy Jabłonna Jarosław Chodorski.

uczeń VI klasy SP w Chotomowie

Do konkursu przygotowywałem się cały miesiąc. Cały materiał powtórzyłem
kilka razy. Jestem zadowolony z wyniku, ale szczerze mówiąc nie spodziewałem
się tak dobrego rezultatu. Pytania nie były trudne, ale niektóre – podchwytliwe.
Poradziliśmy sobie z nimi. Najbardziej obawialiśmy się w drużynie testów
sprawnościowych. Jednak obawy okazały się niepotrzebne. Dobrze wypadł nam
2. test sprawnościowy – trzeba było przełożyć przez siebie hula-hop, następnie
przeskoczyć przez skrzynię i wrzucić piłkę do kosza.
Nagrody oraz pamiątkowe dyplomy wręczył w imieniu Starosty Legionowskiego członek Zarządu Michał
Kobrzyński oraz kierownik referatu

zarządzania kryzysowego Janusz Głogowski. Wszystkim uczestnikom konkursu serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
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Przyszłość w zawodzie
Tegoroczni absolwenci gimnazjów stoją właśnie przed wyborem dalszej ścieżki
edukacji. To już ostatni dzwonek na podjęcie decyzji. Warto przyjrzeć się ofercie
Powiatowego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jerzego Siwińskiego
w Legionowie.

Szkoła cały czas się rozwija. Całkiem niedawno zyskała nowe pracownie: odnawialnych źródeł energii i informatyczną,
na których powstanie powiat pozyskał środki z UE

T

o jedyna placówka w mieście
kształcąca zawodowo, w tym roku
obchodząca jubileusz 50-lecia istnienia. W jej ramach działają Technikum oraz Zasadnicza Szkoła Zawodowa. Przyszli uczniowie 4 – letniego
technikum mają możliwość wyboru
spośród czterech kierunków: technik
ekonomista, technik informatyk, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej oraz technik żywienia
i usług gastronomicznych.
Trzyletnia Zasadnicza Szkoła Zawodowa kształci uczniów w ramach

jednego oddziału wielozawodowego
w wybranym przez nich zawodzie zakwalifikowanym do szkolnictwa zawodowego. W szkole uczniowie uzupełniają wiedzę z zakresu kształcenia
ogólnego natomiast zajęcia praktyczne odbywają się w wybranym przez
ucznia zakładzie na podstawie umowy
pomiędzy pracodawcą a uczniem (tzw.
pracownik młodociany).
Szkoła poza realizacją procesu dydaktyczno-wychowawczego umożliwia uczniom rozwijanie własnych zainteresowań i udział w ciekawych

Dobry start

Planując przyszłość zawodową warto wziąć pod uwagę Powiatowy
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. W. Wolskiego w Serocku.

O

ferta obejmuje 4-letnie technikum oraz 3-letnią zasadniczą
szkołę zawodową. Uczniowie
technikum mogą wybierać 4 zawody technik żywienia i usług gastronomicznych, technik eksploatacji portów i terminali, technik hotelarstwa i technik
logistyk (również specjalność wojskowa). Szkoła współpracuje z renomowanymi firmami zapewniając swym podopiecznym praktyczną naukę zawodu
na najwyższym poziomie. Absolwenci technikum otrzymują EUROPASS suplement honorowany w krajach UE,
potwierdzający kwalifikacje zawodowe
w j. angielskim. Zasadnicza Szkoła Zawodowa kształci uczniów w ramach oddziału wielozawodowego w wybranym
przez nich zawodzie. Absolwenci otrzymują fachowe przygotowanie do pracy
w zawodzie i możliwość kontynuacji
nauki w celu zdobycia tytułu technika.
PZSP w Serocku wyróżnia innowacyjna baza dydaktyczna: pracownia gastronomiczna spełniająca wymogi organizacyjne egzaminów zawodowych,
pracownia obsługi konsumenta, która uatrakcyjnia zajęcia gastronomów

przedsięwzięciach w kraju i za granicą
poprzez zajęcia prowadzone w ramach
projektów unijnych (m.in. Erasmus+,
Młodzież w działaniu, Zawodowe Mazowsze), konkursy związane ze świętem szkoły, świętami państwowymi
i ochroną środowiska, zajęcia sportowe SKS, wycieczki szkolne, pracę samorządu uczniowskiego i samorządów
klasowych, pracę Młodzieżowej Rady
Miasta Legionowo, zajęcia dodatkowe
i utrwalające wiedzę oraz reprezentowanie szkoły w zawodach sportowych

i hotelarzy, pracownie logistyczne, wyposażone w sprzęt multimedialny sale
lekcyjne oraz nowoczesna hala sportowa i siłownia.
Szkoła współpracuje z Wyższą Szkołą Logistyki w Poznaniu, SGGW w Warszawie i Uczelnią Techniczno-Handlową im. H. Chodakowskiej w Warszawie.
Uczestniczy także w trójstronnym projekcie umożliwiającym wyjazdy do Niemiec i Czech.
Rekrutacja potrwa do 26 lipca. Szczegółowe informacje można uzyskać w sekretariacie PZSP w Serocku, na stronie
www.pzspserock.pl lub pod numerem
telefonu: (22) 782 71 01.
KALINA BABECKA

Beata Leszczyńska
dyrektor PZSP w Serocku

W naszej szkole najważniejszy jest uczeń – wspomagamy zarówno uczniów
mających problemy w nauce, jak również uczniów zdolnych. Potwierdzeniem
tego są wysokie wyniki egzaminów zawodowych i wieńczony sukcesem udział
uczniów w olimpiadach i konkursach. Dokładamy wszelkich starań, aby nasza
szkoła była nowoczesna, atrakcyjna i bezpieczna. Tworzymy szkołę przyjazną,
funkcjonującą w środowisku jako centrum aktywności kulturalnej i społecznej.
Absolwent naszej szkoły to człowiek solidnie wykształcony, kulturalny i
aktywny twórca własnej przyszłości.

(m.in. piłka nożna, siatkówka, koszykówka, biegi przełajowe).
Ambitne są też plany szkoły na najbliższą przyszłość. Nawiązano współpracę partnerską ze szkołą w Niemczech, aby wspólnie zrealizować
projekt, w ramach którego część zajęć praktycznych dla młodzieży uczącej się w zawodzie technik urządzeń
i systemów energetyki odnawialnej
odbywałaby się w Niemczech. Ponadto
poszerzeniu o dodatkowe zajęcia specjalistyczne podnoszące kompetencje
i umiejętności uczniów ulegnie oferta
edukacyjna placówki. Zorganizowane
zostaną kursy „Kadry i płace”, CorelDraw, Autocad i carvingu. W planach
jest również nawiązanie współpracy
z fundacją Czas Kultury w celu uruchomienia zajęć teatralnych. Zmieni
się także wygląd gmachu szkoły i terenu go otaczającego w związku z zaplanowaną termomodernizacją budynku oraz przebudową boiska szkolnego.
Rekrutacja na rok szkolny 2016/17
rozpoczęła się 25 kwietnia br. i będzie
trwać do 26 lipca, kiedy to Szkolna Komisja Rekrutacyjna poda jej wyniki do
publicznej wiadomości. Wnioski o przyjęcie do szkoły wraz z niezbędną dokumentacją będą przyjmowane w dniach
9-18 maja. Rekrutację uzupełniającą
zaplanowano w dniach 27.07-26.08
br. Szczegółowe informacje można
uzyskać w sekretariacie Powiatowego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych

w Legionowie, ul. Targowa 73A, na stronie internetowej – www.pzsplegionowo.edupage.org lub pod numerem telefonu: (22) 774-28-72.
KALINA BABECKA

Dorota Kurowska

Dyrektor Powiatowego
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych przy ul. Targowej
w Legionowie
Kierunki kształcenia zostały starannie wyselekcjonowane z myślą
o przyszłości zawodowej uczniów.
Placówka zapewnia gruntowną
i specjalistyczną edukację opierając kształcenie zawodowe na wykwalifikowanej kadrze pedagogicznej, organizując efektywne zajęcia
praktycznej nauki zawodu w swoich pracowniach oraz u pracodawców, czyli w rzeczywistych warunkach. W rezultacie absolwenci mają
szansę na szybkie zaistnienie na
rynku pracy i zdobycie atrakcyjnego zatrudnienia

Rekrutacja trwa!
Liceum im. Marii Konopnickiej w Legionowie nigdy
wcześniej nie było tak nowoczesne.

20

kwietnia zakończyły się egzaminy gimnazjalne, ale
to nie koniec zmartwień
uczniów. 25 kwietnia ruszyła rekrutacja do liceów i pierwsza tak ważna
decyzja w życiu gimnazjalisty, ponieważ już wtedy trzeba zadecydować
o profilu, który powinien być związany
z przyszłym zawodem. Część uczniów
z naszego powiatu na pewno wybierze
szkoły w Warszawie, jednak wielu absolwentów będzie wybierało spośród
szkół miejscowych. Taką ofertę składa
LO im. M. Konopnickiej. Niebanalnym
atutem szkoły jest jej 70-letnia tradycja i lokalizacja w centrum Legionowa.
W tym roku liceum oferuje 5 klas
pierwszych: politechniczną, humanistyczno-artystyczną, biologiczno-chemiczną, ekonomiczną oraz informatyczną. - Nasza szkoła jest
nowoczesna, wyposażona w tablice interaktywne; w większości sal

są komputery. Od tego roku funkcjonuje nowe boisko szkolne. W czasie
przerw uczniowie mają możliwość zagrania w piłkarzyki, na korytarzach
panuje przyjemna atmosfera. Nauczyciele cały czas dbają o bezpieczeństwo uczniów. W naszej szkole funkcjonuje Klub AJA, TV Konopnicka,
Wolontariat, uczniowie uczestniczą
w wielu zawodach sportowych, konkursach przedmiotowych oraz przedsięwzięciach artystycznych. Szkoła
jest otwarta na nowe propozycje i zainteresowania uczniów, którzy do nas
trafiają po rekrutacji – wszyscy znajdą tu dla siebie miejsce na naukę i pasje – zachęca dyrektor Brygida Wagner-Konstantynowicz.
Jeżeli jesteś zainteresowany ofertą szkoły, więcej informacji o LO im.
M. Konopnickiej znajdziesz na stronie lokonopnicka.pl
IZABELA DĄBROWSKA

kultura
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Podróż nostalgiczna z PIK
W miniony wtorek odbył się organizowany przez Powiatową Instytucję Kultury pokaz
filmów i zdjęć pt.: „Podlaski przełom Bugu. Podróż nostalgiczna.” Bohaterów było dwóch:
Artur Tabor, zmarły tragicznie w 2010 roku fotografik i filmowiec, i jego dzieła.
z przyrodą przez duże P. Zresztą rękę
i oko mistrza można zauważyć od razu!
Organizatorzy dziękują Jolancie Tabor, że zechciała przyjechać do nas
z tą wspaniałą prezentacją; Mariuszowi Mazewskiemu za bezcenną pomoc;
Dorocie Milerowicz za piękne, czarno-białe zdjęcia.
Zapraszamy na kolejne spotkanie
z cyklu „Cudze chwalicie, swego nie
znacie”, które odbędzie się 11 października 2016 r.
fot. Dorota Milerowicz

PIK/MK

Jolanta Tabor
Dzisiejsze spotkanie jest nietypowe, nie ma na nim autora... Prace, które
chcę pokazać są pracami mojego męża Artura Tabora, który zginął tragicznie
w 2010 r., a który pozostawił po sobie ogromny dorobek filmowy i fotograficzny.
Głównie znany był z fotografii przyrodniczej i to była jego największa pasja,
ale też filmował, był twórcą filmów przyrodniczych. Chcę pokazać film, który
powstał jako pierwszy w jego dorobku, film typowo przyrodniczy oraz czarnobiałą prezentację, pokazującą ludzi i wieś nadbużańską.

Pełna kultura w Jabłonnie
Utwory trzech znakomitych kompozytorów znalazły się w programie
majowej odsłony cyklu „Pałacowe spotkania z muzyką”. Po koncercie
odbył się wernisaż wystawy prac prof. Wiesława Kruczkowskiego
w Galerii Sztuki Współczesnej „Oranżeria”.

Zgromadzona na spotkaniu publiczność mogła obejrzeć pokaz wyjątkowych
fotografii autorstwa zmarłego tragicznie Artura Tabora

P

rezentacja składała się z trzech
części, o których opowiadała Jolanta Tabor, żona bohatera spotkania. Na początku - wywiad z 2008
r., w którym autor opowiedział o swoim dzieciństwie, inspiracjach i twórczej motywacji. Następnie obejrzeliśmy film, pierwszy, który nakręcił
pt.: „Podlaski przełom Bugu”. Na zakończenie zobaczyliśmy bardzo poruszającą prezentację zdjęć, utrzymaną
w konwencji czarno-białej, pokazującą
Podlasie, które odchodzi już – niestety

– w zapomnienie. Materiały, które Artur Tabor po sobie pozostawił, to istna
skarbnica wiedzy o przyrodzie ojczystej, przemijających krajobrazach i ludziach, którzy cudownie z tą naturą koegzystowali.
Po pokazie widzowie dzielili się swoimi wrażeniami i odczuciami. Można
bez wahania i przesady stwierdzić,
że byli zachwyceni! Część uczestników spotkania kupiła albumy i filmy
przywiezione przez Jolantę Tabor. To
była ogromna przyjemność obcować

Mariusz Mazewski
pomysłodawca spotkania,
członek legionowskiej Grupy
Fotograficznej Migawki

Pomysł, by pokazać twórczość Tabora przyszedł mi do głowy po ostatniej
wystawie jego fotografii przyrodniczej w Kozienicach. Pomyślałem czemu by w Legionowie nie pokazać
jego filmu i projekcji multimedialnej
„Bug. Pejzaż nostalgiczny”.

Słownik w głowie
„Ochędoż się troszkę, bo wyglądasz jak siódme dziecko Baby-Jagi.” – takie karkołomne ortograficzne
łamigłówki ogarnąć musieli swym umiłowaniem do mowy ojczystej uczestnicy Dyktanda Aktywnych.

Wiolonczelistka Izabela Buchowska i pianista Jakub Tchorzewski swym
występem oczarowali publiczność zgromadzoną w jabłonowskim pałacu.

D

uet złożony ze światowej sławy muzyków koncertujących
na scenach całego świata - wiolonczelistki Izabeli Buchowskiej oraz
pianisty Jakuba Tchorzewskiego wykonał sonatę a-moll D. 821 „Arpeggione” Franciszka Schuberta, Grave.
Metamorfozy na wiolonczelę i fortepian Witolda Lutosławskiego oraz sonatę g-moll op. 65 na fortepian i wiolonczelę Fryderyka Chopina. Utwory
urzekły publiczność liryzmem i subtelnością oraz mistrzowską aranżacją. Po raz kolejny organizatorzy
stanęli na wysokości zadania i zaspokoili gusta nawet najbardziej wymagających melomanów. Tuż po koncercie w Galerii Sztuki Współczesnej
„Oranżeria” otwarto wystawę prac

prof. Wiesława Kruczkowskiego. Na
ekspozycję złożyło się kilkanaście
starannie wybranych obrazów wykonanych farbami olejnymi na płótnie. Wszystkie charakteryzuje intensywność barw oraz geometryczność
kształtów. – Obrazy prof. Kruczkowskiego to czysta radość malowania,
siła i ekspresja oraz niezmienna pasja. Mijają lata, a one nie tracą na aktualności – powiedział Wiktor Jędrzejec, prorektor ds. nauki i rozwoju ASP.
„Pałacowe spotkania z muzyką” to
cykl, który swym patronatem objął
Starosta Legionowski.
KALINA BABECKA

Zbigniew Garbaczewski
radny powiatu legionowskiego

Z

espół Szkół nr 3 w Legionowie, we
współpracy z Powiatem Legionowskim i Miastem Legionowo, po raz
piąty zorganizował turniej dla tych, którzy kochają język polski. A tych nie brakuje. W tym roku, w szranki Dyktanda Aktywnych, stanęło ponad 20 osób,
spośród których 10 zakwalifikowało
się do II etapu. Laur zwycięstwa przypadł pani Annie Walickiej-Dąbrowskiej,
zaś II miejsce zdobyła pani Katarzyna
Błach-Piotrowska. Gratulujemy!
MK

Michał Kobrzyński
członek Zarządu Powiatu
Legionowskiego

Niestety, tempo, w jakim żyjemy na co dzień, sprawia, że język, którym się
posługujemy, ubożeje. Poprawność ortograficzna również pozostawia wiele
do życzenia. Dlatego warto wspierać inicjatywy mające na celu ratowanie
tego, co mamy piękne. Tego, o co walczyły całe pokolenia Polaków. Nasza
ojczysta mowa często w historii była zakazywana. Bo ona w dużej mierze
stanowi o naszej tożsamości. Dlatego powiat kibicuje Dyktandu Aktywnych
i będzie je wspierał w miarę swoich możliwości.

Koncerty i wystawy w jabłonowskim pałacu to wydarzenia kulturalne,
które są wizytówką naszego powiatu. Od ponad dekady gromadzą
publiczność, która szczelnie wypełnia pałacowe wnętrza i tłumnie
stawia się na wernisażach w Galerii „Oranżeria”. Wśród publiczności są
nie tylko mieszkańcy powiatu legionowskiego, ale też goście ze stolicy
i sąsiednich powiatów. Cieszę, się, że patronujemy temu przedsięwzięciu
i wpieramy finansowo jego organizację, bo to pozwala zachować otwartą
dla wszystkich formułę cyklu. Dzięki temu każdy, bez względu na status
materialny może co miesiąc obcować z kulturą „przez duże K”. Tych,
którzy nie mieli jeszcze okazji uczestniczyć w żadnym z koncertów,
ani oglądać wystaw prezentowanych w ramach „Pałacowych spotkań z
muzyką”, gorąco do tego zachęcam.
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MazoviaCup 2016 za nami

9. Otwarte Mistrzostwa Mazowsza Samorządowców w piłce nożnej, organizowane przez Powiat Legionowski, przeszły do historii.
W tegorocznej imprezie udział wzięło 26 zespołów. Na gościnnych obiektach w Jabłonnie, Legionowie, Nieporęcie
i Wieliszewie przez dwa dni sportowym emocjom towarzyszyła piękna pogoda.

Patryk Stankowski

kapitan reprezentacji Dąbrówki
Na turnieju MazoviaCup jesteśmy drugi raz z rzędu. W tamtym roku zajęliśmy 2. miejsce, z którego bardzo się cieszyliśmy, bo byliśmy debiutantami, aczkolwiek mały niedosyt był. Jadąc w tym roku na turniej bardzo,
chcieliśmy wygrać, co pewnie było widać w każdym naszym meczu. Bardzo duże słowa pochwały dla moich kolegów z drużyny, wszyscy dawali z siebie wszystko. Poziom turnieju był wysoki, niektóre samorządy naprawdę bardzo dobrze potrafią grać w piłkę.
W finale spotkaliśmy się z Nadarzynem. Bardzo ciężki był to mecz, bo wiedzieliśmy, że jak przegramy, będziemy znowu „prawie” mistrzami. Po 1. połowie było 0-0, ale w 2. udało się wyprowadzić dwie kluczowe akcje naszemu najlepszemu zawodnikowi Piotrowi Bieleckiemu. Po meczu bardzo się
cieszyliśmy z Mistrzostwa. Mam nadzieję, że za rok znowu wszyscy się spotkamy w tym samym gronie na jubileuszowej 10. MazoviiCup.

R

ozgrywki były naprawdę emocjonujące, a zawodnikom nie sposób
było odmówić zaangażowania.
W wielkim finale spotkały się Dąbrówka i mistrz Mazowsza z 2013 r. ekipa Nadarzyna. Po bardzo wyrównanej
grze szalę zwycięstwa przeciągnęła na
swoją stronę drużyna Dąbrówki zwyciężając 2:0. W meczu o trzecie miejsce ustępujący mistrz ze Starej Białej
pokonał ekipę Powiatu Płońskiego.
Podsumowanie mistrzostw tradycyjnie odbyło się w Lipowym Przylądku,
gdzie wszyscy otrzymali pamiątkowe
statuetki i dyplomy, a drużyny z czołowych 8 miejsc atrakcyjne nagrody. Warto dodać, że w tym roku puchary otrzymały nie tylko ekipy z pierwszej trójki,
gdyż ekipa z Węgrowa ufundowała puchar dla zespołu, który zajął czwarte
miejsce, czyli Powiatu Płońskiego.

Puchar Fair Play otrzymali samorządowcy z Powiatu Wołomińskiego
za sportową i pogodną postawę także
w obliczu niesprzyjających wyników
meczów. Najbardziej bramkostrzelny
okazał się Jacek Wronowski z gminy
Mrozy, a najlepszym bramkarzem został wybrany Patryk Stankowski z Dąbrówki.
Większość już nie mogła się doczekać przyszłorocznej, jubileuszowej edycji – jak podkreślali – najlepszej samorządowej imprezy piłkarskiej w Polsce.
Dziękujemy drużynom za dwa dni
walki, dziękujemy naszym partnerom za pomoc w organizacji imprezy.

Nie odbyłaby się ona, gdyby nie zaangażowanie miasta Legionowo, gmin
Jabłonna, Nieporęt, Wieliszew, pomoc KZB Legionowo, Areny Legionowo i Ośrodka Kultury w Wieliszewie.
Bardzo dziękujemy naszemu partnerowi – Warszawskiemu Holdingowi
Nieruchomości S.A., właścicielowi Lipowego Przylądka za zaangażowanie
w Mazovię. Dziękujemy także Związkowi Gmin Wiejskich RP za ufundowanie
pucharu dla drużyny fair play.
Do zobaczenia na przyszłorocznej
Mazovii!

Robert Angielski

kapitan reprezentacji Powiatu Wołomińskiego

Mazovia Cup to świetna inicjatywa. Ma bogatą tradycję i doświadczenie
organizatorów co przekłada się na zadowolenie ekip uczestniczących
w zawodach. Drużyna Powiatu Wołomińskiego powstała na tydzień przed
turniejem. Przed rozpoczęciem turnieju udało nam się spotkać na dwóch
treningach. Okazało się, że drużyny prezentują bardzo wysoki poziom i mają
w swoich składach świetnych zawodników. Nagrodę FAIR PLAY dostaliśmy
za „najbardziej urzędniczy skład”. Mam nadzieję, że w przyszłym roku
poprawimy się od strony sportowej.

MIROSŁAW PACHULSKI

LOTTO Poland Bike Marathon w Legionowie
„Legionowo porusza!” I to jak! Oficjalne, legionowskie hasło ponownie idealnie oddało klimat
LOTTO Poland Bike Marathon.

T

łum miłośników dwóch kółek zawitał do Legionowa. Na starcie stanęło aż 900 amatorów jazdy na
rowerach górskich. Była też prawdziwa gwiazda kolarstwa sprzed lat. Na
LOTTO Poland Bike Marathon do Legionowa przyjechał Sławomir Barul.
Prekursor MTB w Polsce i olimpijczyk
z Atlanty udowodnił, że nadal jest w mistrzowskiej formie. 52-letni Barul nie
dał szans rówieśnikom, zajmując 1.
miejsce w swojej kategorii wiekowej.
Legionowo już siódmy raz z rzędu
znalazło się na mapie Poland Bike. Na
pofałdowanym i pagórkowatym terenie
w Lasach Legionowskich było wszystko – techniczne zjazdy i podjazdy,

niezliczona liczba wąskich, malowniczych ścieżek i widoki zapierające dech
w piersiach. Lepszej „kolarskiej majówki” nie można było sobie wymarzyć!
Na najdłuższym dystansie MAX
(66 km) zwyciężył Mariusz Marszałek
(Trybik Northwave Team). Wśród kobiet wygrała Urszula Luboińska (Trezado Biketires.pl). Trasę MINI (34 km)
najszybciej pokonał Adrian Kuczyński
(Red InGO MTB Team). W rywalizacji
kobiet triumfowała Justyna Zawistowska (Retro Rowery Duda Team).
Na dystansie FAN (8 km) uczniowie i uczennice szkół podstawowych
ścigali się w otwartych mistrzostwach
Legionowa w kolarstwie górskim.

Wśród chłopców zwyciężył Olaf Kobus
(Warszawski Klub Kolarski). W gronie
dziewcząt najlepsza okazała się Weronika Jankowska z Sulejówka. Swoje wyścigi mieli też najmłodsi. W Mini Crossie na terenie Miasteczka Poland Bike
jeździły przedszkolaki w wieku 2-4 lata
i 5-6 lat.
LOTTO Poland Bike Marathon
w Legionowie został zorganizowany
przy ścisłej współpracy z Powiatem
Legionowskim, Urzędem Miasta Legionowo, Areną Legionowo i Urzędem
Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego.
LPBM
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