To wyróżnienie i przyjemność wystąpić przed
tutejszą publicznością podczas finału Stolicy Kultury
Mazowsza 2017. Jako mieszkanka, jestem dumna,
że Powiat Legionowski nosił w mijającym roku, jak
najbardziej zasłużenie, ten zaszczytny tytuł.
Lora Szafran
piosenkarka jazzowa
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Będzie szpital w Legionowie
W Legionowie powstanie szpital. Ta wyczekiwana przez mieszkańców inwestycja ma zostać zrealizowana przez
Ministerstwo Obrony Narodowej przy wsparciu lokalnych samorządów na terenie przyległym do wojskowej
przychodni na Piaskach.
oddziały i sposób finansowania świadczeń, budowa – jak twierdzi poseł Błaszczak - może ruszyć już w wakacje 2019
roku. Placówka ma być filią Wojskowego
Instytutu Medycyny Lotniczej.

Samorządy pomogą

Szpital powstanie w sąsiedztwie Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej w Legionowie

O

tym, że zapadła decyzja w sprawie budowy szpitala, poinformował w wywiadzie dla jednego z lokalnych tygodników poseł z Legionowa,
obecny Minister Spraw Wewnętrznych
i Administracji. To pozwala wierzyć, że
powstanie szpitala jest przesądzone.

MON zbuduje

Jak wynika z informacji posła Mariusza Błaszczaka inwestycję przeprowadzi
Ministerstwo Obrony Narodowej (MON).
Wynika to z faktu, że wojsko dysponuje w Legionowie odpowiednim pod budowę szpitala terenem, który znajduje

się w sąsiedztwie wojskowej przychodni
przy ul. Zegrzyńskiej na Piaskach. Najbliższe półtora roku ma być przeznaczone na przygotowanie niezbędnej do
przeprowadzenia inwestycji dokumentacji. O ile do końca marca 2018 roku
uda się ustalić, jakie szpital będzie mieć

Kwestia budowy szpitala jest od lat
priorytetem lokalnych samorządów. Starosta legionowski wraz z prezydentem
Legionowa przez kilka ostatnich miesięcy odbył szereg spotkań w tej sprawie z przedstawicielami MON. W jego
staraniach wspierał go proboszcz jednej z legionowskich parafii ks. Tomasz
Chciałowski. W sprawę włączył się również poseł Błaszczak, który deklaruje,
że przekonał MON do budowy szpitala w Legionowie. Zarówno powiat, jak
i wszystkie gminy złożyły już na ręce
ministra obrony deklarację, że wesprą
budowę szpitala w 50%.
– MON ustanowił zespół roboczy
z udziałem przedstawicieli samorządu
powiatowego, który deklaruje udział finansowy w projekcie – poinformował
w lokalnym tygodniku minister Błaszczak. Z inicjatywy starosty legionowskiego Roberta Wróbla już w listopadzie
wszyscy włodarze podpisali list intencyjny, w którym zapisano procentowy
udział poszczególnych gmin i powiatu

Robert Wróbel
starosta legionowski

Cieszę się, że w kwestiach ważnych dla mieszkańców możliwa
jest współpraca wszystkich środowisk. Dzięki temu inwestycja,
na którą czekamy od ponad dwóch
dekad, nabiera realnych kształtów.
Warto podkreślić, że cechą powiatu legionowskiego jest współpraca wszystkich samorządów. W tym
przypadku również byliśmy zgodni, decydując się na wsparcie budowy szpitala.

w finansowaniu przedsięwzięcia. Starosta wystąpił też do wszystkich gmin
z prośbą o zabezpieczenie środków na
ten cel w przyszłorocznych budżetach.

Na razie ambulatorium

Zanim jednak powstanie szpital w Legionowie powiat i wszystkie gminy chcą
wspólnie uruchomić ambulatorium dla
mieszkańców powiatu, które będzie
przyjmować pacjentów z drobnymi urazami tak, aby nie musieli jeździć do warszawskich szpitalnych oddziałów ratunkowych. Przygotowania trwają.
JOANNA KAJDANOWICZ

Czekamy na Was w soboty
O
d nowego roku Starostwo Powiatowe w Legionowie będzie czynne w każdą sobotę, w godz. 8-12.
Począwszy od 13 stycznia 2018 r.
mieszkańcy będą mogli załatwić
sprawy w Biurze Obsługi Mieszkańców, czyli w zakresie architektury, komunikacji, geodezji i ochrony

środowiska. Z uwagi na krótsze
godziny pracy w soboty, prosimy
o wcześniejsze umawianie spotkań
w Wydziale Komunikacji pod nr. tel.
22 764 01 57 lub email: komunikacja@powiat-legionowski.pl.
Serdecznie zapraszamy.
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Wielki finał Stolicy Kultury Mazowsza 2017
Za nami rok pełen wydarzeń kulturalnych, które na terenie powiatu zorganizowano pod szyldem „Powiat Legionowski – Stolica Kultury Mazowsza
2017”. Projekt podsumowano w trakcie uroczystej gali, której punktem kulminacyjnym był koncert Lory Szafran.

Mieszkańcy o Stolicy Kultury Mazowsza 2017:
Zbigniew Kulasa,
Skierdy

Impreza finałowa bardzo mi się podobała. Została doskonale zorganizowana, a koncert Lory Szafran mnie zachwycił. To moja ulubiona artystka i cieszę się, że mogłem posłuchać jej na żywo.

Paweł Gebert,
Łajski

Przez cały rok uczestniczyłem w wydarzeniach kulturalnych w ramach Stolicy Kultury Mazowsza 2017. Byłem na inauguracji i na finale. Uważam, że Powiat Legionowski w pełni zasłużył na tytuł kulturalnej stolicy
Mazowsza.

Anna Buciak,
Nowy Dwór Mazowiecki

Od dawna z uwagą śledzę profil Powiatu Legionowskiego na Facebooku, bo uważam, że oferta kulturalna powiatu jest bezkonkurencyjna. Uczestniczyłam w wielu
wydarzeniach i imprezach, z których zachowałam fantastyczne wspomnienia.

Koncert Lory Szafran zakończył realizację projektu Powiat Legionowski-Stolica Kultury Mazowsza 2017, ale mieszkańcy
powiatu mogą liczyć na bogatą ofertę kulturalną na naszym terenie także w nadchodzącym roku

W

legionowskiej sali widowiskowej, wypełnionej do ostatniego miejsca, z udziałem przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Mazowieckiego, samorządów gminnych i instytucji z terenu powiatu, zaproszonych gości oraz
mieszkańców, 2 grudnia br. Powiat Legionowski uroczyście podsumował całoroczny projekt Stolica Kultury Mazowsza 2017. Podczas wystąpienia
Starosta Robert Wróbel podziękował
samorządom gminnym za całoroczne
zaangażowanie i współpracę w trakcie
kulturalnego panowania Powiatu Legionowskiego.

Działo się

Pod koniec zeszłego roku Powiat Legionowski został ogłoszony laureatem
prestiżowego konkursu Stolica Kultury Mazowsza na 2017 rok, organizowanego przez Urząd Marszałkowski
Województwa Mazowieckiego. Nagrodą w plebiscycie było 100 tys. zł, które
Powiat otrzymał na realizację przedsięwzięć kulturalnych. W ciągu ostatnich
dwunastu miesięcy odbyło się ich w powiecie kilkaset, w tym 130 wydarzenia wskazane w harmonogramie załączonym do dokumentacji aplikacyjnej
o tytuł Stolicy Kultury Mazowsza 2017.

Nasze gwiazdy

Tak się szczęśliwie składa, że na terenie powiatu mieszkają osoby, nie tylko
związane z szeroko pojętą działalnością
artystyczną, ale wręcz zajmujące topowe pozycje na kulturalnej mapie kraju.
Nie wykorzystać tego faktu byłoby wielkim niedopatrzeniem. Dlatego w trakcie
styczniowej imprezy inaugurującej projekt Stolica Kultury Mazowsza 2017 wystąpił światowej sławy skrzypek, a prywatnie mieszkaniec gminy Nieporęt,
Mateusz Smoczyński, zatańczyły wieliszewskie „Promyki”, a na spektakl gości zaprosił nieporęcki teatr „Po prostu”.

Nie ma już zagrożenia wścieklizną
Na początku grudnia br., Powiatowy Lekarz Weterynarii w Nowym Dworze Mazowieckim uchylił
obowiązujące przez 90 dni rozporządzenie w sprawie zwalczania wścieklizny zwierząt,
które od końca sierpnia obowiązywało w części gmin Nieporęt i Wieliszew.

P

od koniec sierpnia br. chorobę
wykryto na terenie gminy Nieporęt u nietoperza. Dla bezpieczeństwa mieszkańców i ich zwierząt,
w części gminy Nieporęt i gminy Wieliszew, wyznaczono obszary zagrożenia
wścieklizną, na których obowiązywał
m.in. nakaz trzymania psów na uwięzi,
a kotów w pomieszczeniach oraz zakaz
wwożenia i wywożenia psów oraz kotów. Lekarz weterynarii zarządził także sanitarny odstrzał lisów. Ponieważ
po trzech miesiącach nie odnotowano nowych przypadków zachorowań,
obowiązujące rozporządzenie zostało
uchylone.
KB

dr n. wet. Maciej Wierzchoń
Powiatowy Lekarz Weterynarii

Informuję, że po przeprowadzeniu obserwacji zwierząt utrzymywanych
w ognisku wścieklizny w Nieporęcie oraz po zbadaniu w kierunku wścieklizny lisów wolno żyjących, dostarczonych przez koła łowieckie, uznałem
ognisko wścieklizny w Nieporęcie za wygasłe i uchyliłem wszystkie zakazy
i nakazy związane z chorobą. Należy jednak zauważyć, że wirus wścieklizny
bytuje w środowisku, skąd bardzo łatwo może zostać przeniesiony na zwierzęta. Dlatego też apeluję do mieszkańców powiatu, aby regularnie szczepili posiadane psy i koty przeciwko tej bardzo groźnej, nieuleczalnej chorobie.

Także do współpracy przy organizacji
gali finałowej zaproszono dwoje znanych i cenionych mieszkańców powiatu.
Dziennikarz i konferansjer Tomasz Jachimek z charakterystycznym dla siebie
poczuciem humoru poprowadził imprezę. Gwiazdą wieczoru była zaś piosenkarka jazzowa Lora Szafran. W repertuarze koncertu znalazły się utwory
pochodzące z dwóch ostatnich płyt artystki – „Sekrety Życia według Leonarda Cohena” i „Nad ranem”.

Godny następca

Decyzją komisji konkursowej, obradującej 27 listopada br., tytuł Stolicy
Kultury Mazowsza 2018 otrzymał Powiat Warszawski Zachodni. Wicestarosta Warszawski Zachodni Paweł Białecki był gościem finałowej imprezy. Dzięki
temu miał okazję przyjąć pierwsze gratulacje oraz podpatrzeć, jak na terenie
naszego powiatu przebiegała realizacja
projektu.
KALINA BABECKA

Transport pierwsza klasa
O komunikacji miejskiej i pozamiejskim transporcie zbiorowym
dyskutowano w trakcie inauguracyjnego posiedzenia Grupy
Wymiany Doświadczeń, które zorganizowano w ramach
projektu pn. System Monitoringu Usług Publicznych.

Z

wiązek Miast Polskich, Związek Powiatów Polskich wspólnie z Ministerstwem Spraw
Wewnętrznych i Administracji oraz
Głównym Urzędem Statystycznym
zaprosili przedstawicieli samorządów do włączenia się w budowanie
systemu monitorowania usług publicznych w Polsce, który ma powstać
do 2020 roku. Tworzenie systemu poprzedzają spotkania Grup Wymiany
Doświadczeń. Przedstawiciele Powiatu Legionowskiego zostali zaproszeni do prac przy dwóch z dziesięciu
obszarów tematycznych: Komunikacja Miejska i Pozamiejski Transport
Zbiorowy oraz Administracyjne Przygotowanie Procesu Inwestycyjnego.
Podczas dwudniowych spotkań
uczestnicy dyskutowali o rozwiązaniach komunikacyjnych na terenie powiatu legionowskiego, opisując praktyki, jakie w tym zakresie stosuje się
na naszym terenie. Wzięli udział w seminarium na temat współpracy gmin
i powiatu legionowskiego z Miastem

Stołecznym Warszawa w zakresie organizacji komunikacji oraz zwiedzili
legionowskie Centrum Komunikacyjne.
Zebrane podczas podobnych
mitingów dane zostaną wprowadzone do ogólnopolskiego systemu
elektronicznego. Korzystający z niego przedsiębiorcy, obywatele i przedstawiciele samorządu, będą mogli porównywać jakość świadczenia usług
publicznych na terenie kraju i tym samym aspirować do ciągłego podwyższania standardów wzorem najlepiej
funkcjonujących samorządów.
Powiat Legionowski, dążący do najwyższych standardów świadczonych
usług, uczestniczy w tym projekcie,
aby brać udział w tworzeniu wskaźników, na podstawie których porównywane będą samorządy. Spotkanie
w Legionowie było drugim z pięciu
zaplanowanych zebrań Grup Wymiany Doświadczeń, które odbywać się
będą na terenie kraju.
AMZ

inwestycje
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Kolej na(d) Zegrze
Prezentacja wstępnej koncepcji rewitalizacji kolei
do Zegrza Południowego i dyskusja nad proponowanymi
w niej rozwiązaniami odbyły się w początku grudnia
w legionowskim starostwie. Powiat jest w stałym
kontakcie z inwestorem – PKP Polskie Linie Kolejowe
S.A. (PKP PLK).

P

race nad rewitalizacją linii kolejowej nr 28 Wieliszew-Zegrze
Południowe wchodzą w fazę końcowych rozstrzygnięć i wyboru optymalnego wariantu inwestycyjnego.
W uzgodnieniach biorą udział wszystkie
strony, zaangażowane w realizację tej inwestycji. Na początku grudnia br., w siedzibie Starostwa Powiatowego w Legionowie odbyło się spotkanie poświęcone

pracom projektowym oraz prezentacji
wstępnej koncepcji projektowej. Jednym
z konsultowanych elementów było powiązanie funkcjonalne projektowanego
przez samorządy centrum przesiadkowego z elementami projektowanej infrastruktury kolejowej. Na zaproszenie
Starosta Robert Wróbel regularnie kontaktuje się z PKP PLK w sprawie rewitalizacji linii kolejowej nr 28. Podczas grudniowego
spotkania dyskutowano między innymi kwestie powiązania przebudowy infrastruktury kolejowej z projektowanym przez
samorządy centrum komunikacyjnym w Zegrzu

Jerzy Zaborowski
wicestarosta legionowski

Rewitalizacja linii kolejowej do Zegrza Południowego to ważna i potrzebna inwestycja na terenie powiatu, która zapewni mieszkańcom dodatkowe możliwości komunikacyjne, a także przyczyni się do zwiększenia atrakcyjności turystycznej regionu. Z szybkiego i wygodnego dojazdu nad Jezioro Zegrzyńskie
na pewno chętnie skorzystają turyści, wędkarze i amatorzy sportów wodnych.

starosty Roberta Wróbla w spotkaniu
uczestniczyli przedstawiciele PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. – dyrektor projektu Katarzyna Ziarkowska, zastępca dyrektora projektu Radosław
Zarzycki, kierownik kontraktu Oktawia
Kuczkowska oraz kierownik projektu
z ramienia wykonawcy dokumentacji
przedprojektowej Adam Zadroga, a także przedstawiciele biura architektonicznego Mateusz Zajkowski i Agnieszka

Dąbrowska, którzy wykonują na zlecenie Powiatu Legionowskiego koncepcję
architektoniczno-przestrzenną zagospodarowania centrum komunikacyjnego
w Zegrzu Południowym. Zgodnie z jej założeniami wokół stacji powstaną miejsca
parkingowe oraz zajezdnia autobusowa.
Jak wynika z informacji przedstawicieli PKP PLK S.A. oraz wykonawcy
dokumentacji przedprojektowej, prace
postępują zgodnie z harmonogramem.

Na początek 2018 roku przewidywany
jest wybór ostatecznego wariantu inwestycji, następnie rozpocznie się proces
przygotowania programu funkcjonalno-użytkowego oraz uzyskiwania decyzji
i wszelkich pozwoleń, niezbędnych do
realizacji inwestycji. W 2019 roku planowany jest wybór wykonawcy zadania,
a pierwszy skład na zrewitalizowanej linii kolejowej powinien pojechać na przełomie 2021 i 2022 roku.
AMZ

Projekt DK 61 skrojony na miarę
potrzeb mieszkańców

Boiska sportowe już odebrane

O potrzebach i oczekiwaniach mieszkańców, dotyczących planowanej
przebudowy drogi krajowej nr 61 na odcinku od wiaduktu w Legionowie
do skrzyżowania z ul. Wolską w Michałowie-Reginowie, rozmawiał starosta
Robert Wróbel z wykonawcą tej inwestycji.

Powiat Legionowski zakończył budowę boisk sportowych przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych
w Legionowie i Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Serocku. Oba obiekty zostały już oddane
do użytku społecznościom szkolnym.

W
Powiat chce mieć pewność, że oczekiwania i potrzeby mieszkańców powiatu
zostaną uwzględnione przy przebudowie DK 61

P

odczas spotkania, które odbyło
się 5 grudnia br., starosta Robert
Wróbel oraz naczelnik Wydziału
Inwestycji i Drogownictwa Starostwa
Powiatowego Paweł Zając zapoznali
się z przygotowanymi rozwiązaniami
projektowymi oraz przekazali dyrektorowi kontraktu z firmy SKANSKA
SA, która jest wykonawcą inwestycji w formule „zaprojektuj i zbuduj”,
sugestie dotyczące oczekiwań mieszkańców w związku z planowaną przebudową. Omówiono plany projektowe
dotyczące zarówno połączeń lokalnego układu drogowego z DK61, jak i te
związane z zabezpieczeniem interesów mieszkańców powiatu w zakresie bezpieczeństwa i funkcjonalności
inwestycji. Poruszono m. in. kwestie
dotyczące rozwiązań, jakie zostaną
zastosowane na skrzyżowaniu DK 61
z ul. Strużańską.

Pierwsze prace przygotowawcze, polegające na wycince drzew, już trwają. Wiosną przyszłego roku rozpocznie się usuwanie kolizji z infrastrukturą podziemną
i naziemną. Rozpoczęcie samej przebudowy planowane jest na drugą połowę
2018 r., a jej zakończenie na drugą połowę 2020 r. Przebudowa, której inwestorem jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, jest jedną z najbardziej
oczekiwanych inwestycji na terenie powiatu. Przygotowywany projekt zakłada
przebudowę drogi na blisko dwukilometrowym odcinku o przekroju dwujezdniowym (obie jezdnie będą dwupasmowe)
wraz z przynależną infrastrukturą techniczną oraz urządzeniami bezpieczeństwa ruchu. Każdy z pasów jezdni będzie miał szerokość 3,5 m, a wydzielone
pasy do skrętów – 3 m. Całkowity koszt
inwestycji to ponad 45 mln zł.
KALINA BABECKA

ielofunkcyjne boisko sportowe
przy PZSP w Legionowie oficjalnie oddano do użytku 30 listopada br. Koszt tej inwestycji to blisko 900 tys.
zł. Nowe boisko posiada bramki do piłki
ręcznej, kosze oraz osprzęt do siatkówki.
Pokryto je wytrzymałą nawierzchnią poliuretanową typu sandwich. Wykonano również wiatę na rowery i oświetlenie. Dotychczas lekcje wf-u na Targowej odbywały się
w niewielkiej sali gimnastycznej lub na
okolicznych obiektach sportowych. Te niedogodności sprawiały, że ciężko było prowadzić zajęcia na zadawalającym uczniów
i nauczycieli poziomie.
Z kolei uczniowie Powiatowego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Serocku
zyskali boisko sportowe IV generacji do
gry w piłkę nożną, na którego budowę Powiat Legionowski przeznaczył ponad 660
tys. złotych. Inwestycja została odebrana 4
grudnia br. Ogrodzone i oświetlone boisko
o wymiarach 40x20 m pokryto sztuczną
trawą, gwarantującą łatwiejsze utrzymanie nawierzchni oraz zapewniającą większy komfort i bezpieczeństwo użytkowania.
Wyposażenie boiska stanowią także dwie
przenośne bramki. Za boiskiem zainstalowano piłkochwyty o wysokości 5 m z siatki
polipropylenowej. Nieopodal zagospodarowano miejsce na zewnętrzną siłownię. Całość dopełniają elementy małej architektury - ławeczki, kosze na śmieci i stojaki
na rowery.
AMZ

Dzięki zastosowanym przy obu inwestycjach
rozwiązaniom, młodzież zyskała przestrzeń
nowoczesną i spełniającą wysokie standardy.
Na zdjęciu boisko przy PZSP w Legionowie

Michał Kobrzyński
Członek zarządu

Powiat Legionowski konsekwentnie inwestuje w administrowane
przez siebie placówki edukacyjne. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom nauczycieli i uczniów, podejmujemy działania, aby nie tylko nauka, ale i zajęcia sportowe odbywały się w jak najlepszych
warunkach. Nowo powstała infrastruktura sportowa podnosi także atrakcyjność placówek w oczach przyszłych kandydatów, stojących przed wyborem szkoły ponadpodstawowej.
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Kombatanci podzielili się opłatkiem
Przedstawiciele środowisk kombatanckich z terenu powiatu legionowskiego wzięli udział
w spotkaniu opłatkowym, zorganizowanym 13 grudnia br. w auli Starostwa Powiatowego
Legionowie.

płk Zdzisław Sokalski

Przewodniczący Powiatowej Rady
Kombatantów przy Staroście Legionowskim
Od kilku lat, dzięki uprzejmości starosty legionowskiego, spotykamy się przed
Bożym Narodzeniem. To dla nas ważny dzień, na który czekamy z niecierpliwością. Wprawdzie utrzymujemy regularne kontakty, ale te spotkania są dla
nas wyjątkowe. Chciałbym podziękować Panu Staroście i pracownikom Wydziału Spraw Społecznych za coraz lepszą organizację i oprawę oraz prawdziwie świąteczną atmosferę. Wszyscy byliśmy pod ogromnym wrażeniem,
jak pięknie udekorowano salę i stoły. Mam nadzieję, że w przyszłym roku będziemy w tym samym składzie, bo niestety jest nas coraz mniej.

S

Powiat corocznie organizuje spotkania opłatkowe dla środowisk kombatanckich, które są okazją do rozmów i złożenia
życzeń świątecznych. Na zdjęciu: Prezes Koła nr 1 Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Bronisława RomanowskaMazur oraz członek zarządu Koła nr 1 Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Wacław Jóźwiak

potkanie zainaugurowano wspólną modlitwą, której przewodniczył ks. płk Zenon Pawelak,
proboszcz parafii pw. św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny w Legionowie. Zgromadzonym życzenia
świąteczne i noworoczne złożyli starosta Robert Wróbel i prezydent Legionowa Roman Smogorzewski.
O oprawę artystyczną spotkania zadbali zespół Młodzież 50+ oraz sopranistka Grażyna Mądroch, która przy
akompaniamencie pianisty Adama Sychowskiego zaśpiewała najpiękniejsze
polskie kolędy. Tradycyjny, świąteczny
poczęstunek przygotowali uczniowie

z Powiatowego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Serocku. Oni też zadbali o obsługę sali podczas spotkania.
Na stołach królowały dania z ryb, kapusta z grzybami, pierogi, barszcz i słodkie wypieki.
Spotkanie zorganizowano z myślą
o integracji członków środowiska kombatanckiego, uhonorowaniu ich wkładu
w walkę o niepodległość oraz działalności na rzecz pielęgnowania pamięci
o bohaterskiej walce za wolność Ojczyzny. Mile spędzony czas był okazją do
rozmów, wspomnień i wspólnego kolędowania.
KALINA BABECKA

Mikołaj odwiedził dzieci z rodzin zastępczych i osoby niepełnosprawne
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie tradycyjnie już zorganizowało mikołajki dla osób niepełnosprawnych z legionowskiego
Koła Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski oraz dzieci i wychowanków pieczy zastępczej.

T

Święty Mikołaj miał pracowity dzień w starostwie. Rozdał prezenty 250 dzieciom
z rodzin zastępczych i blisko 70 niepełnosprawnym uczestnikom zabawy

egoroczne spotkania mikołajkowe
odbyły się 8 grudnia w auli starostwa powiatowego. Organizatorzy
zadbali o prawdziwie świąteczny nastrój
oraz przygotowali mnóstwo atrakcji w postaci zabaw i konkursów, prowadzonych
przez animatorów oraz słodkiego poczęstunku. Nie mogło oczywiście zabraknąć Świętego Mikołaja, który rozdawał
prezenty, pozował do wspólnych zdjęć
i cierpliwie wysłuchiwał najskrytszych
marzeń. Ogromnym powodzeniem cieszyło się malowanie buziek, skręcanie
balonów oraz fotobudka, dzięki której
wyjątkowe chwile mogły zostać uwiecznione na zawsze. Największą atrakcją mikołajek dla osób niepełnosprawnych była
zabawa muzyczna, poprowadzona przez
wodzireja oraz karaoke. Z kolei dzieci

Magdalena Jagnyziak
dyrektor PCPR w Legionowie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie corocznie organizuje zabawy mikołajkowe dla swych podopiecznych. Jest to radosne przedsięwzięcie, podczas
którego dzieci i dorośli mogą poczuć zbliżające się Święta Bożego Narodzenia. Tego rodzaju imprezy służą przede wszystkim integracji środowisk rodzin zastępczych i osób z niepełnosprawnościami oraz kultywowaniu tradycji obchodzenia święta ku czci Świętego Mikołaja.
wychowujące w rodzinach zastępczych
entuzjastycznie przyjęły występ iluzjonisty, który do magicznej zabawy zaprosił
wszystkich uczestników.
Mikołajki dla dzieci z rodzin zastępczych i osób niepełnosprawnych są

doskonałą formą integracji, a opiekunom dają możliwość poznania się, wymiany spostrzeżeń i doświadczeń oraz
pozyskania wsparcia.

Uczniowie z Targowej kształcą się w świecie
Młodzież z Powiatowego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Legionowie miała okazję uczyć się i praktykować
za granicą. Wszystko dzięki projektom, w które angażuje się szkoła, stawiając na rozwój i zdobywanie
doświadczeń przez swoich uczniów.

W

Grecji uczniowie odbyli szkolenia zawodowe w jednym z hoteli
na Riwierze Olimpijskiej. Wyjazd
odbył się w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów
oraz kadry kształcenia zawodowego”, realizowanego na zasadach Programu Erasmus+ w ramach projektu „Staże w Europie - szansą poznania specyfiki działania
firmy europejskiej”. Pod czujnym okiem
szkoleniowców uczniowie pracowali
w hotelowej kuchni i restauracji, a także

w sali informatycznej. Cennym doświadczeniem był także wyjazd na Targi Turystyczne do Salonik.
Kolejną szansę na zagraniczny wyjazd
dał uczniom projekt „Razem dla Edukacji”, w którym szkoła z Targowej wzięła
udział w ramach zadania Ministerstwa
Edukacji Narodowej „Rodzina Polonijna”. Placówka nawiązała współpracę
z polską szkołą im. Maksymiliana Marii
Kolbe w Chicago, realizując zadanie pn.
„Tradycyjna kuchnia polska (w Polsce

i na emigracji)”. Uczniowie obu placówek wspólnie przyrządzają tradycyjne,
polskie potrawy, a efekty ich pracy utrwalone zostaną w multimedialnej książce
kucharskiej. Pierwsza część projektu
rozpoczęła się 19 listopada br., kiedy to
grupa uczniów legionowskiego technikum poleciała do Chicago. Uczniowie ze
Stanów przyjadą do Legionowa z kulinarną rewizytą wiosną przyszłego roku, by
wziąć udział w drugim etapie przedsięwzięcia.
AMZ

Z zagranicznych podróży uczniowie PZSP w Legionowie przywieźli nowe
doświadczenia, umiejętności i przyjaźnie
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Utrwaleni w pamięci – rozstrzygnięcie konkursu literackiego
Niezwykłą wrażliwością, empatią i nieszablonowym
podejściem wykazali się laureaci konkursu literackiego
„W naszej pamięci…”, towarzyszącego obchodom
75. rocznicy Zagłady ludności legionowskiego getta,
których nagrodzono 8 grudnia br. podczas uroczystości
w Muzeum Historycznym w Legionowie.

K

onkurs literacki pt. „W Naszej
pamięci…” zorganizowano w ramach obchodów 75. rocznicy Zagłady Ludności Legionowskiego Getta, a jego pomysłodawczyniami były
Renata Kamińska i Kinga Cieślak,
nauczycielki z Powiatowego Zespołu

Szkół Ogólnokształcących w Legionowie. Z niełatwym zagadnieniem zmierzyli się uczniowie szkół podstawowych

Małgorzata Paderewska

nauczyciel historii w Salezjańskim
Zespole Szkół im. św. Jana Bosko w Legionowie

Autorzy najlepszych wypracowań, oprócz słów uznania i gratulacji, otrzymali dyplomy oraz nagrody rzeczowe

Szkoły na terenie powiatu legionowskiego powinny kształtować lokalną tożsamość, gdyż uczniowie potrzebują poczucia przynależności. Stąd pomysł na
scenariusz lekcji wychowawczej. Zagadnienie jest trudne, ale jest częścią historii Legionowa. Dzięki zwróceniu uwagi na aspekt lokalny, możemy równocześnie przybliżać młodzieży wiedzę dotyczącą historii. Ten temat pokazuje
dodatkowo, że nie ma łatwych wyborów i ocen, budzi wrażliwość i empatię.
Uczy młodych ludzi rozmawiania o naszym trudnym dziedzictwie, zarówno
o postawach heroicznych jak i tych, których nie chcielibyśmy naśladować.

i ponadpodstawowych z terenu powiatu legionowskiego, a także nauczyciele.
Zainteresowanie konkursem i poziom
przygotowanych prac pozytywnie zaskoczył organizatorów, a jury podejmując
decyzję o wyborze najlepszych autorów miało niełatwy orzech do zgryzienia. Decydujące okazały się podejście

Amazonki uczą w szkołach

W gimnazjach i szkołach średnich na terenie powiatu trwają warsztaty edukacyjne, prowadzone przez
Amazonki. Zajęcia odbywają się w ramach kampanii przeciw nowotworom piersi, która jest częścią
Powiatowego Programu Polityki Zdrowotnej „Zdrowy Powiat” na 2017 rok.
kobiet przed 30. rokiem życia oraz mężczyzn. Choroba wykryta we wczesnym
stadium rozwoju jest całkowicie uleczalna, dlatego tak ważna jest regularna diagnostyka. Poza wykonywaniem badań
profilaktycznych niezwykle istotna jest
umiejętność samobadania piersi. Wiele zachorowań zostaje potwierdzonych
po wcześniejszym zgłoszeniu lekarzowi zmian w budowie gruczołu piersiowego, ujawnionych w samodzielnie wykonanym badaniu palpacyjnym.

merytoryczne do podejmowanych tematów oraz umiejętność właściwego
poszanowania tragicznych wydarzeń
sprzed 75 lat. Nagrody przyznano
w trzech kategoriach.
Konkurs zorganizowano pod patronatem Starosty Legionowskiego, Prezydenta Miasta Legionowo, Naczelnika

Przystanku Historia Centrum Edukacyjnego im. Janusza Kurtyki w Warszawie, Dyrektora Muzeum Historycznego
w Legionowie i Dyrektora Powiatowego Zespołu Szkół Ogólnokształcących
w Legionowie.
AMZ

Pomoc dydaktyczna na
wagę życia
Powiat Legionowski zakupił fantom, który będzie wykorzystywany
do szkolenia młodzieżowej drużyny legionowskiego Wodnego
Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Starosta Robert Wróbel
osobiście przekazał go ratownikom.

KALINA BABECKA

Fantom zakupiony przez starostwo
powiatowe jest praktyczną pomocą
w nauce samodzielnego badania piersi

Marianna Trojanowska,
Legionowski Klub Amazonek

U

czestnicy zajęć prowadzonych
przez Amazonki zapoznawani są
z podstawową wiedzą na temat
nowotworu sutka, czynnikami ryzyka
i możliwościami terapeutycznymi oraz
przechodzą kurs praktyczny z zakresu
samobadania piersi z wykorzystaniem
specjalistycznego fantomu, zakupionego przez starostwo powiatowe w Legionowie. Szkoleniem objęci zostali uczniowie ostatnich klas gimnazjów i szkół
średnich zlokalizowanych w naszym
powiecie. Jego celem jest podniesienie
świadomości i przekazanie wiedzy dotyczącej promocji zdrowia i profilaktyki przeciwnowotworowej.
Rak piersi jest najczęściej występującym nowotworem złośliwym u kobiet.
Rocznie w Polsce odnotowuje się ponad
10 tys. nowych zachorowań, także wśród

Kiedy zaczynamy edukację od młodzieży, dajemy im
szansę wyrobienia nawyku samokontroli, informujemy
jak się badać, na co zwracać uwagę, by się nie bać, nie
wstydzić. To trochę taka praca u podstaw. Dorosłych ciężej już nakłonić do regularności w samobadaniu.

Karolina Juniec,

uczennica klasy III gimnazjum

Zazwyczaj nie zdajemy sobie sprawy, czym jest rak piersi. Panie, które do nas przyszły wyjaśniły nam wszystko w przejrzysty sposób. Informacją, która mnie zaskoczyła był fakt, że badanie można wykonać samodzielnie.

Martyna Majcher,
uczennica klasy III gimnazjum

Warto brać udział w takich projektach w szkole, bo dają
one możliwość nauczenia się nowych rzeczy. Taka wiedza jest bezcenna, a samobadanie może uratować życie.
Dobrze, że wykład skierowano także do chłopców, którzy też są zagrożeni rakiem sutka.

Starosta Robert Wróbel odbył przyśpieszony kurs resuscytacji
z wykorzystaniem fantomu zakupionego dla WOPR przez Powiat
Legionowski

F

antom do nauki resuscytacji
krążeniowo-oddechowej (RKO)
posiada świetlne wskaźniki
monitorujące prawidłowość wykonywanych ćwiczeń oraz wykorzystuje zaawansowane, wbudowane
czujniki do wykrywania i analizowania skuteczności resuscytacji.

Czujniki te ustawione są na wartość domyślną, aby kontrolować
efektywność uciśnięć, zgodnie z aktualnymi wytycznymi resuscytacji
krążeniowo-oddechowej.
Koszt zakupu fantomu to ponad
2 tys. zł.
JK
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Szymon Rosiak

Robert Wróbel

Przewodniczący Rady Powiatu w Legionowie

Przewodniczący Rady Powiatu w Legionowie

Życzę Państwu zdrowych, pogodnych, spędzonych
w rodzinnej atmosferze Świąt Bożego Narodzenia.
Niech wcielona w Betlejem Miłość wleje w nasze serca
ducha nadziei i dzielenia się z tymi, którzy potrzebują
choćby uśmiechu, serdecznego uścisku dłoni albo po
prostu poświęcenia chwili uwagi. Pragnę również, aby
Dobra Nowina, niosąca ludziom w darze zapowiedź
zbawienia, budowała relacje oparte na wzajemnym
szacunku. Na nadchodzący rok życzę siły, motywacji
i wytrwałości w realizacji założonych celów.

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz nadchodzącego Nowego Roku życzę wszystkim mieszkańcom
powiatu legionowskiego radości w sercu i optymizmu, który pozwala zauważać wspaniałe cuda świata
i dary od losu. Życzę również zdrowia, bez którego nic
człowieka nie cieszy. Koleżankom i Kolegom, którzy
zajmują się działalnością samorządową życzę ciągle
rosnącej dumy lokalnej, inspirujących pomysłów i skutecznej aktywności w każdym aspekcie życia.

Mirosław Kado
Grzegorz
Kubalski

Michał
Kobrzyński

Wiesław
Smoczyński

Członek zarządu
Powiatu

Członek zarządu Powiatu

Święta Bożego Narodzenia to czas,
gdy zatrzymujemy się w naszym
codziennym biegu, a przebywając
w rodzinnym gronie dostrzegamy
wyraźniej wszystko to, co jest
w życiu ważne. Życzę wszystkim
mieszkańcom powiatu, by mieli
odwagę i wytrwałość w podążaniu
właśnie ku temu co istotne - przez
cały nadchodzący 2018 rok.

Życzę Państwu, by każdy otrzymał
na Boże Narodzenie najlepszy
z możliwych prezentów: radość
z przebywania w życzliwym,
kochającym gronie rodziny
i przyjaciół. Na Nowy Rok życzę
siły i determinacji w dążeniu do
wyznaczonych celów.

Wiceprzewodniczący Rady
Powiatu
w Legionowie

Anna Gajewska

Członek zarządu Powiatu

Wiceprzewodniczący
Rady Powiatu w Legionowie

Życzę Mieszkańcom powiatu
legionowskiego magicznych Świąt
Bożego Narodzenia z wyjątkową
atmosferą wśród najbliższych
i odpoczynkiem od codzienności.
A w Nowym 2018 Roku samych
sukcesów zarówno w życiu
prywatnym, jak i zawodowym.

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia
i Nowego Roku życzę Państwu
miłości, spokoju i wszelkiego dobra.
Aby przy świątecznym stole nie
zabrakło ciepła, rodzinnej atmosfery,
a Nowy Rok przyniósł ze sobą
szczęście, pomyślność oraz twórcze
i pełne wartości życie.

Zbliżają się
Święta Narodzenia Pańskiego. Życzę
Państwu, aby ten wspaniały czas
wypełnił Was spokojem, radością
i miłością wśród rodziny, bliskich,
znajomych i bliźnich. Oby czas,
jaki spędzicie razem, był czasem
dobrej nowiny, a po świętach byście
z radością przygotowali się do
przejścia ze starego 2017 w 2018
rok i oby ten nowy rok był dla was
spokojny, szczęśliwy i dostatni.

Radni składają życzenia
Ewa Płaciszewska
Radna Rady Powiatu

Na Święta Narodzenia
Pańskiego życzę wiele
radości, ciepła i optymizmu, by atmosfera tych
szczególnych dni wzmocniła więzi rodzinne
i przyjacielskie. Niech 2018 rok przyniesie nam
szczęście i pomyślność, a wiara doda energii
do tworzenia i realizacji nowych zamierzeń.

Stanisław Gołąbek
Radny Rady Powiatu
w Legionowie

Boże Narodzenie to czas niezwykły. Niechaj
w Państwa domach zagości miłość, spokój,
wzajemne zrozumienie i radość z czasu
spędzonego w gronie najbliższych. Oby Nowy
Rok przyniósł Państwu zdrowie, szczęście
i spełnienie marzeń.

Zbigniew
Garbaczewski

Radny Rady Powiatu
W ten magiczny,
świąteczny czas życzę Państwu wiele radości
i rodzinnego ciepła. Niech dobre emocje nie
opuszczają Państwa przez cały nadchodzący
rok i będą opoką, która pozwoli zmierzyć się
z wyzwaniami, jakie postawi przed nami los.

Stanisław
Kraszewski

Radny Rady Powiatu
w Legionowie
Z okazji Świąt Bożego
Narodzenia życzę Państwu, abyście spędzili je
w kręgu bliskich i radośnie, gdyż radosne jest ich
przesłanie. Na nadchodzący rok życzę Państwu
zdrowia i wytrwałości w dążeniu do celów, jakie
sobie stawiacie oraz by był on dla Państwa rokiem
radosnych niespodzianek i wykorzystanych szans.

Olga Muniak

Radna Rady Powiatu
w Legionowie

Janina Osińska

Radna Rady Powiatu
w Legionowie
Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia przesyłam moc najserdeczniejszych
życzeń. Oby świąteczna radość dzielona z bliskimi napełniła Państwa wzajemną życzliwością oraz optymizmem na Nowy 2018 Rok.

Z okazji Świąt Bożego
Narodzenia wszystkim
z powiatu legionowskiego, a w szczególności moim mieszkańcom
z gminy Jabłonna składam najserdeczniejsze
życzenia płynące prosto z serca - dużo zdrowia, szczęśliwych i radosnych chwil w życiu.
Kolejny rok niech będzie czasem pokoju oraz
realizacji osobistych marzeń.

Jacek Szczepański
Radny Rady Powiatu

Poza tradycyjnymi
życzeniami pomyślności
życzę Państwu, abyście w nowym roku mieli
więcej wolnego czasu na realizację własnych
pasji oraz więcej wolnych chwil, by skorzystać
z lokalnej oferty kulturalnej, w tym Muzeum
Historycznego w Legionowie.

Agnieszka Powała
Radna Rady Powiatu
w Legionowie

Z okazji zbliżających się
Świąt Bożego Narodzenia oraz nadchodzącego
Nowego 2018 Roku, życzę Państwu spokoju,
ciepła, rodzinnej atmosfery przy świątecznym
stole, aby każdy dzień Nowego Roku przyniósł
wiele szczęścia i sukcesów w życiu osobistym
rodzinnym i zawodowym.

Janusz Kubicki

Radny Rady Powiatu
w Legionowie
Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia życzę Państwu, aby wszystkie chwile
spędzone w rodzinnym gronie były radosne
i spokojne, a każdy dzień przyszłego Nowego
Roku był pełen szczęścia i nadziei.

Karolina
Długołęcka

Radna Rady Powiatu
w Legionowie
Życzę Mieszkańcom powiatu radosnych,
pełnych ciepła i życzliwości Świąt Bożego
Narodzenia, wolnych od trosk i obowiązków
dnia codziennego oraz szczęścia i sukcesów
w nadchodzącym Nowym Roku.

Marek Mazur

Radny Rady Powiatu
w Legionowie
Niech czas Świąt
Bożego Narodzenia
będzie pełen atmosfery
radości, wytchnienia i zatrzymania od codziennego pędu. Niech wszystkie dni Nowego Roku
2018 będą tak piękne i szczęśliwe jak wigilijna
wieczerza. Ciepłych i rodzinnych Świąt Bożego
Narodzenia, zdrowia, pomyślności, pogody
ducha i spełnienia marzeń.

Marcin Feliga

Radny Rady Powiatu
w Legionowie
Szanowni Państwo,
przed nami niezwykły czas Świąt Bożego
Narodzenia. Na ten szczególny okres chciałbym
życzyć Państwu pełni zdrowia, pozytywnej
energii i sił witalnych, płynących z bliskości
Rodziny, Przyjaciół i serdecznych gestów
przychylnych ludzi.

kultura
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Migawka z jubileuszu
Lubow Szlihta

Od początku grudnia w atrium legionowskiego ratusza można było oglądać dziesiątą, jubileuszową
wystawę zdjęć Grupy Fotograficznej „Migawki”, której towarzyszyła prezentacja gobelinów pracowni
Gobel Artki oraz fotografii młodzieży z Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych
w Legionowie. Wydarzenie otrzymało wparcie Powiatu Legionowskiego.

Grupa Fotograficzna „Migawki”
Grupa Migawek jest ekipą fajnych, zgranych ludzi. Lubimy podróżować, zwiedzać, robić zdjęcia. Często wyjeżdżamy na Podlasie, gdzie życie i czas płyną
inaczej. Kto raz tam był, zakochuje się na zawsze. Nasze zdjęcia to pokazują, każdy zakątek tego małego świata. Polska jest piękna, warto ją poznawać
i fotografować.

,,M

igawki w podróży” to cykl
prac, na których autorzy
uwiecznili miejsca, ludzi
i emocje, towarzyszące ich fotograficznym wojażom. Na ekspozycję złożyły się fotografie przedstawiające krajobrazy, portrety, zdjęcia reportażowe
oraz prezentujące miejską architekturę. Uzupełnieniem wystawy jest katalog z czarno-białymi zdjęciami, także
autorstwa „Migawek”.
Zaproszenie do wspólnego przedsięwzięcia przyjęli również młodzi twórcy z PZSiPS, którzy podczas

Na wyjątkowość i sukces i wystawy zapracowali wszyscy artyści

Prosto do galerii „Na Prostej”
Na granicy Jabłonny i Chotomowa powstało nowe miejsce na
kulturalnej mapie powiatu legionowskiego, nad którym honorowy
patronat objął Starosta Robert Wróbel.

Galeria „Na Prostej” to miejsce wyjątkowe i klimatyczne. Otwarte dla lokalnych
artystów oraz mieszkańców, którzy mają ochotę napić się pysznej kawy w industrialnym wnętrzu

G

aleria Sztuki „Na Prostej” to
wyjątkowe miejsce, do którego
przyjść mogą lokalni twórcy i pod
kuratorską opieką artysty plastyka Roberta Żbikowskiego stworzyć koncepcję wystawy, która później zostanie zaprezentowana w gościnnych wnętrzach
przy ul. Prostej.
Ideą galerii jest promocja artystów
z powiatu, tak by miejsce zaistniało
w świadomości odbiorców jako lokalne przedsięwzięcie. Ekspozycje zmieniają się średnio raz w miesiącu. By
uniknąć monotonii, za każdym razem

wystawiane są prace innego autora,
w nowym odmiennym stylu. Zwyczajowo poprzedza je wernisaż, podczas którego można bliżej poznać artystę. Dodatkowo twórcy mogą liczyć na promocję
na facebook’owym profilu galerii, a także na kanale YouTube w „Sztuce rozmowy”, gdzie można obejrzeć i wysłuchać
jak kurator z artystą dyskutują o sztuce.
AMZ

Robert Żbikowski

kurator Galerii Sztuki „Na Prostej”
Zachęcam twórców z powiatu, by prezentowali nam swoje prace, byśmy mogli o nich porozmawiać, a następnie podjąć decyzję o ich prezentacji, ustalić
koncepcję wystawy, tematykę, rodzaj, czy wielkość prac. Wystawiając u nas,
artysta ma pełen komfort i nie musi się o nic martwić. Zapewniamy miejsce,
promocję, nie pobieramy opłat. Zapraszam do odwiedzenia strony www.naprostej.pl oraz na fanpage galerii na Facebooku.

fotograficznych warsztatów przenieśli swą wrażliwość na matryce cyfrowych aparatów. Efektem ich pracy
jest seria zdjęć dokumentujących wyjazd do warszawskich Łazienek i Wilanowa. Kolejnym gościem „Migawek”
były zaprzyjaźnione artystki z pracowni tkackiej Gobel Artki z Łajsk, które
zaprezentowały piękne gobeliny. Tym
samym galeryjna przestrzeń Ratusza
stała się miejscem do zaprezentowania
z pozoru różnych form wyrazu, które
udało się zawrzeć w koncepcyjnie spójnej całości.
AMZ

Kiermasz świąteczny w ratuszu
Poszukiwacze bożonarodzeniowych ozdób i bibelotów oraz wielbiciele rękodzieła drugi weekend grudnia spędzili w atrium legionowskiego
ratusza, gdzie odbywał się Świąteczny Kiermasz Sztuk Różnych. Z możliwości zaprezentowania mieszkańcom
swoich wyrobów skorzystało blisko
sześćdziesięciu wystawców, także
spoza powiatu legionowskiego. Dominowały produkty związane z tematyką Świąt Bożego Narodzenia – oczy
cieszyły kolorowe bombki, aniołki choinki i stroiki. Kiermasz tradycyjnie
zorganizowała Pracownia Sztuk Różnych, działająca od 2011 roku w Legionowie inicjatywa artystyczna, oferująca warsztaty dla dzieci i dorosłych
oraz skupiająca lokalnych twórców rękodzieła. Wydarzenie patronatem objął Starosta Legionowski.
KB

Ręcznie wykonane ozdoby i bibeloty
to doskonały przepis na stworzenie
w domu świątecznego klimatu

Najlepsze zdjęcia miesiąca wybrane
Znamy już laureata konkursu fotograficznego „Architektura powiatu
legionowskiego w obiektywie”.
Zdjęcie „Dworzec w Legionowie”
autorstwa Piotra Błażejczyka zostało fotografią miesiąca w listopadzie.

N

a początku stycznia wyłonione
zostaną najlepsze zdjęcia grudnia oraz kwartału i będą to ostatnie zwycięskie fotografie w konkursie.
Serdecznie dziękujemy wszystkim
Mieszkańcom za całoroczny udział
i zachęcamy do dalszego rozwijania
fotograficznej pasji.
KB

Fot. Piotr Błażejczyk „Dworzec w Legionowie”
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Zając pobiegł po raz trzeci

Fundacja Active Life we współpracy z Powiatem Legionowskim 16 grudnia br., w Legionowie zorganizowała trzecią edycję charytatywnego
Biegu Zająca. Impreza jest dedykowana osobom niepełnosprawnym.

K

W III Biegu Zająca wzięło udział prawie 500
zawodników

Tomasz Ruszczak
wolontariusz

Takie inicjatywy są bardzo szlachetne. Bieganie może mieć głębszy sens, jeśli
przy okazji można komuś pomóc. Oprócz tego, że biegnę, lubię przy okazji dać
komuś radość. Zawsze bardzo chętnie biorę udział w tego typu inicjatywach.

ażdy mógł wziąć udział w III Biegu
Zająca, a tym samym pomóc osobom niepełnosprawnym. Opłacając wpisowe oraz pakiet startowy,
zawodnicy umożliwili pokonanie trasy tym, którzy nie mogli tego uczynić
samodzielnie. Każda osoba niepełnosprawna otrzymała pomoc asystenta –
tytułowego „zająca” – który jej towarzyszył na 2-kilometrowym odcinku.
W III Biegu Zająca wystartowało blisko 500 zawodników. Wśród nich w rolę
„zająca” wcieliły się 24 osoby. Oprócz
biegu z „zającem” odbył się również
wyścig na dystansie 10 km. Zwyciężyli w nim Justyna Śliwiak i Wojciech Kopieć. Organizatorzy przygotowali także
trasy dla młodzieży – 1000 m i najmłodszych – 200 m.
III Bieg Zająca objął swoim patronatem starosta Robert Wróbel. Również
nasza redakcja wsparła organizatorów
promując wydarzenie i zapraszając
mieszkańców do wzięcia w nim udziału.

Robert Wróbel
starosta legionowski

Fundacja Active Live niezwykle prężnie działa na rzecz osób niepełnosprawnych. Dla Powiatu Legionowskiego to poważny partner, z którym możemy
współpracować na zasadach pomocniczości. Jednym z owoców takiego podejścia jest ciekawa inicjatywa – „Bieg Zająca” - w sposób nowatorski integrująca osoby chore z mieszkańcami czynnie uprawiającymi sport. Wydarzenie
pozwala poczuć zarówno emocje związane z rywalizacją, jak i uczucia towarzyszące pomaganiu potrzebującym. Na szczególną atmosferę III Biegu Zająca miały wpływ również nadchodzące Święta.

Magdalena Kosewska
W Biegu Zająca uczestniczyłam drugi raz, a jeśli będzie organizowany przyszłym roku, też chętnie pobiegnę. Mam tu dużo przyjaciół. I na pewno poznam nowych.

MK

Mikołajkowy Turniej Enshin Karate
W trzech konkurencjach dziecięcego, pierwszego Mikołajkowego Turnieju Enshin Karate
wystartowało ponad 180 zawodników. Ufundowane przez Powiat Legionowski nagrody wręczył
członek zarządu Michał Kobrzyński.

P

ierwszy Mikołajkowy Turniej
Enshin Karate odbył się 9 grudnia br., na hali sportowej Zespołu Szkół nr 1 w Legionowie. W imprezie zaprezentowali swoje umiejętności
zarówno początkujący, jak i bardziej
doświadczeni karatecy.
W pierwszej konkurencji wzięli udział ci, którzy dopiero zaczynają
przygodę z Enshin Karate. W jej trakcie prezentowano kopnięcia. Druga
konkurencja – „Kata” – polegała na

przedstawieniu układów. Trzecia –
„Kumite” – była przeznaczona dla zaawansowanych. Widzowie obejrzeli
w niej walki z ograniczonym kontaktem.
Imprezę zorganizował Mazowiecki Uczniowski Klub Sportowy Satori oraz Satori Sport Klub. Wydarzenie objął patronatem starosta Robert
Wróbel. Główne nagrody ufundował
Powiat Legionowski.
MK/ENSHIN

Kategoria „Kumite” jest najbardziej widowiskowa. Starują w niej najstarsi zawodnicy

Rodzinne pływanie na Fali
Ponad 120 dzieci walczyło o ufundowane przez Powiat Legionowski
trofea w Zawodach Pływackich o Puchar Wójta Gminy Nieporęt, które
odbyły się 10 grudnia br., na terenie Aquaparku Fala w Stanisławowie
Pierwszym.

Sensei Daniel
Jankowski

trener, właściciel Satori
Sport Klub, organizator
turnieju
Mnóstwo emocji, radości,
uśmiechów, ale także łzy, które często mimo woli pojawiają się po przegranym pojedynku. Wszystko to uczy nas
czegoś nowego, daje kolejne
doświadczenie na drodze karate, które jest niezbędne do
dalszego rozwoju. Nie zawsze
liczy się wygrana na turnieju, czasami ważniejsze jest pokonanie samego siebie, stresu i strachu, który towarzyszy
nam przy różnych życiowych
zadaniach.

Pływalnia „Fala” jest jednym z najnowocześniejszych basenów w powiecie
legionowskim

Z

awody to impreza, w której startują dzieci i ich rodzice. Dlatego
najpopularniejszą konkurencją
była sztafeta rodzinna. Wzięło w niej
udział aż 50 drużyn. Również organizatorzy stanęli na wysokości zadania – wydarzenie było obsługiwane
przez profesjonalne urządzenia służące do pomiaru czasu.

Patronem zawodów pływackich
w Stanisławowie Pierwszym był starosta Robert Wróbel, a Powiat ufundował nagrody rzeczowe. Wydarzenie współorganizowali: UKS Fala
Nieporęt, szkoła pływania Nemo
i Level Up.
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