Rewitalizacja linii do Zegrza nabiera
realnych kształtów. Razem z powiatem
trzymamy rękę na pulsie, by spełniła
oczekiwania mieszkańców.
SŁAWOMIR M. MAZUR
wójt Nieporętu
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Wróci kolej do Zegrza Południowego

W sprawie rewitalizacji linii kolejowej do Zegrza Płd. przyszedł czas na konkrety. Zarząd województwa mazowieckiego zdecydował o dofinansowaniu zadania
z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020, a PKP Polskie Linie Kolejowe (PKP PLK) przygotowują się do jego
realizacji.
przebudowy i ważne jest, by już na etapie projektów uzgodnić takie rozwiązania, by powstał węzeł komunikacyjny
dostosowany do potrzeb ruchu zarówno lokalnego, jak i tranzytowego. To
konieczne m.in. po to, by w przyszłości uniknąć korków w przypadku zamknięcia szlabanu na przejeździe kolejowym, jak również, by rozwiązać
kwestię wyjazdu z pętli w Zegrzu autobusów w stronę Serocka, które dziś
musiałyby dojechać do ronda w Zegrzu
i na nim zawracać – mówi starosta.

Do Zegrza SKM-ką

Docelowo linia ma być obsługiwana
przez pociągi SKM, które będą jeździć

co pół godziny w szczycie i co godzinę poza nim. Stanie się częścią linii łączącej południe i północ Warszawy, od
Piaseczna przez Warszawę Zachodnią,
Warszawę Gdańską, Legionowo do Zegrza. Planowane jest wprowadzenie
nowych przystanków kolejowych na
skrzyżowaniach, m.in. z drugą linią metra, liniami tramwajowymi i autobusowymi, by zintegrować ze sobą różne
rodzaje transportu. Poprowadzona zostanie po starym śladzie, a na końcu
będzie rozgałęziona do dwóch torów,
co pozwoli na swobodne minięcie się
pociągów. Planowana prędkość to 60
km/h.
JOANNA KAJDANOWICZ

Zgodnie z planami działania linii, ruch na niej obsłużą pociągi Szybkiej Kolei Miejskiej, które pojadą z prędkością 60 km/h

S

zczegóły przygotowań starosta legionowski Robert Wróbel oraz
wójtowie Nieporętu, Wieliszewa
i burmistrz Serocka poznali podczas
spotkania, które odbyło się 3 listopada w siedzibie warszawskiego Zarządu
Transportu Miejskiego. Oprócz samorządowców uczestniczyli w nim przedstawiciele przyszłego inwestora PKP PLK oraz
Szybkiej Kolei Miejskiej (SKM).

Warianty i konsultacje

Inwestycja ma zostać dofinansowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020 (RPO

Mazowsze). PKP PLK wykonało już badania geologiczne, uwzględniające stan
nasypu, po którym tory biegną w sąsiedztwie skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 631 (DW631). Podpisano
też umowę na wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej otoczenia linii nr
28 na odcinku od Wieliszewa do Zegrza Płd. Raporty z obydwu badań zostaną włączone do studium wykonalności inwestycji, niezbędnego, by uzyskać
dofinansowanie z RPO Mazowsze. Niebawem rozpocznie się postępowanie,
które wyłoni wykonawcę studium,
a sam dokument ma być gotowy na
początku 2018 r.

Studium wykonalności będzie m.in.
zawierać proponowane warianty rewitalizacji. PKP PLK skonsultuje z lokalnymi samorządami ostateczny kształt
linii kolejowej, liczbę przystanków i ich
umiejscowienie. Jednym z wariantów
końcowego przystanku jest Centrum
Komunikacyjne w Zegrzu Płd., integrujące transport kolejowy i drogowy z pętlą autobusową w sąsiedztwie peronów.
– Szczególnie skomplikowane będą
uzgodnienia odnośnie końcowego odcinka linii w Zegrzu, w rejonie skrzyżowania z DW631 i drogi krajowej nr
61 – wyjaśnia starosta Robert Wróbel. - Obydwie są przygotowywane do

Starosta Robert Wróbel (z lewej) na spotkaniu z przedstawicielami PKP PLK,
ZTM i SKM omawiał harmonogram działań, dotyczących rewitalizacji linii kolejowej
do Zegrza. W spotkaniu uczestniczyli również wójtowie Nieporętu, Wieliszewa
i burmistrz Serocka

Nagrodzeni za dziki

Edward Ulanicki

N

Populacja dzików stale rośnie. Zimy są coraz łagodniejsze, co powoduje, że
dziki zamiast raz do roku rozmnażają się dwa, a nawet trzy razy. W poszukiwaniu pożywienia, z lasów przemieszczają się pod ludzkie siedziby. Niezabezpieczone altanki śmietnikowe i kosze osiedlowe oraz porzucane przez
mieszkańców resztki jedzenia są dla dzików jak zaproszenie do ucztowania.
W trakcie swoich wypraw zwierzęta niszczą trawniki i ogrodzenia posesji
oraz stwarzają zagrożenie dla ludzi. Zwłaszcza locha z młodymi może być
bardzo niebezpieczna. Dlatego sukcesywnie odławiamy dziki i wywozimy
je na tyle daleko, że mamy gwarancję, iż nie powrócą już na teren powiatu.

myśliwy

Starosta Robert Wróbel nagrodził osoby, które w ramach działalności społecznej
szczególnie zaangażowały się w powiatową akcję odławiania dzików.

a terenie powiatu legionowskiego działają dwie odłownie,
dzięki którym już 65 dzików
zmieniło swoje miejsce zamieszkania. Uciążliwe zwierzęta zostały przewiezione do Puszczy Piskiej, gdzie w swoim naturalnym

środowisku będą żyły nie wadząc
nikomu. Podczas październikowej
sesji rady powiatu starosta Robert
Wróbel wręczył podziękowania 11
osobom, które w sposób szczególny
zaangażowały się w akcję niejednokrotnie nocami pracując społecznie

i poświęcając swój wolny czas. Dzięki akcji koordynowanej przez Powiat
problem dzików żerujących w obrębie osiedli ludzkich został rozwiązany na terenie Legionowa. Działania
są jednak kontynuowane.
MK

Kurier
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Podsumowanie V Dni Osób Niepełnosprawnych
V Dni Osób Niepełnosprawnych Miasta Legionowo i Powiatu Legionowskiego (V DON) oraz powiatowa akcja „Mówimy o AAC” dobiegły końca.
powiatową akcję „Mówię o AAC”. Październik obchodzony jest jako Międzynarodowy Miesiąc Alternatywnych
i Wspomagających Metod Komunikacji
(MM AAC). Z tej okazji Powiatowy Zespół
Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie po raz trzeci włączył się do udziału
w kampanii mającej na celu przybliżenie mieszkańcom powiatu sytuacji osób
niemówiących oraz poszukiwanie partnerów AAC, czyli miejsc przyjaznych
osobom niemówiącym. Pozyskano sześciu AAC-owych partnerów. W sumie jest
ich już w naszym powiecie 16. Należy do
nich także starostwo powiatowe w Legionowie. Pamiątkowe tabliczki AAC-owym
partnerom oraz nagrody przedszkolakom, biorącym udział w akcji wręczyli
członek zarządu Powiatu Legionowskiego Michał Kobrzyński i wiceprezydent
miasta Legionowo Piotr Zadrożny.

W przygotowanie spektaklu „Piękna i Bestia” aktywnie włączyli się rodzice, opiekunowie, nauczyciele oraz wolontariusze,
którzy wraz z osobami niepełnosprawnymi i niemówiącymi wystąpili na scenie

U

roczyste podsumowanie tych wydarzeń odbyło się 3 listopada br.,
w sali widowiskowej legionowskiego ratusza. Obecni byli przedstawiciele władz samorządowych, szkół,
organizacji pozarządowych, instytucji
wspierających akcję oraz bohaterowie
Dni Osób Niepełnosprawnych, ich rodziny i przyjaciele.
Ideą DON jest prezentacja dorobku artystycznego i sportowego osób niepełnosprawnych i przybliżenie mieszkańcom

powiatu tych ludzi, aby przeciwdziałać
ich odrzuceniu i marginalizacji w życiu
społecznym.
Tegoroczne obchody V DON obfitowały w wydarzenia kulturalne i sportowe.
Zorganizowano konkurs literacki „Jesteśmy razem”, konkursy plastyczny oraz
małych form teatralnych i muzycznych.
Kapituła Orderu „Przyjaciel Niepełnosprawnych” uhonorowała trzech działaczy społecznych na rzecz osób niepełnosprawnych - Marka Kraussa, Marka

Tarwackiego oraz Zdzisława Wasilewskiego. W maju odbył się plener malarski „Chodź, pomaluj mój świat. W V Paraolimpiadzie Dzieci i Młodzieży udział
wzięło 230 niepełnosprawnych sportowców. Ponadto uczestnicy Dni Osób Niepełnosprawnych zapoznali się z historią
Legionowa podczas Dnia w Muzeum Historycznym w Legionowie. Z kolei we
wrześniu odbyła się impreza plenerowa
„Spotkanie w ogrodzie DPS Kombatant”.
W trakcie gali podsumowano także

O oprawę artystyczną gali zadbali
uczniowie i absolwenci PZSiPS. Zaprezentowany spektakl pt.: „Piękna i Bestia” okazał się wyjątkowy, bo aktorami
były osoby niepełnosprawne i niemówiące, które z publicznością porozumiewały się używając komunikatorów
generujących głos.
Zwieńczeniem gali było otwarcie wystawy „Malowane słowa”. Prezentowana ekspozycja to zbiór prac przygotowanych przez podopiecznych PZSiPS
przy wsparciu nauczycieli, pedagogów
i terapeutów oraz na warsztatach plastycznych prowadzonych przez lokalnych artystów.
KALINA BABECKA

Jerzy Jastrzębski
współorganizator V DON, nauczyciel w PZSiPS,
prezes Fundacji „Promień Słońca”
Atmosfera wokół osób niepełnosprawnych powoli zmienia się na lepsze. Dla
uczestników Dni Osób Niepełnosprawnych ważne jest samo zainteresowanie innych, możliwość pokazania swoich mocnych stron i dobra zabawa. Już
wkrótce kolejna, szósta edycja Dni Osób Niepełnosprawnych Miasta Legionowo i Powiatu Legionowskiego. Oprócz dotychczasowych działań zaplanowano nowe. 1 kwietnia 2017 r. odbędą się konferencja dotycząca autyzmu
z udziałem dr. Petera Schmidta z Niemiec oraz powiatowa akcja ”Kwiecień
miesiącem wiedzy o autyzmie”. Dni Osób Niepełnosprawnych stały się trwałym elementem krajobrazu kulturalno-sportowego powiatu. Już dziś zapraszam do śledzenia kalendarza imprez i do aktywnego uczestnictwa w nich.

Cel: czyste powietrze

W sezonie grzewczym szczególnie odczuwamy skutki działania przestarzałych pieców
węglowych. Gminy wspierają mieszkańców w wymianie urządzeń na nowoczesne,
nie zatruwające powietrza.

C

oraz więcej mieszkańców decyduje się na wymianę starego pieca na bardziej przyjazny środowisku. Pomagają gminy i Wojewódzki
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (WFOŚiGW). Oprócz wsparcia finansowego
prowadzone są akcje promujące ekologię i przestrzegające przed skutkami spalania odpadów.

Legionowo

Legionowo udziela dotacji mieszkańcom, którzy chcą wymienić piec
na nowoczesny - gazowy, olejowy lub
pompę ciepła. Wraz z wymianą na
piec gazowy można uzyskać dofinansowanie przyłączenia nieruchomości
do sieci gazowej. Dotacje są wypłacane z budżetu gminy. Łącznie wydano
na ten cel 646 516 zł.
Program wymiany pieców węglowych wystartował w listopadzie 2015
r. Dotychczas Legionowo podpisało
83 umowy na wymianę pieców. Efekt
ekologiczny, czyli likwidację pieca węglowego, osiągnięto w 48 budynkach.

W 46 przypadkach wymieniono piec
węglowy na gazowy, w jednym - na olejowy, a w jednym przypadku zainstalowano pompę ciepła. W budżecie gminy na 2016 r. pozostały jeszcze środki
na ten cel. Umowy podpisane do końca
tego roku mogą być rozliczane nawet
do 31 maja 2017 r. Informacji udziela
Referat Ochrony Środowiska, tel. (022)
766 40 66, e-mail: ochrona.srodowiska@um.legionowo.pl.

Serock

Urząd Miasta i Gminy w Serocku pomaga w wymianie pieców na ekologiczne zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej
w Serocku z dnia 30 czerwca 2014 r.
Dotacja w kwocie 3 000 zł udzielana
jest wyłącznie na zadania, polegające
na likwidacji i wymianie ogrzewania.
Nie obejmuje kosztów zakupu i montażu systemów grzewczych w nowo wybudowanych obiektach oraz wymiany ogrzewania ekologicznego na inne
ekologiczne systemy grzewcze. Środki finansowe na realizację tego zadania
pochodzą z budżetu gminy. Program

cieszy się rosnącym zainteresowaniem
wśród mieszkańców.

Jabłonna

Urząd Gminy Jabłonna uzyskał środki zewnętrzne na wymianę pieców na
bardziej ekologiczne. W sierpniu br.
WFOŚiGW podjął decyzję o dofinansowaniu tego zadania z puli dostępnej
w ramach programu „Poprawa jakości powietrza na terenie województwa
mazowieckiego – ograniczenie emisji
zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni”. Poziom dofinansowania
określono na maksymalnie 75% ceny
brutto zakupu nowego kotła, jednakże
nie więcej niż 5 000 zł.
Gmina jest zobowiązana do zakupu
kotłów grzewczych w ramach przetargu i przekazania ich mieszkańcom. Pozostają one przez 5 lat jej własnością, zaś
koszty przeglądów serwisowych oraz
ewentualnych napraw leżą po stronie obdarowanego. W przypadku posiadania
tzw. paleniska węglowego, można uzyskać dofinansowanie do zakupu kotła
na pellet, olej opałowy oraz gaz ziemny.

Irina Wyzhanowa, mieszkanka Legionowa: Nasz piec węglowy wymieniliśmy
na gazowy w lutym 2016 r. Jego zakup w 100 proc. sfinansował urząd miasta
Legionowo. My zapłaciliśmy za montaż. W ciągu 5 lat nie mogę wymienić
go na węglowy. Nawet gdybym mogła, nie wymieniłabym – teraz nie muszę
dokładać opału, nic nie śmierdzi, nie dymi, wszystko robi automat, o nic nie
muszę się martwić.

Po procesie weryfikacji osób zainteresowanych udziałem w projekcie ustalono ich liczbę na 79. Obecnie
gmina zamyka procedurę wyłonienia
dostawcy kotłów i podpisania z nim
umowy.

Wieliszew

Również gmina Wieliszew otrzymała wsparcie ze środków WFOŚiGW.
Dzięki programowi „Ograniczenie
emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni w Gminie Wieliszew”
zmodernizowanych zostało 18 kotłowni, wymienionych 7 kotłów węglowych

i 11 kotłów gazowych. Były to przestarzałe urządzenia – najstarsze pochodziło z 1970 r. Podobnie, jak w Jabłonnie, dofinansowanie z WFOŚiGW
wynosiło 75%, jednak nie więcej niż
5 000 zł. Różnicę pokrywali mieszkańcy ze środków własnych.
Czyste powietrze to lepsza jakość
życia i zdrowia mieszkańców. Dlatego zachęcamy wszystkich, którzy mają
przestarzałe, trujące powietrze piece
do wymiany urządzeń na nowoczesne
i skorzystania przy tym z pomocy, jaką
oferują mieszkańcom gminy.
MARIUSZ KRASZEWSKI

inwestycje
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Przebudowa Szkolnej w Izabelinie wystartowała
Po spotkaniu konsultacyjnym dotyczącym przebudowy ul. Szkolnej w Izabelinie Powiat uwzględnił w ostatecznej wersji planu postulaty mieszkańców.
Teraz starostwo rozpoczyna realizację robót.
Głównym inwestorem tego przedsięwzięcia jest Powiat Legionowski przy
wsparciu finansowym gminy Nieporęt
w wysokości 300 tys. zł. Całkowity budżet inwestycji zamyka się w kwocie
ponad 994 tys. zł.
Projekt zakłada przebudowę drogi na długości 826 metrów. Asfaltowa
jezdnia zostanie poszerzona do 6 metrów. Przy jezdni, po jednej stronie drogi, powstanie szeroki na 2 metry chodnik o nawierzchni z kostki brukowej,

ze zjazdami do posesji. Pobocze wykonane zostanie z naturalnego kruszywa
z miejscowym odwodnieniem. Jednospadowe nachylenie pobocza, w kierunku przeciwnym do posesji, zapobiegać będzie spływaniu wody opadowej
na działki. Wykonane już są krawężniki, natomiast obecnie kładziona jest nawierzchnia chodnika.
MK

Sławomir Maciej Mazur
wójt gminy Nieporęt

Starostwo przebudowuje ulicę Szkolną w Izabelinie. To kolejna inwestycja powiatowa w gminie Nieporęt, która podniesie
bezpieczeństwo, szczególnie dzieci

P

owiat Legionowski kontynuuje
realizację inwestycji drogowych
– zaawansowane prace trwają w Woli Kiełpińskiej, natomiast ruszyły również roboty budowlane na ul.

Szkolnej w Izabelinie. Zadanie wykonuje wyłoniona w wyniku przetargu firma Skanska. Przebudowaną ul. Szkolną
powinniśmy pojechać już 21 listopada,
gdyż umowa zobowiązuje wykonawcę

Poznaliśmy
wykonawcę windy

Pasieka
już działa!

Firma Masterlift wygrała przetarg na budowę windy
w Powiatowym Zespole Szkół Ogólnokształcących
w Legionowie. Wykonawca już rozpoczął prace budowlane.

J

edynie 16 tygodni poczekamy na
uruchomienie windy w budynku
Powiatowego Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Legionowie. Skomunikuje ona 5 poziomów i będzie
przystosowana do potrzeb uczniów niepełnosprawnych. Za realizację inwestycji trzeba będzie zapłacić 343 000 zł,
ale część tej kwoty pokryją środki zewnętrzne. Budowę windy dofinansuje
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych.

do zakończenia prac w ciągu 8 tygodni. Skanska, po zatwierdzeniu przez
Policję i starostwo planu organizacji ruchu podczas robót, wprowadziła na plac
budowy pracowników i ciężki sprzęt.

Do Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Legionowie uczęszcza ponad
700 uczniów. W grupie tej jest kilkanaście osób niepełnosprawnych, które
mają problemy z poruszaniem się. Ich
niepełnosprawność spowodowana jest
albo wypadkami – np. uszkodzeniami
stawów, albo chorobami i wadami genetycznymi.

22 października br. miało
miejsce otwarcie pasieki
edukacyjno-szkoleniowej,
zorganizowanej przez
Stowarzyszenie Sympatyków
Pszczelarstwa „Nasze Pszczoły”
i zlokalizowanej za szkołą
podstawową w Chotomowie.
Na ten cel Powiat Legionowski
przekazał prawie 10 tys. zł.

MK

Brygida
Wagner-Konstantynowicz
dyrektor Powiatowego Zespołu Szkół Ogólnokształcących
w Legionowie
Brak windy w naszej szkole jest nie lada problemem. Co prawda mogą go
nie dostrzegać osoby zdrowe, nie zwracające uwagi na bariery architektoniczne. Jednak miarą naszego człowieczeństwa jest stosunek do ludzi potrzebujących, fizycznie słabszych i takich, które zmagają się z różnego rodzajami deficytami. Do takich należą oczywiście osoby niepełnosprawne,
mające co prawda problemy z poruszaniem się, ale wewnętrznie bogate,
silne, cierpliwe i niezwykle empatyczne. Warto inwestować w znoszenie
barier architektonicznych – to niezbędne minimum. Dlatego po raz kolejny
chcę podziękować staroście Robertowi Wróblowi za to, że również ta nasza
pilna potrzeba znalazła się na liście inwestycji powiatowych.

P

asieka edukacyjno-szkoleniowa składa się z pięciu rodzin pszczelich, jest w pełni wyposażona i zaopatrzona w
niezbędne narzędzia oraz środki ochrony. Zgodnie z przyjętymi
założeniami ma służyć lokalnej
społeczności. Będą w niej organizowane warsztaty edukacyjne
dla dzieci, dorosłych, pszczelarzy
i osób zainteresowanych otwarciem pasieki. Jeśli będzie taka potrzeba i warunki na to pozwolą,
będzie możliwość udostępniania
chętnym miejsca na postawienie
własnych uli albo przekazanie im
pod opiekę rodzin pszczelich hodowanych w pasiece.
KALINA BABECKA

Po raz kolejny wspólnie z powiatem realizujemy ważną dla mieszkańców
gminy inwestycję. Potrzeba jej realizacji zgłaszana była wielokrotnie przez
mieszkańców na zebraniach wiejskich. Cieszę się, że wreszcie te oczekiwania udało się spełnić. Tym bardziej, że przy ulicy Szkolnej znajduje się
szkoła podstawowa i przedszkole integracyjne. Przebudowa ulicy zwiększy bezpieczeństwo uczęszczających do tych placówek dzieci i młodzieży
oraz użytkowników drogi, znacznie poprawi też estetykę miejscowości. To
kontynuacja naszych wspólnych z powiatem inwestycji drogowych w Izabelinie, po zrealizowanej w ubiegłym roku przebudowie półtorakilometrowego odcinka ulicy Izabelińskiej.

Wieści z powiatowych
dróg
Na drogach zarządzanych przez powiat legionowski prace nie
ustają bez względu na porę roku. Sezon inwestycyjny zmierza
ku końcowi, jednak modernizacje to niejedyne przedsięwzięcia,
jakie powiat realizuje na zarządzanych przez siebie ulicach.
Wielkie malowanie

Bezpieczna droga to m.in. taka,
która jest właściwie oznakowana.
Dlatego powiat dba o to, by znaki, zarówno te stojące przy drodze,
jak i malowane na jezdni, były aktualne i czytelne. W ostatnich tygodniach powiat odnowił drogowe znakowanie poziome w 38 lokalizacjach.
Renowacji poddane zostały głównie
„zebry” na przejściach dla pieszych,
linie osiowe oddzielające pasy ruchu
drogowego oraz linie warunkowego
zatrzymania.
Zadanie wykonała wyłoniona
w przetargu firma MAL-TIM s.c.
Koszty, pokryte z budżetu Powiatu,
wyniosły 39 148 zł.

Przygotowani na atak zimy

Powiat Legionowski ma pod swoim
zarządem ponad 110 km dróg. W sezonie 2016/2017 będą je odśnieżały
wyłonione w przetargu firmy: STAMPEL (rejon – gmina i miasto Serock)
i ROBSON (gminy Legionowo, Nieporęt, Wieliszew), który również
zajmie się uprzątaniem ze śniegu
chodników. Powiat podpisał również

umowę dotyczącą wywozu zalegającego śniegu. Zadanie to wykona firma TipTop.
Umowa na odśnieżanie dróg powiatowych zaczyna obowiązywać
już od 15 listopada. Zgodnie z nią
powiat zapłaci jedynie za interwencję, czyli w czasie, kiedy nie będzie
konieczności odśnieżania, środki
publiczne pozostaną w kasie starostwa. Przewidziano również możliwość wystąpienia ostrej zimy określając maksymalny pułap, jaki może
być wydatkowany. Zgodnie z umową
powiat zapłaci wykonawcom za odśnieżanie dróg i chodników oraz wywóz śniegu nie więcej niż 588 000 zł.
Warto przypomnieć, że od lat powiat instaluje na maszynach realizujących to zadanie w okresie zimowym urządzenia GPS. Dzięki temu
rozwiązaniu dużo sprawniej można
kontrolować sposób odśnieżania i koordynować działania w szczególnie
trudnych warunkach pogodowych.
MK
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Szpital Pluszowego Misia
Uczniów Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie przy ul. Jagiellońskiej 69 odwiedzili studenci medycyny zrzeszeni
w międzynarodowym stowarzyszeniu EMSA. Chcą zmniejszyć dziecięce lęki przed wizytami u lekarza.

Aleksandra
Izdebska

Bernadetta
Domżalska

Jestem tutaj z ramienia Europejskiego Stowarzyszenia Studentów
Medycyny EMSA. Przyjechaliśmy
pomagać Szpitalowi Pluszowego
Misia. Praca z dziećmi jest ciekawa
i daje dużo satysfakcji. Dzięki nam
może uda się zredukować ich strach
przed tzw. „białym fartuchem”.

Planuję wybranie specjalizacji
dziecięcej. Podczas akcji Szpital
Pluszowego Misia mam okazję popracować z dziećmi, co bardzo lubię. Jestem również harcerką – pomagam w prowadzeniu drużyny
zuchowej. Razem z drużynową organizujemy co tydzień 1,5-godzinne zbiórki dla dzieci z klas 1-3 szkoły podstawowej.

studentka 2. roku
ratownictwa medycznego

Wizyta z misiem u lekarza oswaja dzieci z sytuacją, która dla każdego malucha jest trudna, dla niektórych nawet
traumatyczna. Akcję wspiera starosta Robert Wróbel, który uczestniczy razem z dziećmi w tej pożytecznej zabawie

Powiatowe CIS podbija Targową
Powiatowe Centrum Integracji Społecznej uruchomiło sklepik z przekąskami w Powiatowym
Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Legionowie.

Dorota Wróbel-Górecka

dyrektor Powiatowego Centrum Integracji
Społecznej w Legionowie
Cieszy nas fakt, że środowisko lokalne jest otwarte na współpracę z CIS. Nasz
nowy pomysł - sklepik szkolny - odpowiada na potrzeby szkoły, a dla nas jest
kolejnym miejscem do pracy i zdobywania praktyki zawodowej dla uczestników CIS. Dodatkowo jest to działalność zarobkowa, dzięki której to miejsce
pracy samofinansuje się.

S

klepik rozpoczął działalność w połowie września i jest odpowiedzią
na potrzeby uczniów oraz poszukiwanie przez CIS możliwości prowadzenia działań, które pozwolą tworzyć miejsca pracy i praktyki dla jego

uczestników. W sklepiku można kupić zapiekanki, tosty, kanapki, drożdżówki i słodycze oraz napoje. Punkt
cieszy się dużym powodzeniem wśród
uczniów, którzy nie wzięli z domu
drugiego śniadania lub mają ochotę

Sklepik szkolny zdążył już stać się integralną częścią PZSP w Legionowie. Duże
zainteresowanie jego ofertą potwierdza, że była to długo wyczekiwana i potrzebna
inicjatywa

Gabriel Buza
uczeń kl. II Ti PZSP
w Legionowie

Uważam, że to doskonały pomysł,
że w naszej szkole funkcjonuje sklepik szkolny. Współczesna młodzież
żyje w ciągłym biegu, z masą spraw
na głowie i często w natłoku zajęć
po prostu zapominamy o jedzeniu
i chodzimy głodni. Sklepik pomaga w zapobieganiu temu. Dobre jedzenie oraz miła obsługa, to jak dla
mnie najważniejsze aspekty. Ceny
też nie są wygórowane i może zmieniłbym jedną lub dwie rzeczy, ale
nie będę narzekał, gdyż w końcu
mamy ,,jedzenie pod nosem’’. Muszę przyznać, że czekałem aż sklepik powstanie i nie zawiodłem się.
na dodatkowe małe co nieco. Społeczność szkolna zyskała możliwość zakupu świeżych przekąsek, a CIS kolejny
przyczółek do realizacji swojej misji –
pomocy mieszkańcom w odnalezieniu
się na rynku pracy oraz wyjściu z systemu opieki społecznej. Obecnie aktywność CIS koncentruje sie na trzech
obszarach usługowych – gastronomicznym, remontowo-budowlanym i gospodarczo-porządkowym.
KALINA BABECKA

W

ramach akcji „Szpital Pluszowego Misia” do uczniów Powiatowego Zespołu Szkół
i Placówek Specjalnych w Legionowie
przyjechali studenci medycyny. Projekt
ma na celu oswojenie najmłodszych
z widokiem białego fartucha i zmniejszenie ich lęku przed wizytami u lekarza. Temu celowi służy zabawa, w jakiej
wzięli udział wszyscy uczestnicy spotkania. Studenci wcielili się w rolę lekarzy, misie – małych pacjentów. Na czas
zabawy dzieci stały się opiekunami

studentka 3. roku medycyny

swoich pluszaków. W ten sposób, przejmując za nie odpowiedzialność, poczuły, że są sytuacje, w których wizyta u lekarza jest niezbędna.
W akcji uczestniczyły dzieci z 7 placówek z terenu powiatu legionowskiego. W role opiekunów wcielili się nie
tylko studenci i nauczyciele, ale również m.in. samorządowcy: starosta Robert Wróbel, prezydent Roman Smogorzewski i członek zarządu Powiatu
Michał Kobrzyński.
MK

Książka za książkę
Za nami 8. edycja „Strefy Wymiany
Książek”. 15 października br. miłośnicy
czytania odwiedzili legionowski ratusz
z nadzieją na upolowanie ciekawych
publikacji. Dla większości z nich łowy
okazały się szczęśliwe.
Idea przedsięwzięcia sprowadza się do bezgotówkowej wymiany
książek. Uczestnicy przekazują do 10
pozycji i w zamian mogą zabrać ze
sobą tyle samo tytułów, ile przynieśli.
W akcji wzięło udział blisko 200 osób
i wymieniono około 1500 książek.

Przedsięwzięciu towarzyszyła akcja
fotograficzna „Portret z Książką” oraz
KB
loteria z nagrodami.

Jerzy Zaborowski
wicestarosta legionowski

„Strefa Wymiany Książek” to jedna ze sztandarowych akcji Powiatowej Instytucji Kultury. Dzięki niej czytelnicy mają okazję dać książkom
drugie życie puszczając je w obieg oraz znaleźć interesujące pozycje
dla siebie. Na sukces tej inicjatywy składa się kilka czynników. Ceny
nowych książek są wysokie, a często też zdarza się, że tytuły i konkretne wydania poszukiwane przez mieszkańców nie są już dostępne w sprzedaży. W takich sytuacjach wymiana daje możliwość zdobycia poszukiwanej książki. Ponadto pozwala miłośnikom czytelnictwa
spotkać się i wymienić opiniami oraz przeżyć dreszczyk emocji. Przecież nigdy nie wiadomo, jakie literackie perełki uda się wyszukać i zabrać ze sobą do domu.

zdrowie
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LAUREACI TEGOROCZNEGO KONKURSU:

W dniach 17-20 października br. dzieci z powiatowych szkół i przedszkoli już po raz ósmy
rywalizowały w konkursie teatralnym „Zdrowie w Bajce”.

Kategoria „Przedszkola” (3-4 lata):
I miejsce – Niepubliczne Przedszkole „Bajkowy Dom” w Jabłonnie,
Decybele rządzą wszędzie, ciszej będzie, ciszej będzie.
II miejsce – Samorządowe Przedszkole im. Krasnala Hałabały w Serocku,
Bajka o Hałasie.
III miejsce – Przedszkole Miejskie nr 1 im. Marii Kownackiej w Legionowie,
Jak Pan Hałas po świecie wędrował.
Kategoria „Zerówki przedszkolne”:
I miejsce – Gminne Przedszkole „Akademia Małych Odkrywców” w Zegrzu
Południowym, Kacze wędrówki.
II miejsce – „SPORTUŚ” Przedszkole i Żłobek Sportowo–Językowe
w Skierdach, Hałas.
III miejsce – Przedszkole Miejskie nr 6 „Tęczowa Szóstka” w Legionowie,
Porozmawiajmy o hałasie.
Kategoria „Zerówki szkolne”:
I miejsce – Szkoła Podstawowa nr 2 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2
w Legionowie, Zdrowie w bajce – Hałas.
II miejsce – Szkoła Podstawowa nr 1 w Zespole Szkół nr 1 w Legionowie,
Hałaśliwy poranek.
III miejsce – Szkoła Podstawowa nr 4 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym
w Legionowie, Hałas.
Kategoria „Klasy I-III”:
I miejsce – Szkoła Podstawowa nr 1 w Zespole Szkół nr 1 w Legionowie,
Kukuryku! Stop hałasowi w kurniku!
II miejsce – Szkoła Podstawowa im. Jerzego Szaniawskiego w Jadwisinie,
Historia z hałasem.
III miejsce – Szkoła Podstawowa im. Wandy Chotomskiej w Józefowie –
Hałaśliwy wilk.

Najmłodsi mieszkańcy naszego powiatu mają dużą wiedzę na temat zdrowia. Na zdjęciu zerówkowicze z Przedszkola
i Żłobka Sportowo-Językowego „Sportuś” w Skierdach, którzy zajęli II miejsce w swojej kategorii wiekowej

T

egoroczna edycja konkursu tradycyjnie odbyła się w sali widowiskowej legionowskiego ratusza. Wzięło w niej udział 30 grup z placówek
przedszkolnych i szkolnych. Uczestników podzielono na cztery kategorie
wiekowe, w ramach których prezentowali autorskie występy o tematyce zdrowotnej. Mali aktorzy podeszli
do zadania niezwykle profesjonalnie

i kreatywnie, a początkową tremę szybko zastępowały uśmiech i dobra zabawa. Nie bez znaczenia była, dodająca
otuchy, obecność wychowawców, którzy troskliwie wspierali swoich podopiecznych i z dumą podziwiali efekty wspólnej, wielotygodniowej pracy.
Licznie zgromadzona publiczność mogła obejrzeć przedstawienia związane
z tematyką hałasu i jego negatywnym

wpływie na zdrowie. Wszystkie prezentacje charakteryzowała kolorowa i bajeczna oprawa z dużą dawką humoru.
Rywalizacja była zacięta i bardzo wyrównana. Uczestnicy konkursu z rąk
starosty Roberta Wróbla i członka zarządu Powiatu Legionowskiego Michała Kobrzyńskiego otrzymali pamiątkowe statuetki oraz pluszowe plecaki
z gadżetami. Na scenie towarzyszył im

wiceprezydent miasta Legionowo Piotr
Zadrożny. Słodycze i napoje dla dzieci
ufundowała hurtownia Markus Bis s.j.
D.G. Leończuk z Chotomowa. Nagrodami dla laureatów były, w zależności od
kategorii wiekowej i zajętego miejsca,
zestawy karaoke, edukacyjne mapy interaktywne, pluszowe pieski, zabawki
interaktywne oraz gry edukacyjne.
Inicjatywa ma na celu kształtowanie
postaw prozdrowotnych i właściwych
nawyków higienicznych oraz pogłębienie świadomości na temat zdrowego

trybu życia wśród najmłodszych mieszkańców naszego powiatu. Format cieszy
się niesłabnącą popularnością z uwagi
na fakt, że w atrakcyjny sposób łączy ze
sobą walory edukacyjne, aktywność artystyczną i dobrą zabawę.
Organizatorami konkursu byli Wydział Spraw Społecznych Starostwa
Powiatowego w Legionowie, Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Legionowie oraz klasa II G Szkoły
Podstawowej nr 7 w Legionowie.
KALINA BABECKA

Bezpłatne badania
dla zdrowych nerek

Mieszkańcy powiatu legionowskiego
mogą skorzystać z bezpłatnych
badań diagnostycznych w kierunku
chorób nerek. Kampania Nefrotest
trwa do końca roku.

A

kcja skierowana jest do osób,
które ukończyły 40. rok życia. Na terenie powiatu badania z krwi (kreatynina z wyliczeniem eGFR) i moczu (badanie
ogólne) wykonywane są w dwóch
punktach zlokalizowanych w Legionowie – ALAB Laboratoria –
Punkt Pobrań, ul. Jagiellońska
18, tel.: 22 774 07 62 i Nieporęcie - Centrum Medyczne Nieporęt
sp. z o.o., ul. Podleśna 4, tel.: 22
767 57 20). Po skierowanie na badania objęte kampanią Nefrotest
należy zgłosić się do swojego lekarza pierwszego kontaktu. Można je także otrzymać w starostwie,
Wydział Spraw Społecznych (pok.
504, tel. 22 764 05 04).
Organizatorem kampanii jest
Nefron Sekcja Nefrologiczna Izby
Gospodarczej Medycyna Polska.
Patronem honorowym akcji jest
starosta legionowski.
KALINA BABECKA
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Targowa ma pół wieku
Poł wieku temu powstała Zasadnicza Szkoła w Legionowie, która z biegiem lat przekształciła się
w Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych. Obchody tego pięknego jubileuszu odbyły się
19 października br.

Dorota Kurowska
dyrektor PZSP w Legionowie

Obecny Zespół Szkół to już zupełnie inna szkoła niż jeszcze kilkanaście lat
temu. Reforma oświaty, szybko następujące zmiany społeczno – gospodarcze, wymagania rynku pracy, postęp technologiczny stawiają przed nauczycielami, uczniami i przedsiębiorcami coraz to nowe wyzwania i wymagania. Nasi uczniowie mogą dzisiaj korzystać z nowocześnie wyposażonych
pracowni oraz możliwości, jakie daje udział w projektach unijnych, pozyskują dodatkowe kwalifikacje i poszerzają swoje kompetencje poprzez
uczestnictwo w kursach specjalistycznych, zwiększając tym samym swoje szanse na przyszłe zatrudnienie.

Michał Kobrzyński
członek zarządu powiatu

PZSP im. Jerzego Siwińskiego to jedyna szkoła kształcąca zawodowo w Legionowie, która nieustannie rozwija się i podnosi poziom kształcenia w odpowiedzi na dynamicznie zmieniający się rynek pracy. W przyszłości PZSP przejdzie
także metamorfozę zewnętrzną. Na etapie prac projektowych jest już inwestycja związana z budową boiska wielofunkcyjnego na terenie placówki. W planach jest także wykonanie termomodernizacji budynku szkoły.
Występ artystyczny uczniów dostarczył publiczności solidnej dawki śmiechu i dobrej zabawy

U

roczystości rozpoczęła Msza święta w intencji społeczności szkolnej, odprawiona w kościele Miłosierdzia Bożego w Legionowie przez
księdza biskupa I Ordynariusza Diecezji Warszawsko – Praskiej Kazimierza
Romaniuka. Część oficjalna obchodów
miała miejsce w sali widowiskowej legionowskiego ratusza. Zgromadzonych
powitała dyrektor PZSP Dorota Kurowska, która odczytała list gratulacyjny

przesłany z okazji jubileuszu przez ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusza Błaszczaka. Wśród zaproszonych gości obecni byli starosta
legionowski Robert Wróbel, wicestarosta legionowski Jerzy Zaborowski,
prezydent miasta Legionowo Roman
Smogorzewski, członek zarządu Powiatu Legionowskiego Michał Kobrzyński oraz przedstawiciele Mazowieckiego Kuratorium Oświaty, Związku

Narysuj komiks
Powiatowa Instytucja Kultury w Legionowie zareagowała na ogłoszenie
2016 „Rokiem Sienkiewiczowskim”. PIK zorganizował wykład oraz konkurs
plastyczny.

W

Wykład prof. Jolanty Sztachelskiej
pokazał autora Trylogii nie tylko jako
pisarza, ale i zwykłego człowieka,
z jego zaletami, ale też słabościami

związku z „Rokiem Sienkiewicza” Powiatowa Instytucja
Kultury zaprosiła legionowską młodzież na wykład prof. Jolanty Sztachelskiej z Uniwersytetu Białostockiego. Prelegentka zajmuje się tą
tematyką od ponad 20 lat, ale traktuje ją w sposób poruszający wyobraźnię ludzi w każdej grupie wiekowej.
Licznie zgromadzona w legionowskim
ratuszu młodzież z zainteresowaniem
wysłuchała ciekawostek z życia autora „Krzyżaków” przekonując się, że
wielkim pisarzem był, ale również
miał zwykłe ludzkie słabości.
We wstępie do wystąpienia prof.
Sztachelskiej starosta Robert Wróbel
zachęcał zebranych do wzięcia udziału w organizowanym przez PIK konkursie plastycznym „Sienkiewicz ilustrowany”. Aby wziąć w nim udział należy
narysować komiks inspirowany twórczością pisarza. Konkurs skierowany
jest do uczniów klas 4-6 szkoły podstawowej, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych.
Prace należy składać do 30 listopada
br. Regulamin dostępny na www.pik.legionowski.pl.
MK

Nauczycielstwa Polskiego, Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości, szkół i instytucji z terenu powiatu legionowskiego, pracodawców
i Kościoła.
Obchody były doskonałą okazją do
podsumowania działalności szkoły,
przyjęcia licznych gratulacji i podziękowań oraz zaprezentowania planów
na przyszłość związanych z rozwojem szkoły i podniesieniem rangi

szkolnictwa zawodowego w powiecie
legionowskim. Był to też idealny moment, aby sięgnąć do historii placówki
i ludzi z nią związanych, wspomnieć
osiągnięcia i sukcesy.
Zwieńczeniem tej części obchodów był zabawny występ artystyczny w wykonaniu uczniów i absolwentów szkoły. Zaprezentowano adaptację
szkolnego epizodu z powieści Witolda
Gombrowicza, której tytuł zmieniono

na „FerdydurkeT, czyli T jak Targowa”.
W siedzibie szkoły przy ul. Targowej obchody rozpoczęto od złożenia
kwiatów pod tablicą upamiętniającą
patrona szkoły Jerzego Siwińskiego.
Następnie goście mogli zwiedzić przygotowane z okazji jubileuszu szkolne wystawy. Uroczystości zakończył
wspólny posiłek.
KALINA BABECKA

Jubileusz „Echa Nieporętu”
Chór „Echo Nieporętu” obchodził swoje 4. urodziny. Z tej okazji
w Gminnym Ośrodku Kultury w Nieporęcie odbyła się uroczystość,
podczas której zespół zaprezentował swoje muzyczne umiejętności.

J

ubileusz 4. rocznicy działalności chóru „Echo Nieporętu”
zgromadził w sali widowiskowej
Gminnego Ośrodka Kultury w Nieporęcie duże grono przyjaciół zespołu, wśród których nie zabrakło przedstawicieli samorządu lokalnego ze

starostą Robertem Wróblem i wójtem Maciejem Mazurem. W części
artystycznej uroczystości chór nie
tylko śpiewał, ale również pokusił
się o wystawienie inscenizacji wokalno-słownych. Uroczystości zakończyły się złożeniem życzeń jubilatom

i zaproszeniem wszystkich uczestników
na poczęstunek.
Chór „Echo Nieporętu” powstał
w 2014 r. z inicjatywy dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Bogusławy Oksza
– Klossi. Zespół liczy 24 osoby, spotyka
się na 2-godzinne próby raz w tygodniu.
Kierownikiem artystycznym i dyrygentem jest Grzegorz Orliński. Oprawą muzyczną zajmuje się Wojciech Święcicki.
MK/GOK

kultura
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Jazz Jam Legionowo Kulturalnie w Jabłonnie
Utwory trzech znakomitych kompozytorów znalazły się w programie październikowej odsłony
cyklu „Pałacowe spotkania z muzyką”. Cykl dofinansowuje Powiat Legionowski.

Wielki jazz powrócił do Legionowa, gdzie Miejski Ośrodek
Kultury zorganizował imprezę nawiązującą do tradycji
muzycznej związanej z festiwalem Jazz Jamboree.

K

Gwiazdą legionowskiego Jazz Jam była w tym roku Lora Szafran.
Patronem przeglądu był Starosta Legionowski

T

ym razem MOK pokusił się o zaproponowanie wymagającej legionowskiej publiczności swojego autorskiego projektu Jazz Jam.
Impreza ma charakter przeglądu,
w którym mogą odnaleźć się zarówno gwiazdy, jak i początkujący muzycy. W programie znalazły się występy
najlepszych oraz warsztaty dla instrumentalistów chcących rozwijać talent
i umiejętności prowadzone przez samego Krzysztofa Ścierańskiego. Ciekawym punktem programu była projekcja filmu Feliksa Falka „Był jazz”.
Dyrektor MOK Zenon Durka zapowiada kolejne edycje przeglądu, ponieważ był on niewątpliwym sukcesem
artystycznym i organizacyjnym. Powiat przyczynił się do tego wspierając
inicjatywę finansowo i promocyjnie.

Zatem już wiemy, że Jazz Jam Legionowo to żywiołowa publika chętnie nagradzająca muzyków brawami. Wśród gości był minister Mariusz
Błaszczak i prezes ZAiKS-u Janusz
Fogler. Poza Starostą Legionowskim
imprezę patronatem objął Marszałek
Województwa Mazowieckiego.
W tym roku gwiazdami Jazz Jam
byli muzycy mogący pochwalić się
wieloletnim dorobkiem artystycznym:
Lora Szafran, Włodek Pawlik, Miłosz
Wośko. Ale mogliśmy posłuchać również dobrze rokujących jazzmanów, takich jak zespół Skicki Skiuk.
Wiele wskazuje, że za rok możemy spodziewać się kolejnej odsłony
Jazz Jam Legionowo. Już dzisiaj zapraszamy.

ierownictwo cyklu zawsze starannie dobiera repertuar oraz wykonawców, co za każdym razem
gwarantuje komplet widzów na sali.
Tak było i tym razem. Gości powitała
dyrektor Domu Zjazdów i Konferencji
PAN Magdalena Grzelecka, która słowem wstępu omówiła program koncertu i genezę powstania poszczególnych
kompozycji.
Duet złożony z wiolonczelisty Piotra
Bylicy oraz pianisty Sławomira Cierpika wykonał kompozycje Gabriela Fauré, Ludwiga van Beethovena i Johannesa Brahmsa.
Elegia C-moll op. 24 Gabriela Fauré,
francuskiego kompozytora i organisty
to kompozycja pełna liryki i emocji opisanych partiami obu instrumentów. W
sonacie wiolonczelowej C-dur Ludwiga
van Beethovena instrumenty wchodzą
ze sobą w ścisły dialog, często polegający na wymianie nie tyle długich fraz, ile
krótkich motywów rozłożonych w partiach obu instrumentów. Z kolei Johannes Brahms w trzyczęściowej sonacie
e-moll łączy ze sobą style trzech epok
– romantyzmu, klasycyzmu i baroku.
Publiczność zachwyciła mistrzowska aranżacja utworów. Koncert docenili słuchacze dając wyraz swemu
ukontentowaniu gromkimi, długimi
brawami i prosząc o bis. Po raz kolejny organizatorzy stanęli na wysokości
zadania i zaspokoili gusta nawet najbardziej wymagających melomanów.

Jadwiga Jarkiewicz
mieszkanka Warszawy

Na koncerty do Jabłonny przyjeżdżam z warszawskiej Pragi Północ, gdzie
mieszkam. Polecił mi je kolega. Jestem miłośniczką muzyki poważnej i rozrywkowej oraz kultury w ogóle. Uczestniczę w wielu wydarzeniach. „Pałacowe spotkania z muzyką” są wyjątkowe. Każdorazowo doceniam dobór repertuaru, a także wykonawców oraz nie mogę wyjść z podziwu nad
pięknem sali balowej pałacu i całego obiektu. Panuje tu niezwykła atmosfera, która czyni odbiór muzyki jeszcze pełniejszym. Mieszkańcy Jabłonny i powiatu legionowskiego mają niebywałe szczęście mając w swoim zasięgu tak wspaniałą inicjatywę. Najwyraźniej doceniają ten fakt, gdyż za
każdym razem sala wypełniona jest do ostatniego miejsca.

KALINA BABECKA

MK

POWIAT LEGIONOWSKI – KULTURALNIE I NA SPORTOWO
10.11 – „Czwartek z kryminałem”
w Legionowie, Poczytalnia w Centrum
Komunikacyjnym
10.11 – XVI Festiwal Pieśni i Tańców
Polskich, hala sportowa w Wieliszewie
10.11 – Warsztaty edukacji prawnej, sala
konferencyjna w legionowskim ratuszu
10.11 – Koncert zespołu ERIN z okazji
Dnia Niepodległości, sala widowiskowa
w legionowskim ratuszu
10.11 – Premiera muralu w Legionowie,
ul. Szwajcarska
10.11 – Turniej piłki siatkowej
gimnazjalistek w Serocku, hala sportowa
PZSP w Serocku
10.11 – 11.11 – Obchody Narodowego
Święta Niepodległości w mieście i gminie
Serock
10.11 – 13.11 – Obchody Narodowego
Święta Niepodległości w gminie Wieliszew
11.11 – Obchody Narodowego Święta
Niepodległości w Legionowie
11.11 – Obchody Narodowego Święta
Niepodległości w gminie Jabłonna
11.11 – Trzeci obiad patriotyczny
w Krubinie, Centrum Sportowo-Kulturalne
przy ul. Jeziornej 40
11.11 – Festiwal Gęsiny w Legionowie,
Centrum Komunikacyjne
11.11 – I Bieg Niepodległości
w Stanisławowie Pierwszym

Pianista Sławomir Cierpik i wiolonczelista Piotr Bylica oczarowali jabłonowską
publiczność aranżacją utworów oraz mistrzowskim wykonaniem

12.11 – Spektakl „Droga ku Niepodległej”
w Nieporęcie, GOK, ul. Dworcowa 9a
13.11 – Koncert „Pomyśl Polsko” z okazji
Dnia Niepodległości w Legionowie, Kościół
pw. Świętego Ducha w Legionowie,
ul. ks. J. Schabowskiego 2
13.11 – Recital fortepianowy Macieja
Piszka w Legionowie, filia MOK przy ul.
Targowej 65
15.11 – „Muzyczne pogawędki” – koncert
dla dzieci, MOK Legionowo, ul. Norwida 10
16.11 – Mecz KPR RC LEGIONOWO vs KS
AZOTY PUŁAWY, Arena Legionowo
18.11 – „Kabaretowy Dobry Wieczór”,
Arena Legionowo
18.11 – Koncert Reprezentacyjnego
Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego
„Póki Polska żyje w nas”, hala sportowa
przy Szkole Podstawowej w Nieporęcie
18.11 – Koncerty laureatów Festiwalu
Młodych Talentów w Legionowie, sala
widowiskowa w legionowskim ratuszu
19.11 – Festiwal Romów na bis –
Don Wasyl i cygańskie gwiazdy, sala
widowiskowa w legionowskim ratuszu
19.11 - Otwarty Turniej Koszykówki,
Arena Legionowo
20.11 – Koncert z cyklu „Pałacowe
spotkania z muzyką”, Pałac w Jabłonnie
20.11 – „Namibia, Botswana – góry,
przyroda, przestrzeń” - pokaz fotografii

Roberta Gondka, GOK Nieporęt,
ul. Dworcowa 9a
20.11 – Niedzielne Spotkania z Bajką
„Gafy czarownicy Fafy”, sala widowiskowa
w legionowskim ratuszu
20.11 – II Otwarty Turniej Siatkówki,
Arena Legionowo
22.11 – Spektakl baletowy „Piękna
nasza Polska cała”. Polskie tańce
narodowe w pigułce, sala widowiskowa
w legionowskim ratuszu
24.11 – „Kino Otwarte”, sala widowiskowa
w legionowskim ratuszu
25.11 – Spektakl „Klimakterium... i już”,
sala widowiskowa w legionowskim ratuszu
25-27.11 – Świąteczna Zbiórka Żywności,
Legionowo, powiat legionowski
26.11 – Spektakl „Boże mój!”,
sala widowiskowa w Wieliszewie
26.11 – Recital fortepianowy Macieja
Piszka pt. „W pobliżu Chopina”, sala
widowiskowa w legionowskim ratuszu
26.11 – Mecz KS LEGIONOVIA vs Błękitni
Stargard Szczeciński, stadion miejski
w Legionowie
26.11 – „Jesienne wietrzenie szafff…”,
atrium legionowskiego ratusza
28.11 – Konferencja „Dziecko zagrożone
niedostosowaniem społecznym”,
sala widowiskowa w legionowskim
ratuszu

XVI Festiwal Pieśni i Tańców
Zapraszamy do udziału w XVI Festiwalu Pieśni i Tańców
Polskich im. S. Moniuszki, który odbędzie się 10 listopada,
w godz. 18.30-20.30, na hali sportowej w Wieliszewie.

H

asłem przewodnim tegorocznej edycji wieliszewskiego
Festiwalu Pieśni i Tańców
Polskich im. S. Moniuszki jest zawołanie „Hej, Słowianie!”. Podczas
imprezy poznamy ciekawe elementy polskiego folkloru oraz ich korzenie sięgające czasów słowiańskich.
Poza gospodarzem Festiwalu – wieliszewskim Zespołem Tańca Ludowego „Promyki” – wystąpi Zespół
Pieśni i Tańca Uniwersytetu Jagiellońskiego „Słowianki” z Krakowa.
Festiwal Pieśni Tańców Polskich
rokrocznie odbywa się w wigilię

Święta Niepodległości przypominając o kulturowym depozycie
w postaci sztuki ludowej. Ma formułę przeglądu, który za każdym
razem koncentruje się na tradycjach innego regionu etnograficznego. Pod tym kątem dobierani są
wykonawcy. Festiwal jest okazją do
wręczenia wyróżnień i stypendiów
artystycznych osobom, które szczególnie zasłużyły podejmując społeczną pracę oraz dysponują wybitnym talentem.
MK

Paweł Kownacki
wójt gminy Wieliszew

Rozszerzyliśmy formułę Festiwalu Pieśni i Tańców Polskich, dzięki
czemu w tym roku będziemy mogli podkreślić słowiański rodowód
polskiej kultury ludowej. Zaprezentujemy tańce wschodnio- i południowosłowiańskie. Serdecznie zapraszam wszystkich. Na naszym
Festiwalu można pokochać polską kulturę ludową.
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Mazowieckie Igrzyska Młodzieży Szkolnej 2016
Podczas październikowej sesji rady powiatu w Legionowie podsumowano 10. Mazowieckie Igrzyska Młodzieży Szkolnej. Nagrody
otrzymały zwycięskie placówki, trenerzy oraz uczniowie, którzy we współzawodnictwie sportowym osiągnęli wysokie wyniki.
Nagrodzone szkoły otrzymały statuetki i bony o wartości: 1. miejsce – 2000
zł, 2. miejsce – 1500 zł, 3. miejsce –
1000 zł.

Drużyna koszykówki ze Szkoły Podstawowej nr 8 w Legionowie, która doszła do finałów Mazowieckich Igrzysk Młodzieży
Szkolnej na szczeblu wojewódzkim ze starostą Robertem Wróblem (w środku) i wiceprzewodniczącym rady powiatu
Wiesławem Smoczyńskim (drugi z prawej)

W

klasyfikacji Szkolnego Związku Sportowego za rok szkolny
2015/2016 powiat legionowski w kategorii gimnazjalnej zajął 24.
miejsce spośród 39 powiatów biorących udział w rozgrywkach, natomiast
w kategorii szkół podstawowych – 16.
miejsce spośród 40 powiatów.

Klasyfikacja powiatowa szkół
Szkoły Podstawowe:
I miejsce – Szkoła Podstawowa im.
Wandy Chotomskiej w Józefowie.
II miejsce – Szkoła Podstawowa nr 8
im. 1. Warszawskiej Dywizji Piechoty.
III miejsce – Szkoła Podstawowa nr
7 im. VII obwodu „Obroża” AK w Legionowie.

Nagrody specjalne dla uczniów:
IV miejsce w piłce koszykowej chłopców, SP 8 Legionowo: Michał Kujawa,
Igor Łożycki, Damian Kuligowski, Radosław Mróz, Jakub Olejniczak, Kacper Choroszucha, Grzegorz Biernacki,
Mateusz Lewandowski, Aleksy Winiarczuk, Mateusz Paczkowski, Paweł
Lech, Michał Ślubowski.
IV miejsce w tenisie stołowym: Dawid
Staniszewski i Mateusz Zalewski.
V miejsce w czteroboju lekkoatletycznym, SP 7 Legionowo: Zuzanna Łakus,
Wiktoria Wiernicka, Dominika Pisarek, Oliwia Osińska, Oliwia Boguszewska, Barbara Juśkiewicz.
Podsumowanie MIMS jest okazją do
wyróżnienia również trenerów. W tym

roku nagrody otrzymali: Renata Kowalczyk, Beata Czekirda, Magdalena Wasik, Anna Wenerska, Barbara Klik, Katarzyna Tulim, Irena Koper, Katarzyna
Słomińska, Bogumiła Piłatowicz, Barbara Sztylko, Justyna Łyszkowska, Mariola Majcher, Ewa Dominiak, Aneta Osypiuk, Piotr Cesarczyk, Włodzimierz
Matejewski, Janusz Patriak, Arkadiusz
Michalik, Tomasz Siennicki, Krzysztof
Kuna, Marek Szajda, Mariusz Szłoda,
Michał Madej, Przemysław Źródło, Jacek Narewski, Robert Sitek, Krzysztof
Roszak, Mariusz Rosiński, Wojciech Lalek, Tomasz Stefaniak, Jakub Szczerba,
Marcin Wysocki.
Wyróżnienia otrzymały także osoby działające na rzecz rozwoju sportu:
Wanda Myślińska, Wanda Jastrzębska,
Bogusława Kukla, Wojciech Augustynowicz, Ryszard Pilecki, Tadeusz Szczygielski, Roman Madej, Daniel Kreps,
Witold Domaszewicz, Jan Dytrych.

Szkoły Gimnazjalne:
I miejsce – Gimnazjum im. Bohaterów
Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Stanisławowie Pierwszym.
II miejsce - Gimnazjum nr 4 im. Aleksandra Kamińskiego w Zespole Szkół
w Legionowie.
III miejsce – Gimnazjum im. Romualda Traugutta w Serocku.
Szkoły ponadgimnazjalne:
I miejsce – Liceum Ogólnokształcące
im. Marii Konopnickiej w Legionowie.
II miejsce – Zespół Szkół w Wieliszewie
Liceum Ogólnokształcące w Komornicy.
III miejsce – Liceum Ogólnokształcące Nr 2 w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 im. Króla Jana III Sobieskiego w Legionowie.

Uczennice Szkoły Podstawowej nr 7 w Legionowie, laureatki V miejsca w zawodach wojewódzkich w czwórboju
lekkoatletycznym. Od lewej: Wiktoria Wiernicka, Dominika Pisarek i Oliwia Boguszewska. Członkiniami drużyny były
również Zuzanna Łakus, Oliwia Osińska i Monika Frąk

Delfin dziękuje
Uczniowski Klub Sportowy Delfin 15 października br. zorganizował w legionowskim ratuszu
spotkanie podsumowujące sezon 2015/2016. Impreza była również okazją do podziękowania
osobom i instytucjom wspierającym młodych pływaków. W gronie patronów UKS Delfin jest
Powiat Legionowski.

T

renerzy przedstawili najważniejsze wydarzenia sezonu
2015/2016, a także zaprezentowali, jak cudowna atmosfera towarzyszyła młodym sportowcom na przygotowującym do następnych zmagań
obozie letnim. W ramach nagrody i podziękowania najwytrwalej trenujący
zawodnicy otrzymali puchary, medale
oraz nagrody rzeczowe mające wspomóc ich w kontynuowaniu treningów.
Najlepszym zawodnikiem UKS Delfin

niezmiennie pozostaje Dawid Szulich –
wielokrotny Mistrz Polski Seniorów na
50 i 100 metrów stylem klasycznym,
a także reprezentant klubu i wielokrotny medalista w cyklu Grand Prix Puchar
Polski. Specjalne wyróżnienia otrzymały także dwie młode, świetnie zapowiadające się zawodniczki: Marta Chudorlińska oraz Emilia Piaseczna, którym
udało się wywalczyć miejsca w finałach Mistrzostw Polski kolejno juniorów
15- i 14-letnich. Pozostałe wyróżnienia

Marta Chudorlińska
zawodniczka UKS Delfin

otrzymali: Igor Szulich, Aleks Strzeszewski, Adrian Kaczmarczyk, Urszula Jasiul, Rafał Smoliński, Weronika
Siemek, Adam Jasiul, Mikołaj Lewandowski, Kacper Mrozek, Franek Cierniak, Filip Zabagło oraz Daniel Szulc.
Nie zapomniano także o podziękowaniach i wyróżnieniach dla osób, firm
i instytucji wspierających UKS. W gronie
tym znalazł się Powiat Legionowski, który od lat wspomaga zawodników Delfina.

Kilka lat równocześnie trenowałam bieganie i pływanie. Mimo sukcesów
w biegach wybrałam pływanie, ponieważ kocham wodę, a trenowanie dwóch
dyscyplin w pewnym momencie było nie do ogarnięcia czasowo.
W sezonie pływackim 2015/16 moim największym osiągnięciem był finał A i 8. miejsce w Polsce w stylu klasycznym na dystansie 50 m na
Letnich Mistrzostwach Polski 15-latków. Bardziej dla mnie liczą się jednak rezultaty czasowe, ponieważ we wszystkich 4 konkurencjach w jakich startowałam pobiłam rekordy życiowe, a to motywuje mnie i trenerów do ciężkiej pracy.
Od września zaczął się kolejny sezon. Najważniejsze dla mnie są przygotowania do Mistrzostw Polski 16-latków, które odbędą się w marcu, a moim
marzeniem jest zdobycie medalu.

MK
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