Utworzenie liceum w gminie Nieporęt
uzupełnia i rozwija ofertę kształcenia
ponadpodstawowego oraz ułatwia
do niej dostęp młodzieży z terenu
powiatu.
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Liceum w gminie Nieporęt już od września
W Stanisławowie Pierwszym (gm. Nieporęt) utworzono liceum ogólnokształcące, a pierwszy rocznik uczniów rozpocznie w nim naukę już we wrześniu br.
Stosowną uchwałę w tej sprawie powiatowi radni podjęli na marcowej sesji, podczas której podpisano też porozumienie określające warunki funkcjonowania
nowej szkoły.

O

tym, że są plany utworzenia w Stanisławowie Pierwszym liceum informowaliśmy już w ubiegłym
roku. To wspólna inicjatywa starosty
Roberta Wróbla i wójta Macieja Mazura.
We wrześniu ub. r. powiatowi radni pozytywnie wypowiedzieli się w tej kwestii
wyrażając zgodę na zawarcie porozumienia pomiędzy Powiatem Legionowskim
a Gminą Nieporęt, dotyczącego założenia i prowadzenia szkoły ponadpodstawowej. Analogiczną uchwałę podjęli radni gminy Nieporęt.
Teraz utworzenie liceum w gminie
Nieporęt stało się faktem. W trakcie sesji
Rady Powiatu, obradującej 28 marca br.,
radni przyjęli uchwałę w sprawie założenia Liceum Ogólnokształcącego w Stanisławowie Pierwszym, której załączniki
stanowią akt założycielski i statut nowej
szkoły, określający zasady jej funkcjonowania. Zawarto także wspomniane wyżej
porozumienie określające warunki założenia i prowadzenia przez Powiat Legionowski na terenie Gminy Nieporęt publicznej szkoły ponadpodstawowej.

Słuszna lokalizacja

Na terenie powiatu funkcjonuje pięć
publicznych szkół średnich – trzy w Legionowie (Powiatowy Zespół Szkół Ogólnokształcących, Powiatowy Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych oraz II Liceum
Ogólnokształcące), jedna w Serocku (Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych) oraz jedna w Komornicy (Liceum
Ogólnokształcące) oraz Niepubliczne Liceum Salezjańskie w Legionowie.
Do tej pory takie zaplecze edukacyjne
było wystarczające, jednak od przyszłego roku szkolnego demografia zadecyduje o diametralnej zmianie tej sytuacji.
Od września uruchomione zostaną także

Na mapie powiatu legionowskiego powstało nowe liceum ogólnokształcące, zlokalizowane w gminie Nieporęt.
Porozumienie określające warunki założenia i prowadzenia szkoły podpisali starosta Robert Wróbel (w środku),
wicestarosta Konrad Michalski (z prawej) i wójt Maciej Mazur (z lewej)

Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące
„Sapere Aude” w Jabłonnie oraz Niepubliczne Liceum Językowe „Academy of
the future” w Legionowie.
W tym roku dwa roczniki gimnazjalistów rozpoczną szturm na szkoły średnie. O dostanie się do tej wymarzonej
trudno będzie nawet najzdolniejszym.
W samej gminie Nieporęt zamiast 92 absolwentów, tak jak w roku 2017/2018,

Maciej Mazur
wójt gminy Nieporęt

Utworzenie liceum w gminie Nieporęt to dla naszych mieszkańców ważne wydarzenie. Zaryzykuję stwierdzenie, że to jedno z największych wydarzeń na terenie naszej gminy od czasu powstania samorządu. To także duża nobilitacja
dla gminy. Świetnie rozwinięte zaplecze lokalowe oraz istniejąca infrastruktura, choćby sportowa, towarzyszące nowej szkole pozwolą uczniom w bardzo dobrych warunkach zdobywać wiedzę, a pedagogom stworzą możliwość kształcenia na wysokim poziomie. Nie bez znaczenia jest też dogodne położenie liceum
– dobry układ komunikacyjny, łączność z powiatem i Warszawą. Ponadto rozpoczynamy budowę ścieżki rowerowej i traktu pieszego, więc dojazd do szkoły będzie także możliwy na przykład rowerem. Jest cała gama pozytywów, które wpływają na to, że liceum ma szansę sprawnie funkcjonować i uzyskiwać
najlepsze wyniki.

w czerwcu 2019 roku będzie ich 281,
w tym 96 w klasach gimnazjalnych i 185
w szkołach podstawowych. Prowadzone
od pięciu lat analizy wyborów dokonywanych przez młodzież z terenu gminy
Nieporęt kończącą gimnazjum wskazują, że 88 - 95% wszystkich absolwentów dotychczas wybierało warszawskie
szkoły ponadgimnazjalne. Jednocześnie
z przeprowadzonej niedawno ankiety
wynika, że 175 tegorocznych absolwentów z terenu gminy Nieporęt rozważyłoby dalszą naukę w szkole zlokalizowanej na miejscu. Kryterium lokalizacji jest
jednym z najważniejszych przy wyborze
szkoły, a teraz także uczniowie z terenu
gminy Nieporęt będą mieli szansę je
uwzględnić planując dalsze kształcenie.

Sprawy organizacyjne

Liceum zlokalizowano w budynku Szkoły Podstawowej im. Bohaterów
Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Stanisławowie Pierwszym przy ul. Jana Kazimierza 291. W tym roku szkolnym
po raz ostatni uczą się tam gimnazjaliści, więc powstały warunki lokalowe
dla utworzenia liceum. Planowana jest
także rozbudowa istniejącego budynku

szkoły na potrzeby nowej jednostki.
Działka przeznaczona na cele oświatowe, na której wybudowano gimnazjum,
ma powierzchnię 23 tys. m², z tego ok.
4,5 – 5 tys. m² jest wolnych pod zabudowę. Teren uzbrojony jest w infrastrukturę techniczną pozwalającą na budowę kolejnego obiektu oświatowego. Obecnie na
kompleks składają się: budynek dotychczasowego gimnazjum (obecnie szkoły podstawowej), Aquapark Fala oraz
zespół wielofunkcyjnych boisk sportowych. W porozumieniu zawarto zapis,

że Powiat i gmina Nieporęt wybudują
nowy budynek szkoły wraz z niezbędnym zapleczem w ciągu dwóch lat od
uzyskania ostatecznego pozwolenia na
budowę. Wszystkimi kosztami związanymi z budową samorządy podzielą się
po połowie. Ostateczna decyzja o powstaniu budynku liceum jest jednak uzależniona od zainteresowania kandydatów
nową placówką.
W pierwszym roku funkcjonowania
liceum utworzone zostaną dwie klasy
– trzyletnia o profilu europejsko-prawniczym dla absolwentów gimnazjum
i czteroletnia o profilu ekonomiczno-bankowym dla absolwentów ośmioklasowej
szkoły podstawowej. – Profile zaproponowaliśmy analizując kierunki przyszłościowe, które będą odgrywać dużą
rolę na rynku pracy, a jednocześnie pozwolą uczniom wybierać spośród różnorodnych kierunków na wielu uczelniach
wyższych. Zbieramy zaangażowaną kadrę, ludzi z pasją. Będziemy robić rekrutację taką mocniejszą. Mamy pozwolenie na utworzenie małych klas z myślą
o przyjęciu tych najlepszych uczniów.
Myślę, że zainteresowanie będzie duże
– wyjaśnia odpowiedzialna za organizację nowego liceum Magdalena Grodzka-Bulge.
Ze zrozumiałych względów organizacyjnych kandydaci do nowego liceum
rekrutację przeprowadzą online, ale dokumenty będą składali w siedzibie Powiatowego Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Legionowie.
Utworzenie liceum w Stanisławowie
Pierwszym otwiera nowy rozdział w historii gminy Nieporęt, przed Powiatem
Legionowskim stawia kolejne wyzwania na polu działalności z zakresu oświaty, a także jest przykładem doskonałej
współpracy obu tych samorządów na
rzecz mieszkańców.
KALINA BABECKA

Robert Wróbel
starosta legionowski

Edukacja na wysokim poziomie oraz dobry do niej dostęp to jeden z naszych
priorytetów. Na bieżąco inwestujemy w placówki oświatowe rozbudowując je
i unowocześniając. Równie duży nacisk kładziemy na ofertę edukacyjną, która powinna wychodzić naprzeciw zmieniającym się trendom na rynku pracy
i jak najlepiej służyć uczniom w zdobywaniu wiedzy oraz rozwijaniu zainteresowań. Utworzyliśmy pierwsze w gminie Nieporęt liceum w odpowiedzi na sytuację demograficzną, oraz aby dać młodzieży możliwość kształcenia się w pobliżu miejsca zamieszkania. Tym samym liczba szkół prowadzonych przez Powiat
wzrosła do pięciu.

Kurier
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Monitoring powietrza już we wszystkich gminach
Powiat Legionowski kupił i przekazał wszystkim gminom
czujniki jakości powietrza. W sumie zainstalowano dwadzieścia
pięć urządzeń, a każde z nich kosztuje blisko 2 tys. zł.

W

poprzednim numerze „Kuriera”
informowaliśmy, że jako pierwsza czujniki otrzymała gmina Jabłonna. Teraz dołączyły do niej pozostałe
samorządy powiatu – gminy Legionowo,
Nieporęt, Serock i Wieliszew.
Za zły stan powietrza głównie odpowiada tzw. „niska emisja”, czyli emisja

pyłów PM 2.5 i PM 10 i szkodliwych gazów na wysokości do 40 m. Zanieczyszczenia te pochodzą z domowych pieców
grzewczych oraz ze spalin emitowanych

Konrad Michalski
wicestarosta legionowski

Czujniki jakości powietrza, które Powiat przekazał gminom, nie rozwiążą problemu smogu. Mogą natomiast dostarczyć informacji o jakości powietrza. Walka ze smogiem i zanieczyszczeniem powietrza jest trudna. Dlatego najważniejsze, aby mieszkańcy mieli świadomość, że to od nich bezpośrednio zależy,
jakim powietrzem oddychamy. Urządzenia służą dokonywaniu pomiarów i,
w zależności od wyniku, dostosowaniu naszej aktywności. Natomiast jaki będzie wynik pomiaru zależy od nas wszystkich i naszego poczucia odpowiedzialności za stan środowiska.

przez samochody. Gospodarstwa domowe ogrzewane są starymi piecami, które
nie spełniają norm emisyjnych, często pali się w nich materiały do tego nieprzystosowane (śmieci, odpady) lub bardzo słabej
jakości węgiel. Jak podaje Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) aż 33 z 50 miast,
które znajdują się w krajach Unii Europejskiej i posiadają największe stężenie pyłu
PM2.5 to miasta polskie.
Czujniki są w pełni zintegrowane
z systemem Airly. Poprzez sensory Airly możliwe jest zbieranie, przetwarzanie
i interpretowanie danych w czasie rzeczywistym. W oparciu o te dane, na mapie online, oznaczane są m.in. informacje o jakości powietrza. Sensory Airly
mierzą poziom stężenia pyłów zawieszonych PM2.5 oraz PM10, temperaturę powietrza, ciśnienie atmosferyczne oraz wilgotność powietrza.
System informuje na bieżąco o poziomie zanieczyszczenia powietrza oraz
o tym, kiedy można bezpiecznie przebywać na zewnątrz. Pozwala to tak zaplanować aktywność, aby nie narażać się na
szkodliwe działanie smogu.
KALINA BABECKA

Irena Śmiałowska
skończyła 111 lat

Wystawa na stulecie
Otwarciem wystawy „Nad głowami sosny szumiące” Muzeum Historyczne w Legionowie
zainaugurowało obchody 100. rocznicy nadania nazwy Legionowo.

Mieszkanka naszego powiatu
Irena Śmiałowska skończyła
111 lat. Uroczystość z tej
okazji odbyła się w Domu
Pomocy Społecznej
„Kombatant”, w którym
jubilatka mieszka.

T

ytuł wystawy nawiązuje do lasów
sosnowych, pośród których powstały osada Legionów Polskich
na Polesiu Wołyńskim i miasteczko
garnizonowe przy stacji kolejowej Jabłonna. Na wystawie przedstawiono
dzieje Legionów i miasteczek frontowych, w tym Legionowa oraz okoliczności nadania nazwy Legionowo podwarszawskim koszarom. Aranżacja

T

en szczególny dzień jubilatka spędziła w gronie rodziny, przyjaciół
oraz pracowników DPS „Kombatant”. Z wizytą i życzeniami przybyli
także wicestarosta legionowski Konrad
Michalski oraz członek zarządu Powiatu Artur Stankiewicz, którzy jubilatce,
oprócz kwiatów, podarowali uwielbiane
przez nią słodycze.
Irena Śmiałowska z domu Sołonowicz
urodziła się 27 marca 1908 r. w Korczewie na Podlasiu. Później, wraz z rodzicami i siostrami, mieszkała w Białymstoku
i tam ukończyła szkołę średnią. Następnie przeniosła się do Warszawy, a okres
okupacji razem z mężem i synem spędziła w Czerniewie na Mazowszu. Po
wojnie rodzina zamieszkała w Sannikach, gdzie przez wiele lat pani Irena była

Montaż czujników jakości powietrza na terenie powiatu pozwoli zaplanować
codzienną aktywność w zależności od warunków panujących na zewnątrz, a tym
samym zadbać o zdrowie. Na zdjęciu starosta Robert Wróbel (z lewej) i burmistrz
Miasta i Gminy Serock Artur Borkowski podczas przekazywania urządzeń

wystawy jest nietypowa, a jej szczególnym elementem jest rekonstrukcja fragmentu budynku z legionowej
osady polowej. Pośród eksponatów
znajdują się zdjęcia, publikacje książkowe i albumy o Legionach. Cenną pamiątką jest kurtka munduru i czapka
żołnierza z 1. Pułku Ułanów Legionów
Polskich wypożyczona z Muzeum
Wojska Polskiego oraz zbiór zdjęć

z Centralnej Biblioteki Wojskowej.
Goście mogą obejrzeć także oryginalny karabin Mannlicher – podstawową
broń legionistów.
Wystawa czynna będzie do listopada 2019 r. W oparciu o nią będą między innymi prowadzone lekcje muzealne, a także zajęcia w ramach akcji
Lato w Mieście. Zapraszamy.
KB

Irena Śmiałowska w młodości

kierowniczką Biblioteki Gminnej. Praca
dawała jej wiele satysfakcji, bo książki
były jej wielką pasją. Od czerwca 2017 r.,
wraz z synem Andrzejem, mieszka w DPS
„Kombatant” w Legionowie. Obecnie jest
najstarszą mieszkanką Mazowsza.
OPRAC. AMZ

Pożegnanie por. Wacława Jóźwiaka
Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci
por. Wacława Jóźwiaka ps. „Jeż”.
Porucznik Wacław Jóźwiak zmarł 9 marca br. Był żołnierzem 1. Rejonu „Marianowo-Brzozów” VII Obwodu „Obroża” Okręgu Warszawskiego Armii Krajowej. Przez wiele
lat przewodniczył sekcji weryfikacji i odznaczeń Koła Nr 1
Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej w Legionowie. Był współorganizatorem budowy miejsc pamięci na
naszym terenie, m. in. pomnika Polski Walczącej oraz prezesem Społecznego Komitetu Budowy Stadionu Sportowego
w Legionowie i jego współprojektantem.
We wspomnieniach osób, które go znały jest wspaniałym, serdecznym i bezinteresownym
kolegą, przyjacielem młodzieży oraz pasjonatem sportu.
Odznaczony został „Złotą Odznaką Zasługi Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej”
i tytułem „Zasłużony dla Miasta Legionowo”.
Nabożeństwo żałobne odbędzie się 30 marca br. o godzinie 10.00 w parafii pw. św. Jana
Kantego w Legionowie, po którym nastąpi odprowadzenie na legionowski cmentarz.
KB

Jacek Szczepański
Dyrektor Muzeum
Historycznego w Legionowie

Mam nadzieję, że wystawa syntetycznie przybliża okoliczności
nadania nazwy Legionowo. Pokazujemy eksponaty ze zbiorów
prywatnych, jak na przykład autograf gen. Bolesława Roi, zbiór pocztówek z pierwszego Legionowa
znajdującego się na Polesiu Wołyńskim, jak również zabytki pochodzące ze zbiorów Muzeum Wojska
Polskiego, np. oryginalną kurtkę mundurową legionisty. Jeszcze
dwadzieścia lat temu nie wiedzieliśmy, kto dokładnie nadał nazwę Legionowo. Dopiero badając historię
koszar odnalazłem archiwalny numer „Wiarusa” z kwietnia 1919 r.
i okazało się, że uczynił to gen.
B. Roja. Nazwał tak garnizon, a nastąpiło to między styczniem a marcem 1919 r.

Otwarciu wystawy, której centralnym punktem jest chata zbudowana
z sosnowych bali nawiązująca do architektury legionowej osady polowej,
towarzyszyła grupa rekonstrukcyjna, która odtwarzała tradycje legionowe

Na ekspozycji zgromadzono cenne pamiątki związane ze stuleciem nadania
nazwy Legionowo

inwestycje/społeczność
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Ile kosztują wiosenne porządki na drogach powiatu?
Powiat zobowiązany jest do zapewnienia odpowiedniego stanu nawierzchni zarządzanych przez siebie dróg i chodników
oraz utrzymania przyległej do nich zieleni. Dba również o prawidłowe ich odwodnienie i oznakowanie zarówno pionowe,
jak i poziome. W tegorocznym budżecie zaplanowano odpowiednie środki na realizację tych zadań.

Robert Wróbel
starosta legionowski

Zarządzamy blisko 120 kilometrami dróg przebiegających przez pięć gmin powiatu legionowskiego. Na bieżąco kontrolowany jest stan ich nawierzchni, przepustowość systemów odwadniających, oznakowanie oraz czystość. Reagujemy
na pojawiające się problemy. Aby reakcja ta była szybka, a powstałe utrudnienia likwidowane w najszybszym możliwym czasie, odpowiednio wcześniej zabezpieczamy środki z przeznaczeniem na całoroczne utrzymanie dróg i chodników. W postępowaniach przetargowych wyłaniamy podmioty, które zajmą się
realizowaniem zadań z zakresu utrzymania dróg w danym roku. Właśnie rozpoczęliśmy usuwanie pozimowych szkód na drogach.

Zima odeszła, ale jej skutki na drogach widać gołym okiem. Dlatego jezdnie i ciągi pieszo-rowerowe systematycznie
czyszczone są z zalegającego brudu, a dziury łatane

P

race przeprowadzane są sukcesywnie w systemie ciągłym, w zależności od pojawiających się potrzeb,
na wszystkich drogach powiatowych
oraz przyległych do nich ciągach pieszych i rowerowych. Działania rozpoczęto od oczyszczania przykrawężnikowego i łatania pozimowych ubytków
w jezdniach.
Na sprzątanie powiatowych dróg i poboczy przebiegających przez gminy Legionowo i Jabłonna przeznaczono ponad 105 tys. zł. Na utrzymanie czystości

jezdni i zieleni przydrożnej na drogach
administrowanych przez Powiat, a przebiegających przez pozostałe gminy, przeznaczono kolejno: 155 tys. zł w gminie
Serock, 115 tys. zł w gminie Nieporęt
i 55 tys. zł w gminie Wieliszew. Środki
te wraz z zadaniem zostały przekazane
do poszczególnych gmin, a ich wysokość
zależy od długości dróg przebiegających
przez daną gminę.
Remonty cząstkowe dróg będą kosztowały prawie 1,2 mln zł, natomiast poprawa stanu chodników około 280 tys. zł.

Na utrzymanie i czyszczenie urządzeń
odwadniających, czyli wpustów ulicznych, kratek ściekowych i studni chłonnych przeznaczono około 200 tys. zł.
Kolejnych 200 tys. zł. pochłonie zakup
i utrzymanie oznakowania pionowego.
Natomiast na malowanie pasów i oznaczeń poziomych zaplanowano 450 tys. zł.
Z kolei na ścinanie poboczy i profilowanie na drogach gruntowych, którymi Powiat administruje w gminach Serock
i Nieporęt, przeznaczono 36 tys. zł.

Krajowy Fundusz
Szkoleniowy wspiera
lokalnych pracodawców
Po raz kolejny Powiatowy Urząd Pracy w Legionowie pozyskał
dodatkowe środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na
wspieranie kształcenia ustawicznego pracodawców i pracowników
zatrudnionych w ich firmach. Kwota dofinansowania to 700 tys. zł.

Ś

rodki z Krajowego Funduszu
Szkoleniowego są przeznaczone
dla pracodawców na dofinansowanie szkoleń dla pracowników. Dzięki
temu przedsiębiorcy mają możliwość
podnoszenia kompetencji swoich pracowników w zmieniającej się sytuacji
na rynku oraz w związku z dynamicznym rozwojem poszczególnych branż.
Z pozyskanych środków można sfinansować m.in. koszty kursów, szkoleń i studiów podyplomowych.

AMZ

Uczniowie posprzątali las
Uczniowska i nauczycielska społeczność Powiatowego Zespołu
Szkół Ponadgimnazjalnych w Legionowie wiosnę postanowiła
przywitać w lesie – jednak nie odpoczywając, a pracując na
rzecz środowiska naturalnego.

W

Po zakończeniu akcji członek zarządu
Sylwester Sokolnicki w imieniu Powiatu
Legionowskiego podziękował uczniom
i nauczycielom za społeczne zaangażowanie na rzecz środowiska naturalnego. Wyrazem wdzięczności były upominki w postaci powiatowych gadżetów.
Również przyłączamy się do podziękowań i gratulacji. Mamy nadzieję, że nawyk
dbania o lasy w najbliższej okolicy szkoły
przy ul. Targowej w Legionowie wejdzie
uczniom w krew.
MK

Dofinansowanie, zgodnie z priorytetami Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, zostanie
przeznaczone na wsparcie w zidentyfikowanych w powiecie legionowskim
zawodach deficytowych, a także dla
osób: nie posiadających świadectwa
dojrzałości; z grup zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
zatrudnionych w przedsiębiorstwach

członek zarządu Powiatu
Powiat podejmuje i wspiera wiele działań na rzecz ochrony środowiska, ale
najbardziej cieszą te, które powstają
oddolnie. Inicjatywa uczniów ze szkoły przy ul. Targowej nie tylko stanowi
doskonały przykład połączenia edukacji z ekologią, ale przede wszystkim
jest dowodem na to, że młodzi ludzie
biorą na siebie odpowiedzialność za
stan środowiska oraz chcą dbać o swoje otoczenie. Tak dojrzała postawa zasługuje na podziw i naśladowanie.

OPRAC. AMZ

Fot. Freepik.com

ielkie brawa należą się uczniom
i nauczycielom Powiatowego
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Legionowie, którzy pierwszy dzień wiosny uczcili sprzątając okoliczne lasy. W sumie zebrali ponad 20
worków odpadów. W akcji wzięło udział
sześć klas.
Warto podkreślić, że pomysł na tak pożyteczne spędzenie czasu powstał w głowach uczniów. Inicjatywę wsparł Powiat
Legionowski poprzez zapewnienie worków, rękawic oraz odbiór zebranych śmieci w celu ich utylizacji.

Sylwester
Sokolnicki

społecznych, wykonujących od co najmniej 15 lat pracę w szczególnych warunkach; dla nauczycieli lub osób po
45. roku życia.
Co roku zainteresowanie pracodawców środkami KFS jest coraz większe.
W zakończonym naborze do urzędu
pracy wpłynęło 61 wniosków na kwotę ponad 1 mln zł. Głównymi wnioskodawcami są osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą,
ale wpłynęły również wnioski od spółek i jednostek budżetowych. Ze wsparcia skorzystają głównie pracownicy
i pracodawcy wykonujący zawód: nauczyciela, kierowcy, rejestratorki medycznej, a także księgowi, fryzjerzy,
kosmetyczki oraz przedstawiciele innych deficytowych na naszym terenie
zawodów. W związku z nierozdysponowaniem całej kwoty limitu na rok
bieżący planowany jest nabór uzupełniający. Szczegóły naboru będą dostępne na stronie internetowej lub na
tablicy ogłoszeń w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Legionowie.

Z okazji nadejścia wiosny uczniowie PZSP w Legionowie postanowili nie topić Marzanny, a posprzątać okoliczny las. I to był
świetny pomysł

W kwietniu br. zostanie przeprowadzony uzupełniający nabór
wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu
Szkoleniowego. Środki te można przeznaczyć na szkolenia dla
przedstawicieli zawodów deficytowych na terenie powiatu (np.
fryzjerów i kosmetyczek)
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Po szkołę na giełdę
Uczniowie ostatnich klas gimnazjum i szkoły podstawowej mają już coraz mniej czasu na wybór dalszej ścieżki edukacji. Z pomocą w podjęciu
właściwej decyzji przyszła XIX Powiatowa Giełda Szkół Ponadgimnazjalnych, która odbyła się w Powiatowym Zespole Szkół Ogólnokształcących
w Legionowie.

W

Na tegorocznej giełdzie szkół zadebiutowało Liceum Ogólnokształcące
w Stanisławowie Pierwszym, które rozpocznie funkcjonowanie od września br.

tym roku o miejsca w szkołach
średnich będą starały się dwa
roczniki kandydatów – absolwenci ostatniej klasy wygaszanych gimnazjów
oraz absolwenci klas ósmych szkół podstawowych. Kandydaci i ich rodzice odwiedzający giełdę mieli okazję zapoznać się z ofertą edukacyjną szkół z terenu powiatu.
Wszystkie obecne na giełdzie placówki
mają kandydatom wiele do zaoferowania
i, w zależności od indywidualnych preferencji, są w stanie zapewnić edukację ogólnokształcącą, techniczną lub zawodową na
najwyższym poziomie oraz udział w ciekawych projektach dodatkowych i kursach
specjalistycznych. Z powodzeniem mogą
konkurować z placówkami warszawskimi
pod względem poziomu kształcenia, różnorodności kierunków, wyposażenia, zajęć
i aktywności pozalekcyjnych oraz udziału
w projektach zagranicznych.
KALINA BABECKA

Legionowo 100 lat

W

związku z jubileuszem jego organizatorzy zapraszają mieszkańców zarówno do wspólnej
refleksji, jak i zabawy. Najbardziej spektakularnie zapowiada się pochód zmierzający przy rytmach samby na stadion miejski
w Legionowie i balonowa fiesta z udziałem
zwycięzców pucharu Gordona Bennetta.
Ponadto zaplanowano bicie rekordu Polski w grze hejnału na dzwonkach, a także pokaz stroboskopów. A to tylko niektóre z wielu zapowiadanych na 11 maja br.
atrakcji. Oczywiście nie może zabraknąć
gwiazd estrady.
W obchodach 100-lecia nadania nazwy Legionowo udział weźmie również Powiat Legionowski. Powiatowa
Instytucja Kultury w Legionowie we
współpracy z legionowską Poczytalnią zorganizują debatę, w której wezmą

Tomasz Talarski

Radny Rady Powiatu, dyrektor Miejskiej
Biblioteki Publicznej w Legionowie

udział gimnazjaliści i licealiści. Uczniowie będą dyskutowali o przeszłości Legionowa, ewolucji miasta oraz podejmą
się określenia swoich oczekiwań wobec

Nikola Śnieżko
uczestniczka
Giełda pomaga w wyborze szkoły i dalszej ścieżki kształcenia. Wydarzenie jest dobrze zorganizowane, a poszczególne placówki ciekawie prezentują swoją ofertę edukacyjną i mocne strony. Podoba mi się również możliwość
skorzystania z profesjonalnego doradztwa.

Akcja Rekrutacja

kierunków jego rozwoju. Debata odbędzie
się 20 maja br. Planowane są również działania edukacyjne we współpracy z Muzeum Historycznym w Legionowie. MK
W ramach Akcji Rekrutacja młodzież z naszego powiatu odwiedza
kandydatów w szkołach i objaśnia zawiłości tegorocznej rekrutacji do szkół
ponadpodstawowych

Rynek w Legionowie. Msza polowa z okazji święta 3 Maja w 1933 r.

Płk Zdzisław Sokalski zrezygnował z funkcji przewodniczącego
Rady Kombatantów przy Staroście Legionowskim.
Za długoletnią współpracę uroczyście podziękowali mu starosta,
zarząd Powiatu oraz radni podczas marcowej sesji Rady Powiatu.

Z

Na giełdzie prezentujemy bogatą ofertę naszej szkoły
i wierzę, że kandydaci znajdą coś dla siebie. Każdemu,
kto chce zdobyć solidne wykształcenie i zawód, polecam
naukę w Powiatowym Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych
w Legionowie, bo to dobra inwestycja w przyszłość.

Legionowska Poczytalnia wspiera i prowadzi działania edukacyjne dla dzieci
i młodzieży. Wychodzimy przy tym z założenia, że inwestowanie w ich wykształcenie i rozwijanie zainteresowań jest rzeczą kluczową dla budowania społeczeństwa obywatelskiego. Stąd pomysł na zorganizowanie debaty wspólnie z Powiatową Instytucją Kultury.

Dziękujemy płk. Zdzisławowi Sokalskiemu

dzisław Sokalski był harcerzem Szarych Szeregów hufca „Rój – Tom”
w Legionowie w okresie okupacji
i łącznikiem w czasie Powstania Warszawskiego w I Rejonie VII Obwodu „Obroża”
Okręgu Warszawskiego Armii Krajowej.
Od lat 90. aktywnie działał w organizacjach kombatanckich. Jest współorganizatorem powstania miejsc pamięci związanych z walką o niepodległość Polski.
Powołując Radę Kombatantów przy Staroście Legionowskim powierzono mu funkcję przewodniczącego. W swojej działalności skupił się na integracji środowiska

PZSP w Legionowie

Tegoroczna rekrutacja do szkół ponadpodstawowych spędza
sen z oczu uczniom i rodzicom. O miejsca będą ubiegać się dwa
roczniki kandydatów, a sam proces wydaje się skomplikowany.
Z pomocą ruszyło Starostwo Powiatowe oraz młodzież w ramach
projektu Akcja Rekrutacja.

Fot. Muzeum Historyczne w Legionowie

Ponieważ historia nazwy miasta
Legionowo sięga początku 1919
roku, właśnie mija 100 lat od
momentu, kiedy gen. Bolesław
Jerzy Roja nadał ją koszarom
dotychczas określanych mianem
Jabłonna. Oficjalne obchody
upamiętniające ten jubileusz
będziemy świętowali 11 maja br.

Maja Rutkowska

kombatanckiego w realizowaniu celów
związanych z kultywowaniem pamięci o walce o niepodległość ojczyzny. Jest
organizatorem spotkań kombatantów
z różnych środowisk oraz inicjatorem wycieczek historycznych organizowanych
przez Starostwo Powiatowe w Legionowie oraz Urząd Miasta Legionowo, podczas których przekazywał wiedzę związaną z wydarzeniami z czasów walki
o wolną Polskę.
Wraz z jego dymisją Rada Kombatantów
przy Staroście Legionowskim kończy
swoją działalność.
KB

R

eforma oświaty spowodowała,
że w tym roku o miejsca w szkołach ponadpodstawowych starać się będą zarówno absolwenci
ostatnich klas wygaszanego gimnazjum, jak i ósmoklasiści. W powiecie
legionowskim takich absolwentów
łącznie będzie 2238. Podwójna liczba
kandydatów to ogromne wyzwanie
dla szkół i samorządów, które robią
wszystko, aby jak najbardziej usprawnić ten proces.
Na zorganizowanym w siedzibie
Starostwa Powiatowego w Legionowie
spotkaniu z udziałem starosty Roberta
Wróbla, wicestarosty Konrada Michalskiego i kierownika Referatu Edukacji Tomasza Lisowskiego oraz dyrektorów szkół ponadpodstawowych

prowadzonych przez Powiat omówiono plan i zasady prowadzenia rekrutacji.
Zdezorientowanym kandydatom pomocną dłoń podali ich starsi koledzy,
mieszkańcy naszego powiatu, którzy rekrutację do szkoły ponadpodstawowej
mają już za sobą. W ramach projektu
Akcja Rekrutacja publikują w mediach
społecznościach przydatne informacje
oraz odwiedzają kandydatów w szkołach. Podczas tych spotkań doradzają
w wyborze szkoły, prezentują możliwości, dzielą się swoimi doświadczeniami
oraz rozwiewają wszelkie wątpliwości.
KB

Natalia Szachna

uczestniczka projektu Akcja Rekrutacja

Rezygnującemu z funkcji przewodniczącego Rady Kombatantów przy Staroście Legionowskim płk. Zdzisławowi
Sokalskiemu uroczyście podziękowano
za lata współpracy w trakcie ostatniej
sesji Rady Powiatu

Akcja Rekrutacja jest to projekt społeczny realizowany w ramach platformy Zwolnieni z Teorii przez grupę uczniów ze szkół średnich. Pomysł na
akcję pojawił się w związku z tym, że w tym roku w rekrutacji wezmą
udział dwa roczniki, co powoduje więcej stresu wśród młodszych kolegów.
Poprzez media społecznościowe, takie jak Facebook czy Instagram publikujemy wszystkie niezbędne informacje dotyczące rekrutacji. Odwiedzamy również szkoły, w których przedstawiamy prezentację i opowiadamy
o własnych doświadczeniach.

społeczność
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Kolorowo i artystycznie na Dniach Osób Niepełnosprawnych
Pierwszy dzień wiosny był w tym roku także świętem organizatorów i sympatyków VIII Dni Osób Niepełnosprawnych Miasta Legionowo
i Powiatu Legionowskiego. Rano z rynku w kierunku ratusza wyruszył Pochód Kolorowej Skarpetki, a następnie w sali widowiskowej
odbył się Przegląd Twórczości Osób Niepełnosprawnych.

21

marca jest Światowym Dniem
Zespołu Downa, który w tym roku obchodzono pod hasłem „Nie
zostawiaj nikogo w tyle”. Akcja ma celu
uświadomienie społeczeństwu, że osoby

z zespołem Downa mają takie same potrzeby jak wszyscy. Liczą na szacunek, tolerancję i akceptację. Organizatorzy DON
uczcili ten dzień zapraszając mieszkańców do udziału w Pochodzie Kolorowej

Skarpetki. Uczestnicy założyli kolorowe,
niesparowane skarpetki – symbol Światowego Dnia Zespołu Downa.
Kolejnym wydarzeniem był VIII Przegląd Twórczości. Gala rozpoczęła się

Wszyscy uczestnicy konkursów zostali dostrzeżeni i wyróżnieni. Najlepsi otrzymali nagrody. Na zdjęciu występ Teatru Wkręceni

Artur Stankiewicz
członek zarządu Powiatu

Konkursy są doskonałą okazją do zaprezentowania bogatej twórczości osób niepełnosprawnych. Osoby te mają wiele do zaoferowania społeczeństwu, także
na płaszczyźnie artystycznej. Jesteśmy po to, aby wspierać ich talent i wrażliwość, a także przywracać im wiarę we własne siły. Ważnym aspektem Przeglądu
Twórczości w ramach Dni Osób Niepełnosprawnych jest przełamywanie ograniczeń poprzez dzielenie się pasją oraz wyjście do szerszej publiczności. To idealnie wpisuje się w ideę zapobiegania wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych i dlatego Powiat tak mocno tę aktywność wspiera.
występem teatrów Adonai i Adonai junior
w spektaklu „Po co” w reżyserii Hanny
Wilczyńskiej.
Najważniejsi tego dnia byli jednak
młodzi artyści, niecierpliwie wyczekujący werdyktu sędziów. Jury oceniało twórcze prezentacje w konkursach literackim
i plastycznym oraz form scenicznych i medialnych. W tej ostatniej kategorii na scenie zaprezentowali się laureaci. Jak co roku występom towarzyszyły duże emocje.
W tym roku w przeglądzie udział wzięło 200 osób - zespołów muzycznych i teatralnych oraz solistów.

Grand Prix Przeglądu otrzymała grupa
teatralna Wkręceni z Warsztatów Terapii
Zajęciowej św. Rity w Legionowie za spektakl „Męczeństwo Piotra Oheya” według
Sławomira Mrożka. W konkursie literackim pierwsze miejsce przyznano Patrykowi Cieślakowi za opowiadanie pt. „Moje
życie z niepełnosprawnością”. W ramach
rywalizacji plastycznej powstało 148 rysunków, mozaik i obrazów. Autorów dziewięciu najlepszych nagrodzono. Dzieła
można oglądać na pokonkursowej wystawie w ratuszowej galerii.
AMZ

Kobieca wiosna z Powiatową Instytucją Kultury
Dzień Kobiet, który przypada 8 marca, dzięki Powiatowej Instytucji Kultury zmienił się
w niemal całomiesięczne świętowanie. Bogatą ofertę atrakcji przygotowano z myślą
o mieszkankach w każdym wieku i o różnych upodobaniach.

P

IK połączył organizacyjne siły
z Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku w ramach wydarzenia pod hasłem „Kultura jest kobietą”. Artystycznym akcentem wieczoru
był spektakl muzyczny „Bal na Gnojnej” grupy Moderato, oparty na twórczości Stanisława Grzesiuka, w reżyserii Gośki Andrzejewskiej. Następnie
zebrani wysłuchali wykładu krytyczki sztuki, projektantki mody, dziennikarki i publicystki kulturalnej Moniki Małkowskiej „Dziesięć kobiet, które
zmieniły świat, i jedna, która o nich
opowie” - o kobietach, które istotnie
wpłynęły na losy świata.
Dzień później w sali OSP w Woli
Kiełpińskiej popołudniowe spotkanie
dla pań zorganizowało Stowarzyszenie Wspólnota Lokalna Powiatu Legionowskiego we współpracy z Mazowieckim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego
w Warszawie, Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku oraz Powiatową
Instytucją Kultury. Goście świętowali
przy dźwiękach najpiękniejszych piosenek i duetów miłosnych w wykonaniu śpiewaczki sopranowej Magdaleny Zakrzewskiej i barytona Wojciecha
Bardowskiego. Po koncercie odbyło się
spotkanie środowiskowe współorganizowane przez Powiat Legionowski
i Gminę Serock.
Kolejne wydarzenie skierowane było
do miłośniczek jazzu. 13 marca br. w legionowskim ratuszu odbył się wyjątkowy koncert Lory Szafran z zespołem
pn. „Kobiece sekrety”. Muzycy zaczarowali publiczność utworami z płyty „Sekrety życia według Leonarda Cohena”.
Marcowa odsłona „Kina Otwartego” 21 marca br. była zwieńczeniem

W legionowskim Pochodzie Kolorowej Skarpetki mieszkańcy zademonstrowali
swoją solidarność z osobami z zespołem Downa

Rusza Partnerstwo Międzypowiatowe
Po sukcesie Partnerstwa Lokalnego na rzecz ożywienia gospodarczego,
organizowanego w 2018 roku na terenie powiatu legionowskiego,
w kwietniu br. Powiatowy Urząd Pracy w Legionowie wznawia
spotkania międzysektorowe.
Ikona polskiego jazzu Lora Szafran wystąpiła z okazji Dnia Kobiet dla
mieszkanek powiatu podczas koncertu zorganizowanego przez Powiatową
Instytucję Kultury. Wokalistce udało się namówić wicestarostę Konrada
Michalskiego do wspólnego występu

kobiecego cyklu spotkań organizowanych przez PIK. W ramach „Kina Otwartego” widzów zaproszono na pokaz filmu „Dzień Kobiet” w reżyserii Marii
Sadowskiej. Po projekcji z odtwórczynią głównej roli Katarzyną Kwiatkowską oraz przedstawicielką Powiatowego

Urzędu Pracy w Legionowie Jolantą Bernaciak rozmawiano o kobietach, w tym
także o ich sytuacji na rynku pracy.
AMZ

Grzegorz Kubalski
członek zarządu Powiatu

Cykl wydarzeń zorganizowanych z okazji Dnia Kobiet przy udziale Powiatowej Instytucji Kultury najlepiej pokazuje nową wizję działalności tej ważnej
jednostki. Jestem przekonany, że szeroki wachlarz zaproponowanych wydarzeń - od wykładów poprzez koncerty i na projekcji filmu skończywszy - jak
i ich rozmieszczenie na terenie powiatu, umożliwiły znacznie większemu gronu zainteresowanych skorzystanie z oferty kulturalnej powiatu.

T

ym razem zasięg partnerstwa będzie obejmował dwa powiaty: legionowski oraz nowodworski. Nowa
inicjatywa to wynik działań starosty legionowskiego i starosty nowodworskiego
oraz dyrektorów Powiatowych Urzędów
Pracy w Legionowie oraz Nowym Dworze Mazowieckim. Konferencja inaugurująca prace partnerstwa odbędzie się

11 kwietnia br. w Jachrance. Do udziału w wydarzeniu zaproszeni są przedstawiciele instytucji rynku pracy, edukacji, kultury, sportu, zdrowia, pomocy
i opieki społecznej, organizacje pozarządowe oraz przedsiębiorcy. Szczegółowy
program spotkania znajduje się na stronach internetowych organizatorów.
Zgłoszenia przyjmowane są na adres e-mail: sekretariat@puplegionowo.pl
lub pod numerem tel.: 22 76 40 305.
Patronat nad wydarzeniem objął Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie.
OPRAC. AMZ

ZAPRASZAMY NA WYKŁAD
16 kwietnia br. o godzinie 17.00
zapraszamy do sali widowiskowej legionowskiego ratusza na wykład

„PROFILAKTYKA NOWOTWORÓW GRUCZOŁU KROKOWEGO”,
organizowany w ramach Powiatowego Programu Polityki Zdrowotnej.
Wykład poprowadzi urolog dr n. med. Grzegorz Herlinger.
Wstęp wolny. Zapraszamy.
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Po przygodę z Klubem Młodego Podróżnika
W gminie Nieporęt wznowił działalność Klub Młodego Podróżnika. Bezpłatne zajęcia, skierowane do dzieci w wieku szkolnym z terenu całego powiatu,
prowadzone będą we wszystkich sześciu filiach Gminnego Ośrodka Kultury w Nieporęcie.

K

ażde spotkanie, prowadzone przez
podróżniczkę Beatę Dubaniewicz,
poświęcone będzie innemu krajowi lub regionowi, który odwiedziła. Opowieści urozmaicą slajdy i pamiątki z wypraw. Zajęcia już się rozpoczęły, ale wciąż
można dołączyć do Klubu. W każdej filii GOK Nieporęt spotkania odbywają się
raz w tygodniu. Można wybrać najbardziej dogodne termin i lokalizację, ponieważ we wszystkich filiach przewidziano ten sam program. Dzieci otrzymają

legitymację Klubu Młodego Podróżnika,
w której będą zbierały naklejki za udział
w zajęciach. Cały cykl zaplanowany jest
na osiem tygodni (z przerwą na święta
i weekend majowy) i zakończy się w połowie maja. Na koniec zaplanowano spotkanie wyjazdowe w formie wycieczki
z udziałem gości zagranicznych. Uczestnicy Klubu otrzymają drobne upominki
i pamiątkowe dyplomy.
OPRAC. AMZ

Zegrze Południowe:
Stanisławów Drugi:
Wólka Radzymińska:
Beniaminów:
Nieporęt:
Kąty Węgierskie:

wtorki w godz. 17.30 – 18.30
środy w godz. 16.00 – 17.00
środy w godz. 17.30 – 18.30
czwartki w godz. 16.00 – 17.00
soboty w godz. 10.00 – 11.00
soboty w godz. 11.30 – 12.30

Art&Design
na Prostej

Fot. GOK w Nieporęcie

SPOTKANIA KLUBU MŁODEGO PODRÓŻNIKA

Misją Klubu Młodego Podróżnika jest wzbudzenie u dzieci zainteresowania światem, jego zróżnicowaną kulturą,
obyczajowością i bogactwem geograficznym

Mazur 2019

UWAGA! KONKURS MALARSKI
Wszystkich artystycznie uzdolnionych mieszkańców powiatu legionowskiego
zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie malarskim pn. „Literatura w malarstwie”.
Wydarzenie odbywa się pod patronatem starosty legionowskiego.
Organizatorami konkursu są filia Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Skierdach
oraz Galeria „Dziesiątka”. Zadanie konkursowe polega na własnoręcznym namalowaniu
obrazu minimum w formacie A3, wykonanego dowolną techniką malarską,
stworzonego z inspiracji dziełem literackim.
Termin nadsyłania prac upływa 1 czerwca br. Na laureatów czekają nagrody.
Regulamin konkursu dostępny jest na stronach www.powiat-legionowski.pl,
www.gckis.pl, w siedzibie GCKiS w Skierdach oraz na FB GCKiS Skierdy. Zapraszamy.

Galeria Sztuki „Na Prostej”
w Jabłonnie nie zwalnia tempa.
Już 14 kwietnia br. odbędą
się tam kolejne Targi Sztuki
Art&Design.

M

iłośnicy sztuki i rzeczy pięknych
o wysokich walorach artystycznych na pewno nie będą zawiedzeni. Na miejscu zaprezentowane zostaną prace malarskie, grafika, plakat,
ilustracja, fotografia, rzeźba oraz perełki rzemiosła artystycznego i designu.
Nie zabraknie także ręcznie robionej
biżuterii i dekoracji. Do obejrzenia i do
kupienia. Zapraszamy 14 kwietnia br.
w godzinach 12.00-17.00, ul. Prosta 2
w Jabłonnie.
KB

Paweł Jagusiak

POWIAT LEGIONOWSKI –
KULTURALNIE I NA SPORTOWO
W dniach 6-7 kwietnia br. zapraszamy do Wieliszewa na XIX Mistrzostwa
Polski w Tańcach Polskich „Mazur 2019”. Powiat Legionowski jest
współorganizatorem tego wydarzenia.

ProgRockFest po raz piąty

N

a koncerty 5. edycji ProgRockFest zapraszamy w dniach
5-6 kwietnia br. do sali widowiskowej legionowskiego ratusza.
Gwiazdami będą kanadyjski Mystery i krakowski Albion. Poza nimi swój
progresywny rock zagrają Anamor,
Acute Mind, Fizbers i Disposable Soma. ProgRockFest to nie tylko muzyka na żywo, ale również wydarzenia

towarzyszące - ProgRockMarket, czyli kiermasz wydawnictw Muzycznych;
ProgRockWeek, czyli wspaniałe smaki w przestrzeni gastronomicznej, natomiast ProgRockGallery to wernisaż
i wystawa prac lokalnych twórców –
tym razem zdjęć festiwalowych Doroty Milerowicz i Pawła Horążego. Więcej informacji na progrockfest.pl
MK

Organizowane przez nas targi sztuki to nie tylko okazja, by poznawać
twórczość młodych artystów, ale
przede wszystkim szansa na nabycie ich prac. Stwarzamy możliwości, aby upowszechniać sztukę
poprzez promocję lokalnych artystów. Chcemy, aby rzeczy piękne,
o wysokich walorach artystycznych, były blisko i łatwiej dostępne. Aby nas otaczały. Tak zrodził
się pomysł na zorganizowanie wydarzenia artystycznego, które adresujemy przede wszystkim do
mieszkańców naszego powiatu.
Serdecznie zapraszamy na kolejną
edycję Targów Sztuki Art&Design.

Fot. Dorota Milerowicz

Galeria Sztuki „Na Prostej”
w Jabłonnie

ProgRockFest to wydarzenie unikatowe w skali kraju, dlatego corocznie gości
wykonawców i fanów rocka progresywnego z całej Polski oraz z zagranicy

30.03 – 7. Bieg Zająca, trasa leśna
w gminie Nieporęt, godz. 8.00–17.00
30.03 – Parkrun, Park w Jabłonnie,
godz. 9.00
30.03 – Wszystko płynie, czyli co
w wodzie piszczy, Filia GCKiS w Skierdach,
ul. Nadwiślańska 1, godz. 10.00
30-31.03 – Inauguracja LOTTO Poland
Bike Marathon 2019, Legionowo,
plac Kościuszki
30.03 – Wernisaż Przemko Stachowskiego
w Galerii Sztuki „Na Prostej”, ul. Prosta 2,
Jabłonna, godz. 18.00
31.03 – Wieczór poezji i muzyki –
2019 rokiem Stanisława Moniuszki,
Pałac PAN w Jabłonnie, godz. 12.00
31.03 – Młodzież Światu – koncert
charytatywny, Pałac PAN w Jabłonnie,
godz. 16.00
31.03 – A miał być cud – spektakl
z piosenkami Agnieszki Osieckiej, sala
widowiskowa CKiCz w Serocku, godz. 18.00
31.03 – Koncert charytatywny „Pomóżmy
Agacie”, hala sportowa w Wieliszewie,
godz. 18.00
5-6.04 – V Prog Rock Fest, sala
widowiskowa w legionowskim ratuszu
6.04 – Parkrun, Park w Jabłonnie,
godz. 9.00
6.04 – Bieg charytatywny dla Oresta,
Warszawa, ul. Chlubna 1a, godz. 10.00
6.04 – Bajeczna sobota i warsztaty
wielkanocne, GCKiS Filia w Chotomowie,
ul. Partyzantów 27, godz. 11.00
6.04 – Bajeczna sobota i warsztaty
wielkanocne, GCKiS w Jabłonnie,
ul. Modlińska 102, godz. 13.00

6–7.04 – XIX Mistrzostwa Polski
w Tańcach Polskich „Mazur” 2019
w Wieliszewie
7.04 – Legionowo Mazovia MTB
Marathon, DPD Arena Legionowo
7.04 – G. F. Händel na inaugurację
Legionowskiej Orkiestry Barokowej,
sala widowiskowa w ratuszu,
Legionowo, godz. 18.00
7.04 – Wieliszewski Crossing Wiosna,
Krubin
11.04 – Kiermasz wielkanocny fundacji
„Promień Słońca” – Atrium ratusza
w Legionowie, godz. 9.00-17.00
13.04 – XXXIX Biegi Przełajowe o Puchar
Prezydenta Miasta Legionowo, polana
leśna przy ul. Zakopiańskiej, od godz. 8.30
13.04 – Parkrun, Park w Jabłonnie,
godz. 9.00
13.04 – Piknik Ekologiczny w Jabłonnie,
godz.10.00
13.04 – Wiosenne wietrzenie szaf, atrium
ratusza w Legionowie, godz. 10.00–15.00
13.04 – Bajkowa Poczytalnia –
Księżniczka na ziarnku grochu,
ul. Tadeusza Kościuszki 8a,
godz. 14.00
14.04 – Recital fortepianowy Weroniki
Chodakowskiej w Salonie Artystycznym,
filia MOK ul. Targowa 65, godz. 12.00
14.04 – Targi Art&Design, Galeria Sztuki
”Na Prostej” w Jabłonnie,
godz. 12.00-17.00
14.04 – Wystawa Wioletty Przybysz
w Salonie Artystycznym, filia MOK
Legionowo, ul. Targowa 65,
godz. 13.00
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Wybieramy sportowca roku 2018

1. PIOTR SADOWSKI
dyscyplina sportu: trójbój siłowy klasyczny
osiągnięcia: Wicemistrz Europy (Kowno,
Litwa), Wicemistrz Świata (Calgary, Kanada), kategoria do 120kg

2. WIOLETTA JAROCKA
dyscyplina sportu: triathlon (pływanie, rower, bieg)
osiągnięcia: Susz Sprint 2. miejsce K30
(Mistrzostwa Polski Amatorów), Enea
Bydgoszcz Triathlon 1. miejsce K30

5. MARIUSZ WRONOWSKI
dyscyplina sportu: bieganie na wózku
osiągnięcia: 1. miejsce 33. Bieg Venice
Maraton, 1. miejsce Bieg SGH

9. MICHAŁ GOŁASZEWSKI
dyscyplina sportu: biegi
osiągnięcia: 1. Polak na mecie Tokyo
Marathon 2018, 4. miejsce open II Bieg
Obrońców Twierdzy Modlin

Już po raz szósty wybieramy sportowca
roku Powiatu Legionowskiego.
Ubiegłoroczną edycję wygrał
reprezentant Powiatu Legionowskiego
Mariusz Wronowski. Do tegorocznego
plebiscytu zgłoszono 9 kandydatów.
Poniżej prezentujemy ich sylwetki
i zachęcamy do głosowania na swojego
faworyta.

6. KAMIL KOPCZYŃSKI
dyscyplina sportu: strzelectwo czarnoprochowe
osiągnięcia: 2. miejsce Mistrzostwa Świata MLAIC 2018 w Austrii, 3. miejsce mistrzostwa świata MLAIC 2018 w Austrii

Michał Perl pięciokrotnym mistrzem świata
3. PATRYCJA BEREZNOWSKA
dyscyplina sportu: biegi długodystansowe, ultramaratony
osiągnięcia: 1. miejsce kat. kobiet w Spartatlonie 246 km z Aten do Sparty, rekordy
świata w biegu 24 h w Belfaście 259 km
i w biegu 48 h w Atenach

4. RAFAŁ SZYMBORSKI
dyscyplina sportu: lekkoatletyka/ biegi
długodystansowe
osiągnięcia: zwycięzca cyklu Wieliszew
Crossing 2018, 1. miejsce Bieg Wojciechowy

7. MACIEJ DUKIELSKI
dyscyplina sportu: pięciobój nowoczesny
osiągnięcia: 3. miejsce drużynowo
i 8. miejsce indywidualnie na Akademickich Mistrzostwach Świata

8. MAGDALENA KUSZMIDER
dyscyplina sportu: kolarstwo górskie
osiągnięcia: 1. miejsce Cisowianka Mazovia MTB, dystans ½ pro; 1. miejsce Maratony Kresowe, dystans półmaraton

Pięć złotych medali przywiózł do Polski wspierany przez Powiat Legionowski Michał Perl, który jako
członek reprezentacji naszego kraju wystartował w Mistrzostwach Świata w pływaniu zimowym.
Zawody odbyły się w dniach 15-17 marca br., w rosyjskim Murmańsku.

U

czestnicy mistrzostw świata
w pływaniu zimowym konkurowali na wykutym w lodzie 25-metrowym basenie pokrywającym jedno
z murmańskich jezior. Temperatura
wody miała 0 stopni Celsjusza, temperatura powietrza - minus 5 stopni Celsjusza. Ciężkie warunki uzupełniał padający śnieg i silny wiatr.
W mistrzostwach wystartowało ponad 400 zawodników z 32 państw. Reprezentujący legionowski UKS „Delfin” Michał Perl ścigał się na dystansach
100 m i 50 m stylem klasycznym, 50 m
stylem motylkowym i 50 m stylem dowolnym. We wszystkich tych konkurencjach był najlepszy. Ale to nie całe
złoto, które Michał przywiózł do Polski.
Później startował bowiem w sztafecie
4x50 m stylem dowolnym, gdzie również reprezentacja Polski, po zaciętej
walce, zwyciężyła z reprezentacją Niemiec i stanęła na najwyższym stopniu
podium.

Najtrudniejszą konkurencją dla naszego „sprintera” Michała Perla była sztafeta 4x250m stylem dowolnym,
w której reprezentacja Polski wywalczyła srebrny medal ulegając tylko znakomitym zawodnikom z Niemiec. W klasyfikacji medalowej Mistrzostw Świata

Polska uplasowała się na pierwszym
miejscu .
Gratulujemy osiągnięć w tak ekstremalnych konkurencjach, jakimi są wyścigi w lodowatej wodzie. Życzymy kolejnych sukcesów.
MK/RP

Mistrzowi Świata w pływaniu zimowym Michałowi Perlowi (w środku)
gratulacje złożyli starosta Robert Wróbel (z lewej) i wiceprzewodniczący Rady
Powiatu Przemysław Cichocki
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Towarzysko z kijowskimi Championami
Uczniowie piłkarskich klas oddziału mistrzostwa sportowego w Liceum
Ogólnokształcącym im. M. Konopnickiej w Legionowie, będący zawodnikami Legionovii
Legionowo spotkali się w towarzyskim meczu ze swoimi rówieśnikami reprezentującymi
ukraiński Champion Kijów.

C

hampion Kijów jest czołową juniorską drużyną Ukrainy. W drugiej
połowie marca br. odwiedził Polskę, aby zmierzyć się m.in. z klubem będącym oficjalną szkółką hiszpańskiej FC
Barcelona – FCB Escola Varsovia. Ukraińcy rozegrali również spotkanie z Legionovią Legionowo, w skład której weszli
uczniowie piłkarskich klas oddziału mistrzostwa sportowego w Liceum Ogólnokształcącym im. M. Konopnickiej w Legionowie. Spotkanie odbyło się 27 marca
2019 r., na Stadionie Miejskim w Legionowie.
Pierwsza połowa była wyrównana,
żadna z drużyn nie zaznaczyła wyraźnej przewagi. Jednak z wyniku mogli

cieszyć się tylko nasi reprezentanci, ponieważ prowadzili stosunkiem bramek
2-1. Tymczasem w drugiej połowie Ukraińcy wyciągnęli wnioski z błędów popełnionych do przerwy, co pozwoliło im
znacznie poprawić grę. Ich mocną stroną w tej fazie meczu była skuteczność.
Dzięki niej najpierw doprowadzili do remisu, aby w krótkim czasie zaznaczyć
swoją przewagę, którą śmiało można nazwać dominacją. Spotkanie, rozgrywane
w przyjaznej atmosferze, zakończyło się
rezultatem 2-4 na korzyść gości.
MK

Jolanta Magda

dyrektor Powiatowego Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych w Legionowie

Towarzyskie mecze z najlepszymi pozwalają zdobywać nowe doświadczenia sportowe, które w przyszłości procentują
zwycięstwami w spotkaniach o punkty

Piłkarska Liga Powiatu Legionowskiego
W pierwszej połowie kwietnia rusza jubileuszowa, 10. edycja Piłkarskiej Ligi Powiatu Legionowskiego,
a tymczasem znamy już rozstrzygnięcia w rozgrywkach zimowej serii. Wzięły w nich udział 42 drużyny.
Zagrało w sumie ponad 400 zawodników.

P

iłkarska Liga Powiatu Legionowskiego dynamicznie rozwija się,
odnotowując w 9. edycji rekord frekwencyjny. W porównaniu z poprzednimi rozgrywkami na boisku zameldowało
się o kilkudziesięciu więcej młodych piłkarzy. Taki rozwój wypadków cieszy tym
bardziej, że PLPL pozwala grać wszystkim zawodnikom, bez względu na osiągnięty poziom sportowy.
Pierwszy finałowy turniej 9. edycji Piłkarskiej Ligi Powiatu Legionowskiego

odbył się 9 maca br., na hali sportowej
Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej
w Jabłonnie. Tego dnia o ostatnie punkty
w sezonie walczyły roczniki 2008 i 2010.
Wśród najmłodszych do końca zdecydowanie dominował Żbik Nasielsk znacznie
wyprzedzając Wisłę Jabłonna. Ta z kolei
powetowała straty w roczniku 2008, gdzie
zwyciężyła z dużą przewagą nad drugim
w tabeli AMP GOOL Stanisławów.
Pozostali zawodnicy zakończyli 9. edycję PLPL podczas turnieju rozegranego

24 marca br., na hali sportowej w Wieliszewie. Wśród najstarszych triumfował
AP Sokół Serock 1 wyprzedzając Wisłę
Jabłonna, która jednak w roczniku 2009
nie dała szans konkurencji w postaci Żbika Nasielsk 1 wyprzedzając go aż
o 20 punktów. Wisła Jabłonna zaznaczyła również swoją silną pozycję wśród najmłodszych. Jednak punktów tym razem
wystarczyło na zajęcie 2. lokaty. W roczniku 2011 laur zwycięstwa przypadł
MK
AMP GOOL Stanisławów.

Oddziały mistrzostwa sportowego tworzone w Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej w Legionowie – to propozycja
dla uczniów, którzy potrafią pogodzić intensywny trening sportowy w wymiarze 16 godzin tygodniowo z nauką. Dyscypliny sportowe realizowane w tych
oddziałach - to piłka siatkowa dziewcząt i piłka nożna chłopców. Siatkarki sięgają po najwyższe laury, chłopcy także nie obawiają się rywalizacji z coraz silniejszymi drużynami, o czym świadczy dzisiejszy mecz. Kibicujemy im i życzymy sukcesów.

Mazowieckie Igrzyska
Młodzieży Szkolnej
Powiat Legionowski, we współpracy z nauczycielami wychowania
fizycznego, organizuje odbywającą się na naszym terenie część
Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej. Najlepsi zawodnicy
walczą na poziomie wojewódzkim reprezentując cały region.

Legionowska Arena chętnie gości
zarówno zawodowych sportowców,
jak i tych młodych, najbardziej
utalentowanych, którzy mają szansę
w przyszłości grać profesjonalnie
na najwyższym poziomie

Z

Piłkarska Liga Powiatu Legionowskiego jest projektem sportowym, który ma już wypracowaną markę znaną w całym
województwie mazowieckim. Na boiskach PLPL coraz częściej pojawiają się drużyny spoza naszego powiatu

magania w ramach Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej
wkraczają w fazę końcową. Etap
powiatowy skończyli ostatnio szczypiorniści z klas I-VI szkół podstawowych. Turnieje piłki ręcznej chłopców

i dziewcząt rozegrano w legionowskiej Arenie. W tej kategorii wiekowej poznaliśmy już rozstrzygnięcia
w pływaniu indywidualnym i sztafetowym. Zawody odbyły się na basenie
„Fala” w Stanisławowie Pierwszym.
Przed nami czwórbój lekkoatletyczny
oraz piłka nożna dziewcząt i chłopców.
Również młodzież z klas VII-VIII
szkoły podstawowej oraz gimnazjalna walczyła o awans do etapu międzypowiatowego. SP 2 w Wieliszewie była
areną zmagań szczypiornistów, a stanisławowska „Fala” gościła pływaków.
Tymczasem młodzież licealna
uprawiająca tenis stołowy konkurowała w legionowskiej Arenie. Rozegrano również zawody w piłce ręcznej. Dziewczęta walczyły w II Liceum
Ogólnokształcącym w Legionowie,
a chłopcy zmagali się na hali sportowej Powiatowego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Serocku.
Przed nami zawody międzypowiatowe w siatkówce dziewcząt. Do kibicowania zapraszamy na salę gimnastyczną w Powiatowym Zespole Szkół
Ogólnokształcących w Legionowie.
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