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Będzie pierwsze w powiecie ambulatorium
Włodarze wszystkich gmin powiatu legionowskiego oraz starosta Robert Wróbel podpisali list intencyjny, dzięki któremu w Niepublicznym Zakładzie
Opieki Zdrowotnej „Legionowo” zostanie utworzone ambulatorium. Środki finansowe potrzebne do jego funkcjonowania zapewnią samorządy.

Robert Wróbel, starosta legionowski

Brak na miejscu placówki, do której można się zgłosić
w nagłych wypadkach, to największa bolączka związana
z brakiem szpitala i SOR w powiecie legionowskim. Ambulatorium ma być odpowiedzią na ten problem i pozwoli
realizować podstawowe potrzeby mieszkańców w zakresie opieki zdrowotnej. Cieszę się, że gminy pozytywnie
odpowiedziały na ten pomysł. To potwierdza, że bezpieczeństwo i zdrowie mieszkańców jest naszym wspólnym priorytetem.

Roman Smogorzewski,
prezydent miasta Legionowo

Ambulatorium to kolejny krok w kierunku zabezpieczenia mieszkańcom najbardziej potrzebnej im formy opieki
medycznej. Od lat jesteśmy gotowi z własnych środków
wybudować szpital, więc jedyne, czego dzisiaj potrzebujemy, to gwarancji ze strony NFZ, że placówka otrzyma
odpowiedni kontrakt.

Jarosław Chodorski, wójt gminy Jabłonna
Przedstawiciele wszystkich gmin powiatu oraz starosta legionowski podpisali list intencyjny deklarując chęć utworzenia
całodobowego ambulatorium w Legionowie. Na zdjęciu od lewej: Wójt Gminy Jabłonna Jarosław Chodorski, Wójt
Gminy Wieliszew Paweł Kownacki, Wójt Gminy Nieporęt Sławomir Maciej Mazur, Starosta Legionowski Robert Wróbel,
prezes zarządu NZOZ „Legionowo” Sp. z o.o. Dorota Glinicka, Prezydent Miasta Legionowo Roman Smogorzewski oraz
Burmistrz Miasta i Gminy Serock Sylwester Sokolnicki
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odczas spotkania, które odbyło
się 21 czerwca br., w budynku
NZOZ „Legionowo” przedstawiciele wszystkich samorządów z terenu
powiatu legionowskiego podpisali list
intencyjny w sprawie utworzenia ambulatorium, które poszerzy dotychczas
dostępną ofertę usług zdrowotnych.
Mieszkańcy, zamiast być odsyłani do
warszawskich szpitali, zostaną obsłużeni w przychodni. Ambulatorium zajmie się m.in. zakładaniem szyn z gipsem na złamane kończyny, szyciem ran,
usuwaniem ciał obcych z oka lub jamy
ustnej. W przypadkach skomplikowanych pacjenci będą przewożeni do szpitali ambulansem znajdującym się na
wyposażeniu ambulatorium.

Udział gmin

List intencyjny podpisali włodarze
wszystkich gmin powiatu legionowskiego oraz starosta. Partnerzy zobowiązują się w tym dokumencie do partycypowania w kosztach uruchomienia

ambulatorium. Ważnym zapisem dokumentu jest deklaracja, w której „Proponuje się następujący podział kosztów
finansowania świadczeń medycznych
dla mieszkańców ze strony Partnerów: Powiat Legionowski – 50%, Gmina Miejska Legionowo – 25%, Miasto
i Gmina Serock – 6,25%, Gmina Jabłonna – 6,25%, Gmina Nieporęt – 6,25%
i Gmina Wieliszew - 6,25%”.
Świadczenia oferowane przez legionowskie ambulatorium będą dla mieszkańców powiatu nieodpłatne. Samorządowcy deklarują, że będą starali się
o uzyskanie kontraktu z NFZ na działanie ambulatorium.

Statystyki

W ubiegłym roku prawie 17,5 tysiąca mieszkańców powiatu legionowskiego skorzystało z warszawskich szpitalnych oddziałów ratunkowych (SOR),
a 23 tysiącom udzielono pomocy w ramach legionowskiej Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej.

Pierwsze ambulatorium

Z propozycją utworzenia pierwszego w powiecie legionowskim ambulatorium chirurgicznego wyszedł starosta
Robert Wróbel. Podstawą tego pomysłu
jest potencjał NZOZ „Legionowo”, które
dysponuje odpowiednimi warunkami
lokalowymi oraz nowoczesnym sprzętem – m.in. do badań RTG, USG i EKG.
Są tu również specjalistyczne laboratoria.
Poza tym lekarze i pozostały personel medyczny mają doświadczenie pracy na terenie powiatu legionowskiego.
Popularna „przychodnia na górce” jest
wyróżniającą się placówką świadczącą podstawową opieką zdrowotną. Do
jej zadań należy również bardzo odpowiedzialne zadanie prowadzenia obejmującej zasięgiem cały powiat Nocnej
i Świątecznej Opieki Zdrowotnej. Rozszerzenie działalności NZOZ „Legionowo” jest naturalnym wykorzystaniem
jej potencjału.
MARIUSZ KRASZEWSKI

Jestem przekonany, że ambulatorium w Legionowie ułatwi mieszkańcom dostęp do usług medycznych w nagłych sytuacjach. Liczę, że w przyszłości zakres świadczonej tu pomocy lekarskiej będzie się zwiększał.
Dotychczas mieszkańcy gminy Jabłonna w nagłych sytuacjach najczęściej zmuszeni byli do korzystania ze
szpitali w Warszawie.

Maciej Mazur, wójt gminy Nieporęt

To dobrze, że będziemy mogli otrzymać pomoc doraźną w Legionowie. Wizyta w ambulatorium to znacznie
wygodniejsze rozwiązanie, niż dojazd do warszawskiego szpitala i długie oczekiwanie na wizytę u lekarza.
W nagłych przypadkach, szczególnie gdy pomocy potrzebuje dziecko, szybki kontakt z lekarzem jest bardzo istotny.

Sylwester Sokolnicki,
burmistrz miasta i gminy Serock

Ambulatorium to cenna inicjatywa oparta na wspólnym działaniu samorządów powiatu. Mieszkańcy
gminy Serock zyskają alternatywę dla zaspokajania
podstawowych potrzeb medycznych w szpitalnych
oddziałach ratunkowych. To ważne, że pomoc będzie
można uzyskać przez całą dobę i nie trzeba będzie
w tym celu kierować się do innych odległych placówek.

Paweł Kownacki, wójt gminy Wieliszew

Cieszę się, że Pan Starosta wyszedł z taką inicjatywą
i znalazł sposób, aby choć częściowo zapełnić lukę spowodowaną brakiem szpitala powiatowego. Dzięki ambulatorium pacjenci, którzy doznają lekkich urazów
bądź złamań będą mogli otrzymać szybką pomoc na
miejscu.
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Dzień Rodzicielstwa Zastępczego

30 maja obchodzony jest Dzień Rodzicielstwa Zastępczego. Z tej okazji, na ostatniej sesji Rady Powiatu, uhonorowano
zawodowe rodziny zastępcze z naszego terenu.

Magdalena Jagnyziak

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Legionowie
Niektórzy określają rodzicielstwo zastępcze jako powołanie, czasem również misję. Opieka i wychowanie dziecka, które doświadczyło w życiu wielu strat, niepowodzeń, którego poczucie wartości jest bardzo niskie, które nigdy nie było chwalone, nagradzane, kochane – to trudne zadanie.
Z tym zadaniem mierzą się codziennie rodziny zastępcze. Odbudowują
straty, więzi, kompensują opóźnienia, wzmacniają, dają wiarę w lepszą
przyszłość, nadzieję na pozytywne zmiany i miłość. Aby stać się rodziną
zastępczą należy ukończyć szkolenie przygotowujące do tej funkcji, jak
również uzyskać zaświadczenie kwalifikacyjne. Żadne szkolenie jednak
nie jest w stanie w pełni przygotować rodzica zastępczego do tego, co przyniesie rzeczywistość. Rodzicielstwo zastępcze jest bowiem ogromnym wyzwaniem dla całej rodziny. Przyjmując dziecko do pieczy zastępczej przyjmuje się jego całe otoczenie.

Rodziny zastępcze otwierają swoje domy i serca, aby dać dzieciom poczucie bezpieczeństwa i normalności. Na zdjęciu starosta
Robert Wróbel, Przewodniczący Rady Powiatu Szymon Rosiak i dyrektor PCPR w Legionowie Magdalena Jagnyziak w otoczeniu
nagrodzonych rodzin zastępczych

N

a terenie powiatu legionowskiego funkcjonują 134 rodziny zastępcze – 80 spokrewnionych,
41 niezawodowych i 13 zawodowych,
w których łącznie przebywa 206 dzieci. Podczas majowej sesji Rady Powiatu starosta Robert Wróbel, powiatowi
radni i dyrektor Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Legionowie Magdalena Jagnyziak nagrodzili zawodowe
rodziny zastępcze dając wyraz uznania dla ich zasług oraz ofiarności i zaangażowania w pomoc niesioną dzieciom. Rodziny otrzymały statuetki

i listy gratulacyjne oraz upominki dla
dzieci. W rodzinach zastępczych dzieci skrzywdzone przez los mają szansę
wychowywać się w warunkach zbliżonych do domowych. Rodzicielstwo zastępcze to ważna misja społeczna i ciężka praca.
Nagrodzeni zostali Państwo Dorota i Jan Bieleccy, Państwo Anna i Leszek Brzostek, Pani Marzena Gwiazda,
Państwo Danuta i Andrzej Sosnowscy,
Pani Izabela Świątek, Państwo Magdalena i Michał Mikulscy, Państwo Marzena i Jan Kordowscy, Państwo Bogumiła

i Dariusz Wąsowicz, Państwo Anna
i Dariusz Czapscy, Państwo Renata i Czesław Merchel, Państwo Anna
i Robert Gajewscy, Pani Joanna Kalwasińska oraz Państwo Agnieszka i Mirosław Świć.
Obchody Dnia Rodzicielstwa Zastępczego mają na celu popularyzację rodzinnej pieczy zastępczej, ukazanie
wagi i potrzeby działań na rzecz dzieci pozbawionych opieki, odrzuconych
oraz tych, które nie mogą wychowywać
się w rodzinie biologicznej.

Anna Gajewska

członek zarządu Powiatu Legionowskiego,
rodzic zastępczy
Od marca 2012 roku jesteśmy z mężem rodziną zastępczą. Obecnie wychowujemy trzy dziewczynki. Przez ten czas nigdy nie żałowaliśmy podjętej decyzji. Należy pamiętać, że bycie rodziną zastępczą to praca 24 godziny na dobę.
Nie ma urlopu, nie ma zwolnienia lekarskiego – są dzieci, którymi trzeba się
opiekować. Mamy ogromną satysfakcję patrząc jak się rozwijają, jak poznają
świat, opowiadają o swoich marzeniach, nadrabiają w krótkim czasie zaległości w nauce, śmieją się, szaleją na rowerach, rolkach, basenie. Oczywiście każdy z nas ma wątpliwości i problemy. Największym problemem jest wytłumaczenie nowym dzieciom sytuacji w jakiej się znalazły. Dlaczego ciocia i wujek?
Gdzie jest mama i tata? Jest to trudne dla dorosłych, a co dopiero dla dziecka.

KALINA BABECKA

Energicznie o energii
Odnawialne źródła energii (OZE) i możliwości ich wykorzystania były tematem debaty pn.: „Technologie przyjazne środowisku” zorganizowanej 30 maja w Centrum
Komunikacyjnym w Legionowie. Wydarzeniu patronował Starosta Legionowski.

S

potkanie przygotowali uczniowie
Powiatowego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jerzego
Siwińskiego w Legionowie kształcący się w zawodzie technik urządzeń

i systemów energetyki odnawialnej
oraz Referat Ochrony Środowiska
Urzędu Miasta Legionowo.
Debata miała na celu upowszechnianie i popularyzację wykorzystania

odnawialnych źródeł energii. Wystąpienia ekspertów udzieliły odpowiedzi na
pytania o zasadność inwestowania w odnawialne źródła energii, ich potencjał
oraz możliwości wykorzystania. Ponadto

omówiono strukturę i charakterystykę
badań prowadzonych w Centrum Badawczym PAN – KEZO w Jabłonnie, a przedsiębiorcy zajmujący się odnawialnymi
źródłami energii przedstawili praktyczny
aspekt zagadnienia i skalkulowali zyski.
Na sali obecni byli uczniowie szkół
gimnazjalnych, przedstawiciele zakładów pracy i instytucji zajmujących się
OZE oraz zainteresowani tematyką
mieszkańcy naszego powiatu. W panelu uczestniczyła także grupa uczniów
z zaprzyjaźnionej z PZSP w Legionowie
szkoły w Soest (Niemcy). Goście zaprezentowali efekty projektu „Ekologiczny

transport – czysta energia” realizowanego, wspólnie z polskimi kolegami,
w ramach programu Erasmus+. Debata
zakończyła się projekcją filmu „Punkt
krytyczny – energia od nowa”.
Debata cieszyła się dużym zainteresowaniem. Tematyką OZE interesuje
się coraz więcej osób reprezentujących
środowiska naukowe, przemysłowe
i gospodarcze.
KB

Dorota Kurowska

Dyrektor Powiatowego Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych w Legionowie

Odnawialne źródła energii są przyszłością gospodarki. Wiedzą o tym przyszli technicy urządzeń i systemów energetyki
odnawialnej z PZSP w Legionowie

Tematyka odnawialnych źródeł energii to ważny i aktualny temat, który jest
dla mnie istotny także ze względu na moich uczniów z klasy energetycznej.
Chcę, aby w przyszłości byli dobrymi fachowcami. OZE to nie tylko dogodne rozwiązanie w poszukiwaniu źródeł energii, ale być może wkrótce wręcz
konieczność. Miejmy nadzieję, że regulacje prawne w tej kwestii zmienią się
na bardziej przyjazne przedsiębiorcom. Tymczasem w przyszłym roku planujemy przeprowadzić cały cykl spotkań i zapoznać uczestników np. z działaniem pompy ciepła czy panelu słonecznego.
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Ruszyła budowa ronda na skrzyżowaniu Al. Róż i Al. Legionów
Wystartowała jedna z najbardziej oczekiwanych powiatowych inwestycji – 20 czerwca Powiat Legionowski wprowadził wykonawcę na budowę ronda przy skrzyżowaniu
Al. Róż i Al. Legionów w Legionowie. Do końca sierpnia prace zostaną zrealizowane a czas korków w okolicy tunelu – zakończony.
w odwrotnym kierunku pokonają zmotoryzowani podążający w stronę Osiedla Młodych i drogi wojewódzkiej 632.
Warto jednak cierpliwie przeczekać utrudnienia, by koniec wakacji
powitać ciesząc się z dużo większego
komfortu i bezpieczeństwa podróży.
Rondo jest rozwiązaniem, które zapobiega wielu kolizjom i wypadkom drogowym. Budowane na skrzyżowaniu
Al. Legionów i Al. Róż będzie miało
jezdnię o szerokości 6 m, nachyloną
jednostronnie w stosunku 2%, dodatkowo poszerzoną o 2-metrowy tzw.
pierścień. Średnica wyspy środkowej
wyniesie 19 m, średnica zewnętrzna
– 35 m. Przed rozpoczęciem kładzenia
nowej nawierzchni drogi stara zostanie zdarta i wyrównana poprzez frezowanie. Jezdnia ronda będzie miała 5 warstw: ścieralną z mieszanki
SMA, wiążącą z betonu asfaltowego,
podbudowę zasadniczą i pomocniczą
oraz warstwę mrozoodporną z gruntu stabilizowanego cementem. Łączna

grubość nawierzchni wyniesie 65 cm.
Oprócz jezdni ronda zostaną wybudowane jego wloty, czyli drogi doprowadzające. Powstaną również chodniki,
według potrzeby – częściowo jedno- lub
dwustronne. Przejścia dla pieszych
będą dysponowały zwiększającymi
bezpieczeństwo azylami. Zaplanowano pobocza gruntowe oraz obustronne
zjazdy do istniejących posesji.
Projekt zakłada zachowanie istniejącej zasady odprowadzania wód opadowych i roztopowych – do niższych partii
jezdni. W tym celu zostanie wykonane 6 zespołów podziemnych skrzynek
z PCV, które przyjmą nadmiar wody.
Wybudowane zostanie również odwodnienie wlotów do ronda.
Bliźniacze rondo na ul. Cynkowej
doskonale wypełnia swoją rolę. Rondo
na Al. Legionów będzie miało bardziej
odpowiedzialne zadanie. Musi spełnić
wiele oczekiwań mieszkańców.
MARIUSZ KRASZEWSKI

Wykonawca rozpoczął prace od robót ziemnych oraz wytyczenia poszerzenia przestrzeni pod budowę ronda

R

ondo na legionowskim skrzyżowaniu Al. Legionów i Al. Róż,
którego budowa rozpoczęła się
20 czerwca br., będzie bliźniacze wobec
tego, które obsługuje ruch przy ul. Cynkowej. Inwestycję wykonuje wyłoniona
8 marca 2017 r., w wyniku postępowania przetargowego, pułtuska firma Drogi i Mosty Jan Kaczmarczyk.
Rondo na skrzyżowaniu Alei Róż
i Alei Legionów to inwestycja bardzo
oczekiwana przez mieszkańców – powiedział starosta Robert Wróbel. - Jest
ważna z kilku powodów, a najbardziej
istotne z nich to bezpieczeństwo uczestników ruchu i płynność przejazdu. Ciąg
ulic Sobieskiego, Krakowska, Aleja Róż
i Aleja Legionów to ważna dla mieszkańców arteria komunikacyjna, stanowiąca alternatywną - w stosunku do
wiaduktu - przeprawę przez tory kolejowe i łącząca dwie części Legionowa.

Przebudowa tego skrzyżowania poprawi komfort jej użytkowania wszystkim
uczestnikom ruchu, nie tylko z Legionowa, ale również z sąsiednich gmin.
Tak duża inwestycja drogowa niestety wiąże się z utrudnieniami dla
kierowców. Dlatego Powiat Legionowski zaplanował jej realizację w okresie
wakacyjnym, kiedy natężenie ruchu na
ulicach jest relatywnie dużo mniejsze.
Nowe rondo zostanie oddane do użytku jeszcze przed końcem sezonu urlopowego, w drugiej połowie sierpnia.
Na czas budowy zaplanowano zmiany w organizacji ruchu drogowego.
Kierowcy chcący dojechać do tunelu z kierunku ulic Suwalnej i Cynkowej (od strony Osiedla Młodych) na
rondzie skręcą w Al. Legionów, a następnie ulicą Wyszyńskiego dotrą do
ul. Bandurskiego, która doprowadzi do
Al. Róż. Tę samą trasę, ale oczywiście

Powiat wybuduje w Serocku boisko IV generacji
Po powrocie z wakacji, czyli we wrześniu br. uczniowie Powiatowego Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych w Serocku będą cieszyli się nowym boiskiem sportowym IV generacji do gry
w piłkę nożną, które Powiat Legionowski wybuduje przy ich szkole. Trwa postępowanie przetargowe
mające na celu wyłonienie wykonawcy tej inwestycji.

P

rzygotowano już projekt boiska
sportowego do gry w piłkę nożną, które jeszcze przed końcem tegorocznych wakacji wybuduje Powiat
Legionowski przy budynku Powiatowego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Serocku. Przy realizacji tej inwestycji zostanie zastosowana murawa
ze sztucznej trawy IV generacji.
Inwestycja zakłada też budowę ogrodzenia i montaż piłkochwytów. Teren
rekreacyjny przy boisku wyposażony zostanie w urządzenia siłowni zewnętrznej, ławki, kosze na śmieci.
Nowa technologia jest nawierzchnią

łatwiejszą w utrzymaniu, a przede
wszystkim dającą większy komfort
gry. Jej zastosowanie wpływa również
na zmniejszenie liczby kontuzji dzięki
mniejszemu obciążeniu stawów skokowych i kolanowych.
Boisko będzie miało wymiary 40x20
m i zostanie wyposażone w dwie bramki aluminiowe przenośne o wymiarach
5x2 m. Za nimi zainstalowane będą piłkochwyty o wysokości 5 m z siatki polipropylenowej.
W ramach inwestycji, obok boiska
Powiat wybuduje zewnętrzną siłownię. Będą ją tworzyły: orbitrek, biegacz,

wypychacz i twister.
Zaplanowano również montaż elementów tzw. małej architektury. Rowerzyści będą mogli korzystać z dwóch
6-stanowiskowych stojaków na rowery. Zainstalowane zostanie 6 ławek wolnostojących o profilach stalowych oraz
4 kosze na śmieci. Cały teren będzie
oświetlony za pomocą energooszczędJuż wkrótce w tym miejscu powstanie nowoczesne boisko sportowe
nej instalacji.
Boisko zabezpieczy estetyczne ogrodzenie. Zaprojektowany został także brukowej koloru żółtego o grubości 6 cm. zabezpieczył na jej realizację środki fidojazd z betonowej kostki brukowej o
Inwestycję zakończy posadzenie nansowe w wysokości 600 tys. zł.
MK
grubości 8 cm koloru szarego. Chodni- 7 tuj, żywopłotu i obsianie wolnych
ki będą wybudowane z betonowej kostki przestrzeni gruntowych trawą. Powiat
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Chodnik w Bożej Woli otwarty
Podczas skromnej uroczystości samorządowcy oraz mieszkańcy otworzyli oddany w maju br.
chodnik w Bożej Woli. Inwestycję zrealizował Powiat Legionowski przy współpracy z gminami
Jabłonna i Wieliszew.

Anna Czajkowska
Boża Wola

Chodnik bardzo ładnie położony. Dziękujemy, że prace były przeprowadzone tak szybko i sprawnie. Według mnie głównie ze względu na dzieci
jest bezpieczniej. Mogę bez problemów pójść na stację kolejową w Janówku. Myślę, że za parę lat syn będzie mógł tędy rowerem jeździć do szkoły.

W

Przecinaniu symbolicznej wstęgi asystowali (od lewej): wicestarosta Jerzy Zaborowski, przewodniczący Witold Modzelewski,
radna Marta Lipińska, radny Mariusz Grzybek, przewodniczący Marcin Fabisiak, wójt Paweł Kownacki, starosta Robert
Wróbel, członek zarządu Grzegorz Kubalski, wójt Jarosław Chodorski

Bezpiecznie na most w Stanisławowie Pierwszym
Powiat Legionowski rozpoczął w Izabelinie budowę nowych schodów oraz odcinka ciągu
pieszo-jezdnego biegnącego równolegle do powiatowej 1815W. Inwestycja zostanie oddana
do użytku już w połowie września 2017 r.

Bożej Woli symbolicznie otwarto
wybudowany w maju chodnik
łączący dwie gminy: Jabłonnę
i Wieliszew. W skromnej uroczystości
udział wzięli przedstawiciele samorządów i mieszkańcy. Nowy chodnik, na
którym dzisiaj symbolicznie przecinamy wstęgę, to inwestycja może niepozorna, ale ważna – powiedział starosta Robert Wróbel. – Zrealizowaliśmy
ją, aby na tym odcinku zarówno piesi,
jak i kierowcy czuli się bezpieczniej.

Chodnik w Bożej Woli ma prawie
1500 m długości, od 1,5 m do 2 m szerokości. W ramach zadania wykonawca
wybudował również zjazdy na posesje
oraz system odwodnienia.
Inwestycja kosztowała ponad 909 500
zł. Ponieważ projekt był realizowany
na terenie dwóch gmin, w finansowaniu miały udział ich samorządy. Jabłonna wyasygnowała 285 000 zł, natomiast
Wieliszew – 141 000 zł.
MK

Przebudowa drogi Skubianka
– Wola Kiełpińska
Na początku sierpnia 2017 r. Powiat Legionowski odda do użytku
przebudowywany ponad 1300-metrowy odcinek drogi 1803W
z Dosina do Woli Kiełpińskiej. Inwestycja jest kontynuacją wykonanego
w ubiegłym roku remontu jezdni i pobocza w Woli Kiełpińskiej.

Wykonawca został wprowadzony na teren budowy. Trwają prace
przygotowawcze

W

Wykonawca rozpoczął prace od wytyczenia wykopu pod skarpą, która zostanie umocniona

W

Stanisławowie Pierwszym,
przy powiatowej drodze
1815W, na wysokości Kanału Królewskiego, w miejscu technicznych schodów powstają nowe, które
obsłużą ruch pieszy. Nowa instalacja
służy również umocnieniu wysokiej
w tym miejscu skarpy. Inwestycja jest
powiązana z budową odcinka ciągu pieszo-jezdnego.
Wykonawca – wyłoniona w wyniku postępowania przetargowego wieliszewska firma TomBud – został wprowadzony na teren budowy 14 czerwca
br. Do początku sierpnia br., równolegle
do ul. Izabelińskiej (1815W) powstanie
prawie 150 m drogi wraz z poboczem.

Jezdnia będzie miała 4,5 m szerokości i zostanie utwardzona kostką betonową o grubości 8 cm. Ulicę uzupełni
pobocze o szerokości 1,5 m wybudowane z kostki betonowej o grubości 6
cm. Jezdnię z poboczem zaprojektowano w ten sposób, aby jej budowa nie kolidowała z istniejącym drzewostanem.
W skład projektu wchodzi także rozbiórka oraz budowa nowych schodów
nad Kanałem Królewskim. Zaplanowano schody skarpowe ułożone pomiędzy murkami oporowymi wykonanymi
z betonu wylewanego. Dla bezpieczeństwa pieszych na schodach zostanie
zmontowana nakładka antypoślizgowa. Będą one wyposażone również

w aluminiowe balustrady. Odwodnienie na odcinku inwestycji będzie się
odbywało, tak jak dotychczas, czyli deszczówka będzie odprowadzana
w tereny zielone oraz istniejącą skarpę, przed którą projektanci ułożyli kruszywo łamane pełniące funkcję drenażu. Projektowana jezdnia obramowana
została krawężnikiem betonowym wtopionym tak, aby umożliwić swobodny
spływ wód opadowych.
Realizowana przez Powiat Legionowski inwestycja zostanie oddana do
użytku 11 tygodni po wprowadzeniu
wykonawcy na teren budowy i będzie
kosztowała ponad 274 000 zł.
MK

yłoniona w wyniku postępowania przetargowego firma
Polchild została wprowadzona na teren budowy 20 czerwca br.
Jej zadaniem jest dokończenie rozpoczętej w ubiegłym roku przebudowy
powiatowej drogi 1803W. Obecnie remontowany jest odcinek z Dosina do
Woli Kiełpińskiej. Jego długość wynosi 1,3 km. Inwestycja będzie kosztowała ponad 510 000 zł. Cały jej budżet zostanie pokryty przez Powiat
Legionowski.
W ramach inwestycji, na całym
1300-metrowym odcinku drogi, nawierzchnia jezdni najpierw zostanie
poddana, na głębokości ok. 3 cm, frezowaniu mającemu na celu wyrównanie nawierzchni. Potem wykonawca położy dwie warstwy z mieszanki
mineralno-asfaltowej o łącznej grubości 8 cm. Pierwsza precyzyjnie

wyrówna jezdnię, druga będzie
służyła właściwemu użytkowaniu.
Część drogi będzie stanowiło szerokie na 0,8 m pobocze wykonane
z kruszywa łamanego.
W ramach inwestycji wykonawca
przebuduje również zjazdy na posesje z szarej kostki betonowej o grubości 8 cm, a także istniejący peron
przystanku autobusowego z czerwonej kostki betonowej o grubości 6 cm. Na terenie zabudowanym
w Woli Kiełpińskiej Powiat dołoży
jeszcze chodnik i, wykonane z płyt
ażurowych, dwa stanowiska do parkowania równoległego o wymiarach
60 x 2,5 m.
Odwodnienie przebudowywanej
drogi będzie odbywało się, jak dotychczas, ku niżej położonym częściom terenu.
MK

społeczność/edukacja
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Ławeczka przypomni o wartościach
Ławeczka z brązu, na której siedzi Maria Konopnicka, będzie dla obecnych i przyszłych
mieszkańców Legionowa i całego powiatu pamiątką tegorocznych obchodów 175. urodzin
poetki. Jej wykonanie sfinansowały wspólnie Powiat Legionowski i Miasto Legionowo.

Jacek Szczepański

radny powiatowy, dyrektor Muzeum
Historycznego w Legionowie
W przestrzeni miejskiej brakuje nam wspominania o wartościach. A Maria
Konopnicka w swojej twórczości i życiu stawiała na konkretne wartości: ojczyznę, równość i edukację. Dlatego za pośrednictwem tej postaci chcemy
o nich przypominać, bo w mojej ocenie stanowią fundament i siłę każdego
społeczeństwa. A szczególnie istotne jest, by krzewić te wartości wśród młodzieży, będącej naszą przyszłością.

Aniela Leleń, Warszawa

Ta ławeczka jest potrzebna głównie dzieciom. To według
mnie rodzaj oświaty. W Warszawie też jest sporo takich
pomników, ale ja częściej przebywam w Legionowie,
bo tu mieszkają moje dzieci. Uczestniczyłam w uroczystości otwarcia tej ławeczki, a wcześniej pomnika marszałka Piłsudskiego, niedaleko stąd. Obie uroczystości
wyglądały godnie, a ja już dużo widziałam, swoje przeżyłam. Mam 78 lat. Legionowo to kiedyś były lasy, a teraz pięknie zrobili; lepiej, niż nawet w niektórych miejscach w Warszawie.

Patryk Skurczyk, Wieliszew

Spacerowałem tu, przy ławeczce Konopnickiej, kilkukrotnie. Pomnik przyjemny, chyba nikomu nie przeszkadza. Całkiem przyzwoicie wkomponowuje się w zieleń
no i oczywiście stoi przed szkołą imienia Konopnickiej
– bodajże liceum. To dobry pomysł, ale stawiać takich
ławek gęsto też nie należy. Trzeba zachować umiar, jak
tutaj. Człowiek zatrzyma się, pomyśli, popatrzy, powspomina historię… To tworzy dobry klimat.

W uroczystym przekazaniu ławeczki mieszkańcom wzięli udział uczniowie PZSO w Legionowie ubrani w stroje z epoki,
w której żyła Maria Konopnicka. Na zdjęciu ze starostą Robertem Wróblem dyrektor PZSO Brygidą Wagner-Konstantynowicz

T

akich urodzin nie miał w naszym
powiecie jeszcze żaden twórca.
Konkursy plastyczny i literacki,
konkurs na internetowego mema, wystawa portretów autorstwa uczniów liceum jej imienia, wspólne czytanie
utworów, piknik rodzinny, gra miejska,
wykład biograficzny oraz akcja street
art, i w końcu rzeźba w centrum miasta – to wszystko wydarzyło się z okazji 175. jubileuszu urodzin Marii Konopnickiej. Pomysłodawcą ustawienia
ławeczki i zorganizowania obchodów
był starosta legionowski Robert Wróbel, który swoim pomysłem zaraził
innych. Był na tyle przekonujący, że

prezydent i radni Legionowa zgodzili
się na sfinansowanie projektu i wykonania rzeźby w połowie. Na wydarzenia kulturalne związane z obchodami
powiat pozyskał wsparcie finansowe
z Samorządu Województwa Mazowieckiego, a Marszałek Województwa Mazowieckiego objął przedsięwzięcie honorowym patronatem.
Ideą obchodów było włączenie w wydarzenia kulturalne z nimi związane
jak najszerszej rzeszy mieszkańców
i wyjście ze sztuką do przestrzeni publicznej. W działania włączył się cały
szereg podmiotów, wśród których obok
legionowskiego starostwa znalazły się

społeczność Powiatowego Zespołu
Szkół Ogólnokształcących w Legionowie, Miejski Ośrodek Kultury w Legionowie, Powiatowa Instytucja Kultury
w Legionowie, Urząd Miasta Legionowo
i Miejska Biblioteka Publiczna. Dzięki
tak szeroko zakrojonej współpracy udało się dotrzeć zarówno do przedszkolaków, uczniów, jak i mieszkańców całkiem dorosłych.
Kulminacja obchodów przypadła na
4 czerwca 2017 r. Tego dnia uroczyście odsłonięto rzeźbę Marii Konopnickiej, i zorganizowano rodzinny piknik
przygotowany przez dyrekcję, nauczycieli i młodzież z Powiatowego Zespołu

Szkół Ogólnokształcących, w skład
którego wchodzi liceum imienia poetki. Autorem rzeźby jest Karol Badyna
– artysta rzeźbiarz, profesor krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Jego
projekt wygrał konkurs, zorganizowany przez legionowskie starostwo, na
projekt i wykonanie rzeźby. Od początku czerwca Maria Konopnicka siedzi

zadumana na ławeczce w pobliżu wejścia do liceum jej imienia. Choć urodziny się skończyły, ona pozostanie
z mieszkańcami na długo, przypominając o swojej twórczości, w której znajdziemy tak fundamentalne wartości, jakimi są ojczyzna, równość i edukacja.

w Legionowie wskazało 478 uczniów,
w tym 145 jako szkołę pierwszego wyboru – liczba miejsc 175; Technikum
w Powiatowym Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Legionowie wskazało
161 uczniów, w tym 47 jako szkołę pierwszego wyboru – liczba miejsc 56, szkołę
branżową I stopnia w tej placówce wskazało 27 uczniów, w tym 13 jako szkołę
pierwszego wyboru – liczba miejsc 26;
Technikum w Powiatowym Zespole Szkół
Ponadgimnazjalnych w Serocku wskazało 127 uczniów, w tym 27 jako szkołę
pierwszego wyboru – liczba miejsc 56,
szkołę branżową I stopnia w tej placówce

wskazało 22 uczniów, w tym 9 jako szkołę pierwszego wyboru – liczba miejsc 26.
Szczegółowy harmonogram działań
gimnazjalisty – kandydata do szkoły ponadgimnazjalnej znajduje się na stronie
internetowej Powiatu Legionowskiego
www.powiat-legionowksi.pl w zakładce Edukacja.

JOANNA KAJDANOWICZ

E-rekrutacja znów zadziałała
Zakończył się pierwszy etap
rejestracji i składania wniosków
do szkół ponadgimnazjalnych
pierwszego wyboru. Z systemu
elektronicznej rejestracji skorzystało
blisko 100% uczniów z terenu
powiatu legionowskiego.

Fot. pl.freepik.com

W

tym roku już po raz piąty Powiat Legionowski wspólnie
z Miastem Stołecznym Warszawa i niektórymi powiatami okołowarszawskimi korzysta z tego samego
systemu elektronicznej obsługi, bazy
oraz rekrutacji uczniów do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych.
Od 8 do 19 maja br. kandydaci do
szkół ponadgimnazjalnych mogli zakładać konta w systemie i generować
za ich pośrednictwem wnioski wskazując szkoły, w których chcieliby kontynuować edukację ponadgimnazjalną,
z zaznaczeniem szkoły pierwszej preferencji. Wypełniony i wydrukowany
w systemie wniosek każdy uczeń osobiście składał w szkole pierwszego wyboru.

Przy pomocy systemu rekrutacji elektronicznej można wypełnić wniosek o przyjęcie
do szkoły, poznać zasady punktacji oraz monitorować zainteresowanie innych
kandydatów poszczególnymi oddziałami w wybranej placówce

Z danych Referatu Edukacji Starostwa Powiatowego w Legionowie wynika, że szkoły prowadzone przez Powiat Legionowski cieszą się dużym

zainteresowaniem kandydatów. Zgodnie ze stanem na dzień 14 czerwca br.
Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. M. Konopnickiej

KALINA BABECKA

Michał Kobrzyński
członek zarządu

Rekrutacja elektroniczna to wygodny i, co ważne, bezpieczny sposób aplikacji
do wybranej szkoły. Dzięki niej kandydaci bez wychodzenia z domu mogą na
bieżąco śledzić sytuację dotyczącą naboru i mieć dostęp do aktualnych informacji związanych z procesem rekrutacyjnym. W bazie szkół znajdują się placówki z terenu powiatu legionowskiego i Warszawy, czyli praktycznie wszystkie szkoły będące w kręgu zainteresowań naszych absolwentów.
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Kolejne środki dla Powiatowego
Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych

Ponad 600 tysięcy złotych dofinansowania z funduszy europejskich pozyskano na projekt
edukacyjny „Pomóż mi zrozumieć świat”, który będzie realizowany w Powiatowym Zespole
Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie.

P

rojekt opracowany przez Zespół ds. Pozyskiwania Funduszy Unijnych Starostwa Powiatowego w Legionowie oraz pracowników
PZSiPS pod nazwą „Pomóż mi zrozumieć świat - rozwijanie kompetencji
kluczowych oraz wspieranie rozwoju
deficytowych sfer u uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu
lekkim, umiarkowanym lub znacznym
oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi uczęszczających do Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie” znalazł się
na liście 71 projektów wybranych do
dofinansowania. Zadanie realizowane
będzie w okresie od 1.08.2017 r. do
31.07.2019 r., a jego głównym celem
jest rozwój kompetencji kluczowych
i kompetencji cyfrowych oraz kształtowanie właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy u 131

uczniów PZSiPS w wieku 7-24 lat poprzez organizację dodatkowych zajęć
dydaktyczno-wyrównawczych, zajęć
rozwijających zainteresowania i specjalistycznych dostosowanych do indywidualnych potrzeb oraz możliwości psychofizycznych uczniów, a także
wspomaganie pracy 43 nauczycieli PZSiPS poprzez ich udział w studiach podyplomowych, szkoleniach oraz superwizjach.
Całkowity budżet projektu opiewa
na kwotę 654 686,64 zł, z czego 621
206,04 zł to dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego. Pozostała kwota w wysokości 33 480,60 zł to
wkład własny Powiatu Legionowskiego w postaci niepieniężnej.
OPRAC. KB

Ewa Lewicka
Fot. PZSiPS w Legionowie

Dyrektor Powiatowego Zespołu Szkół
i Placówek Specjalnych w Legionowie

Znajomość języków obcych, umiejętności matematyczne i informatyczne, a także umiejętności społeczno-emocjonalne to
elementy niezbędne na dzisiejszym rynku pracy. Dzięki projektowi uczniowie PZSiPS poszerzą wiedzę i zdolności w tym zakresie.
W planach są także wycieczki zawodoznawcze

Pozyskane dofinansowanie pozwoli na poszerzenie i uatrakcyjnienie oferty
szkoły. Zajęcia zostały tak zaplanowane, aby na każdym etapie edukacyjnym, w zależności od potrzeb rozwojowych i edukacyjnych, rozwijać umiejętności uczniów - od usprawniania deficytów rozwojowych, przez kształtowanie kompetencji kluczowych aż po utrwalanie i rozwijanie kompetencji
niezbędnych na rynku pracy. Tak zintensyfikowane działania pozwolą na
wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów, utrwalanie i poszerzanie ich
wiedzy i umiejętności oraz uatrakcyjnienie procesu nauczania.

Stypendyści Starosty Legionowskiego
Beata Zalewska, Kacper Biegajski i Paulina Bednarska są tegorocznymi beneficjentami stypendium Starosty
Legionowskiego dla finalistów lub laureatów konkursu oraz uczestników olimpiad przedmiotowych. Po raz pierwszy
w historii nagrodę taką otrzymali finaliści, którzy dotarli na szczebel najwyższy – centralny.

Komórka niejedno ma imię

Fot. SP nr 35 w Legionowie

Rozważania nad zagadnieniem i symboliką komórki były tematem
warsztatów i konferencji „Użyj Komórki” zorganizowanej 6 czerwca
br. przez Szkołę Podstawową nr 35 im. Noblistów Polskich STO
w Legionowie. Wydarzeniu patronował Starosta Legionowski.

Ustanowienie stypendium dla finalistów lub laureatów olimpiad przedmiotowych jest kolejnym, obok corocznych nagród
Starosty Legionowskiego dla uzdolnionych uczniów, elementem docenienia ciężkiej pracy włożonej w zdobywanie wiedzy przez
najzdolniejszych uczniów - podkreślił podczas uroczystości wręczania nagród starosta Robert Wróbel (pierwszy z lewej).

S

typendium Starosty Legionowskiego dla uczestników olimpiad przedmiotowych uzyskują
uczniowie, którzy wzięli udział w zawodach co najmniej III stopnia, czyli ogólnopolskich, lub uzyskali tytuł
finalisty (w tym laureata) olimpiady
wiedzy. Poza tym stypendyści muszą
uzyskiwać na bieżąco wysokie wyniki w nauce - średnią ocen za semestr
powyżej 4,00. Wysokość stypendium
Starosty Legionowskiego dla uczestnika III etapu wynosi 300 zł miesięcznie
i jest wypłacane do końca roku szkolnego. Finalista lub laureat olimpiady
przedmiotowej dodatkowo otrzymuje

jednorazową gratyfikację w wysokości 1000 zł, a stypendium także w wysokości 300 zł miesięcznie wypłacane
jest do końca nauki w szkole.
W tym roku stypendia Starosty Legionowskiego otrzymało troje uczniów. Beata Zalewska, uczennica III klasy Technikum w Powiatowym Zespole Szkół
Ponadgimnazjalnych im. Włodzimierza
Wolskiego w Serocku uzyskała tytuł finalistki IX Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej. Kacper Biegajski, uczeń III
klasy Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej w Legionowie uzyskał tytuł finalisty XXVII Olimpiady Teologii

Katolickiej. Paulina Bednarska, uczennica III klasy Technikum w Powiatowym
Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im.
Włodzimierza Wolskiego w Serocku
przystąpiła do III etapu IX Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej.
Gratulując uczniom osiągnięć starosta Robert Wróbel wyróżnił także opiekunów naszych olimpijczyków: Monikę
Domagałę, nauczycielkę Powiatowego
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
w Serocku oraz ks Dariusza Rosłona,
nauczyciela Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi w Legionowie.
MK/REFERAT EDUKACJI

Wspólne projektowanie miało na celu odkrywanie i rozwijanie zdolności
oraz pasji uczniów, a także pobudzanie ich wyobraźni i aktywności
twórczej

W

legionowskiej Poczytalni
uczniowie szkół podstawowych z terenu naszego powiatu pracowali nad stworzeniem
trójwymiarowych konstrukcji, przypominających plaster miodu złożony z wielu komórek i obrazujących
wartości, którymi należy kierować
się w życiu oraz ideały, do których
warto dążyć.

W trakcie konferencji towarzyszącej wydarzeniu zaprezentowano pracę
projektową, wykonaną przez piątoklasistę Piotra Kubalskiego, pt.: „Komórka – sześciokąt w ujęciu matematycznym”. Dyskutowano też nad rolą
telefonów komórkowych w dzisiejszym
świecie. Z tematyką komórki związana
była też wystawa plakatów autorstwa
OPRAC. KB
uczniów SP nr 35.
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Gabinet na kółkach

W

izyta ambulansu była częścią
kampanii „Nie nowotworom
u dzieci”, prowadzonej w ramach Powiatowego Programu Polityki Zdrowotnej „Zdrowy Powiat” na
2017 rok, mającej na celu kompleksową diagnostykę budowy i rozwoju narządów wewnętrznych ze szczególnym
uwzględnieniem chorób nowotworowych. Mobilny gabinet usg stacjonował
w Jabłonnie, Nieporęcie i Legionowie.
Badaniami objęte zostały dzieci
w wieku od 9 miesięcy do 6 lat. Lekarze radiolodzy, na co dzień pracujący w Warszawskim Szpitalu dla Dzieci
oraz Instytucie Matki i Dziecka, dokonywali oceny ultrasonograficznej jamy
brzusznej, szyi (tarczycy i węzłów

Powiat Legionowski po raz kolejny sfinansował badania w ambulansie Fundacji
Ronalda McDonalda. W ciągu trzech dni przebadano 183 dzieci.

Kurier
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chłonnych) oraz moszny u chłopców.
W przypadku wykrycia nieprawidłowości rodzicom zostały udzielone porady dotyczące dalszego postępowania
diagnostycznego.
Badanie USG jest bezbolesną i nieinwazyjną metodą diagnostyczną pozwalającą wykryć wiele nieprawidłowości
i chorób całego ciała. Ta szybka i co najważniejsze bezpieczna procedura medyczna stanowi metodę przesiewową
wielu schorzeń u dorosłych i dzieci.
Kampania „Nie nowotworom u dzieci” trwa do października. Badania stacjonarne wykonywane są w NZOZ „Legionowo”. Zapisy pod numerem telefonu
22 774 51 51. Serdecznie zapraszamy.
KALINA BABECKA

Magdalena Albińska
mama Elizy

O badaniach dowiedziałam się w przychodni i z billboardów.
Już drugi raz korzystam z ambulansu, w zeszłym roku przebadałam starsze dziecko. To świetna inicjatywa i doskonały sposób na profilaktykę. Wszystko jest sprawnie i wygodnie zorganizowane.

Dariusz Brzozowski
tata Olafa

W ciągu 17 lat ambulans odwiedził blisko 230 miast w całej Polsce. Przebadano prawie 50 000 dzieci. Jednym z nich jest mała
Eliza, która odwiedziła mobilny gabinet, gdy stacjonował pod budynkiem Starostwa Powiatowego w Legionowie

Koleżanka powiedziała mi o możliwości zrobienia badań
dziecku. Skorzystaliśmy, bo zdrowie synka jest najważniejsze, a lekarze niechętnie wypisują skierowania. Terminy na
NFZ też nie napawają optymizmem. Powiat miał świetny pomysł z tym ambulansem.

Profilaktyka nietrzymania moczu
Powiatowy program zdrowotny to nie tylko bezpłatne badania diagnostyczne. W ofercie znajdują się także warsztaty edukacyjne o tematyce zdrowotnej.
Pierwsze zajęcia dotyczące profilaktyki nietrzymania moczu już za nami.

N

Nietrzymanie moczu występuje dwa razy częściej u kobiet niż u mężczyzn.
Po 50. roku życia cierpi z tego powodu co druga pani. Na szczęście tej
przypadłości można zapobiegać, a w przypadku wystąpienia skutecznie ją leczyć

ietrzymanie moczu to częsta
i wstydliwa przypadłość stwarzająca problemy higieniczne
oraz socjalne. Najczęściej dotyczy kobiet – zwłaszcza w ciąży, po porodzie
i w wieku pomenopauzalnym, ale także
mężczyźni mogą cierpieć z jej powodu.
Wykazano, że zmiana trybu życia i regularne ćwiczenia mięśni dna miednicy
przyczyniają się do redukcji objawów
związanych z nietrzymaniem moczu.
W trakcie warsztatów, które odbyły
się w legionowskim gabinecie rehabilitacji „Zdrowe Plecy” uczestnicy zostali
zapoznani z elementami budowy anatomicznej miednicy, przyczynami nietrzymania moczu oraz wzięli udział w ćwiczeniach instruktażowych mających na
celu wzmocnienie mięśni dna miednicy, które mają za zadanie zwiększyć

Anna Pękacka-Kochanowska
Fizjoterapeutka, prowadząca warsztaty

Nietrzymanie moczu jest częstym problemem dotykającym kobiety. Najczęściej problem ten pojawia się w trzech okresach życia: w wieku rozrodczym (w trakcie i po przebytej ciąży), w okresie okołomenopauzalnym
oraz po 65 roku życia. Badania medyczne dowodzą, iż właściwą profilaktyką oraz ćwiczeniami można złagodzić lub całkowicie zapobiec nietrzymaniu moczu. Niestety, świadomość kobiet w tym zakresie jest niewystarczająca. Z tego powodu zorganizowaliśmy warsztaty poświęcone tej
tematyce, które objęły część teoretyczną i ćwiczenia praktyczne.
objętość tych mięśni i tym samym poprawić ich funkcję podporową dla pęcherza
moczowego oraz cewki moczowej. Umiejętność kontrolowania tych mięśni, ich

świadomego rozluźniania i napinania, jest bardzo ważna i odgrywa kluczową rolę w profilaktyce nietrzymania moczu.
KB

Podzielili się życiem
Klub Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża Legion zorganizował kolejną akcję krwiodawstwa.
Tym razem bezcennym płynem można było podzielić się w Legionowie.
straciły własną w wyniku wypadku albo
zabiegu operacyjnego, po oparzeniach
i urazach. Potrzebują jej także pacjenci
z chorobami nowotworowymi, w trakcie
i po chemioterapii. Dla tych właśnie osób
organizowane są akcje honorowego oddawania krwi i dawstwa szpiku. Krwi
nie da się wyprodukować ani zastąpić.
Jest to bezcenny dar życia.
Klub HDK PCK Legion jest obecnie
jednym z największych i najprężniej

działających w Polsce. Skupia 13 oddziałów w trzech kategoriach – wojskowej, cywilnej i służb mundurowych.
Powiat Legionowski współpracuje
z Klubem od trzech lat, czyli od początku jego istnienia w zakresie dofinansowania i objęcia patronatem honorowym
akcji oraz innych przedsięwzięć.
KB

Fot. HDK PCK Legion

A

kcję zorganizowano 10 czerwca
br. pod ratuszem miejskim w Legionowie. Wzięło w niej udział 28
dawców, którzy łączeni oddali 12 600
ml krwi. To już 23. zbiórka zorganizowana w tym roku przez HDK PCK
Legion na terenie powiatu legionowskiego. Do tej pory na naszym terenie
zebrano w sumie 290 litrów krwi.
Krew jest ciągle potrzebna, szczególnie w okresie letnim dla osób, które

Legionowska akcja po raz kolejny udowodniła, że chętnych do oddania krwi
w naszym powiecie nie brakuje
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Zabawy w plenerze
Czerwiec w kalendarzu powiatu legionowskiego to święta gmin, pikniki z okazji Dnia Dziecka i inne imprezy plenerowe. Mieszkańcy mieli już okazję
bawić się m.in. w Serocku na Wojciechowym Świętowaniu, które w tym roku było wyjątkowe, bo związane z rocznicą 600-lecia nadania miastu praw
miejskich, podczas świąt gmin Wieliszew i Nieporęt oraz XXXVIII Dni Legionowa.
Konkurs zorganizowany w stoisku Powiatu
Legionowskiego podczas
święta gminy Wieliszew
tradycyjnie przyciągnął
tłumy

Serockie
Wojciechowe Świętowanie
rozpoczął korowód mieszkańców
Grochówkę w Nieporęcie serwowali
starosta Robert Wróbel i wójt Sławomir
Maciej Mazur

Mieszkańcy o imprezach w powiecie:
Iwona Murza

fot. Urząd Gminy Jabłonna

Z myślą o najmłodszych
mieszkańcach gminy Jabłonna
zorganizowano Gminny Dzień Dziecka.
Impreza była współfinansowana ze
środków Województwa Mazowieckiego
w ramach projektu Powiat Legionowski
– Stolica Kultury Mazowsza 2017

Gwiazdą XXXVIII
Dni Legionowa była
kultowa formacja lat 70’
Boney M

święto gminy Wieliszew

Imprezy plenerowe to super sprawa. Świetnia zabawa,
fajne atrakcje i pyszne jedzenie. Najbardziej podobały
mi się występy artystyczne. Pewnie dlatego, że występował mój syn Szymon, który gra na saksofonie w Reprezentacyjnej Orkiestrze Dętej Zespołu Szkół w Łajskach.
Jestem z niego bardzo dumna.

Waldemar Szczechowski
święto gminy Nieporęt

Mariusz Paderewski
Dni Legionowa

Dzieciaki miały wspaniałą zabawę. Organizatorzy nie
zapomnieli też o atrakcjach dla dorosłych mieszkańców.
W trakcie takich imprez, odwiedzając stoiska, od razu
można dowiedzieć się, co dzieje się w powiecie. Wieczorny koncert zagranicznej gwiazdy to strzał w dziesiątkę.

fot. Urząd Miasta Legionowo

Powiat Legionowski zorganizował fajny konkurs. Udało
mi się wygrać upominek, co bardzo mnie cieszy. Miło
spędza się czas na festynie. Jest kolorowo, ludzie są zadowoleni i uśmiechnięci. Można spotkać sąsiadów, poznać mieszkańców. Takie wydarzenia to dobry pomysł.

wieści z powiatu
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Seniorzy uczcili Jubileusz
600-lecia Serocka

Serocka Akademia Seniora zaprosiła do swojego miasta delegacje rówieśników
z Legionowa, Nasielska, Nieporętu, Wieliszewa i Jabłonny, aby wspólnie z nimi uczcić
Jubileusz 600-lecia nadania praw miejskich Serockowi.

Środowisko seniorów jest jednym z najaktywniejszych społecznie w powiecie legionowskim. Wsparcie udzielane mu przez
samorządy wkrótce będzie usystematyzowane i uporządkowane dzięki opracowywanej właśnie strategii

U

powitanie gości odbyło się w ratuszu. W imieniu władz miasta
i gminy przybyłych powitali wiceprzewodniczący rady Józef Lutomirski oraz sekretarz Tadeusz Kanownik.
Podczas spotkania Powiat Legionowski

był reprezentowany przez wicestarostę
Jerzego Zaborowskiego, który witając
zebranych pogratulował serockim seniorom interesującej inicjatywy. Prezes
Serockiej Akademii Seniora (SAS) Mirosława Sujkowska w swoim wystąpieniu

podkreśliła, że w Serocku ruch seniorski rozwija się prężnie - oprócz SAS od
lat istnieje Klub Aktywnego Seniora.
Prowadzi działalność również Rada Seniorów. Seniorzy to bardzo ważne środowisko w naszej lokalnej społeczności

Młodzi o konstytucji

Fot. ZSO nr 2 w Legionowie

O miejscu konstytucji w systemie legislacyjnym państwa dyskutowali uczniowie szkół gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych z Legionowa w ramach debaty „O konstytucji”. W spotkaniu uczestniczył
wicestarosta Jerzy Zaborowski.

Legionowska młodzież jest żywo zainteresowana dylematami współczesnego
świata, chętnie formułuje swoje opinie na temat otaczającej rzeczywistości oraz
proponuje ciekawe rozwiązania istniejących problemów

T

o już kolejny panel zorganizowany przez Powiatową Instytucję
Kultury w Legionowie i Zespół
Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Legionowie mający na celu umożliwienie
młodym ludziom swobodnej wymiany
poglądów i argumentów. Podczas wcześniejszych spotkań młodzież dyskutowała o niepodległości, patriotyzmie,
samorządności, wielokulturowości

i demokracji.
Temat debaty, która odbyła się 30
maja br. w legionowskim ratuszu, został wybrany nieprzypadkowo. W tym
roku obowiązująca w Polsce konstytucja obchodzi swoje 20-lecie. Ponadto
w ostatnim czasie toczy się gorąca dyskusja dotycząca potrzeby wprowadzenia zmian w rodzimej ustawie zasadniczej. Według niektórych środowisk

dokument wymaga przeanalizowania
i dostosowania jego treści do współczesności.
Debatę poprzedziły warsztaty mające na celu dostarczenie refleksji
na temat istoty konstytucji. Młodzież
pracując w grupach podjęła wyzwanie
stworzenia własnych prototypów konstytucji, a następnie testowała ich działanie w różnych sytuacjach.
W trakcie właściwej dyskusji żywo
rozprawiano na temat rodzaju i zakresu zagadnień, które powinna zawierać
konstytucja próbując odpowiedzieć na
pytania: Kto powinien decydować o zawartości konstytucji?; Kto powinien
decydować o wprowadzaniu do niej
zmian?; Jakie funkcje pełni konstytucja i komu jest potrzebna?; Dyskusja
doprowadziła uczniów do wniosku, że
konstytucja jest potrzeba każdemu.
Określa podstawowe zasady funkcjonowania państwa i społeczeństwa wyznaczając cele na przyszłość.
W przerwie wszyscy uczestnicy
i zaproszeni goście zostali poczęstowani tortem przygotowanym z okazji
20-tych urodzin Konstytucji RP.
KALINA BABECKA
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Mirosława Sujkowska

prezes Serockiej Akademii Seniora
Kulminacyjnym wydarzeniem naszego pikniku był koncert. Liryczny, wzruszający, ze wspólnym śpiewem, bisami i kwiatami dla wokalistów – wspaniała muzyczna uczta dla serockich seniorów oraz zaproszonych gości.
Zorganizowanie całej uroczystości na takim poziomie było możliwe dzięki
organizacyjnemu i finansowemu wsparciu Powiatu Legionowskiego oraz
Miasta i Gminy Serock. Należy zauważyć, że wydarzenie to doskonale wpisuje się w program imprez kulturalnych Powiatu Legionowskiego – stolicy kultury Mazowsza 2017 r.

– deklarował podczas spotkania wicestarosta Jerzy Zaborowski - W najbliższym
czasie rozpoczniemy prace nad stworzeniem powiatowej strategii senioralnej.
Po części oficjalnej goście obejrzeli
film historyczno-promocyjny o Serocku,
po czym udali się na zwiedzanie miasta.
Ze względu na ograniczony czas uczestnicy mogli zwiedzić tylko najważniejsze
i najpiękniejsze miejsca: wzgórze Barbarka, kościół pw. św. Anny oraz Izbę
Pamięci i Tradycji Rybackich. Spacer zakończył się wizytą w Klubie Aktywności Społecznej. Wszyscy podziwiali miasto i byli pod wrażeniem zachodzących
w nim zmian.
Po południu, po przewie obiadowej
goście oraz seroccy seniorzy wysłuchali wykładu naukowca z Uniwersytetu Warszawskiego Jacka Żukowskiego

zatytułowanego „Życie z rzeki i nad rzeką”. Prelegent przedstawił wiele ciekawych informacji nt. zajęć dawnych
mieszkańców Serocka: wikliniarstwa,
plecionkarstwa, budowy tratw i łodzi.
Punktem kulminacyjnym spotkania
był koncert „Powróćmy jak za dawnych
lat”. Słuchano pięknych i znanych piosenek m.in. polskich i francuskich w znakomitym wykonaniu pary wokalistów
Magdaleny Tunkiewicz i Wojciecha Bardowskiego.
Patronem zorganizowanego przez
Serocką Akademię Seniora spotkania
z okazji 600-lecia nadania praw miejskich Serockowi był starosta Robert
Wróbel.
MS/MK

Najlepsze zdjęcie miesiąca
wybrane
Znamy już kolejnego laureata konkursu fotograficznego „Architektura
powiatu legionowskiego w obiektywie”. „Stare budynki przy kolei
Legionowo” autorstwa Konrada Radzymińskiego zostało zdjęciem
miesiąca w maju.

Zdjęcie miesiąca: fot. Konrad Radzymiński „Strare budynki przy kolei
Legionowo”

K

onkurs trwa przez cały rok. Zachęcamy do nadsyłania zdjęć
budynków, współczesnych
i zabytkowych oraz ciekawych
wnętrz i konstrukcji znajdujących
się na terenie naszego powiatu. Termin nadsyłania prac to ostatni dzień
każdego miesiąca. Na laureatów czekają nagrody miesiąca w postaci zestawów upominków promocyjnych
o wartości ponad 300 złotych. Autor zdjęcia, które otrzyma tytuł fotografii kwartału otrzyma tablet.

Najciekawsze prace zostaną zaprezentowane w kalendarzu wieloplanszowym Powiatu Legionowskiego
na 2018 rok. Regulamin konkursu i karta zgłoszenia znajdują się
na www.powiat-legionowski.pl. Dodatkowe informacje można uzyskać
pod numerem telefonu 22 764 05
95. Organizatorem konkursu jest Powiat Legionowski. Serdecznie zapraszamy do udziału!
KB
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Specjaliści od inkubatorów

Lokalna Grupa Działania Zalew Zegrzyński (LGDZZ) zakończyła projekt „Rozwój przedsiębiorczości na obszarach
wiejskich poprzez tworzenie inkubatorów przetwórstwa lokalnego”. W jego ramach dwudziestoosobowa grupa
uczestniczyła w praktycznych warsztatach i szkoleniach z zakresu przetwórstwa żywności.

Edward
Trojanowski

Prezes Zarządu LGDZZ

Fot. LGDZZ

Powstanie inkubatorów kuchennych to innowacyjny projekt na
obszarze Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński. Dotychczas
przeprowadziliśmy już kilka szkoleń i warsztatów mających pokazać
potencjalnym wnioskodawcom jak
inkubator funkcjonuje w praktyce.
Jestem przekonany, że tego typu
inicjatywy stanowią istotny impuls
prorozwojowy dla całego obszaru.
Wszystkich zainteresowanych zapraszam do współpracy.
Inkubatory dają rolnikom szansę przetwarzania produktów rolnych w kontrolowanych warunkach, co zwiększa bezpieczeństwo sprzedawanej żywności

P

rojekt składał się z trzech szkoleń, w tym jednego praktycznego. Pierwsze odbyło się 11 maja
br. w Radomiu, drugie w dniach 16-17
maja w Minikowie (woj. kujawsko-pomorskie), a trzecie 31 maja w Legionowie. Celem projektu było zapoznanie
uczestników z praktycznymi aspektami funkcjonowania przykładowego

inkubatora – miejsca, które udostępnia mieszkańcom wsi, zwłaszcza przetwórcom, odpowiednią infrastrukturę
po kosztach niższych niż rynkowe, aby
ułatwić im rozwój działalności gospodarczej. Zgodnie z zapisami Lokalnej
Strategii Rozwoju – dokumentu opracowanego przez LGDZZ – planowane
jest utworzenie trzech przykładowych

inkubatorów na obszarze funkcjonowania grupy. Od 12 do 27 czerwca br.
będzie prowadzony nabór projektów
w ramach tego działania. Maksymalny poziom wsparcia wynosi do 95%

Powiatowy Urząd Pracy w Legionowie, w ramach konkursu
ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,
pozyskał kwotę 1 mln 340 tys. zł na aktywizację zawodową osób
bezrobotnych zamieszkujących na obszarach wiejskich w powiecie
legionowskim.

P

bezrobotnego, zamieszkującego tereny wiejskie, w wysokości do 25 tys. zł
na jedno miejsce pracy.
Nabór wniosków rozpoczął się
7 czerwca br. i potrwa do wyczerpania środków finansowych. Szczegółowe informacje na temat rekrutacji
można uzyskać w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Legionowie
przy ul. gen. W. Sikorskiego 11, pok.
311 lub 312 oraz pod numerami telefonu 22 764 03 11 (dotacje, refundacje), 22 764 03 12 (staże).
PUP/OPRAC. KB

LGDZZ/OPRAC. KB

Konkurs
na nabór
wniosków
w LGDZZ

Lokalna Grupa Działania Zalew Zegrzyński informuje, że
od 12 do 27 czerwca br. do godziny 14.00 będzie prowadzony nabór wniosków w ramach
poddziałania 19.2 „Wsparcie na
wdrażanie operacji w ramach
strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
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Ponad milion dla PUP

rogram realizowany jest od
1 czerwca 2017 r. do końca roku.
W jego ramach osoby zamieszkujące na wsi i zarejestrowane jako bezrobotne mogą ubiegać się o środki na
podjęcie własnej działalności gospodarczej w wysokości do 25 tys. zł. Na
ten cel urząd pracy przeznaczy 1 mln
złotych. W programie przewidziano
również wsparcie w postaci zorganizowania staży dla 30 osób bezrobotnych.
Zaplanowano także refundację kosztów dla pracodawców, którzy utworzą
stanowisko pracy dla skierowanego

w zależności od formy prawnej podmiotu ubiegającego się o dofinansowanie.
Projekt był współfinansowany ze
środków Unii Europejskiej.
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Więcej informacji znajdą Państwo na stronie www.lgdzz.pl.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obs
Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Ogłoszenie opracowane przez Lokalną Grupę Działania Zalew Zeg
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” - po
PROW na lata 2014 - 2

Z wizytą w Muzeum

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Instytucja Zarządzająca PROW 2014
Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Ogłoszenie opracowane przez Lokalną Grupę Działania Zalew Zegrzyński. Ogłoszenie jest współfinansowane ze środkó
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” - poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i ak
PROW na lata 2014 - 2020.

Za nami kolejne wydarzenie zorganizowane w ramach obchodów
tegorocznych Dni Osób Niepełnosprawnych Miasta Legionowo
i Powiatu Legionowskiego. Tym razem uczestnicy odwiedzili Muzeum
Historyczne w Legionowie, gdzie przygotowano dla nich ciekawe
atrakcje.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Instytucja Zarządzająca PROW 2014 – 2020 – Ministerstwo
Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Ogłoszenie opracowane przez Lokalną Grupę Działania Zalew Zegrzyński. Ogłoszenie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” - poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego
PROW na lata 2014 - 2020.

W
W trakcie warsztatów plastycznych uczestnicy zajęć wykonali własne modele
samolotów. Każdy uczestnik mógł sprawdzić, czy jego samolot naprawdę lata

spotkaniu wzięły udział grupy z Warsztatów Terapii Zajęciowej – przy Ośrodku Pomocy Społecznej i Stowarzyszeniu
Amicus WTZ im św. Rity, Środowiskowego Domu Samopomocy w Serocku
oraz Powiatowego Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie. Jednym

z punktów programu było zwiedzanie
z przewodnikiem wystawy czasowej pt.
„LOPP - Liga Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej” poświęconej organizacji,
która w niepodległej Polsce zrzeszyła
społeczeństwo, przygotowując i szkoląc do obrony na wypadek konfliktu.
OPRAC. KB

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary
wiejskie”. Instytucja Zarządzająca
PROW 2014 – 2020 – Ministerstwo
Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Ogłoszenie
opracowane przez Lokalną Grupę
Działania Zalew Zegrzyński.
Ogłoszenie jest współfinansowane ze
środków Unii Europejskiej w ramach
działania 19 „Wsparcie dla rozwoju
lokalnego w ramach inicjatywy
LEADER” - poddziałania „Wsparcie
na rzecz kosztów bieżących
i aktywizacji” objętego PROW na lata
2014 - 2020.
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Benefis Anny Czachorowskiej
W tym roku mija 25 lat od twórczego debiutu poetki Anny Czachorowskiej. Jubileusz
świętowano w trakcie uroczystego benefisu, który odbył się 27 maja w sali widowiskowej
legionowskiego ratusza.

Anna Czachorowska
poetka

Początki mojego pisania to druga klasa szkoły podstawowej, kiedy to zostałam zauważona przez nauczycieli. Przez okres szkoły podstawowej i średniej
pisałam wiersze okolicznościowe na różne uroczystości, do gazetki szkolnej i dla indywidualnych osób. Sprawiało mi to niekłamaną radość. Potem
były teksty dla młodzieżowych zespołów muzycznych. Proza życia wymusiła kształcenie w kierunku ekonomicznym. Nie było mi z tym po drodze.
Potem przyszły na świat dzieci i poświęcenie się macierzyństwu. Ale w głowie zawsze rodziły się strofy chowane do szuflady.
konkurs 1. Programu Polskiego Radia na
tekst piosenki dla Maryli Rodowicz. Dziś
poetka ma na koncie 7 tomików wierszy. Jej twórczość została przetłumaczona na kilka języków - angielski, islandzki, grecki, włoski, rosyjski i białoruski.

Brązowy Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” Annie Czachorowskiej, w imieniu Wiceprezesa Rady Ministrów oraz Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego, wręczyła Marzena Małek - Radna Sejmiku Województwa Mazowieckiego, a w imieniu
instytucji występującej o nadanie medalu Zbigniew Milewski - prezes Stowarzyszenia Promocji Polskiej Twórczości
i wiceprezes Związku Literatów Polskich

gratulowali dotychczasowych osiągnięć.
Na scenie pojawili się m. in. poeta Ernest
Bryll, muzyk Tadeusz Woźniak, wokalistka Barbara Pachura i ksiądz Józef Ślazyk
(Don Giuseppe). Zgromadzeni mieli okazję obejrzeć film wspomnieniowy o początkach i przebiegu kariery poetki. Zaprezentowano także obrazy Małgorzaty
Omelańczuk-Pawluk inspirowane wierszami Anny Czachorowskiej. Teatr młodzieżowy Tam i z Powrotem przygotował,

KALINA BABECKA

Włoskie klimaty w bibliotece
Ogólnopolska akcja Noc Bibliotek w wydaniu Powiatowej Instytucji
Kultury w Legionowie przebiegła pod hasłem „Włoska Noc w Bibliotece”.
Jak na włoski klimat przystało było gwarnie, wesoło i smacznie.

w oparciu o teksty poetki, spektakl pt.
„Stoję nad brzegiem”, a dobrze znani powiatowej publiczności Gośka Andrzejewska i zespół Młodzież 50 + zaśpiewali.
Niezaprzeczalnie najważniejszym punktem uroczystości było odznaczenie poetki
Brązowym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”, nadawanym przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Anna Czachorowska zaistniała na
kulturalnej scenie w 1992 r. wygrywając

Koncert młodych talentów

Fot. PIK w Legionowie

Z

aproszenie do udziału w tym wyjątkowym wydarzeniu przyjęli przedstawiciele władz samorządowych,
przyjaciele Anny Czachorowskiej, goście specjalni oraz wielbiciele twórczości poetki. W programie imprezy znalazły się rozmowy z jubilatką, występy
wokalne oraz wystąpienia osobistości ze
świata kultury. Przemawiający na przemian dziękowali Annie Czachorowskiej
za piękne wiersze i słowa piosenek oraz

Jest członkiem Związku Literatów Polskich oraz współzałożycielką Stowarzyszenia Promocji Polskiej Twórczości. Od
12 lat pełni funkcję dyrektora Gminnej
Biblioteki Publicznej w Jabłonnie.

Wenecki karnawał w PIK? Czemu nie. Goście bawili się świetnie podczas
„Włoskiej Nocy w Bibliotece”

3

czerwca br. siedzibę PIK odwiedziło ponad 200 osób. Na przystawkę zaserwowano warsztaty, w trakcie których każdy mógł
własnoręcznie wykonać maskę wenecką. Danie główne to fotograficzna podróż po Italii wdzianej oczami
Małgorzaty Piekutowskiej i Liliany Gawrońskiej. Biorąc udział w konkursie

Utwory kilkunastu znakomitych kompozytorów znalazły się w programie 150. koncertu z cyklu „Pałacowe
spotkania z muzyką”. Tym razem w muzyczną podróż publiczność zabrali młodzi artyści.

wiedzy o Włoszech można było wygrać reprodukcje zaprezentowanych
na wystawie zdjęć. Dużą popularnością cieszyła się atrapa gondoli. Goście
chętnie wsiadali na jej pokład wyobrażając sobie rejs po weneckim Canal
Grande. Deserem w postaci… pizzy
zwieńczono to nader udane spotkanie.
KB

Fot. Pałac w Jabłonnie

POWIAT LEGIONOWSKI – KULTURALNIE
I NA SPORTOWO

W czerwcu dla jabłonowskiej publiczności koncertowali uczniowie Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych nr 4
im. Karola Szymanowskiego w Warszawie

C

zerwcowa odsłona cyklu tradycyjnie dedykowana jest dzieciom.
Tym razem swoim talentem mogli pochwalić się podopieczni Zespołu
Państwowych Szkół Muzycznych nr 4
im. Karola Szymanowskiego w Warszawie. W repertuarze znalazły się utwory muzyki klasycznej, w tym Czardasz
Vittorio Monti i Sonata na fortepian

i skrzypce e-moll KV 304 Wolfganga
Amadeusza Mozarta. Wszystkie kompozycje zostały wykonane z ogromnym zaangażowaniem i przejęciem.
Dla młodych artystów była to wyjątkowa okazja do zaprezentowania swoich umiejętności oraz oswojenia się
ze sceną i publicznością. Mieszkańcy powiatu mieli zaś niepowtarzalną

sposobność towarzyszyć im na początku kariery muzycznej. Kto wie, być
może wśród występujących byli przyszli wirtuozi, o których wkrótce będzie
głośno w kraju i na świecie.
Na kolejny koncert w pałacu zapraszamy we wrześniu, po przerwie wakacyjnej.
KB

19-22.06 Szkolny Przegląd Filmów
Dokumentalnych, sala widowiskowa
w legionowskim ratuszu
22.06 – Spektakl „Przed prelekcją”,
Filia MOK, Legionowo, ul. Targowa 65
22.06 – Zakończenie roku
akademickiego Uniwersytetu III Wieku
w Legionowie, „Kuźnia Smaku”,
ul. Piłsudskiego 49
22.06 – Wieczór teatralny w GOK
w Nieporęcie, ul. Dworcowa 9a
24.06 – Koncert „Gościńce, ścieżki, drogi”
i wystawa „Cerkiewki i kościoły Beskidu”,
MOK Legionowo, ul. Norwida 10
24.06 – Recital organowy Romana
Peruckiego w Legionowie, kościół
pw. Świętego Ducha,
ul. ks. J. Schabowskiego 2

24-25.06 – Ruszamy z kijkami przez
Gminę Jabłonna, ul. Przylesie
24.06 – 100. rocznica Kryzysu
Przysięgowego w Białobrzegach,
teren kompleksu wojskowego
24.06 -– Merc Integra – zlot zabytkowych mercedesów, rynek w Serocku
24.06 – Wianki w Kani Nowej,
przy pętli autobusowej
25.06 – Spektakl „Nowszy model”
w Legionowie, sala widowiskowa
w ratuszu
25.06 – Wieliszewski Crossing Lato
25.06 – Serock Folkowo, plac przy
CKiCz w Serocku
30.06 – X-lecie Salonu Artystycznego
im. F. Chopina, Fila MOK w Legionowie,
ul. Targowa 65
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Kamil Otowski Sportowcem Roku 2016 Powiatu Legionowskiego
W plebiscycie na Sportowca Roku 2016 Powiatu Legionowskiego, zdobywając największą przychylność głosujących,
zwyciężył Kamil Otowski. Nic dziwnego – to prawdziwy wojownik, który potrafi walczyć zarówno ze sportowymi rywalami,
jak i swoimi słabościami.

Kamil Otowski

Sportowiec Roku 2016 Powiatu Legionowskiego
Nagroda jest dla mnie wyjątkowa, ponieważ rywalizowałem z wybitnymi sportowcami. Udało mi się wygrać dzięki zaangażowaniu nie tylko bliskich, ale wielu mieszkańców Legionowa. To kolejny krok milowy w celu
większego poparcia dla sportu osób niepełnosprawnych. Właśnie wróciłem z Mistrzostw Polski, gdzie ustanowiłem rekord Polski na 100 m stylem grzbietowym i po których plasuję się na 3. miejscu w rankingu światowym na 50 m grzbietem. W niedzielę ruszam na zgrupowanie do Gorzowa
Wielkopolskiego, żeby przygotować się do Pucharu Świata w Berlinie na
początku lipca tego roku.

C

Kamilowi Otowskiemu gratulowali (od lewej): przewodniczący Szymon Rosiak, starosta Robert Wróbel i jeden
z kandydatów Konrad Balcerzak

eremonia wręczenia nagrody odbyła się podczas sesji rady powiatu
w Legionowie. Puchar oraz czek na
5000 zł wręczyli triumfatorowi starosta
Robert Wróbel i przewodniczący rady
Szymon Rosiak. W tegorocznej edycji
głosowania konkurowało 5 kandydatów.
Kamil Otowski trenuje pływanie
w klubie IKS AWF Warszawa. Jest również zawodnikiem Polskiej Kadry Narodowej w pływaniu. W 2016 r. brał
udział w Otwartych Mistrzostwach Niemiec w Berlinie, gdzie zdobył brązowy
medal w konkurencji 200 m stylem dowolnym oraz Mistrzostwach Świata Juniorów IWAS w czeskiej Pradze, gdzie

zdobył mistrzostwo świata w konkurencji 50 m stylem klasycznym.
Pływanie to jego pasja życiowa. Zmaga się nie tylko ze sportowymi konkurentami. Jak sam wspomina: Walczę
z chorobą i jednocześnie odnoszę sukcesy. Choruje na wrodzoną ruchowo–
czuciową neuropatię. Jedynym lekarstwem jest rehabilitacja.
Kamil Otowski, mając 17 lat, śmiało planuje swoją sportową przyszłość.
Jego wielką motywacją jest perspektywa
udziału w Igrzyskach Paraolimpijskich
2020 w Tokio. A w życiu codziennym?
Cóż, największym marzeniem Kamila
MK
jest… być samodzielnym.

Wielka Impreza AMP GOOL w Stanisławowie Pierwszym
Stanisławów Pierwszy był gospodarzem eliminacji do Wielkich Mistrzostw Akademii GOOL 2017. Gospodarze z naszego powiatu zdobyli pierwsze miejsce w najstarszej kategorii
wiekowej i kilka nagród indywidualnych.

E

liminacje do Wielkich Mistrzostw
Akademii GOOL 2017 odbyły się
10 czerwca, przy Gimnazjum im.
Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920
r., w Stanisławowie Pierwszym. Drużyny konkurowały w trzech kategoriach
wiekowych: 2009/2010, 2007/2008
oraz 2004/2005/2006. Na wszystkich
trzech poziomach rywalizacja była
bardzo zacięta. Rywalizowały ze sobą
drużyny ze Stanisławowa Pierwszego,
Duczek, Klembowa, Leśniakowizny, Goworowa, Zielonki, Wołomina, Legionowa, Czarnej i Warszawy.
W najmłodszej kategorii wiekowej
zwyciężyli chłopcy z Leśniakowizny.
Srebrne medale zdobyła drużyna Legionowa. Oba zespoły uzyskały awans
do finałowego turnieju, który odbędzie
się 24 czerwca br., w Wołominie.
W kategorii wiekowej 2007/2008
pierwsze miejsce zajęła drużyna z Goworowa. Zaraz za nią, na 2. miejscu,
również premiowanym awansem do finałowego turnieju, uplasował się zespół
z Klembowa.

W najstarszej kategorii wiekowej
młodych piłkarzy zwyciężyła drużyna
gospodarzy ze Stanisławowa Pierwszego, a tuż za nimi na 2. miejscu zameldowała się ekipa z Goworowa.
W turnieju wzięło udział blisko 150
zawodników, każdy z nich został nagrodzony pamiątkowym medalem
a pierwsze 3 drużyny w każdej kategorii otrzymały wspaniałe puchary. Organizatorzy zapewnili także nagrody
w kategoriach indywidualnych. Stanisław Budzicz z Legionowa został wybrany najlepszym zawodnikiem najmłodszej kategorii, natomiast Jakub
Zawadzki ze Stanisławowa Pierwszego – najlepszym bramkarzem. W kategorii wiekowej 2007/2008 tytuł króla
strzelców wywalczył Marek Fedorczyk
ze Stanisławowa Pierwszego. Również
reprezentant gospodarzy z najstarszego rocznika Aleksander Porębski zdobył tytuł najlepszego bramkarza turnieju.
GOOL/MK

Zarząd Klubu AMP GOOL dziękuje
Staroście Legionowskiemu Panu Robertowi Wróblowi i Wójtowi Gminy
Nieporęt Maciejowi Mazur za Patronat nad imprezą a także ufundowanie
pięknych statuetek i nagród rzeczowych. Swoje podziękowania kieruję także do Agnieszki Stankiewicz –
Dyrektora Gimnazjum za całoroczną
owocną współpracę.
Cieszymy się z wysokich frekwencji na naszych treningach i turniejach.
Gratuluje zwycięzcom, a także pozostałym drużynom woli walki. Nasz
plan szkolenia jest długofalowy i zakłada wieloletnie szkolenie dla dzieci
i młodzieży. Nasi adepci są stale monitorowani tak, aby mogli mieć szansę
wystąpienia w naszych elitarnych zespołach „Reprezentacyjnych”
Młodzi reprezentanci Stanisławowa Pierwszego z roczników 2004/2005/2006
triumfowali w swojej kategorii wiekowej. Będą reprezentowali gminę i powiat
w wielkim finale
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