Dzięki koalicji decyzje w radzie zapadają
stabilną większością głosów. To gwarantuje
osiągnięcie sukcesu i realizację ambitnych
celów zawartych w porozumieniu.
Leszek Smuniewski
Przewodniczący Rady Powiatu
w Legionowie
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Nowa kadencja wystartowała
W tydzień po ostatniej sesji rady powiatu ubiegłej kadencji odbyło się posiedzenie rady w nowym, mocno zmienionym składzie. 23 listopada br. radni złożyli
ślubowanie i wybrali spośród siebie prezydium rady oraz zarząd powiatu.

Robert Wróbel
starosta legionowski
Rada Powiatu w Legionowie 2018-2023. Na zdjęciu (od lewej u góry): radny Tomasz Talarski, członek zarządu Artur Stankiewicz, radna Agnieszka Powała,
przewodniczący Rady Leszek Smuniewski, starosta Robert Wróbel, członek zarządu Grzegorz Kubalski, wiceprzewodniczący Rady Przemysław Cichocki, radny
Mariusz Śledziewski, radna Agnieszka Borkowska, radny Zenon Durka, radny Michał Kobrzyński, radny Zbigniew Garbaczewski, radny Jacek Szczepański,
radny Grzegorz Zbroch (u dołu): wicestarosta Konrad Michalski, radna Izabela Kownacka, radna Anna Gajewska, członek zarządu Sylwester Sokolnicki,
wiceprzewodniczący Rady Mirosław Kado, radny Janusz Majewski, radny Piotr Choroś, radny Zenon Kuska. Na zdjęciu brakuje radnej Aleksandry Bednarek

P

aździernikowe wybory samorządowe przyniosły powiatowi legionowskiemu spore zmiany personalne.
W obecnej kadencji 2018-2023 w radzie
powiatu zasiądzie dziewięciu radnych,
którzy pełnili mandat w ubiegłych czterech latach i aż czternastu nowych reprezentantów mieszkańców.

Koalicja dla rozwoju

Pierwsza sesja w kadencji samorządu to czas, w którym dokonuje się wyboru składu prezydium rady powiatu oraz
zarządu. Dokonany wybór z jednej strony pokazuje intencje i sposób, w jaki poszczególne kluby chciałyby kształtować
współpracę w ramach rady, z drugiej jest
wynikiem zawartych w ramach tego gremium sojuszy.
Proces wyboru organów powiatu
potwierdził tę prawidłowość. W prezydium rady zasiedli przedstawiciele
prawie wszystkich przyszłych klubów
radnych w radzie powiatu. Przewodniczącym został Leszek Smuniewski, zaś
wiceprzewodniczącymi - Przemysław
Cichocki i Mirosław Kado. Kandydaturę tego ostatniego zgłosili radni z innego
klubu niż ten, do którego miałby należeć
wiceprzewodniczący. W skład zarządu powiatu weszli natomiast Grzegorz

Kubalski, Sylwester Sokolnicki i Artur
Stankiewicz. Starostą legionowskim ponownie wybrano Roberta Wróbla, który
na swojego zastępcę zaproponował kandydaturę Konrada Michalskiego. Radni
przychylili się do tej propozycji.

Najważniejsze inwestycje

Porozumienie zawarte pomiędzy
Bezpartyjnymi Samorządowcami a radnymi PiS zapewni realizację najważniejszych inwestycji na terenie powiatu. Wszystkie zadania wyszczególniono
w umowie koalicyjnej. Należą do nich:
• rozpoczęcie budowy szpitala do 2020
roku, a do tego czasu finasowanie
ambulatorium w Legionowie ze
środków NFZ,
• wspieranie rozbudowy DK61 między
Legionowem a Zegrzem Południowym
oraz w zakresie węzła Jachranka,
• działania na rzecz współpracy przy zakwalifikowaniu planowanej przeprawy mostowej przez Wisłę wraz z Legionowską Trasą Mostową i obwodnicą
Jabłonny za drogę krajową oraz umożliwienia ich finansowania ze środków
rządowych lub zewnętrznych,
• podjęcie współpracy z Państwowym
Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie na rzecz modernizacji wałów

przeciwpowodziowych od Jabłonny
do granic z powiatem nowodworskim,
• kontynuowanie współpracy z PKP PLK
na rzecz rewitalizacji linii kolejowej
Wieliszew-Zegrze Południowe.
Ponadto koalicjanci zadeklarowali

współpracę na rzecz pomocy społecznej, polityki prorodzinnej, rozwoju transportu zbiorowego, ochrony porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.
JOANNA KAJDANOWICZ

Chcemy rozwoju powiatu, dlatego
zagłosowali na nas mieszkańcy. Nie
wprowadzamy do samorządu dyskusji ideologicznych i politycznych.
Żadna powiatowa droga, szkoła czy
szpital do partii nie należą i nie ma
potrzeby mieszać ich do ogólnokrajowego sporu politycznego. Wchodząc do koalicji wyraźnie zaznaczamy, że pozostajemy niezależni co
do poglądów niezwiązanych z lokalnym samorządem.

Kurier
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Mikołajkowe radości w Starostwie

Zabawy mikołajkowe organizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie stały się już tradycją. Podczas spotkania
podopieczni PCPR mogą poczuć magię zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia oraz spotkać Świętego Mikołaja.

T

egoroczne spotkania mikołajkowe
odbyły się 7 grudnia w auli starostwa powiatowego. Pierwsza impreza przygotowana została dla osób z niepełnosprawnościami, natomiast druga
dla dzieci i młodzieży z pieczy zastępczej. O magiczną atmosferę zadbali animatorzy, którzy podczas pełnego atrakcji
popołudnia zapewnili zabawę przy muzyce, zabawy zręcznościowe i karaoke.
Chętni mogli wziąć udział w konkursach
o tematyce świątecznej oraz warsztatach
wykonywania ozdób choinkowych. Dodatkową atrakcją były zabawy z chustą
i liną animacyjną, skręcanie balonikowych zwierząt i kwiatków, malowanie

twarzy, tatuaże. Podczas imprezy uczestnicy rozbijali wielką piniatę z cukierkami. Organizatorzy zapewnili także słodki poczęstunek. Mikołaj, który przybył
z workiem pełnym podarunków, został
entuzjastycznie przywitany przez zgromadzonych. Jego obecność zagwarantowała uśmiech na twarzach młodszych
i starszych uczestników wydarzenia,
wprowadzając wszystkich w prawdziwie
świąteczny nastrój. Na pamiątkę pełnego wrażeń dnia zostały zdjęcia wykonane w fotobudce.
AMZ

Konrad Michalski
wicestarosta legionowski

Jak co roku PCPR w Legionowie organizuje zabawy mikołajkowe dla środowisk,
które wspiera. Mikołajki dla dzieci z rodzin zastępczych i osób niepełnosprawnych są doskonałą formą integracji, a opiekunom dają możliwość poznania się,
wymiany spostrzeżeń i doświadczeń oraz pozyskania wsparcia. Corocznie impreza cieszy się dużym zainteresowaniem, szczególnie tych najmłodszych, którzy czekają na upominki od Świętego Mikołaja.

Działamy dla Zalewu

Fot. Kinga Czerwińska

Powiat Legionowski pozyskał środki zewnętrzne na realizację
działań związanych z podniesieniem świadomości mieszkańców
w zakresie ochrony środowiska oraz możliwości wykorzystania
walorów turystycznych Zalewu Zegrzyńskiego i okolic.
Kwota dofinansowania to ponad 30 tys. zł.

Wypoczynek i rekreacja nad Jeziorem Zegrzyńskim to ulubiony sposób
mieszkańców oraz gości na spędzanie wolnego czasu w powiecie. Realizacja
projektu ma na celu podniesienie atrakcyjności tego regionu oraz zadbanie
o jego środowisko naturalne

S

tosowną umowę w tej sprawie
przedstawiciele zarządu powiatu
podpisali 22 listopada br. w siedzibie Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego
w Warszawie.
Projekt obejmie swoim zasięgiem obszar działania Lokalnej Grupy Działania
„Zalew Zegrzyński” – powiat legionowski (gminy Nieporęt, Serock, Wieliszew
i Jabłonna), powiat wołomiński (gminy
Radzymin i Dąbrówka) oraz powiat wyszkowski (gmina Somianka) i będzie realizowany we współpracy ze wszystkimi członkami LGDZZ. Jego realizacja
zakłada przeprowadzenie trzech działań. Pierwszym będzie film promocyjno-informacyjny ukazujący walory środowiskowe i potencjał turystyczny Zalewu
Zegrzyńskiego oraz jego rolę na terenie LGDZZ. Głównym celem produkcji

będzie pokazanie, przy zachowaniu walorów środowiskowych i przeciwdziałaniu zmianom klimatycznym, możliwości
zagospodarowania turystycznego terenu
oraz działań już zrealizowanych w tym
zakresie. Przygotowana zostanie także
publikacja dotycząca wykorzystania potencjału turystycznego Zalewu Zegrzyńskiego. Zarówno film, jak i album zostaną
zaprezentowane podczas konferencji „Forum dla Zalewu”, która zwieńczy i podsumuje projekt. Tematem konferencji będzie
szeroko zakrojona współpraca instytucji
oraz mieszkańców terenu Lokalnej Grupy Działania w zakresie możliwości zagospodarowania obszaru wokół Zalewu
Zegrzyńskiego zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju i poszanowania walorów środowiska naturalnego. Jej organizację zaplanowano na czerwiec 2019 r.
Całkowita kwota projektu to 50 tys. zł.
OPRAC. KB

Święty Mikołaj odwiedził osoby niepełnosprawne i dzieci z pieczy zastępczej

Po pracę na Ryneczek
Uczestnicy Powiatowego
Centrum Integracji Społecznej
w Legionowie mieli szansę
zawalczyć o zatrudnienie
podczas drugiej edycji
„Ryneczku Pracy”. Lokalni
przedsiębiorcy wśród nich
szukali pracowników do
swoich firm.

D

o współpracy w organizacji „Ryneczku Pracy” CIS zaprosił trzy
przedsiębiorstwa z terenu powiatu, których przedstawiciele zaprezentowali swoje firmy oraz przedstawili
zapotrzebowanie kadrowe. Beneficjentami spotkania byli podopieczni CIS,
czyli osoby długotrwale bezrobotne
i o niskich kwalifikacjach zawodowych.
Dzięki udziałowi w spotkaniu mieli szansę odbyć rozmowy rekrutacyjne z pracodawcami i starać się o pracę.
– Obecnie mówimy o rynku pracownika, bo rzeczywistości jest bardzo trudno o rzetelnych, dobrych i oddanych
pracowników. W związku z tym macie
państwo bardzo duże szanse na to, żeby
znaleźć dobrą pracę – zwrócił się zachęcająco do zgormadzonych Krzysztof Lisicki z Hurtowni Elektrycznej „Dorian”.
„Ryneczek Pracy” to lokalna inicjatywa realizowana w ramach projektu
„Nowe horyzonty aktywnej integracji w środowisku lokalnym – animacja, edukacja, aktywizacja na rzecz

OGŁOSZENIE
W dniach 24 i 31 grudnia 2018 roku
Starostwo Powiatowe w Legionowie
oraz Powiatowy Urząd Pracy
w Legionowie będą czynne
w godzinach 8.00 – 14.00.
24 grudnia br. Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna,
Powiatowy Inspektorat Nadzoru
Budowalnego oraz Biuro Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa w Legionowie będą
nieczynne.

„Ryneczek Pracy” to dla uczestników CIS zarówno trening rozmowy rekrutacyjnej
z pracodawcą, jak i realna szansa na pozyskanie pracy oraz zmiany swojego
życia na lepsze

zmniejszenia wykluczenia społecznego – edycja 2018”. Projekt dofinansowuje Ministerstwo Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej. Jest realizowany
w formule zamkniętej i przeznaczony
dla mieszkańców powiatu legionowskiego wykluczonych zawodowo, którzy są

uczestnikami Centrum Integracji Społecznej w Legionowie. W planach są kolejne edycje przedsięwzięcia.
KALINA BABECKA

Dorota Wróbel-Górecka
Dyrektor Powiatowego Centrum
Integracji Społecznej w Legionowie

Do tegorocznej edycji „Ryneczku Pracy” zaprosiliśmy trzech lokalnych
pracodawców, którzy rekrutowali spośród uczestników CIS pracowników
do swoich firm. Cieszy nas, że przedsiębiorcy otwierają się na nasze inicjatywy i w ramach odpowiedzialności społecznej chcą zatrudniać w swoich firmach absolwentów programu reintegracji społecznej i zawodowej.

POMÓŻ USPRAWNIĆ KOMUNIKACJĘ
ZE STAROSTWEM
Przygotowaliśmy krótką ankietę,
której wypełnienie zajmie nie więcej niż 3 minuty. Prosimy o poświęcenie tego krótkiego czasu – jej wyniki pozwolą nam udoskonalić sposób
docierania do Państwa z istotnymi
informacjami. Od kilku lat pod hasłem „Zmieniamy się dla Was!” prowadzimy działania, mające na celu
stałe podnoszenie standardów obsługi klienta w Starostwie Powiatowym

w Legionowie i poprawę jakości usług
administracyjnych. Zależy nam, by
informacje o wprowadzanych przez
nas udogodnieniach trafiały do Państwa jak najszybciej i jak najbardziej
skutecznie. By to osiągnąć, niezbędna jest Państwa pomoc.
Ankieta jest dostępna na stronie powiat-legionowski.pl w dziale „Dla mieszkańców”.
JK

inwestycje

Informator Powiatu Legionowskiego
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Centrum Wspomagania Rozwoju coraz bliżej
Prace przy budowie nowego skrzydła dla Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie przebiegają zgodnie
z harmonogramem. Do końca roku budynek osiągnie stan surowy. Na realizację tej inwestycji Powiat przeznaczył 6 mln złotych.

Robert Wróbel
starosta legionowski

Powiat rozbudowuje PZSiPS o dodatkowe skrzydło, w którym powstanie Centrum Poradnictwa i Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka. Zamierzamy
skupić w jednym miejscu specjalistów, których wiedza i doświadczenie zapewnią dzieciom i młodzieży zintegrowaną oraz kompleksową opiekę na najwyższym poziomie. Inwestycja znacząco wpłynie na dostępność specjalistycznej
i nowoczesnej pomocy. Będzie to jedno z niewielu miejsc w kraju łączące diagnostykę, terapię i kształcenie specjalne. Swoje miejsce znajdzie tu także Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna służąca wsparciem wszystkim mieszkańcom powiatu.

P

ostęp prac jest już bardzo widoczny. Wylany został strop nad pierwszym piętrem budynku. Obecnie
wykonywane są ściany ostatniego piętra, a następnie strop który jest elementem dachu budynku. Wykonawca zamówił także stolarkę okienną oraz centrale
wentylacyjne dla całego obiektu.
Nowy budynek będzie miał dwa piętra
i łączną powierzchnię 1140 m². Na parterze zlokalizowane zostanie przedszkole, a piętra zajmą Ośrodek Wczesnego

W ciągu najbliższego roku powstanie wysokospecjalistyczny ośrodek, w którym
dzieci i młodzież z niepełnosprawnościami otrzymają właściwą diagnozę,
nowoczesną i kompleksową terapię oraz dostęp do wysokiej jakości edukacji

Wspomagania Rozwoju oraz Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna. Wszystkie sanitariaty i szatnie w planowanym
obiekcie dostosowane zostaną do potrzeb osób niepełnosprawnych. W piwnicach znajdą się pomieszczenia techniczne. Do każdej części prowadzić będą
niezależne wejścia, a wszystkie zespoły
pomieszczeń połączy wewnętrzny układ
komunikacyjny. Na zewnątrz zaplanowano miejsca parkingowe.
AMZ

Bezpieczniej w Komornicy

Powstaje ścieżka rowerowa
w Białobrzegach

Ruszyła rozbudowa drogi powiatowej nr 1822W w Komornicy na odcinku od
ul. Przedpełskiego do ul. Pogodnej. W ramach prac wykonane zostaną chodnik,
zjazdy oraz oświetlenie. Inwestycja jest realizowana wspólnie przez Powiat
Legionowski i Gminę Wieliszew.

Trwają prace przy budowie ścieżki rowerowej wzdłuż
ul. Wczasowej w Białobrzegach na odcinku od ul. Kąpielowej
do ul. Spacerowej. Niebawem wylany zostanie beton asfaltowy,
a następnie przeprowadzone zostaną prace wykończeniowe.
Budowane są zjazdy do posesji.

W

połowie listopada rozpoczęły się prace związane z budową chodnika na ul. Wspólnej
łączącej Wieliszew z Komornicą. W ramach robót droga zostanie także oświetlona. Inwestycja będzie miała wymierny wpływ na poprawę bezpieczeństwa
na tym odcinku. Przebiegająca przez las
szosa jest wąska, a ruch na niej wzmożony. Brak oświetlania sprawia, że poruszający się poboczem piesi byli niewidoczni dla mijających ich kierowców.
Długość przebudowywanego odcinka wynosi blisko 1,2 km. Chodnik zostanie wybudowany z betonu asfaltowego o grubości 4 cm. Obecnie montowane
są krawężniki i betonowe obrzeża oraz
budowane zjazdy do posesji z kostki betonowej o grubości 8 cm. W następnej
kolejności przygotowana zostanie podbudowa z kruszywa o grubości 20 cm,

Paweł Kownacki
Wójt Gminy Wieliszew

Na bieżąco monitorujemy potrzeby w zakresie inwestycji i staramy się na
nie odpowiadać. Tak też było w przypadku podjęcia decyzji o budowie kolejnego odcinka chodnika w Komornicy. Realizacja tego przedsięwzięcia była
odpowiedzią na liczne postulaty, z jakimi zgłaszali się do mnie mieszkańcy
gminy, i podyktowana była bezpieczeństwem oraz wygodą naszych mieszkańców. Dzięki dobrej współpracy mojej oraz Starosty Legionowskiego już
niedługo w tym miejscu zakończy się budowa ciągu pieszo-rowerowego łączącego kolejne obszary gminy Wieliszew, przyczyniając się do pozytywnych zmian na naszym terenie.

na której położona zostanie warstwa
asfaltowa. Kładziony jest także kabel
oświetleniowy oraz wykonywane są
fundamenty pod słupy.

Łączny koszt przebudowy drogi wyniesie 1 mln 253 tys. zł, w tym 225 tys. zł
to wkład Gminy Wieliszew. Resztę kwoty pokryje Powiat Legionowski. AMZ

Chodniki i ścieżki dla rowerów to inwestycje realnie wpływające na
bezpieczeństwo niezmotoryzowanych uczestników ruchu

C

iąg pieszo-rowerowy od Białobrzegów do Ryni przebiega wzdłuż Zalewu Zegrzyńskiego. Na ponad
dwukilometrowym odcinku powstaje
ścieżka rowerowa z betonu asfaltowego, chodnik z betonowej kostki oraz ciąg
pieszo-rowerowy, którego nawierzchnię
również zaprojektowano z betonu asfaltowego. Zarówno ścieżka, jak i chodnik
obramowane zostaną obrzeżem betonowym i, dla bezpieczeństwa, oddzieli je od

jezdni pobocze o co najmniej metrowej
szerokości. Podczas prowadzonych prac
przebudowywane lub zbudowane na nowo zostaną zjazdy indywidualne do posesji oraz publiczne.
Inwestycja finansowana jest w całości przez Powiat Legionowski, a jej wartość to ponad 1.6 mln zł. Zakończenie
robót planowane jest na drugą połowę
grudnia.
AMZ

Budowa chodnika oraz oświetlenie drogi w Komornicy zapewnią pieszym bezpieczeństwo ułatwiając przemieszczanie się
wzdłuż jezdni
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Z przewodnikiem po turystycznym szlaku „Polski Walczącej”
Pod koniec listopada br. Powiat Legionowski zorganizował
dla mieszkańców kolejną, bezpłatną wycieczkę szlakiem
„Polski Walczącej”.

O

Zorganizowane i bezpłatne wycieczki to doskonała okazja do poznania historii najbliższej okolicy. Już dzisiaj zapraszamy na
przyszłoroczne wyprawy, podczas których można będzie zwiedzić znajdujące się na szlaku „Polski Walczącej” miejsca pamięci
narodowej. Zachęcamy także do indywidualnych wypraw szlakiem – pieszych lub rowerowych

Śladami Fryderyka Chopina
Powiat Legionowski zaprosił kombatantów z naszego terenu na wycieczkę autokarową śladami jednego
z najwybitniejszych polskich pianistów i kompozytorów – Fryderyka Chopina.

koło 30 osób wyruszyło spod pomnika Armii Krajowej w Legionowie. Trasa prowadziła przez Legionowo – Poniatów – Wieliszew – Zegrze
i Serock, kończąc się ponownie w Legionowie. Uczestnicy zwiedzając znajdujące
się na szlaku miejsca pamięci mogli wysłuchać opowieści doświadczonych przewodników. Trasa przebiegała częścią
szlaków „zielonego” oraz „czerwonego”. Objęła również fragment miejskiego szlaku, który przebiega w Legionowie
i jest integralną częścią szlaku powiatowego. Grupa zwiedziła m.in. Muzeum
Historyczne w Legionowie, rynek miejski w Legionowie, lokalizację lotniska polowego z września 1939 r. w Poniatowie,
cmentarz wojenny w Wieliszewie, Pałac
w Zegrzu, pomnik mjr. Konstantego Radziwiłła ps. „Korab” w Zegrzu i jego grób
w Serocku, rynek i kościół pw. św. Anny
w Serocku oraz wały napoleońskie.
Turystyczny Szlak Patriotyczny
„Polski Walczącej” na terenie powiatu

legionowskiego powstał w 2014 roku
dzięki pozyskaniu przez Starostwo Powiatowe w Legionowie środków unijnych.
W tym roku jego infrastruktura została
odbudowana. Wymienione zostały niemal wszystkie tablice informacyjne, które przez ostatnie lata uległy zniszczeniu
lub straciły na czytelności. Na wędrowców czeka 78 miejsc pamięci narodowej, 50 tablic opisujących najważniejsze
miejsca i wydarzenia związane z walką
o niepodległość oraz 80 tablic kierunkowych uzupełniających standardowe znakowanie PTTK, które ułatwiają orientację
w terenie. Szlak podzielony jest na trasy:
czarną, czerwoną i zieloną. Każda z nich
składa się z kilkunastokilometrowych odcinków. Przejście szlaku daje możliwość
ubiegania się o jeden z trzech stopni odznaki turystycznej Szlaku „Polski Walczącej”. Szlak ma swoją stronę internetową: www.szlak.powiat-legionowski.pl,
na której dostępne są mapy, zdjęcia i opisy miejsc.
AMZ

Szkolenia specjalnej troski
W listopadzie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie
zorganizowało bezpłatne szkolenia dla zawodowych rodzin zastępczych,
pracowników socjalnych oraz instytucji i służb pracujących na rzecz
dzieci w trudnej sytuacji rodzinnej.

Dzięki szkoleniu służby i instytucje z terenu powiatu zostały zaznajomione
z najlepszymi metodami postępowania w przypadku dzieci znajdujących się
w trudnej sytuacji rodzinnej

W

wycieczce wzięły udział 23 osoby. Pierwszym przystankiem
były Sanniki, gdzie uczestnicy z przewodnikiem zwiedzili miejscowy zespół pałacowo-parkowy, będący
w przeszłości własnością prominentnych
rodów szlacheckich – Pruszaków i Sapiehów. To tu, latem 1828 roku Fryderyk
Chopin spędził dwa miesiące komponując i ucząc gry na pianinie siostrę swego
przyjaciela Konstantego Pruszaka. Pałac
jest jedynym na Mazowszu w pełni autentycznym obiektem, w którym z pewnością przebywał wybitny kompozytor.
Następnie zebrani udali się do Żelazowej Woli, gdzie zwiedzili Dom Urodzenia
Fryderyka Chopina – muzeum biograficzne, w skład którego wchodzi oficyna
(tzw. dworek) oraz park krajobrazowy
nad rzeką Utratą. Po obiedzie i odpoczynku uczestnicy wrócili do Legionowa. AMZ

Przedstawiciele środowisk kombatanckich z terenu powiatu odwiedzili miejsca
związane z Fryderykiem Chopinem – Sanniki i Żelazową Wolę

Krystyna Korpal
uczestniczka

Wycieczka bardzo mi się podobała. Największe wrażenie
zrobiła na mnie wizyta w muzeum w Żelazowej Woli. Chętnie wezmę udział w kolejnych wycieczkach, jeśli takie zostaną zorganizowane, bo to bardzo miłe doświadczenie.

Anna Ostrowska-Wasilewska
uczestniczka

Już po raz kolejny uczestniczę w wycieczce. Jestem
wdzięczna starostwu za jej organizację. To był dzień pełen
wrażeń i wracam przepełniona duchową satysfakcją. Z zaciekawieniem słuchałam przewodniczki, która opowiadała o Fryderyku Chopinie.

P

CPR we współpracy z Koalicją
na Rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej zorganizowało bezpłatne szkolenie dla zawodowych rodzin
zastępczych oraz pracowników współpracujących z rodzinami - koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej
i pracowników socjalnych. Spotkanie
odbyło się w dniach 22-23 listopada br.
i dotyczyło nowatorskiej metody interwencji relacyjnej opartej na zaufaniu (TBRI®). To oparta na wynikach badań naukowych oraz wiedzy
o traumie metoda interwencji opracowana z myślą o dzieciach z trudnych
miejsc – dzieciach, które doświadczyły krzywdzenia, przemocy, zaniedbania i wielokrotnych zmian środowiska
opiekuńczego. Jednak jej zasady odnoszą się do wszystkich dzieci. TBRI®
składa się z trzech grup harmonijnie

powiązanych zasad: łączenia, wzmacniania i korygowania.
28 listopada br. w auli starostwa odbyło się spotkanie oraz wspólne szkolenie służb z terenu naszego powiatu
dotyczące procedury odebrania dziecka z rodziny i umieszczenia go w pieczy zastępczej. Szkolenie miało na celu przede wszystkim integrację służb
pracujących na rzecz dzieci znajdujących się w trudnej sytuacji rodzinnej
oraz wypracowanie zasad współpracy, procedur dotyczących zapewnienia skutecznych i bezpiecznych ścieżek postępowania w sytuacjach
odbioru dzieci. W szkoleniu uczestniczyli przedstawiciele Sądu Rejonowego w Legionowie, Ośrodków Pomocy
Społecznej, Policji oraz placówek edukacyjnych.
OPRAC. AMZ
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Powiat zaprasza na bezpłatne badania

Fot. Freepik.com

Właśnie rozpoczęły się bezpłatne badania diagnostyczne
dla mieszkańców powiatu, realizowane w ramach
Powiatowego Programu Zdrowotnego „Zdrowy Powiat” na
2018 rok. Zapisy trwają.

Powiat Legionowski po raz kolejny zadba o zdrowie mieszkańców poprzez
zorganizowanie bezpłatnych badań profilaktycznych oraz akcji informacyjnoedukacyjnych

W

myśl zasady, że lepiej zapobiegać niż leczyć Powiat Legionowski aktywnie zajmuje się promocją i ochroną zdrowia od 2001 roku.
W zeszłym roku z oferty Powiatowego
Programu Promocji Zdrowia skorzystały 4 244 osoby. Tegoroczna oferta zapewne także spotka się z zainteresowaniem
mieszkańców.
Pierwszą propozycją jest, znana mieszkańcom z lat poprzednich, akcja wczesnego wykrywania nowotworów jelita
grubego. Mieszkańcy w wieku 50-75 lat
niezależnie od wywiadu rodzinnego oraz
w wieku 25-49 lat z obciążonym wywiadem rodzinnym będą mogli skorzystać
z bezpłatnej kolonoskopii w znieczuleniu
ogólnym z możliwością pobrania wycinków do badań histopatologicznych.
Program profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów gruczołu krokowego skierowano do panów w wieku 5569 lat. W jego ramach przeprowadzone
zostaną konsultacje lekarskie wraz z badaniem per rectum oraz wykonywane
będą badania krwi w celu oznaczenia

Jubileusz na wagę życia

markera raka prostaty – PSA wolnego. Zaplanowano także zorganizowanie
warsztatów edukacyjnych.
Dla mieszkanek powiatu w wieku 4049 lat przygotowano bezpłatne badania
mammograficzne. Dodatkowa profilaktyka przeciwnowotworowa obejmie panie w wieku 25-49 lat, dla których zorganizowane zostaną warsztaty edukacje
oraz instruktaż samobadania piersi.
Powyższe programy realizowane
są w NZOZ MEDIQ LEGIONOWO. Zapisy pod numerem telefonu (22) 774
26 40. Liczba miejsc ograniczona.
Dzieci i młodzież z terenu powiatu będą mogły skorzystać z bezpłatnego poradnictwa psychologicznego w zakresie
wczesnego wykrywania wad rozwojowych. W szkołach ponadgimnazjalnych
zostaną przeprowadzone spotkania

młodzieży z psychologiem o tematyce
zaburzeń nerwicowych, a dla osób dorosłych potrzebujących wsparcia psychologicznego, ze szczególnym uwzględnieniem chorych na choroby otępienne,
zostanie utworzony punkt konsultacyjny. Informacje i zapisy w Fundacji
Psyche - Strefa Pozytywnych Myśli w Chotomowie (ul. Mała 11), tel.
505 685 454.
Jak co roku od kilku lat, drugoklasiści
ze wszystkich publicznych szkół podstawowych z terenu powiatu zostali przebadani pod kątem wad postawy.
Na realizację programów Powiat Legionowski przeznaczy w tym roku ponad 300 tys. zł.
Zapraszamy.
KALINA BABECKA

Maluchy pierwszej pomocy

W dniach 26-28 listopada br. dzieci z powiatowych szkół i przedszkoli
już po raz dziesiąty rywalizowały w konkursie teatralnym „Zdrowie
w Bajce”.

40-lecie powstania Oddziału Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Legionowie i 60-lecie
Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża były okazją do wyróżnienia działaczy oraz
podziękowania krwiodawcom za ich ofiarność.

Najmłodsi mieszkańcy naszego powiatu o udzielaniu pierwszej pomocy wiedzą
wszystko

K
Honorowi krwiodawcy odznakę Zasłużony Honorowy Dawca Krwi odebrali z rąk Wiceprzewodniczącego Rady
Powiatu w Legionowie Przemysława Cichockiego

W

uroczystości udział wzięli samorządowcy, przedstawiciele służb mundurowych, nauczyciele i opiekunowie szkolnych kół
PCK, młodzież oraz honorowi dawcy
krwi. W dowód uznania za ofiarność
odznaką Zasłużony Honorowy Dawca
Krwi uhonorowano ponad 50 krwiodawców. Wyróżniono także instytucje wspierające tę szlachetną ideę.
Za szczególne zasługi w efektywnym
działaniu wspierającym Ruch Honorowego Krwiodawstwa PCK Zarząd
Główny nadał medal 60-lecia Honorowego Krwiodawstwa Polskiego
Czerwonego Krzyża Starostwu Powiatowemu w Legionowie, Urzędowi
Miasta Legionowo, Centrum Szkolenia Policji w Legionowie oraz Miejskiemu Ośrodkowi Kultury w Legionowie. Nagrodzono również młodzież
ze szkół podstawowych i gimnazjów
biorącą udział w konkursach plastycznym i poetyckim, których motywem
przewodnim było krwiodawstwo.

Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie oraz
Szkoła Podstawowa nr 2 w Chotomowie wraz z opiekunami szkolnych kół
PCK otrzymali puchary i dyplomy
w dowód wdzięczności za promowanie zdrowego stylu życia oraz podejmowanie działań na rzecz idei wolontariatu PCK wśród młodzieży szkolnej.
Gościem honorowym wieczoru był
założyciel i były prezes Oddziału Rejonowego w Legionowie dr Zygmunt

Pryszmont. Otrzymał on medal Pro
Masovia – odznaczenie Marszałka
Województwa Mazowieckiego nadawane osobom, które całokształtem
działalności zawodowej, społecznej,
publicznej przyczyniły się do gospodarczego, kulturalnego lub społecznego rozwoju Mazowsza.

onkursowa rywalizacja tradycyjnie
odbyła się w sali widowiskowej legionowskiego ratusza. Wzięło w niej
udział 38 grup z placówek przedszkolnych i szkolnych. Uczestników podzielono na trzy kategorie wiekowe, w ramach
których prezentowali autorskie występy
o tematyce zdrowotnej. Mali artyści podeszli do zadania niezwykle profesjonalnie
i kreatywnie, a początkową tremę szybko zastępowały uśmiech i dobra zabawa.
Nie bez znaczenia była, dodająca otuchy,
obecność wychowawców oraz gorący doping rodziców, którzy troskliwie wspierali swoich podopiecznych i z dumą podziwiali efekty wspólnej, wielotygodniowej
pracy. Hasło tegorocznej edycji brzmiało:
Pierwsza pomoc. Rywalizacja była zacięta
i bardzo wyrównana. Wszyscy uczestnicy

konkursu otrzymali pamiątkowe statuetki oraz nagrody rzeczowe w postaci zabawek i gier.
Konkurs ma na celu kształtowanie postaw prozdrowotnych oraz pogłębianie
świadomości na temat zdrowego trybu
życia wśród najmłodszych mieszkańców
naszego powiatu. Format cieszy się niesłabnącą popularnością z uwagi na fakt,
że w atrakcyjny sposób łączy ze sobą walory edukacyjne, aktywność artystyczną
i dobrą zabawę.
Organizatorami konkursu byli Wydział
Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Legionowie, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Legionowie
oraz klasa ID Szkoły Podstawowej nr 7
w Legionowie.
KB
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Tadeusz Kowalewski
prezes OR PCK w Legionowie

Nasza uroczystość miała szczególne znaczenie ze względu na jubileusze
40-lecia powstania Oddziału Rejonowego PCK w Legionowie i 60-lecia Honorowego Krwiodawstwa. W jej trakcie wyróżniono najbardziej aktywnych działaczy PCK i krwiodawców działających na terenie powiatu. Pokazano ludzi, którzy oddali kilkadziesiąt litrów bezcennego leku, jakim jest
krew. Obecnie zaczynamy przygotowywać się do obchodów 100-lecia Polskiego Czerwonego Krzyża, które przypada w styczniu przyszłego roku.
Prezentacje charakteryzowała kolorowa i bajeczna oprawa z dużą dawką humoru

Kurier
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Partnerstwo Lokalne podsumowane
Konferencja podsumowująca cykl spotkań pn. „Partnerstwo Lokalne na rzecz ożywienia gospodarczego w Powiecie Legionowskim” odbyła się 11 grudnia
br. w legionowskim ratuszu. Organizatorami wydarzenia byli Powiat Legionowski oraz Powiatowy Urząd Pracy w Legionowie.

W trakcie gali podsumowującej warsztaty na rzecz ożywienia gospodarczego w powiecie legionowskim uczestnikom
wręczono Certyfikaty Partnerstwa Lokalnego

S

potkanie odbyło się przy udziale
przedstawicieli samorządu lokalnego, przedsiębiorców, III sektora,
sektora ekonomii społecznej i aktywnych
mieszkańców powiatu legionowskiego.
Było okazją do podsumowania działań
podjętych podczas cyklu warsztatów,
które przez cały rok organizowane były
w gminach naszego powiatu. Ich uczestnicy pracowali nad projektami społeczno-gospodarczymi, których realizacja
możliwa jest na terenie powiatu legionowskiego, a ich wdrażanie oparte będzie o partnerskie działania międzysektorowe. Stworzono propozycje projektów
rozwoju lokalnego i aktywizacji rynku

pracy, opartych na wypracowanej diagnozie społeczno-gospodarczej.
Zespoły projektowe przedstawiły efekty swojej pracy podczas gali projektów
społeczno-gospodarczych i aktywizacji
rynku pracy. Realizacja tych projektów
przewidywana jest na lata 2019-2023.
Oto i one:
• „Ożywienie i rozwój szkolnictwa zawodowego w powiecie legionowskim”
• „Dzienny dom pobytu – od przedszkola do seniora”
• „Kozy z Legionowa”
• „Rodzinny Park Rozrywki”

• „Mieszkania dla osób z niepełnosprawnością - Moje własne mieszkanko”
• „Całoroczne warsztaty wędkarskie
SUM”
• „Wszyscy razem – system współpracy i poleceń”
• „Legionowski Inkubator Przedsiębiorczości”
Spotkanie w ratuszu było także okazją do wręczenia Certyfikatów Partnerstwa Lokalnego dla uczestników oraz wyróżnień Liderom Legionowskiego Rynku
Pracy. Zakończył je występ młodych talentów.
AMZ

Goście z Izraela w „Konopnickiej”

Elżbieta Szczepańska

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy
w Legionowie
Wynikiem warsztatów są projekty w zakresie m.in. rozwoju szkolnictwa zawodowego pod potrzeby rynku pracy, rozszerzenia oferty kulturalno-rozrywkowej dla mieszkańców powiatu, aktywizacji społecznej i zawodowej seniorów,
tworzenia mieszkań chronionych dla osób niepełnosprawnych, wspierania
rozwoju przedsiębiorczości i budowania lokalnej marki. Dziękuję wszystkim
osobom za zaangażowanie w proces tworzenia współpracy międzysektorowej
w powiecie legionowskim.

Rozmowy o niepodległości
O niepodległości – skąd się bierze i jak ją zachować – dyskutowali
uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu powiatu
legionowskiego w ramach debaty „Skąd się bierze niepodległość?”.

Fot. Powiatowa Instytucja Kultury w Legionowie

Już po raz dziesiąty uczniowie z “Konopnickiej” spotkali się z rówieśnikami
z izraelskiego Ramat Hasharon. Jubileuszowe polsko-izraelskie spotkanie młodzieży
zorganizowano pod hasłem: Holding hands for tolerance and friendship.

Podczas jubileuszowej dziesiątej debaty uczniowie wspólnie zastanawiali
się nad istotą niepodległości

T

o już dziesiąty panel, za którego organizację tym razem odpowiadały Powiatowa Instytucja
Kultury w Legionowie i Szkoła Podstawowa w Skrzeszewie, mający na
celu umożliwienie młodym ludziom
swobodnej wymiany poglądów i argumentów. Podczas wcześniejszych spotkań młodzież dyskutowała między
innymi o patriotyzmie, samorządności, wielokulturowości i demokracji.

Spotkanie z młodzieżą z Izraela była doskonałą okazją do dyskusji o historii oraz zawarcia nowych przyjaźni

W

spotkaniu uczestniczyło ponad 200 osób. Młodzież mówiła o sobie, swoich zainteresowaniach, marzeniach i planach.
Rozmawiała o tradycyjnej kuchni polskiej i żydowskiej, słynnych Polakach
i Izraelczykach. Nie zabrakło również
rozmów o wolności i niepodległości. Te
toczyły się w ramach warsztatów pn.
„Droga do niepodległości Polski i Izraela” – w 100. rocznicę odzyskania przez
Polskę niepodległości i 70. rocznicę

powstania państwa Izrael. Dzięki nim
młodzież zdobyła nie tylko nową wiedzę, ale mogła ją też od razu skonfrontować z zastanymi sposobami myślenia, rozpoznać i odrzucić stereotypy.
– Na początku bardzo się stresowałem,
ale szybko znaleźliśmy wspólny język.
Warsztaty bardzo pomogły nawiązać
dialog międzynarodowy i międzykulturowy oraz otworzyć obie grupy na
nowe doświadczenia. Rozmawialiśmy o różnych rzeczach patrząc na nie

z innych perspektyw niż dotąd. Poznałem bardzo dużo wartościowych ludzi
i tego spotkania nie zapomnę na długo
– wspomina Albert Damdin z kl. 3c LO.
W trakcie spotkania nie zabrakło także sportowych emocji. Mecz koszykówki w wykonaniu męskich drużyn przyniósł zwycięstwo gościom i był okazją
do wspólnego dopingu i dobrej zabawy.
Wszystko wskazuje na to, że ponownie
młodzież spotka się w przyszłym roku.
OPRAC. KB

Temat spotkania, które odbyło się
16 listopada br. w legionowskim ratuszu, został wybrany nieprzypadkowo, bo z uwagi na przypadającą w tym
roku setną rocznicę odzyskania przez
Polskę niepodległości. Debatę poprzedziły warsztaty mające na celu dostarczenie refleksji na temat istoty
niepodległości. W trakcie właściwej
dyskusji żywo rozprawiano na temat
pochodzenia niepodległości, zdobywania jej i utrzymania. Uczniowie zastanawiali się także, jaki oni sami mogą mieć wpływ na niepodległość oraz

jak kształtować rzeczywistość w niepodległym państwie, aby oddalić ryzyko utraty wolności. – W ostatnim
roku często mówiło się o zdobywaniu
niepodległości, ale mało o tym co z tą
niepodległością dalej robić, żeby ona
nadal trwała. Dlatego zadaliśmy młodzieży pytanie: Skąd bierze się niepodległość i od kogo ona zależy? Podczas
ćwiczeń uczestnicy mieli problem, żeby powiedzieć co konkretnie, tu i teraz,
mogą zrobić dla utrzymania niepodległości. Wcześniej nie zastanawiali się
nad tym, że mogą coś dla niepodległości zrobić – wyjaśnia prowadząca debatę Beata Narel z SP w Skrzeszewie.
To ważne, że młodzież nie pozostaje
obojętna na problemy współczesnego
świata i żywo się nimi interesuje, chętnie formułując swoje poglądy w konkretnej sprawie oraz rozumiejąc, że
posiada realny wpływ na otaczającą
rzeczywistość.
Spotkanie patronatem objął Starosta Legionowski.
KALINA BABECKA

kultura/edukacja
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Sztuka jest na Prostej

Cafe „Na Prostej” w Jabłonnie i tamtejsza galeria sztuki nie zwalniają tempa zapraszając
mieszkańców na kolejne wydarzenia artystyczne. W ostatnim czasie zorganizowano
tu dwie wyjątkowe imprezy – „Art&Design” oraz kameralny koncert Lory Szafran.

Targi „Art&Design” były doskonałą okazją do zakupu niepowtarzalnych
i oryginalnych prezentów świątecznych

Paweł Jagusiak
organizator

To pierwsze tego typu imprezy w „Na Prostej”. Wcześniej organizowaliśmy tylko wystawy. W ciągu naszego niedługiego istnienia mieliśmy ich piętnaście. Nieustannie zachęcamy
i zapraszamy lokalnych artystów, aby pokazali swój dorobek
i podzielili się nim z mieszkańcami. Cieszę się, że Powiat Legionowski docenił nasze działania i objął galerię patronatem.

Koncert Lory Szafran w galerii „Na Prostej” był prawdziwym świętem dla miłośników jazzu

J

ednym z listopadowych przedsięwzięć w galerii były targi „Art&Design”, podczas których przeszło
trzydziestu artystów młodego pokolenia
zaprezentowało swoje prace. Odwiedzający mogli wybierać spośród obrazów,
rzeźb, fotografii, ceramiki i biżuterii.
Wszystko ręcznie wykonane i niepowtarzalne. Pojawiły się także przedmioty codziennego użytku z artystycznym

szlifem oraz takie z akcentem świątecznym, przypominające o zbliżającym się
wielkimi krokami Bożym Narodzeniu.
Z kolei 8 grudnia br. miłośnicy jazzu
mieli wyjątkową okazję posłuchać na żywo legendy gatunku Lory Szafran. Wokalistka wykonała utwory z płyt „I tak się
trudno rozstać”, „Nad ranem” i „Sekrety życia według Leonarda Cohena” przy
akompaniamencie pianisty Wojciecha

Z myślą o przyszłości
w szkole specjalnej
W Powiatowym Zespole Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie
trwa realizacja kolejnego projektu finansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego.

Gogolewskiego. Ostatnio mieszkańcy powiatu oklaskiwali Lorę Szafran dokładnie
rok temu. Artystka była gwiazdą wieczoru podczas finałowej gali „Powiat Legionowski – Stolica Kultury Mazowsza 2017”
w grudniu ub. r.
Powstała niespełna półtora roku temu
Galeria Sztuki „Na Prostej” zrobiła prawdziwą rewolucję na kulturnej mapie powiatu. To ciekawie zaaranżowana przestrzeń, gdzie można spotkać się ze sztuką
i w miłej atmosferze obejrzeć prace artystyczne, a przy okazji wypić dobrą kawą
i skosztować czegoś słodkiego. Takie mariaże sztuki z innymi dziedzinami życia
są coraz powszechniejszą praktyką i, jak
się okazuje, w Jabłonnie pomysł sprawdził
się doskonale.
Powiat Legionowski objął patronatem
działalność Galerii Sztuki „Na Prostej”.

Katarzyna Milewska-Świeżak
wystawca

Projektuję i wykonuję biżuterię. Wzięłam udział w targach,
bo chciałam dotrzeć do nowych klientów oraz spotkać innych artystów. Udział w tego typu wydarzeniach to część
mojej pracy, ale to jest wyjątkowe i znacznie różni się od targów, na których byłam dotychczas. Jestem zachwycona prezentowanymi pracami. Cieszę się, że mogę poznać ich twórców i z nimi porozmawiać.

Joanna Ciepiela
gość

Brakowało nam takiego miejsca. Bardzo dużo się tutaj dzieje. Dziś wspaniały koncert Lory Szafran. To, że właściciele
dbają, żeby organizować ciekawe wydarzenia to tylko jest
z korzyścią dla mieszkańców. Mocno trzymam kciuki za to
miejsce, bo chętnie tu zaglądam i mam nadzieję, że „Na Prostej” dalej będzie się rozwijać.

KALINA BABECKA

Lora Szafran
wokalistka

Mieszkam w Jabłonnie od ponad
dwudziestu lat i z przyjemnością
przyjęłam zaproszenie do występu tutaj. Jeśli ludzie chcą działać
artystycznie, to trzeba to promować i wspomagać. Zaśpiewałam
głównie piosenki z ostatniej płyty
– kompozycje Warsa, Szpilmana
i Wasowskiego. Są to utwory przed
i powojenne w jazzowej aranżacji.

Grzegorz Kubalski
członek zarządu Powiatu

Jeśli grupa ludzi ma być rzeczywistą wspólnotą, a nie przypadkowym zbiorem
osób, jej potrzeby nie mogą ograniczać się tylko do inwestycji. Równie ważne,
a z punktu widzenia budowania tożsamości nawet ważniejsze, są wszelkie działania z zakresu kultury. Dobrym przykładem takich działań jest Galeria Sztuki „Na Prostej”, która już trwale wpisała się w kulturalną mapę powiatu, a zorganizowane ostatnio przez nią Targi Sztuki i Designu były doskonałą okazją do
poznania dorobku lokalnych artystów.

Uczniowie PZSiPS poznają praktyczne zastosowania komputera, uczą się
jego obsługi oraz bezpiecznego korzystania z Internetu

W

ramach projektu „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” zorganizowano
dodatkowe zajęcia specjalistyczne
usprawniające deficytowe sfery rozwoju uczniów, zajęcia kształtujące
kompetencje kluczowe w zakresie
nauk matematyczno-przyrodniczych,

informatyki i języków obcych, a także zajęcia kształtujące właściwe postawy i umiejętności niezbędne na
rynku pracy. Doposażono także pracownię komputerową w nowoczesny
sprzęt oraz inne pomoce dydaktyczne. Odbywające się tam zajęcia uczą
praktycznego wykorzystania komputera, w tym obsługi podstawowych
programów. Objęci nimi są zarówno
uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum, jak i szkoły przysposabiającej do pracy. Stopień trudności zajęć
dostoswany jest do wieku i możliwości uczniów.
OPRAC. KB

POWIAT LEGIONOWSKI – KULTURALNIE I NA SPORTOWO
14.12 Last but not least – Wieczór
Amerykański, Poczytalnia Legionowo,
godz. 20.00
14.12 – Od Kofty... do Korcza
– koncert Michała Bajora,
sala koncertowa w Wieliszewie,
godz. 19.00
15.12 – Parkrun, Park w Jabłonnie,
godz. 9.00
15.12 – Jasełka z sercem na dłoni
w Serocku, CKiCz, ul. Pułtuska 35,
godz. 15.00 – 19.00
15.12 – Jabłonna Art Show, Galeria
Sztuki „Na Prostej”, ul. Prosta 2,
Jabłonna, godz. 18.00

16.12 – „Pałacowe spotkania z muzyką”
– koncert świąteczny zatytułowany
„Porwijmy Instrumenta – kolędy
i pastorałki”, Pałac w Jabłonnie,
godz. 13.00
16.12 – Pałacowy salon naukowy
– „Nowe życie starych leków – jak
leczyć znane choroby, znanymi lekami
w nieznany sposób”, Pałac w Jabłonnie,
godz. 14.30
16.12 – Kiermasz świąteczny w Poczytalni
Legionowo, godz. 12.00 – 17.00
16.12 – Wigilia Miejska w Legionowie,
ratusz, godz. 16.00 – 18.00

16.12 – XXIII Spotkanie Wigilijne
w Serocku, rynek miejski,
godz. 18.00
16.12 – Wigilia Gminna w Wieliszewie,
godz. 17.00 – 20.00
18–19.12 – Koncert Kolęd i kiermasz
bożonarodzeniowy Fundacji „Promień
Słońca”, Ratusz w Legionowie
22.12 – Parkrun, Park w Jabłonnie,
godz. 9.00
29.12 – Parkrun, Park w Jabłonnie,
godz. 9.00
31.12 – Sylwestrowy koncert wiedeński,
Ratusz Miejski w Legionowie,
godz. 21:30 – 23:00
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Bieg po wózek dla Mariusza
Prawie 6 tys. zł zebrali uczestnicy czwartego Biegu Charytatywnego „Wózek dla Mariusza”. W imprezie udział wzięło ponad 100 uczestników.

Mariusz Wronowski ma przyjaciół w całym powiecie legionowskim. Jego osoba jednoczy wszystkie na co dzień
konkurujące ze sobą środowiska biegaczy

C

zwarty Bieg Charytatywny „Wózek
dla Mariusza” wystartował spod legionowskiej Areny w niedzielę,
2 grudnia br. Wzięło w nim udział ponad 100 osób, które pokonały prowadzącą ulicami i chodnikami trasę 5 km. Część
uczestników skorzystała z bieżni stadionu
miejskiego.
Dzięki zaangażowaniu wielu osób i środowisk udało się zebrać kwotę prawie
6 tys. zł. Fundusze będą przeznaczone

na rehabilitację Mariusza Wronowskiego
oraz zakup profesjonalnego wózka, który
umożliwia ściganie się w imprezach sportowych na najwyższym poziomie.
Poza akcentem sportowym bieg „Wózek dla Mariusza” był również wydarzeniem towarzyskim – okazją do spotkania się w miłej atmosferze. Restauracja
Legionowska ufundowała uczestnikom
zupę pomidorową. Na deser jedzono ciepłe rogale. Również woda była w gratisie.

Ewa Pokojska

Niespodzianką, która zaskoczyła nawet
najbardziej zainteresowanych, okazała
się specjalnie z okazji imprezy stworzona książka, której bohaterami są Mariusz
Wronowski i Dominik Kubalski.
Mariusz Wronowski jest reprezentantem Powiatu Legionowskiego. Na koncie
sportowca są zwycięstwa m.in. w Maratonie Weneckim i Berlińskim. Bieg charytatywny „Wózek dla Mariusza” patronatem
MK
objął starosta Robert Wróbel.

Unihokej na MIMS
W ramach Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej na terenie
powiatu legionowskiego odbywają się zawody, które wyłonią naszych
reprezentantów na arenach wojewódzkich. Obecnie swoje turnieje
rozgrywają unihokeiści.

członkini grupy Bravehearts Legionowo
Bieg dla Mariusza to piękna inicjatywa. W tym roku brałam drugi raz udział
w tej charytatywnej imprezie i za rok na pewno też będę. Mimo mroźnego grudniowego dnia pod Areną zebrało się ponad 100 osób, reprezentujących wszystkie lokalne kluby sportowe, przyszły rodziny z dziećmi oraz przyjaciele. W tym
dniu nikt nie patrzył na czasy i wyniki, wszyscy przyszli tam w konkretnym celu, żeby wesprzeć Mariusza. Będąc na imprezie, chłonąc jej wspaniałą atmosferę, miałam wrażenie, że nie tylko o zbiórkę pieniędzy na nowy wózek chodziło.
Chcieliśmy mu pokazać, iż wspieramy go w chorobie i podziwiamy za pogodę
ducha oraz osiągnięcia sportowe.

Biegiem do Majki
strzelonych bramek, najbardziej cieszyli się zawodnicy ze Szkoły Podstawowej
w Józefowie. Ambitnie grająca drużyna
będzie reprezentowała Powiat Legionowski na kolejnym etapie. Wkrótce poznamy wyniki rywalizacji unihokeistów ze
szkół średnich.
Unihokej jest relatywnie mało znaną
w Polsce dyscypliną sportową. Przepisy
regulujące zasady gry wciąż ewoluują.
Coraz bliżej im do tych, które obowiązują
w hokeju na lodzie. Unihokej pojawił się
w Polsce w latach 90. Wtedy również zawitał do powiatu legionowskiego. Dzisiaj
właściwie każda działająca na naszym terenie szkoła prowadzi mniej lub bardziej
zaawansowane szkolenie unihokejowe.

W niedzielę, 9 grudnia br., koło południa blisko 180 zawodników
wystartowało w charytatywnym Biegu do Majki. Wydarzenie
zorganizowała Fundacja Ad Solis, a patronatem objął je starosta
Robert Wróbel.

MK

Drużyna z Józefowa nie była faworytem
turnieju w Legionowie, a jednak
zwyciężyła – dzięki zaangażowaniu
w walkę oraz dyscyplinie taktycznej

W

hali sportowej legionowskiej SP 1
odbył się turniej, w którym na
poziomie powiatowym zmierzyły się chłopięce drużyny reprezentujące szkoły podstawowe. Rywalizacja
odbywała się w systemie meczów „każdy z każdym”. Po niezwykle wyrównanej walce, kiedy okazało się, że o zwycięstwie w turnieju decyduje liczba

Zapewne tegoroczny Bieg do Majki nie będzie ostatnim. Sądząc po frekwencji
i wysokości zgromadzonych funduszy możemy spodziewać się kontynuacji

Aleksander Miętek

nauczyciel WF, trener drużyn unihokeja
reprezentujących Szkołę w Łajskach
Unihokej, ze względu na swoją wszechstronność, jest fantastyczną grą dla dzieci i młodzieży. Dzięki tej grze wyrabiamy dynamikę, koordynację, balans ciała.
Do tego dochodzi precyzja, bo władanie kijem nie jest łatwą sztuką. W planach
mamy zorganizowanie we współpracy z samorządami, na wzór Piłkarskiej Ligi Powiatu Legionowskiego, analogicznych rozgrywek w unihokeja. Dysponujemy już infrastrukturą pozwalającą na osiągnięcie poziomu profesjonalnego.
Czy projekt ruszy już od przyszłego roku, w dużej mierze zależy od przychylności m.in. Powiatu Legionowskiego.

O

koło 180 zawodników stawiło
się na starcie charytatywnego
Biegu do Majki. Uczestnicy pokonali 5 km trasy, która prowadziła
przez Lasy Jabłonowskie. Mimo niesprzyjającej aury – w dniu imprezy
intensywnie padał deszcz – humory
dopisywały. Zawodników rozgrzewała idea biegu. Dzięki zaangażowaniu
wielu osób i instytucji, wśród których
znalazł się Powiat Legionowski, udało się zebrać kwotę ponad 5 tys. zł.

Celem wydarzenia było zgromadzenie środków na leczenie 6-letniej
Mai. Dzięki zebranym podczas biegu funduszom będzie można sfinansować aż 52 dni rehabilitacji dziewczynki.
Maja w wieku 6 miesięcy zapadła
na dotąd nie zdiagnozowaną chorobę,
która powoduje uwstecznienie rozwoju. Intensywna rehabilitacja pozwala
dziewczynce robić duże postępy.
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