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Powiat rozpoczął budowę Centrum
Wspomagania Rozwoju Dziecka
Uroczystym wbiciem łopat rozpoczęto prace związane z modernizacją i rozbudową Powiatowego Zespołu
Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie, dzięki której powstanie Centrum Poradnictwa i Wczesnego
Wspomagania Rozwoju Dziecka. Na ten cel Powiat przeznaczy ponad 6 mln złotych.

Robert Wróbel
starosta legionowski

Budowa Centrum Poradnictwa
i Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka to zwieńczenie naszych
działań, mających na celu stworzenie miejsca, gdzie dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych
i osoby niepełnosprawne otrzymają kompleksową pomoc oraz opiekę.
Swoje miejsce znajdzie tam też Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna służąca wsparciem wszystkim
mieszkańcom powiatu. Od lat inwestujemy w rozwój kadry pedagogicznej i najnowocześniejsze metody terapeutyczne przy jednoczesnej
rozbudowie placówki. Zakończenie
prac budowalnych doprowadzi do
powstania wysokospecjalistycznego ośrodka, jednego z niewielu takich w kraju. Mamy aspiracje, aby
centrum, ze względu na możliwości
oraz poziom diagnostyki i kształcenia specjalnego, wyróżniało się także w skali europejskiej.

Pierwsze łopaty pod realizowaną przez Powiat dalszą rozbudowę Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie wbili (od lewej): starosta
Robert Wróbel, prezydent Legionowa Roman Smogorzewski, członek zarządu Powiatu Michał Kobrzyński, kierownik budowy Adam Bieżuński, dyrektor PZSiPS
Ewa Lewicka, wiceprezydent Legionowa Piotr Zadrożny i wicestarosta Jerzy Zaborowski

P

rzedstawiciele Powiatu, władz samorządowych z naszego terenu,
szkoły, wykonawcy inwestycji oraz
uczniowie chwycili za łopaty, oficjalnie rozpoczynając trzynastomiesięczny
okres rozbudowy PZSiPS. To jedna z największych inwestycji Powiatu, a jednocześnie kontynuacja działań mających na
celu poprawienie funkcjonalności obiektu, zagwarantowanie uczniom komfortu
i bezpieczeństwa oraz zapewnienie efektywnej realizacji programów edukacyjnych i terapeutycznych na najwyższym
poziomie.
Spotkanie występem wokalnym umilił
uczeń gimnazjum w PZSiPS wykonując
piosenkę z repertuaru Wojciecha Młynarskiego pt. „Róbmy swoje”. Powiat, jak
widać, swoje robi. I to bardzo dobrze. Będąc organem prowadzącym dla PZSiPS
od 1 września 2002 roku, sukcesywnie

odpowiada na pojawiające się potrzeby
placówki.

Inwestycja na lata

Kluczowe dla szkoły inwestycje zaczęto realizować od 2014 roku. Plan rozbudowy i modernizacji PZSiPS to ogromne
przedsięwzięcie, które podzielono na trzy
etapy. Pierwszy zakończono w 2016 roku.
W maju 2015 r. rozpoczęto prace w ramach pierwszego etapu. Ich zakres obejmował rozbudowę istniejącego budynku
szkoły o łącznik korytarzowy, cztery pomieszczenia dydaktyczne (obecnie są to
sale przedszkolne do prowadzenia specjalistycznych terapii), dwie wentylatornie,
pomieszczenia administracyjne, gospodarcze i sanitariaty. Powierzchnia uzyskana dzięki rozbudowie to łącznie ok. 600
m2. Ponadto przeprowadzono termomodernizację istniejącego budynku wraz

z salą gimnastyczną i zapleczem sportowym. Istniejący budynek szkoły został
także dostosowany do aktualnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych.
Dodatkowo powstały nowe miejsca parkingowe oraz plac zabaw przystosowany
dla dzieci niepełnosprawnych.
Wartość prac zrealizowanych w pierwszym etapie to ok. 5 mln zł. Dodatkowo
w lutym 2016 r. za kwotę 67.000 zł przeprowadzono remont sali gimnastycznej,
zaplecza sportowego i szatni z likwidacją
boksów szatniowych i montażem szafek
ubraniowych dla dzieci.

Unikatowy projekt

Powiat Legionowski jest w trakcie realizacji drugiego etapu prac w PZSiPS,
w ramach którego dobuduje do budynku szkoły dwupiętrowe skrzydło o powierzchni 1140 m². Inwestycja pociągnie

za sobą reorganizację lokalową w placówce. Na parter nowego obiektu przeniesie
się przedszkole przeznaczone dla dzieci o różnym stopniu upośledzenia, a dobudowana dwa lata temu część z salami do zajęć twórczych i ćwiczeń posłuży
uczniom szkoły. Pierwsze piętro zajmie
ośrodek wczesnego wspierania rozwoju
dzieci z salami do ćwiczeń i gabinetami
terapeutycznymi, a na drugim poziomie
nowe gabinety terapeutyczne oraz pokoje administracyjne zajmie 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.

W dalszej perspektywie powstaną ogród
sensoryczny oraz boisko, które zapewnią
podopiecznym placówki bezpieczną i ciekawą aktywność na świeżym powietrzu.
Prace nad drugim etapem zostały rozłożone na 2 lata. Nowopowstały kompleks będzie tworzył Centrum Poradnictwa i Wczesnego Wspomagania Rozwoju
Dziecka, w skład którego wejdą przedszkole, szkoła podstawowa, szkoła przysposabiająca do pracy, ośrodek wczesnego wspierania rozwoju dzieci oraz
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna.
Inwestycje od czterech lat realizowane
w PZSiPS mają na celu nie tylko stworzenie miejsca, gdzie niepełnosprawne dzieci i młodzież będą mogły uczyć się w komfortowych warunkach oraz objęte zostaną
nowoczesnymi formami terapii. Docelowo
chodzi o skupienie pod jednym adresem
podmiotów, których udział jest niezbędny
w procesie diagnostyki, edukacji i terapii.
To podopiecznym zapewni zintegrowaną
i kompleksową opiekę na najwyższym poziomie oraz wyróżni to miejsce na mapie
kraju, a być może i kontynentu.
KALINA BABECKA
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Pożegnaliśmy kpt. Bronisławę
Romanowską-Mazur ps. „Sosna”
Kpt. Bronisława Romanowska-Mazur ps. „Sosna” odeszła na
wieczną wartę. Kombatantkę i działaczkę społeczną pożegnał
Powiat Legionowski reprezentowany podczas uroczystości
pogrzebowych przez starostę Roberta Wróbla.

P

ogrzebowa Msza św., podczas której za duszę zmarłej kpt. Bronisławy Romanowskiej-Mazur ps. „Sosna” modliła się rodzina i najbliżsi wraz
z przedstawicielami sejmu, samorządów, organizacji kombatanckich, Związku Harcerstwa Polskiego, szkół oraz
wielu innych instytucji, została odprawiona w legionowskim kościele parafii
Matki Bożej Fatimskiej. Pożegnaliśmy
Wielkiego Człowieka. Pustki powstałej
po odejściu Pani Bronisławy wydaje się
nic nie jest w stanie zapełnić.
Kpt. Bronisława Romanowska-Mazur
ps. „Sosna” od najmłodszych lat aż do
śmierci angażowała się w działalność na
rzecz Polski, a także swojej Małej Ojczyzny. Naturalną koleją rzeczy było więc
nawiązanie przez nią współpracy z Powiatem Legionowskim od momentu jego powołania. Również na tym poziomie
samorządu lokalnego Pani Bronisława
zabiegała o realizację zadań, które przed

sobą postawiła. Wśród nich należy wyróżnić upamiętnienie walki legionowskich struktur Armii Krajowej i Szarych
Szeregów o niepodległość Polski. Ukoronowaniem tej współpracy było wyróżnienie kpt. Bronisławy Romanowskiej-Mazur po raz pierwszy przyznanym
tytułem Honorowej Obywatelki Powiatu Legionowskiego.
Jednym z projektów Powiatu Legionowskiego realizowanych razem z Panią
Bronisławą, jako prezes legionowskiego koła Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, było stworzenie ponad 140-kilometrowego Turystycznego
Szlaku Patriotycznego Polski Walczącej.
Na jego trasie znajduje się ponad 100
miejsc pamięci narodowej. Opis wydarzeń związanych z tymi lokalizacjami
był ściśle konsultowany ze środowiskami kombatanckimi. Gdyby nie pomoc
Pani Bronisławy, projekt nie osiągnąłby
swoich celów.

Podczas 38. sesji Rady Powiatu w Legionowie Bronisława Romanowska-Mazur została wyróżniona, jako pierwszy
człowiek w historii, tytułem Honorowy Obywatel Powiatu Legionowskiego

Kpt. Bronisława Romanowska-Mazur została uhonorowana wieloma odznaczeniami, wśród których znalazły się m.in.:
Warszawski Krzyż Powstańczy, Krzyż Armii Krajowej, Złoty Krzyż Zasługi ZHP

Kolejnym owocem współpracy Powiatu Legionowskiego z Bronisławą Romanowską-Mazur był udział samorządu w wydaniu w 2010 r. jej trudnego do
przecenienia z punktu widzenia historii
dzieła „Czas próby”. Publikacja nazywana jest „historią legionowskich Kolumbów”. To hołd złożony tym, którzy poświęcali swoje życie – a wielu wśród nich
je straciło – idei odzyskania niepodległości przez okupowaną Polskę. Publikacja
zawiera wiele unikatowych materiałów.
Koniecznie trzeba wspomnieć o konkursie, dzięki któremu spełniło się marzenie Pani Bronisławy, aby postawy
patriotyczne oraz pamięć o bohaterach
zaszczepić w najmłodszych pokoleniach
Polaków. W br. odbyła się już 9. edycja
powiatowego Konkursu Wiedzy o Polskim Państwie Podziemnym, Armii
Krajowej i Szarych Szeregach. Bierze
w nim udział ogromna rzesza uczniów
szkół podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych/średnich z terenu
całego powiatu legionowskiego.
Powiat Legionowski zawsze mógł
liczyć na serdeczną pomoc Pani

Bronisławy – jej wiedzę i zaangażowanie. Podczas organizowanych rokrocznie spotkań ze środowiskami
kombatanckimi uczestniczyła ona
w konsultacjach zgłaszając potrzeby
wszystkich grup seniorskich. Również Powiatowy Dzień Weterana nie
mógł się odbyć bez wsparcia ze strony Pani Bronisławy. Jej udział uświetniał właściwie wszystkie najważniejsze uroczystości patriotyczne na
terenie powiatu legionowskiego. Była ona również wierną uczestniczką organizowanych przez starostwo
spotkań integrujących środowiska
kombatanckie. Ich członkowie, dzięki wydarzeniom inicjowanym przez
legionowskie samorządy, spotykają
się co roku kilkukrotnie – m.in. z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Wielkiej Nocy.
Z powodu śmierci Bronisławy Romanowskiej-Mazur, łącząc się w bólu,
składamy Rodzinie oraz najbliższym
kondolencje i wyrazy współczucia.
MARIUSZ KRASZEWSKI

Jako samorządowcy, ale również mieszkańcy powiatu legionowskiego, musimy dołożyć wszelkich starań, aby dzieło życia kpt. Bronisławy Romanowskiej-Mazur nadal wydawało owoce. Nasza bohaterka
była heroicznie zaangażowana w zachowywanie pamięci o koleżankach i kolegach, którzy w „czasie próby” stanęli na wysokości zadania walcząc o wolność Polski, niejednokrotnie przy tym składając
ofiarę najwyższą – swoje życie. Chcę z całą mocą podkreślić, że Pani Bronisława konsekwentnie służąc innym pozostawała osobą niezwykle skromną. Tę pokorę w niesamowity sposób łączyła jednak
ze skutecznością, energią, uporem… Taką ją zapamiętamy my, samorządowcy Powiatu Legionowskiego, jako osobę niezwykle empatyczną, ciepłą, ale zarazem bardzo konkretną, gdy rzecz dotyczyła
wartości uznawanych przez nią za najważniejsze – Boga, Honoru
i miłości do Ojczyzny.

W 2014 roku kpt. Bronisława Romanowska-Mazur uczestniczyła w uroczystościach otwarcia stworzonego przez Powiat
Legionowski Turystycznego Szlaku Patriotycznego Polski Walczącej

Robert Wróbel
Starosta Legionowski

inwestycje
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Konsultują przebudowę DW 631

O szczegółach przebudowy drogi wojewódzkiej 631, na odcinku od ronda w Zegrzu Południowym do granicy gminy Nieporęt, starosta Robert Wróbel
oraz wójt gminy Nieporęt Sławomir Maciej Mazur rozmawiali podczas spotkania z przedstawicielami Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich.

Z

arząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie jest w trakcie przygotowań
do przebudowy drogi wojewódzkiej nr 631 na odcinku od skrzyżowania
z drogą krajową nr 61 (rondo w Zegrzu
Południowym) do skrzyżowania z drogą
wojewódzką nr 634 (Ząbki). Z przedstawionych planów wynikało, że DW 631, na
odcinku przebiegającym przez teren powiatu legionowskiego, pozostanie drogą
jednojezdniową z dwoma pasami. Biorąc
pod uwagę korki tworzące się w tym miejscu i potrzebę zwiększenia przepustowości drogi, starosta Robert Wróbel i wójt
gminy Nieporęt Sławomir Maciej Mazur
wzięli udział w posiedzeniu Zarządu Województwa, wnioskując o skorygowanie
zaproponowanych rozwiązań projektowych. Zasugerowano zmianę przekroju

poprzecznego drogi poprzez budowę
dwóch jezdni dwupasmowych do skrzyżowania z ul. Wczasową (4303W), a na
dalszym odcinku zastosowanie przekroju
jednojezdniowego trzypasmowego (2+1).
9 maja br. w nieporęckim ratuszu starosta i wójt Mazur spotkali się z przedstawicielami zarządcy drogi wojewódzkiej 631
oraz biura projektowego, które opracowuje dokumentację techniczną inwestycji
w celu omówienia szczegółów geometrii
planowanej drogi w zakresie jej dostępności dla przyległych nieruchomości. Podjęto także dyskusję dotyczącą lokalizacji
i przebiegu dróg serwisowych, ścieżek rowerowych oraz chodników.
KALINA BABECKA

Robert Wróbel
starosta legionowski

Powiat i gmina Nieporęt uczestniczą w konsultacjach dotyczących przebudowy drogi krajowej 631, wskazując rozwiązania
optymalne, spełniające oczekiwania i potrzeby mieszkańców

Aktywnie uczestniczymy w procesie planowania rozbudowy drogi wojewódzkiej 631 na odcinku przebiegającym przez powiat legionowski. W trakcie spotkań z przedstawicielami Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich i wykonawcami przekazujemy nasze uwagi i sugestie, proponując rozwiązania, które
zapewnią mieszkańcom i użytkownikom zmodernizowanej drogi bezpieczeństwo i komfort.

Chodnik w Chotomowie

Bezpieczne przejścia dla pieszych

Powiat Legionowski planuje budowę chodnika przy ul. Kordeckiego
w Chotomowie. Nowa inwestycja ma zwiększyć bezpieczeństwo
mieszkańców korzystających ze zlokalizowanego tam przystanku
autobusowego.

Powiat Legionowski konsekwentnie inwestuje w bezpieczeństwo mieszkańców. W tym roku
zaplanował przebudowę 12 przejść dla pieszych, gdzie zostaną zastosowane skuteczne rozwiązania
poprawiające widoczność przechodniów.

Powiatowa droga 1820W na odcinku ul. Kordeckiego w Chotomowie
jest ruchliwą arterią wymagającą nowej inwestycji w postaci chodnika

N

a ul. Kordeckiego w Chotomowie, pomiędzy skrzyżowaniami
z Leszczynową i Kasztanową został umiejscowiony przystanek autobusowy, z którego korzystają mieszkańcy dwóch osiedli. Dostęp do niego
jest utrudniony, ponieważ na tym odcinku jezdnia ma chodnik tylko po
stronie przeciwnej. Autobusem dojeżdżają m.in. dzieci i młodzież szkolna.
Powiat Legionowski planuje budowę 140-metrowego chodnika, który

rozwiąże problem. Zarząd Powiatu Legionowskiego podjął uchwałę dotyczącą przetargu na wykonanie dokumentacji projektowej dla
tej inwestycji. Wykonawcę zadania
najprawdopodobniej poznamy po
4 czerwca br. W tym dniu nastąpi
otwarcie ofert.
MK

Grzegorz Kubalski

członek zarządu Powiatu Legionowskiego
Zadaniem władz samorządowych jest wsłuchiwanie się w głos mieszkańców.
Czasami względnie niewielka inwestycja zaspokaja ważne lokalne potrzeby. Taki właśnie charakter ma przygotowywana obecnie do realizacji budowa odcinka chodnika wzdłuż ul. Kordeckiego w Chotomowie.

Przebudowa przejść dla pieszych to kolejna inwestycja Powiatu zorientowana na poprawę bezpieczeństwa
mieszkańców

W

tym roku Powiat Legionowski
przebuduje 8 przejść dla pieszych, które po modernizacji
będą aktywnie reagowały na zbliżających się przechodniów. Dodatkowo
4 „zebry” zostaną wyposażone w biało-czerwoną, grubą nakładkę. Trwają
właśnie prace związane z przygotowaniem postępowania przetargowego na
wykonanie tego zadania.
Aktywne przejścia dla pieszych reagują na zbliżanie się osoby chcącej
przejść na drugą stronę jezdni, ostrzegając o tym fakcie nadjeżdżających
kierowców. Nad znakiem drogowym

informującym o „zebrze” uaktywnia
się pulsujące, pomarańczowe światło. Ponadto takie przejście wyposażone jest w zapalające się czasowo ledowe lampy, wbudowane wzdłuż niego
w jezdnię. Niektóre obiekty będą dodatkowo doświetlone umieszczonymi bezpośrednio nad nimi latarniami.
Wszystkie przejścia będą przebudowane w technologii grubowarstwowej.
Pasy będą miały kolor biały na czerwonym tle.
Aktywne przejścia dla pieszych
Powiat Legionowski wybuduje
w okolicach szkół i obiektów często

odwiedzanych przez mieszkańców:
w Wólce Radzymińskiej (przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym), w Izabelinie (przy szkole podstawowej), dwa
w Legionowie (przy ul. Parkowej i naprzeciwko poczty przy ul. Jagiellońskiej), dwa w Chotomowie (przy szkołach podstawowych), w Białobrzegach
(przy osiedlu i pętli autobusowej) oraz
w Beniaminowie (przy GOK). Pozostałe przejścia będą zlokalizowane przy
szkołach w Wieliszewie, Łajskach, Olszewnicy Starej i Legionowie (pomiędzy DPS „Kombatant” i SP nr 2).
MK
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Powiat wybuduje chodnik w Komornicy
Powiat Legionowski we współpracy z Gminą Wieliszew planuje budowę ponad kilometrowego odcinka
chodnika w Komornicy. W ramach inwestycji powstanie również oświetlenie uliczne.

Anna Gajewska
członek zarządu Powiatu

Radni Powiatu Legionowskiego za zasadne uznają wszelkie inicjatywy mające na celu podniesienie bezpieczeństwa, a taką jest plan budowy chodnika na
szczególnie niebezpiecznym dla pieszych odcinku drogi łączącej Komornicę
z Wieliszewem. Mała szerokość jezdni w połączeniu z brakiem pobocza stwarzają duże zagrożenie. Dzięki inwestycji Powiatu Legionowskiego ruch na przebudowywanym odcinku będzie odbywał się bezkolizyjnie dla pieszych i kierowców.

P
Budowa chodnika w Komornicy zapewni pieszym bezpieczeństwo ułatwiając przemieszczanie się w wzdłuż jezdni

Nowe horyzonty aktywnej integracji
Od połowy marca Powiatowe Centrum Integracji Społecznej w Legionowie realizuje kolejny projekt, mający na celu
pomoc uczestnikom w powrocie do życia społecznego i zawodowego. Przedsięwzięcie dofinansowało Ministerstwo
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej kwotą prawie 100 tys. złotych.

owiat Legionowski wystąpił o pozwolenie na budowę chodnika w Komornicy. Kolejnym etapem będzie
wyłonienie wykonawcy w wyniku postępowania przetargowego. Wtedy poznamy
również budżet inwestycji. W kosztach będzie miała udział także Gmina Wieliszew.
Długość planowanego odcinka wynosi ponad 1,17 km. Chodnik zostanie wybudowany z betonu asfaltowego o grubości 4 cm. Projekt zakłada położenie go na
podbudowie z kruszywa o grubości 20

cm. Chodnik będzie miał betonowe obrzeże. W ramach inwestycji Powiat wybuduje również zjazdy na posesje, oświetlenie
uliczne, odwodnienie liniowe oraz położy
rury drenarskie. Zjazdy będą miały szerokość min. 4,5 m. Powstaną z kostki betonowej o grubości 8 cm w kolorze czerwonym.
Obecnie na odcinku, gdzie powstanie
nowy chodnik, istnieją utwardzone pobocza.
MK

Szczęśliwa trzynastka dla Powiatu
Powiat Legionowski znalazł się na wysokim, 13. miejscu w Rankingu
Finansów Samorządu Terytorialnego w Polsce, który zaprezentowano
podczas IV Europejskiego Kongresu Samorządowego w Krakowie.
W zestawieniu uwzględniono 314 powiatów.

Cieszący się ogromnym powodzeniem bar „RaBarBar”, znajdujący się w budynku Starostwa Powiatowego w Legionowie,
jest doskonałym przykładem skuteczności działań podejmowanych przez Powiatowe Centrum Integracji Społecznej

P

rojekt „Nowe horyzonty aktywnej
integracji w środowisku lokalnymanimacja, edukacja, aktywizacja
na rzecz zmniejszenia wykluczenia społecznego” został opracowany, aby zwiększyć efektywność i skuteczność działań
CIS w zakresie włączenia i wzmacniania
uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym z terenu powiatu legionowskiego. Propozycja zgłoszona przez CIS,
jako jedyna z terenu Mazowsza, znalazła się wśród szesnastu najlepszych, które MRPiPS zdecydowało się współfinansować.
Dotychczasowe doświadczenia CIS pokazują potrzebę sięgania po nowe narzędzia wsparcia, dlatego w projekcie, poza
stałym i sprawdzonym katalogiem działań, zaproponowano wprowadzenie nowych aktywności – treningów interpersonalnych i intrapersonalnych mających na
celu pobudzenie rozwoju osobistego oraz
kompetencji i umiejętności społecznych.

Ta forma wsparcia pomaga uczestnikom
uwierzyć, że są w stanie sprostać oczekiwaniom społecznym i standardom wymagającego rynku pracy.
W swoich działaniach Centrum Integracji Społecznej konsekwentnie wdraża
zasadę współpracy międzysektorowej,
dlatego projekt jest realizowany w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy (sektor publiczny), Powiatową Izbą

Gospodarczą (sektor biznesowy) oraz
Mazowiecką Federacją Rozwoju Ekonomii Społecznej (sektor pozarządowy).
Rekrutacja do uczestnictwa w zajęciach reintegracyjnych w CIS wciąż trwa.
Zapraszamy!
OPRAC. KB

Dorota Wróbel-Górecka

Dyrektor Powiatowego Centrum Integracji
Społecznej w Legionowie
Projekt to jedna z wielu inicjatyw obecnie realizowanych. Osobom, które chcą powrócić na rynek pracy oferujemy szereg działań aktywizujących, w tym wsparcie psychologiczne, prawne, terapeutyczne, coaching, spotkania rodzinne, a nawet pomoc w leczeniu. Aby wzmocnić kompetencje zawodowe uczestników CIS,
oferujemy doradztwo zawodowe, kursy zawodowe, praktyki u lokalnych pracodawców, czy też naukę i doskonalenie zawodu w naszych własnych warsztatach
zawodowych: opiekuńczym, gastronomicznym, gospodarczym i remontowym.

Fot. Freepik.com

W

poprzednim wydaniu „Kuriera” informowaliśmy, że
w plebiscycie Legionowo
zajęło pierwsze miejsce w kategorii gmin miejskich. W zestawieniu
świetnie wypadł także Powiat Legionowski, który uplasował się na 13.
pozycji w kategorii powiatów ziemskich oraz pozostałe gminy wchodzące w jego skład. Wśród 1559
gmin wiejskich Jabłonna znalazła
się na 37. miejscu, Nieporęt na 64.
miejscu, a Wieliszew na 153. miejscu. Na 616 gmin miejsko-wiejskich
Serock zajął 78. miejsce.
Ranking został przygotowany przez
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie oraz Fundację Instytut Studiów
Wschodnich. Kondycję finansową jednostek, ich gospodarność oraz sposób zarządzania i dysponowania finansami oceniano biorąc pod uwagę

wskaźniki ekonomiczne za 2016 rok,
a konkretnie udział dochodów własnych w dochodach ogółem, relację
nadwyżki operacyjnej do dochodów
ogółem, udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem, obciążenie
wydatków bieżących wydatkami na
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, udział środków europejskich
w wydatkach ogółem, relację zobowiązań do dochodów ogółem oraz udział
podatku dochodowego od osób fizycznych w dochodach bieżących.
KB

KONKURS NA NABÓR WNIOSKÓW W LGDZZ
Lokalna Grupa Działania Zalew Zegrzyński informuje, że od 18 czerwca
od godz. 9.00 do 2 lipca 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”
objętego PROW na lata 2014-2020 oraz w ramach Priorytetu 4 PO
„Rybactwo i Morze”.
Wsparcie mogą uzyskać przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą
(25 tys. zł bez potrzeby zatrudniania pracowników) oraz osoby zamierzające
otworzyć działalność gospodarczą (w formie premii w wysokości 50 tys. zł).
Doradztwo w zakresie wdrażanych programów jest świadczone
w Biurze Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński,
ul. Gen. Wł. Sikorskiego 11, pok. 413
oraz pod numerem telefonu (22) 76 40 413.
Więcej informacji znajdą Państwo na stronie www.lgdzz.pl

„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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Partnerstwo na rzecz rozwoju

O potrzebach społecznych, możliwościach gospodarczych i nawiązywaniu współpracy dyskutowali uczestnicy konferencji
„Partnerstwo lokalne na rzecz ożywienia gospodarczego w powiecie legionowskim”, która odbyła się 11 maja w Jachrance.

T

o pierwsze z pięciu zaplanowanych spotkań mających na
celu zainicjowanie oraz rozwój współpracy pomiędzy lokalnymi przedsiębiorcami, organizacjami

pozarządowymi i instytucjami publicznymi. - W ramach partnerstwa lokalnego każdy podmiot, bez względu na
to który sektor reprezentuje, odgrywa ważną rolę w tworzeniu warunków

zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego powiatu. Podmioty ekonomii społecznej, takie jak nasze Powiatowe Centrum Integracji Społecznej,
realizują zadanie przygotowywania

nowych pracowników do wejścia na lokalny rynek pracy i zasilenia naszych
pracodawców – wyjaśnia dyrektor PCIS
Dorota Wróbel-Górecka.
– W powiece legionowskim partnerstwo pomiędzy instytucjami, organizacjami pozarządowymi i podmiotami prywatnymi istnieje już od dawna. W trakcie
warsztatów, będących częścią konferencji, uczestnicy pracowali nad konkretnymi
rozwiązaniami, których wdrożenie przyczyni się do powstania nowych miejsc

pracy w powiecie legionowskim oraz będzie siłą napędową dla kolejnych, wspólnych działań – tłumaczy starosta Robert
Wróbel.
Konferencję, której patronował Starosta Legionowski, zorganizował Powiatowy Urząd Pracy w Legionowie. Następne
spotkanie w ramach tej inicjatywy już 27
czerwca w Wieliszewie. Zapraszamy.
KALINA BABECKA

Elżbieta Szczepańska

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy
w Legionowie
Założeniem przedsięwzięcia jest między innymi diagnoza potrzeb społeczno-gospodarczych we wszystkich sektorach działających na terenie powiatu i wypracowanie konkretnych projektów, które będziemy realizować w ramach tworzonego partnerstwa lokalnego. W spotkaniu udział wzięli m.in. reprezentanci
jednostek samorządu terytorialnego, edukacji, pomocy społecznej, opieki zdrowotnej, kultury, przedsiębiorcy, lokalne firmy oraz organizacje pozarządowe,
działające na rzecz społeczności lokalnej. Dlatego jestem głęboko przekonana, że ta współpraca międzysektorowa zaowocuje działaniami, z których skorzystają nie tylko lokalne podmioty, instytucje i organizacje, ale również mieszkańcy naszego powiatu.

Propozycje konkretnych działań, mających na celu zbudowanie partnerstwa lokalnego na naszym terenie, to efekt pracy
uczestników konferencji

Popołudnie w zaczarowanym ogrodzie

Strażackie świętowanie

Integracyjny plener malarski „Chodź, pomaluj mój świat” jest stałym punktem w programie obchodów
Dni Osób Niepełnosprawnych Miasta Legionowo i Powiatu Legionowskiego. W tym roku uczestnicy
malowali swoje wyobrażenia o zaczarowanym ogrodzie.

Strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
w Legionowie oraz druhny i druhowie Ochotniczych Straży Pożarnych
z naszego regionu, jak co roku w maju, obchodzili swoje święto.
Powiatowy Dzień Strażaka to doskonała okazja do podsumowań,
podziękowań i wyróżnień.

A

by zrealizować temat przewodni
pleneru, trudno o lepszą lokalizację niż ogród Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie. Za
pędzle chwycili podopieczni Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych
w Legionowie, Warsztatu Terapii Zajęciowej św. Rity w Legionowie, Warsztatu Terapii Zajęciowej OPS, Zespołu Szkół w Łajskach, Koła Pomocy Dzieciom Specjalnej
Troski TPD i Środowiskowego Domu Samopomocy z Serocka. We wspólnym malowaniu wzięło udział 36 osób, którym
towarzyszyli wolontariusze i bliscy. Powstało kilkanaście zaczarowanych obrazów, które szersza publiczność będzie
miała okazję podziwiać przechadzając
się ul. Jagiellońską na wysokości numerów 69 i 71 – prace zawisną na ogrodzeniach PZSiPS oraz DPS „Kombatant”. - Dni
Osób Niepełnosprawnych są okazją, dla
nas organizatorów i dla mieszkańców powiatu, do okazania szacunku wszystkim
osobom niepełnosprawnym. Czynimy to
między innymi poprzez organizowanie
im przestrzeni do twórczej realizacji, za
pośrednictwem której osoby niepełnosprawne akcentują swoją obecność w społeczeństwie i wyrażają chęć uczestniczenia w wydarzeniach kulturalnych. Przed
nami kolejne wydarzenia w ramach obchodów Dni Osób Niepełnosprawnych 8 czerwca zaprosimy podopiecznych na
Dzień w Muzeum Historycznym, a 1 lipca na Muzealne Warsztaty Integracyjne –
wyjaśnia Jerzy Jastrzębski, prezes Fundacji „Promień słońca”.
Kierownikiem artystycznym wydarzenia była malarka Barbara Retmaniak, organizatorka warsztatów
plastycznych przygotowujących uczestników do udziału w plenerze. Artystom

Przepis na arcydzieło malarskie to piękna pogoda, przyjazna atmosfera
i przypływ weny twórczej. Uczestnicy pleneru mogli także liczyć na pomoc
wolontariuszy i najbliższych

i wolontariuszom czas umilał znany legionowski tenor Marek Pawłowicz.
Plener zorganizowali Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i MOK Legionowo

przy współpracy pozostałych organizatorów VII Dni Osób Niepełnosprawnych Miasta Legionowo i Powiatu Legionowskiego.
KB

Strażacy od lat cieszą się największym szacunkiem i zaufaniem
społecznym. Obchody ich święta to okazja do wręczenia awansów,
nagród i wyróżnień

U

Wszyscy uczestnicy pleneru otrzymali pamiątkowe dyplomy i gratulacje od
członka zarządu powiatu Michała Kobrzyńskiego (w środku)

roczystości zainaugurowano
Mszą św. w intencji strażaków,
z udziałem pocztów sztandarowych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu, którą odprawiono w kościele pw. Józefa
Oblubieńca NMP w Legionowie. Następnie pododdziały przemaszerowały pod siedzibę Komendy Powiatowej
Państwowej Straży Pożarnej przy ul.
Mickiewicza, gdzie odbył się uroczysty apel z udziałem przedstawicieli
Mazowieckiej Komendy Wojewódzkiej PSP, Województwa Mazowieckiego, władz samorządowych, Wojska
i Policji. W trakcie uroczystości strażakom wręczono akty mianowania
na wyższe stopnie, medale za zasługi

dla pożarnictwa, odznaki „Wzorowego Strażaka” oraz nagrody Starosty
Legionowskiego i Prezydenta Miasta
Legionowo za pełną gotowość do niesienia pomocy, niezłomność, konsekwencję i godny naśladowania upór
w działaniu.
Z ramienia Powiatu Legionowskiego w uroczystościach wziął udział wicestarosta Jerzy Zaborowski, który
w imieniu Zarządu Powiatu oraz lokalnej społeczności życzył strażakom
i ochotnikom wytrwałości oraz pomyślności w codziennej służbie, a także podziękował za ich pracę i ofiarność.
Obchody zakończyła parada samochodów pożarniczych ulicami miasta.
KB
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Wojciechowe świętowanie
Wojciechowe świętowanie w Serocku otworzyło tegoroczny sezon plenerowych imprez
w gminach.

Artur Borkowski

sekretarz Powiatu Legionowskiego
W maju Serock obchodzi święto swojego patrona – Świętego Wojciecha. Festyn
na rynku jest podsumowaniem cyklu imprez kulturalnych i sportowych, które
odbywały się przez cały miesiąc. Cieszymy się, że mieszkańcy, a także goszczący w mieście turyści, mogą spotkać się i razem bawić. W tym roku obchodzimy 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości i z tej okazji na rynku
można obejrzeć wystawę historyczną, która prezentuje sylwetki mieszkańców
zasłużonych w walce o wolność.

Monika Kotulska
mieszkanka Serocka

Przyszłam wcześniej na występy dzieci, bo lubię oglądać młode talenty. Nie wiem, czy doczekam do występu gwiazdy, ale pochodzę, zobaczę co na stoiskach, spotkam kogoś znajomego. Mieszkańcy czekają na trochę
rozrywki i chętnie przychodzą, by uczestniczyć w takich
wydarzeniach.

Katarzyna Zemło

Stoiska Powiatu Legionowskiego nie mogło zabraknąć w Serocku. Zapraszamy do odwiedzenia nas podczas kolejnych
imprez gminnych. W tym roku przygotowaliśmy nowe pytania konkursowe i nowe, fantastyczne nagrody.
Wypatrujcie nas i weźcie udział w zabawie

N

iesprzyjająca aura nie wystraszyła
mieszkańców, którzy licznie przybyli na serocki rynek. Festyn obfitował w atrakcje dla małych i dużych.
Tradycyjnie też obecne było stoisko

Powiatu Legionowskiego, w którym zorganizowano konkurs wiedzy o regionie.
Finałowy koncert zagrał zespół Enej.
Emocje po imprezie jeszcze nie opadły, a przed nami już kolejne święta gmin.

mieszkanka Warszawy

Często przyjeżdżamy do Serocka z rodziną, by odpocząć
od zgiełku miasta. Nawet nie wiedziałam, że trafimy na
taką imprezę. To miła niespodzianka. Szkoda, że pogoda nie dopisała, ale z drugiej strony to dobrze. Nie ma
tłumów. Zamiast siedzieć na plaży widzimy jak się bawią serocczanie i możemy w tej zabawie uczestniczyć.

2 czerwca zapraszamy do Wieliszewa,
tydzień później do Nieporętu, a 16-17
czerwca bawimy się na Dniach Legionowa. Powiat Legionowski patronuje każdemu z tych wydarzeń.
KB/AMZ

Teresa Chęcińska
mieszkanka Poznania

40 lat temu wyjechałam z Serocka, ale ciągle tu wracam
i staram się być na wszystkich imprezach miejskich, bo
są one bardzo mieszkańcom potrzebne. Z reguły jestem
bardzo zadowolona. Zawsze jest wspaniale, takie okoliczności cieszą zarówno miejscowych, jak i turystów. Gdyby było pogodniej, frekwencja byłaby na pewno większa.

Pamięci legionowskich żołnierzy
Ogólnopolska Rodzina Kościuszkowców w dniach 21-22 maja br. zorganizowała obchody
100-lecia odzyskania niepodległości, 100. rocznicy stacjonowania Wojska Polskiego
w Legionowie oraz 75-lecia powstania 1. Dywizji Piechoty im. T. Kościuszki.

Zasłużona dla Serocka
Podczas uroczystej sesji Rady Miasta i Gminy Serock Medalem za Zasługi
dla Miasta i Gminy Serock wyróżniono Annę Gajewską.

U

roczystą sesję zwołano z okazji
przypadającej w tym roku 100.
rocznicy odzyskania przez Polskę
niepodległości. W jej trakcie przyznano
medale dla zasłużonych mieszkańców
gminy. Nagrodzono osiem osób, w tym
Annę Gajewską – członka zarządu Powiatu Legionowskiego.
Swój wybór radni uzasadnili wieloletnim zaangażowaniem Anny Gajewskiej w projekty integrujące mieszkańców i podtrzymanie wielowiekowych
polskich tradycji. Laureatka jest między
innymi organizatorką przedsięwzięć,
które na stałe wpisały się w kalendarz

W trakcie uroczystego otwarcia Parku Kościuszkowców na osiedlu Piaski
nie mogło zabraknąć przedstawicieli wojska

i harcerze. Powiat Legionowski reprezentował wicestarosta Jerzy Zaborowski.
Uroczystości uświetniła prezentacja historyczna w wykonaniu grupy rekonstrukcyjnej, nawiązująca do walki
1. Dywizji Piechoty im. T. Kościuszki
podczas II wojny światowej.
MK

Na terenie parku
odsłonięto obelisk
upamiętniający
1. Dywizję Piechoty
im. T. Kościuszki,
która walczyła
w pobliżu Legionowa
jesienią 1944 r.
a w latach 19452011 stacjonowała
w mieście

KALINA BABECKA

Jerzy Zaborowski
wicestarosta legionowski

Wojsko Polskie jest obecne na terenie Legionowa od początku istnienia miasta i bez tych jednostek
wyglądałoby ono dziś zupełnie inaczej. Garnizon miał silny wpływ na
kształtowanie się naszego regionu, determinując wiele obszarów
jego istnienia. Dlatego do ważnych
zadań samorządu i lokalnych organizacji pozarządowych należy
upamiętnienie tego okresu. Bez
mądrej i wyważonej polityki historycznej trudno wyobrazić sobie
dalszy, tak dynamiczny rozwój naszych wspólnot.

Fot. UMiG w Serocku

N

ajważniejszym punktem obchodów było otwarcie w Parku Kościuszkowców alei poświęconej wszystkim 32 jednostkom Wojska
Polskiego, które w całej naszej historii
stacjonowały na terenie Legionowa.
Do przecięcia symbolicznej wstęgi zostali zaproszeni przedstawiciele sejmu, samorządów lokalnych, wojska

lokalnych imprez - spotkań z okazji Świąt
Bożego Narodzenia, Wielkanocy, Dnia Kobiet oraz konkursów kulinarnych. Imprezy te cieszą się dużym zainteresowaniem
i stale powiększają grono odbiorców, integrując środowiska Kół Gospodyń Wiejskich, Ochotniczych Straży Pożarnych,
a także ich sympatyków i inne osoby niezrzeszone w organizacjach. Działalność
Anny Gajewskiej przyczynia się do aktywizacji lokalnej społeczności oraz wzmacnia pozytywny wizerunek Miasta i Gminy Serock.
Serdecznie gratulujemy!

Medal za Zasługi dla Miasta i Gminy Serock wręczył Annie Gajewskiej burmistrz
Sylwester Sokolnicki

turystyka/kultura
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Zdobądź złotą odznakę Szlaku
Lubisz turystykę pieszą i rowerową? Interesuje cię historia regionu, w którym mieszkasz?
Masz szansę zdobyć ustanowioną przez Powiat Legionowski Odznakę Turystyczną
Szlaku Polski Walczącej.

Dariusz Mazurek, zdobywca złotej Odznaki Szlaku Polski
Walczącej, Koło PTTK nr 1 przy Politechnice Warszawskiej
Szlak przebiega przez wiele wartych odwiedzenia miejsc. Można go
śmiało wykorzystać jako formę aktywnego spędzenia wolnego czasu
dla całej rodzinny. Łączymy przyjemne z pożytecznym, lekcję historii i doznania estetyczne ze wspólną
zabawą. Dodatkową zachętą do pokonania Szlaku jest interesująca w formie odznaka turystyczna oraz fakt,
że przyznaje się ją bezpłatnie, co jest
obecnie wielką rzadkością. Pokonanie trasy zajęło mi 8 dni wycieczkowych. Oczywiście można szybciej,
ale przecież nie chodzi tutaj o rywalizację i wyścigi, a o poznawanie ciekawej historii Legionowa i okolic. Jedynym mankamentem Szlaku są
liczne piaszczyste drogi, którymi on
biegnie. Ale dla piechurów nie powinno to stanowić problemu.

Dla przemierzających szlak i poznających lokalną historię przygotowano trójstopniowe odznaczenie

W

2014 r. Powiat Legionowski
oddał do użytku Turystyczny Szlak Patriotyczny Polski
Walczącej – cztery trasy o łącznej długości ponad 140 km. Projekt cieszy
się ogromnym powodzeniem zarówno

wśród mieszkańców, jak i osób odwiedzających nasz powiat w celach wypoczynkowych.
Ustanowiona w tym roku Odznaka Turystyczna Szlaku Polski Walczącej honoruje osoby szczególnie

zaangażowane w poznawanie historii
lokalnej przy wykorzystaniu Szlaku.
Aby zdobyć brązową Odznakę, należy
w okresie jednego roku zwiedzić przynajmniej 5 miejsc pamięci w Legionowie oraz przynajmniej 15 na terenach

Noc w Muzeum

19 maja odbyła się 15. Noc Muzeów, otwierająca zwiedzającym drzwi do galerii i instytucji kultury w całej Polsce.
Do akcji przyłączyło się także Muzeum Historyczne w Legionowie.

W

siedzibie Muzeum Historycznego przy ul. A. Mickiewicza
jako główny punkt programu
przygotowano uroczyste zamknięcie
wystawy czasowej „Śladami dawnych
dworów i pałaców,” połączone z ostatnim oprowadzaniem kuratorskim po
ekspozycji. W ciągu Nocy odbyły się
także dwie prelekcje o tematyce historycznej – Rafała Degiela pt. „Poniatowscy i Potoccy. Właściciele dóbr Jabłonna
1774-1944” i dr. Jacka Szczepańskiego pt. „Historia dworca w Legionowie
w okresie II wojny światowej”. Na najmłodszych i ich opiekunów czekały zajęcia edukacyjno-plastyczne oraz Konkurs Rodzinny z nagrodami, który
wymagał obejrzenia, oprócz wystawy
o dworach i pałacach, wystaw stałych:
„Dzieje Legionowa 1877–1990”, „De
Profundis… Archeologia ziem powiatu legionowskiego” i „W krainach lodu i książek. Rzecz o Alinie i Czesławie
Centkiewiczach”.
Noc Muzeów w filii „Piaski” poświęcono 1. Dywizji Piechoty im. Tadeusza
Kościuszki w związku z 75. rocznicą
powstania jednostki. Spotkanie rozpoczęto koncertem piosenek wojskowych

w pobliżu. Najłatwiejszą formą weryfikacji jest jednak prowadzenie dokumentacji fotograficznej.
Dobrze przygotowane, oznakowane
i utrzymane trasy są ciekawą propozycją dla wszystkich miłośników pieszych
wędrówek i aktywnego wypoczynku.
Marszruty dostosowane są do potrzeb
współczesnego turysty, wyposażone
nie tylko w czytelne tablice informacyjne i kierunkowe, ale również w elektroniczną mapę tras, dostosowaną do mobilnych urządzeń typu smartphone oraz
opisy mijanych miejsc. Szlak ma swoją
stronę internetową: www.szlak.powiat-legionowski.pl. Dostępny jest także
w aplikacji mobilnej „Powiat Legionowski”, którą bezpłatnie można pobrać
z GooglePlay lub AppStore. Tradycyjną
drukowaną Mapę Szlaku i przewodnik
można otrzymać w Starostwie Powiatowym oraz Powiatowej Instytucji Kultury w Legionowie.
Zapraszamy na Szlak!
MK

POWIAT LEGIONOWSKI –
KULTURALNIE I NA SPORTOWO
02.06 – Święto Gminy Wieliszew, stadion
w Wieliszewie, od godz. 14.30

Legionowska Noc Muzeów z roku na rok przyciąga coraz więcej
mieszkańców, zainteresowanych historią regionu

w wykonaniu chóru ze Szkoły Podstawowej nr 8 w Legionowie, po którym
odbył się wernisaż wystawy „Kościuszkowcy 1943-1945”. Na ekspozycji pojawiły się zdjęcia, dokumenty, medale, broń i mundury. W dalszej części
imprezy odbyły się pokazy uzbrojenia, mundurów, wyposażenia i pojazdów 1. Dywizji. Olbrzymie zainteresowanie wzbudził pokaz obrony sztabu

P

owiatowa Instytucja Kultury w Legionowie zaprasza do udziału w akcji „KULTURA? zróbMY to!” Termin zgłoszeń upływa 5 czerwca.
Wystarczy mieć pomysł na ciekawą akcję kulturalną, działanie edukacyjne lub
event społeczny, a PIK dofinansuje przedsięwzięcie i pomoże w jego organizacji. To
możliwe dzięki dofinansowaniu ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Dom Kultury+ Inicjatywy

pozostałych gmin powiatu legionowskiego. Na srebrną Odznakę zasługują ci, którzy w okresie nie dłuższym
niż dwa lata zwiedzą przynajmniej
9 miejsc pamięci w Legionowie oraz
25 na terenach pozostałych gmin powiatu. Najwyższy stopień, czyli złotą
Odznakę otrzymują turyści mający na
koncie zwiedzenie w okresie nie dłuższym niż trzy lata 14 miejsc pamięci
w Legionowie oraz 35 na terenie pozostałych gmin powiatu legionowskiego.
Miejsca pamięci powinny być zwiedzane, uwzględniając oba kierunki marszruty, w kolejności trasy szlaku.
W starostwie powiatowym, w wydziale kultury i promocji bezpłatnie
udostępniana jest książeczka przeznaczona do rejestracji i późniejszej weryfikacji pokonanej trasy. Jeśli turysta
korzysta ze zorganizowanej wycieczki, wpis do książeczki może poczynić
np. przewodnik. Można również potwierdzać odwiedzenie miejsca pamięci poprzez pieczątkę instytucji będącej

lokalne 2018. Do realizacji wybranych zostanie od 3 do 7 zgłoszonych inicjatyw, które uznane zostaną za najlepsze.
Szczegółowe informacje oraz regulamin na www.pik.legionowski.pl, pod
numerem tel.: 22 774 21 44 lub w siedzibie PIK – ul. Sowińskiego 15, Legionowo.

02.06 – 100 lat OSP Chotomów, teren
przy SP nr 2 w Chotomowie, godz. 09.00

przed dywersantami. Goście chętnie
też strzelali z pistoletu z użyciem laserowego symulatora. Niezwykłą atrakcją była możliwość obejrzenia czołgu
Leopard 2 z 1. Warszawskiej Brygady
Pancernej im. Tadeusza Kościuszki.
Wydarzenie patronatem objął Starosta Legionowski.
OPRAC. KB

03.06 – Dzień Dziecka w Legionowie,
plac przy Arenie Legionowo, godz. 12.00
03.06 – Spektakl „Więzi rodzinne”
grupy teatralnej z GOK Nieporęt, sala
widowiskowa w ratuszu, Legionowo,
godz. 20.00
03.06 – Mini opera – operowo-językowy
zawrót głowy na Dzień Dziecka!, sala
koncertowa w Wieliszewie, godz. 16.00
09.06. Noc Bibliotek w Jabłonnie,
sala widowiskowa w Domu Ogrodnika,
godz. 18.00
06.06 – „Białe. Zimna wyspa
Spitsbergen” Ilona Wiśniewska –
6. urodziny DKK „Ścieżki”, Księgarnia
Jarosława Gąski, ul. Batorego 17,
godz. 18.00
09.06 – „Zacznij od Bacha” – koncert
zespołu Echo z udziałem Marka
Majewskiego, sala widowiskowa
w ratuszu, Legionowo, godz. 18.00

10.06 – Wystawa Iwony Fonder
w Salonie Artystycznym, filia MOK
Legionowo, ul Targowa 65,
godz. 12.00
10.06 – koncert „Chopin, koledzy,
przyjaciele” w Salonie Artystycznym
filia MOK Legionowo, ul. Targowa 65,
godz. 12.00
10.06 – Legionowska Dycha,
Arena Legionowo, godz. 9.00
10.06 – Charytatywny maraton zumby
dla chorych na mukowiscydozę,
Arena Legionowo, godz. 16.00-19.00
15.06 – Polowanie na Łosia
– kryminalna komedia romantyczna,
sala koncertowa w Wieliszewie,
godz. 20.00
16.06 – Mannequin Challenge,
Stadion Miejski w Legionowie,
godz. 15.00
16–17.06 – Dni Legionowa,
Arena Legionowo, od godz. 16.00
17.06 – Spektakl „Łąka” według
Bolesława Leśmiana, sala widowiskowa
w ratuszu, Legionowo, godz. 19.00
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VII Paraolimpiada Dzieci i Młodzieży
Stu kilkudziesięciu uczniów uczęszczających do 10 ośrodków z terenu powiatu legionowskiego
i Pułtuska walczyło w VII Paraolimpiadzie Dzieci i Młodzieży, która odbyła się w legionowskiej Arenie.

Michał Kobrzyński

członek zarządu Powiatu Legionowskiego
Uczestniczenie w naszych Paraolimpiadach i innych wydarzeniach z udziałem
niepełnosprawnych dzieci to dla mnie ogromna satysfakcja. Cieszę się, że Powiat
ma zaszczyt wspierać organizację tych imprez. Również osobiście i emocjonalnie angażuję się, ponieważ relacje z pełnymi życzliwości i otwartości uczestnikami dają dużo radości.

Katarzyna Kacprzak

logopeda z Powiatowego Zespołu Szkół
i Placówek Specjalnych w Legionowie
W Paraolimpiadzie uczestniczę od samego jej początku. Sport pomaga w integracji naszych dzieci ze środowiskiem. Dlatego bardzo cieszy liczny udział wolontariuszy.

Adriana Adamek

wolontariuszka, Legionovia Legionowo

Na tej olimpiadzie każdy znajdzie konkurencję, w której może okazać się mistrzem

N

asi olimpijczycy walczyli w wielu konkurencjach, m.in.: na torze
przeszkód z płotkami, w rzucie piłeczką do celu, strzałach na bramkę, biegach krótkodystansowych, skoku w dal.
Niektórzy potraktowali zawody priorytetowo, ale większość świetnie się bawiła stawiając na rekreację.

Tradycją Paraolimpiady jest zaangażowanie wolontariuszy. Wśród
nich znaleźli się szczypiorniści KPR
Legionowo, piłkarze i siatkarki Legionovii.
Poświecenie swojego czasu procentowało ogromną satysfakcją i wdzięcznością młodych sportowców.

Po zakończeniu zmagań nadszedł
czas na dekorację zwycięzców. Tym,
którzy osiągnęli najlepsze rezultaty,
medale oraz nagrody rzeczowe wręczał
m.in. członek zarządu Powiatu Legionowskiego Michał Kobrzyński.

Mariusz Wronowski
sportowcem roku

MK

Na Paraolimpiadzie jestem drugi raz. Jako drużyna
siatkarska chętnie wspieramy tę imprezę. Mi w udziale przypadła obsługa konkurencji rzut obręczą do celu.
Dzieci bardzo dobrze sobie z tą dyscypliną poradziły.

Mistrzostwa Powiatu
dla najmłodszych
W ramach VI Biegu Wojciechowego w Serocku odbyła się II edycja
biegowych Mistrzostw Powiatu Legionowskiego dzieci i młodzieży.
W imprezie wzięło udział w sumie ponad 450 zawodników.

W plebiscycie na Sportowca Roku
2017 Powiatu Legionowskiego
zwyciężył, zdobywając ponad
1200 głosów, nasz reprezentant
Mariusz Wronowski.

M

ariusz Wronowski jest jednym
z najwaleczniejszych sportowców Powiatu Legionowskiego.
Zmaga się nie tylko z rywalami, ale również chorobą. Niepełnosprawność nie
przeszkadza mu osiągać najlepszych
w Polsce wyników. Odnosi sukcesy również poza granicami kraju.
Wenecki maraton w 2017 r. zakończył ze złotym medalem. Zwyciężał
w PZU Maratonie Warszawskim, PKO
Półmaratonie Szczecińskim i warszawskim Biegu Erasmusa. Oprócz ścigania się w klasycznych imprezach ulicznych, Mariusz Wronowski podejmuje
wyzwania uczestnicząc w konkurencjach ekstremalnych. Do takich z pewnością należy nasielski Wheelmageddon.
Zawsze jest nam miło informować
o sukcesach Mariusza, ponieważ od Dziękuję Wam serdecznie za oddanie głosów na Sportowca Roku 2017
ubiegłego roku reprezentuje on barwy Powiatu Legionowskiego. Jest mi niezmiernie miło z tego powodu,
ponieważ motywuje to jeszcze bardziej do dalszej pracy nad sobą
Powiatu Legionowskiego.
i wyznaczania nowych celów sportowych.
MK

Start i meta Mistrzostw Powiatu Legionowskiego dzieci i młodzieży
znajdowały się na rynku miejskim w Serocku

S

erocki Bieg Wojciechowy i Mistrzostwa Powiatu Legionowskiego dzieci i młodzieży są wielkim sportowym
świętem. Chętnie biorą w nim udział zawodnicy z całego kraju. Przyciąga ich świetna organizacja i malownicze tereny, po których
prowadzą trasy wyścigów.
Uczestnicy konkurują na biegowych
dystansach 5 km oraz 10 km. Trasę 5-kilometrową pokonują również zawodnicy

Nordic Walking. Prowadziła ona m.in.
wzdłuż Narwi, obok domu Pabla Picassa i zrekonstruowanego grodu Barbarka.
W ramach wojciechowego biegania
konkurowały również dzieci i młodzież
walczące o mistrzostwo Powiatu Legionowskiego. Najlepszym starosta Robert
Wróbel ufundował puchary i nagrody rzeczowe. Zwycięzcom gratulujemy.
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