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Jednomyślnie przeciwko wysypisku

Na ostatniej sesji Rada Powiatu Legionowskiego podjęła stanowisko, w którym wyraża sprzeciw i zaniepokojenie w związku
z planami budowy wysypiska odpadów w Jaskółowie (gmina Nasielsk), przy granicy z powiatem legionowskim.
Zdaniem radnych realizacja tej inwestycji zaszkodzi mieszkańcom i środowisku oraz zagraża wizerunkowi regionu.

Robert Wróbel
starosta legionowski

W Jaskółowie (gm. Nasielsk), na terenie o powierzchni prawie 50 ha, tuż przy granicy z powiatem legionowskim, ma powstać wysypisko odpadów. Rada Powiatu
w Legionowie już zaprotestowała przeciwko tym planom

działań proceduralnych dotyczących tej
inwestycji.

Środowisko w odpadach

W ramach inwestycji, a właściwie jej
pierwszego etapu, bo to on jest przedmiotem obecnego postępowania, na działce
o powierzchni ponad 217 tys. m² miałyby powstać między innymi hala kompostowni o powierzchni 7 300 m², plac dojrzewania kompostu, plac doczyszczania
kompostu oraz wiata paczkowania i magazynowania kompostu. Wprawdzie inwestor zapewnia, że na wysypisku nie
będą składowane i przetwarzane zmieszane odpady komunalne, odpady zielone ani odpady przeznaczone do składowania pozostałości z sortowania odpadów
komunalnych i pozostałości z procesu mechaniczno-biologicznego przetwarzania
zmieszanych odpadów komunalnych, a jedynie przetwarzane tam będą odpady pochodzące z selektywnej zbiórki odpadów
komunalnych (w szczególności opakowania) w celu sortowania i wydzielania frakcji nadających się do recyklingu, odpady
budowlane w celu recyklingu materiałowego, odpady wielkogabarytowe oraz
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Zdaniem inwestora wysypisko będzie
ekologiczne, nie zagrozi środowisku i nie
będzie uciążliwe dla ludzi. Te argumenty

jednak nie przekonują mieszkańców i nie
przekonały radnych Powiatu Legionowskiego. – Wiatr, wiejący także w kierunku
naszego powiatu, będzie nośnikiem odoru, tiry dowożące śmieci do wysypiska pogorszą stan dróg, okolica straci charakter
rekreacyjny, a to piękne tereny, gdzie coraz więcej ludzi buduje domy – wylicza
członek zarządu Powiatu Anna Gajewska.
Niepokój budzi także fakt, że w drugiej
fazie przedsięwzięcia zaplanowano budowę hali produkcji paliwa alternatywnego
RDF, a do jego wytworzenia będą służyć
zmieszane odpady komunalne, których
składowania pierwszy etap inwestycji nie
przewiduje, i których najbardziej obawiają
się przeciwnicy inwestycji.

Mieszkańcy protestują

Mieszkańcy Jaskółowa i okolicznych
miejscowości podjęli walkę, aby nie dopuścić do powstania wysypiska. Są oburzeni, że nikt nie informował ich o toczącym się postępowaniu w tej sprawie i nie
przeprowadzono konsultacji społecznych,
w których jasno sprzeciwiliby się temu
przedsięwzięciu. Analizują dokumentację inwestycyjną wskazując uchybienia
oraz szukają sposobu, aby na drodze postępowania proceduralnego zablokować
budowę wysypiska. W tym celu założyli w Internecie forum dyskusyjne, gdzie

wymieniają się informacjami oraz planują dalsze działania. Sprawę nagłośnili także w mediach ogólnopolskich zapraszając
do Jaskółowa ekipy telewizyjne popularnych programów interwencyjnych. Piszą
i składają petycje do wszystkich instytucji, zaangażowanych w proces administracyjny. Ostatnią wystosowali do Wojewody
Mazowieckiego, po tym jak inwestor złożył odwołanie od decyzji starosty nowodworskiego. Podpisało ją ponad tysiąc
mieszkańców, którzy obecnie z zapartym tchem czekają na decyzję Wojewody
Mazowieckiego licząc, że odwołanie inwestora zostanie rozpatrzone negatywnie.
Władze Powiatu Legionowskiego dokładają starań, aby region był miejscem
przyjaznym do życia i wypoczynku.

Jezioro Zegrzyńskie to dla mieszkańców dużej części województwa najpopularniejszy ośrodek uprawiania sportów wodnych i spędzania wolnego czasu.
Znajdujące się na terenie powiatu flora
i fauna to nie tylko atuty służące turystycznej promocji obszaru. Występowanie bogactwa przyrodniczego nakłada
zobowiązanie do dbałości o nie i zapewnienia środowisku ochrony. Powstanie
wysypiska niewątpliwie będzie oddziaływać na obszar powiatu legionowskiego, dlatego inwestycja nie może zostać
zrealizowana z pominięciem głosu tutejszych mieszkańców. Z takiego założenia
wyszli powiatowi radni wyrażając swoje
stanowisko w sprawie.
KALINA BABECKA

Fot. Adam Mikucki

P

ierwsze plany budowy wysypiska
pojawiły się w 2011 roku, po tym
jak prywatny inwestor kupił teren
o powierzchni blisko 50 ha we wsi Jaskółowo. Wtedy realizacja przedsięwzięcia nie doszła do skutku, także dlatego,
że w przeprowadzonych przez gminę
konsultacjach społecznych mieszkańcy
stanowczo się jej sprzeciwili. Temat wrócił na wokandę pod koniec ubiegłego roku, kiedy na biurku starosty nowodworskiego Magdaleny Biernackiej znalazła
się do podpisu decyzja o pozwoleniu na
budowę instalacji do biologicznego przetwarzania odpadów. Starosta wydała decyzję odmowną, jednocześnie nie zatwierdzając projektu budowlanego. Od
decyzji inwestor odwołał się, zgodnie
z przysługującym mu prawem, do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.
Zaniepokojeni zaistniałą sytuacją są nie
tylko mieszańcy Jaskółowa, którzy zwarli
szeregi w walce o niedopuszczenie do powstania wysypiska, ale także zarząd i rada
Powiatu Legionowskiego ze względu na
bliskie sąsiedztwo terenu pod inwestycję,
oddalonego zaledwie kilka kilometrów od
Serocka. W przyjętym dokumencie powiatowi radni wezwali władze samorządowe
województwa, powiatu nowodworskiego
oraz gminy Nasielsk do uwzględnienia ich
stanowiska przy podejmowaniu dalszych

Pomimo, że wysypisko odpadów
zlokalizowano poza granicami powiatu legionowskiego, jego istnienie będzie miało duży wpływ na
nasz region. Zachodzi uzasadniona
obawa, że inwestycja niekorzystnie
wpłynie na komfort życia mieszkańców, ich zdrowie i bezpieczeństwo.
Ponadto znacząco ograniczy perspektywy i dynamikę rozwoju powiatu legionowskiego. Dlatego jesteśmy zaniepokojeni po pierwsze
samym planem budowy wysypiska, a po drugie nieinformowaniem
o skali przedsięwzięcia i rezygnacją
z przeprowadzenia konsultacji społecznych w tej sprawie z mieszkańcami naszego powiatu.

Mieszkańcy w ramach protestu przeciwko budowie wysypiska zaprosili
do Jaskółowa ekipy telewizyjnych programów interwencyjnych
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W Nieporęcie i Legionowie odbyły się uroczystości związane
z obchodami 227. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja.
stworzonym miasteczku zabaw. Na scenie wystąpili Dejw, Defis, Czadoman, a na
koniec tłumy zgromadzone pod sceną porwała grupa Classic.
Uchwalony 3 maja 1791 r. akt prawny był pierwszą pisaną konstytucją
w Europie i drugą, po amerykańskiej,
na świecie. Zawierał wizję oraz
program budowy nowoczesnego państwa i społeczeństwa. Konstytucja
3 maja zmieniła ustrój
państwa na monarchię dziedziczną, ograniczyła znacząco demokrację szlachecką,
wprowadziła polityczne zrównanie mieszczan
i szlachty oraz zapewniła chłopom
ochronę państwa. Konstytucja zniosła też
formalnie liberum veto. Przywróciła Polakom nadzieję i poczucie odpowiedzialności za swój kraj. Nadal pozostaje symbolem odważnego, nowatorskiego myślenia
o kształcie Rzeczypospolitej.
KALINA BABECKA

W nieporęckich obchodach z ramienia Powiatu Legionowskiego uczestniczyli starosta Robert Wróbel, radna Agnieszka
Powała i wiceprzewodniczący Rady Powiatu Wiesław Smoczyński

Legionowo
najbardziej
gospodarnym
miastem
w Polsce

Zaproszenie na konferencję
Zapraszamy do udziału w konferencji pn. „FAS w perspektywie
interdyscyplinarnej”, która odbędzie się 28 maja br. w sali
widowiskowej legionowskiego ratusza. Obwiązują zapisy.

F

AS (ang. Fetal Alcohol Syndrome), czyli płodowy zespół alkoholowy to zespół wad wrodzonych,
obejmujących zaburzenia fizyczne i neurologiczne, spowodowanych
spożywaniem alkoholu przez kobiety w ciąży. Do najczęstszych objawów FAS u noworodków i dzieci należą zmiany w wyglądzie fizycznym
(niski wzrost; małogłowie; wady układu kostno-mięśniowego; anomalie
w budowie wątroby serca, nerek, narządów płciowych; dysmorfie twarzy;
problemy ze słyszeniem; opóźniona
zdolność mówienia; zmniejszone pole
widzenia) oraz zaburzenia psychiczne (zaburzenia zachowania, niedostosowanie społeczne, skłonność do uzależnień i depresji, agresja). Urodzeni
z płodowym zespołem alkoholowym
w dorosłym życiu często cierpią z powodu objawów wtórnych, przejawiających się bezrobociem, bezdomnością, samotnością, zależnością od

Legionowo zwyciężyło
w plebiscycie Gospodarny
Samorząd, pokonując blisko
2800 samorządów z całego
kraju. Prezydent Roman
Smogorzewski odebrał nagrodę
podczas IV Europejskiego
Kongresu Samorządów
w Krakowie.

K

apituła konkursu wyróżniła samorządy, które najlepiej w Polsce zarządzają pieniędzmi. Kolejność
ustalono na podstawie szczegółowego Rankingu Finansowego Samorządu
Terytorialnego w Polsce, przygotowanego przez Uniwersytet Ekonomiczny
w Krakowie oraz Fundację Instytut Studiów Wschodnich. Najlepszym miastem
w Polsce wybrano Legionowo. Najlepszą
wiejską gminą zostały Kobierzyce. Tytuł
najlepszej miejsko-wiejskiej gminy trafił
do gminy Dziwnów. Nagroda dla najlepszego powiatu powędrowała do powiatu
pruszkowskiego. Najlepszym miastem
na prawach powiatu zostały Gliwice. Specjalna nagroda – Złoty Klucz tygodnika
„Wprost” trafiła do Nowej Soli. Jak podaje serwis money.pl, pod uwagę kapituła wzięła wyniki ekonomiczne samorządów za 2016 rok, sprawdzając m.in.
poziom wydatków inwestycyjnych, wykorzystanych środków europejskich
oraz udział podatków w dochodach.
OPRAC. KB

innych, tendencjami autodestrukcyjnymi i samobójczymi oraz zaburzeniami osobowości o szerokim spektrum.
Na wystąpienie objawów wtórnych
ma wpływ środowisko i sposób postępowania z dzieckiem. Jeśli FAS zostanie wcześnie wykryte, dziecko będzie
prawidłowo leczone i zostanie otoczone właściwą opieką psychologiczną,
tym objawom można zapobiec.
Podczas konferencji specjaliści z różnych dziedzin omówią zagadnienie FAS
w ujęciu medycznym, psychologicznym,
terapeutycznym i edukacyjnym, zaprezentują wyniki badań oraz możliwości
terapii i perspektywy na przyszłość.
Organizatorami konferencji są Powiat Legionowski, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie
oraz Fundacja Fastryga. Zgłoszenia do
udziału w konferencji przyjmowane są
na adres: sekretariat@pcpr.legionowski.pl do 18 maja br.
KB

Roman Smogorzewski
Prezydent Miasta Legionowo

To ogromne wyróżnienie i przede wszystkim dowód na to, że racjonalnie
i dobrze dysponujemy naszymi finansami. Pierwsze miejsce w Polsce
w rankingu dotyczącym zarządzania publicznymi pieniędzmi pokazuje,
że Legionowo jest w bardzo dobrej kondycji finansowej, a wszystkie inwestycje są przemyślane i zaplanowane. Staramy się pozyskiwać środki
zewnętrzne, dzięki którym udaje nam się realizować tak ważne i potrzebne inwestycje, jak choćby Centrum Komunikacyjne, sieć ścieżek rowerowych czy parkingi Park&Ride. To ogromny sukces wszystkich mieszkańców Legionowa. Możemy być dumni z naszego miasta, które po raz
kolejny zostało tak wysoko ocenione przez niezależnych ekspertów i ponownie wyróżniło się na mapie Polski.

www.freepik.com
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Nieporęcie obchody zainaugurowano Mszą świętą w intencji Ojczyzny, którą odprawiono w kościele pw. Niepokalanego
Poczęcia NMP. Uroczystości patriotyczne z udziałem przedstawicieli władz samorządowych, kombatantów, wojska,
straży, policji, szkół i harcerstwa zorganizowano przy
pomniku na Placu Wolności, gdzie odbył się
apel pamięci, oddano
salwy honorowe oraz
złożono wieńce.
Legionowskie uroczystości miały nieco
mniej oficjalny charakter.
Mieszkańcy uczcili rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja i zarazem 66. urodziny miasta huczną
paradą spod ratusza do Areny. Tam zorganizowano piknik oraz konkurs kulinarny Turkey&Grill. Uczestnikom zabawy czas umilały koncerty muzyki disco
polo. Nie zabrakło także atrakcji dla dzieci, które dokazywały w specjalnie dla nich

Lekarze nie wiedzą, jaka ilość alkoholu powoduje płodowy zespół
alkoholowy. Wiadomo natomiast, że każda ilość jest szkodliwa i kobiety
w ciąży nie powinni w ogóle pić alkoholu

wieści z powiatu/inwestycje
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Już można wziąć kółka na wynajem

Od początku maja br. ponownie uruchomiona została wypożyczalnia rowerów w Punkcie Informacji Turystycznej w Centrum Komunikacyjnym
przy ul. Kościuszki 8A w Legionowie.

Aleksandra Woźniakowska
mieszkanka Legionowa

Uważam, że otwieranie wypożyczalni rowerów to fajny pomysł. Nie każdy jest posiadaczem roweru, niektórych nie stać, inni nie mają gdzie trzymać. Czasem pojawia się spontaniczny pomysł, by wyskoczyć
ze znajomymi „za miasto” właśnie na rowerze i wyrwać się z miejskiego zgiełku, a dzięki wypożyczalni
można to zrobić za darmo.

Marcin Użyczak
mieszkaniec Legionowa

Dzięki możliwości bezpłatnego wypożyczenia roweru zbliżamy się do Europy, gdzie, niekoniecznie
w ogromnych metropoliach, taki standard jest na porządku dziennym. To też miła niespodzianka dla odwiedzających nas mieszkańców Warszawy, gdzie już
niemal wszyscy są zaznajomieni z tego typu inicjatywą.

Michał Sarna

mieszkaniec Gdańska

Aż do późnej jesieni w Punkcie Informacji Turystycznej, zlokalizowanym w budynku legionowskiego dworca, można
bezpłatnie wypożyczyć rower

liczne szlaki i ścieżki rowerowe. Punkt
na legionowskim dworcu będzie działał do końca listopada, kiedy to sezon rowerowy dobiega końca. W dni powszednie rowery wypożyczać można w godz.
9-17. Natomiast w weekendy i święta
w godz. 10-18. Oprócz rowerów istnieje możliwość wypożyczenia przyczepki

lub fotelika do przewozu dzieci. Ponadto w Punkcie Informacji Turystycznej na
zainteresowanych czekają mapy, przewodniki, informatory oraz inne publikacje zawierające wszelkie informacje
niezbędne dla zwiedzających powiat legionowski.
AMZ

Starosta interweniuje w sprawie wałów
Pod znakiem zapytania stanęła planowana rozbudowa i remont wałów przeciwpowodziowych na
odcinku Jabłonna – Nowy Dwór Mazowiecki. Starosta Robert Wróbel zwrócił się do Państwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z prośbą o udzielenie wyjaśnień w tej sprawie.

Po przebudowie wały miały spełniać warunki I klasy ważności budowli
hydrotechnicznych chroniąc obszar o powierzchni 6 800 ha. Na razie nie wiadomo,
jak dalej potoczą się losy inwestycji. Starosta Robert Wróbel zainterweniował
w tej sprawie do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

W

lipcu ubiegłego roku informowaliśmy, że rozpoczęły
się przygotowania do rozbudowy oraz remontu wału przeciwpowodziowego Wisły na długości prawie
19 km, po stronie powiatów legionowskiego i nowodworskiego. W finasowanie przedsięwzięcia włączyło się
wiele samorządów – Województwo
Mazowieckie, Powiat Nowodworski,

miasto Nowy Dwór Mazowiecki, Powiat Legionowski, gmina miejska
Legionowo, gminy Jabłonna i Wieliszew, które w swoich budżetach zabezpieczyły środki na ten cel. W czerwcu
ub. r. podpisano stosowne porozumienie, aneksowane we wrześniu ub.r.,
na mocy którego jego strony zobowiązały się do przekazania środków w for mie dotacji celowej

z przeznaczeniem na sfinansowanie
wykonania kompleksowej dokumentacji projektowej inwestycji. Jednostką odpowiedzialną za przygotowanie
zadania w imieniu Województwa Mazowieckiego miał być Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
w Warszawie (WZMiUW). Zgodnie
z zapisami, przedmiot porozumienia
miał zostać zrealizowany do 29 grudnia 2017 r. Pod koniec grudnia ub.r.
WZMiUW poinformował sygnatariuszy porozumienia, że wykonawca dokumentacji projektowej nie wywiązał
się z umowy i zwrócił im przekazane na ten cel środki. Dodatkowo
1 stycznia 2018 r. weszła w życie nowa ustawa Prawo wodne, na mocy której WZMiUW przestał istnieć, a w jego miejsce powstała zupełnie nowa
jednostka Państwowe Gospodarstwo
Wodne Wody Polskie.
W związku z zaistniałą sytuacją starosta Robert Wróbel zwrócił się do Państwowego Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie z prośbą o udzielenie informacji, czy zadanie pn.: „Przebudowa
prawostronnego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku Jabłonna – Nowy Dwór Mazowiecki” jest
realizowane, na jakim jest etapie oraz
czy jest opracowany harmonogram realizacji zadania z podziałem na lata. Ponadto starosta zaznaczył, że w dalszym
ciągu deklaruje chęć współpracy przy
przygotowaniu tej inwestycji.
KALINA BABECKA

Plan przebudowy DW 631
do poprawki
Sugestie i uwagi do planu przebudowy drogi wojewódzkiej 631 na
odcinku od ronda w Zegrzu Południowym do granicy gminy Nieporęt
przekazali starosta Robert Wróbel oraz wójt gminy Nieporęt Sławomir
Maciej Mazur na posiedzeniu Zarządu Województwa.

fot. UG Nieporęt

P

unkt Obsługi Rowerzysty to drugie
miejsce, po wypożyczalni rowerów
w Arenie Legionowo, w którym
można bezpłatnie wynająć jednoślad.
Oferta skierowana jest nie tylko do
mieszkańców powiatu, ale i do turystów,
którzy mogą poznawać uroki naszego
rejonu przemierzając na dwóch kółkach

Jestem tutaj przejazdem i bardzo miło zaskoczył mnie
fakt, że można wypożyczyć rower i pojeździć po okolicy zupełnie za darmo. Rowery i informacja turystyczna na dworcu to dobre połączenie, bo od razu mogę dowiedzieć się, co warto tutaj zobaczyć. Kiedy przyjadę
na dłużej chętnie skorzystam z tej opcji.

Korki tworzące się na DW 631 są zmorą mieszkańców i planujących
wypoczynek nad Jeziorem Zegrzyńskim

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 wynika, 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).
Spotkanie w sprawie stanowiska
gminy Nieporęt i Powiatu Legionowskiego co do szczegółowego zakresu
rozbudowy DW 631 na terenie gminy
Nieporęt zwołano na 9 maja br. O jego
rezultatach będziemy informować.
KB
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Konkurs z historią w tle

Znamy już laureatów IX edycji Konkursu Wiedzy o Polskim Państwie Podziemnym, Armii
Krajowej i Szarych Szeregach, objętego patronatem przez starostę legionowskiego.

Wojciech Jeute

Przewodniczący Zespołu Ochrony Pamięci
Armii Krajowej przy kole nr 1 ŚZŻAK w Legionowie
Uważam, że jest to bardzo ważny konkurs, bo jego tematyka jest poruszana
w szkołach w zaledwie szczątkowej formie, a ma zasadnicze znaczenie w kształtowaniu tożsamości i postaw młodzieży. Dzięki temu konkursowi już ponad 800
młodych ludzi dowiedziało się o dramatycznych wydarzeniach z czasów II wojny
światowej, rozgrywających się na terenie dzisiejszego powiatu legionowskiego
i w samym Legionowie. Konkurs uważany jest za trudny, wymagający intensywnej pracy zarówno ucznia, jak i prowadzącego go nauczyciela. Uważam jednak,
że jest to bardziej zaleta niż wada tego konkursu. Lepiej się pamięta i bardziej ceni osiągnięcia, w które trzeba było włożyć dużo wysiłku, niż przychodzące „lekko, łatwo i przyjemnie”.

K
Laureatki pierwszych miejsc (od lewej): Karolina Ryszkowska ze Szkoły Podstawowej nr 7 w Legionowie, Aleksandra
Dąbrowska z Gimnazjum w PZSO w Legionowie, Maria Mańk z VIII LO im. Władysława IV w Warszawie

Natalia Zalewska

Zuzanna Barzycka

kl. IIB LO im. Konopnickiej
w Legionowie
Zdecydowałam się na udział w konkursie,
ponieważ interesuję się historią. Pomyślałam, że jest to fajny sposób na poszerzenie
wiedzy, sprawdzenie się i dowiedzenie się czegoś nowego. Sprawdzian był trudny, ale poświęciłam dużo czasu na
zgłębienie zagadnień konkursowych i jestem zadowolona
ze swojego wyniku. Trzeba sporo wcześniej zacząć przygotowywać się, by sprostać zadaniu, bo materiału jest dużo.
Ale było warto. Dzięki tego typu konkursom poznajemy historię rejonu, w którym się wychowujemy, a poza tym zdobyta wiedza przyda mi się w przyszłości.

kl. IIIb gimnazjum w PZSO
w Legionowie

Wzięłam udział w tym konkursie, gdyż interesuję się historią, a tematyka II wojny
światowej jest mi szczególnie bliska. Od
piątej klasy szkoły podstawowej biorę udział w kolejnych
edycjach konkursu. W tym roku pytania były wyjątkowo
trudne i szczegółowe, ale jestem zadowolona ze swojego
wyniku. Przygotowywałam się dużo wcześniej w domu bazując na literaturze poleconej przez organizatorów konkursu, spotykałam się także z innymi uczestnikami, by wymienić notatki, informacje oraz spostrzeżenia.

onkurs corocznie organizowany jest
przez Zespół Ochrony Pamięci Armii
Krajowej Koła Światowego Związku
Żołnierzy Armii Krajowej w Legionowie
i Muzeum Historyczne w Legionowie.
W tegorocznej edycji na etapie
szkolnym udział wzięło 47 uczniów
z 16 szkół. Do półfinału zakwalifikowało się
41 uczniów. Do finałowej rozgrywki przeszło siedmioro uczniów ze szkół podstawowych, ośmioro gimnazjalistów oraz pięcioro licealistów. Finaliści rozwiązywali
zadania testowe w swoich kategorii wiekowych. Odrębną kategorią w tegorocznym
konkursie było zadanie polegające na
stworzeniu komiksu, przedstawiającego

wybrane wydarzenia, obrazujące działania Armii Krajowej i Szarych Szeregów
podczas drugiej wojny światowej, związane z działalnością konspiracyjną I Rejonu „Marianowo-Brzozów”.
Konkurs skierowany jest do uczniów
szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Ma na celu budzenie
zainteresowania młodego pokolenia walką Polaków o niepodległość podczas II
wojny światowej na terenie powiatu. Istotą
konkursu jest również kształtowanie postaw patriotycznych młodzieży poprzez
poznawanie historii lokalnej, a także zachowanie pamięci o bohaterskiej walce
AMZ
Polaków w obronie ojczyzny.

Szkoła na kliknięcie
W tym roku już po raz szósty Powiat Legionowski wspólnie z m. st.
Warszawa i niektórymi powiatami okołowarszawskimi korzysta z tego
samego systemu elektronicznej obsługi, bazy oraz rekrutacji uczniów
do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych.

Kaczka po mistrzowsku
Społeczność Powiatowego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Serocku ma kolejny powód do dumy. Tamtejsi
uczniowie wywalczyli II miejsce w ogólnopolskim konkursie kulinarnym „Regionalne podróże kulinarne”.

M

ożna śmiało stwierdzić, że
PZSP w Serocku kształci mistrzów w dziedzinie gastronomii.
20 kwietnia br. reprezentantki szkoły Izabela Stachniuk (kl. III TŻ) i Wiktoria Gutowska (kl. II TŻ) wzięły udział
w 2. edycji konkursu kulinarnego “Regionalne podróże kulinarne”, zorganizowanego przez Wyższą Szkołę Turystyki i Języków Obcych w Warszawie oraz Zespół
Szkół nr 1 w Grodzisku Mazowieckim.
Wicemistrzostwo zdobył przygotowany
przez uczennice z Serocka filet z kaczki
podany na musie z kapusty kiszonej i otulony nutą mięty z podpłomykiem z mąki
gryczanej. W przebiegu rywalizacji znaczenie miał także wynik testu z wiedzy
ogólnej o żywności, do którego zawodniczki przygotowała pani Anna Tytkowska.
– Ten sukces to między innymi efekt
współpracy podjętej z Hotelem Warszawianka. W ramach warsztatów gastronomicznych, odbywających się w naszej
profesjonalnej pracowni, pod czujnym
okiem pana Krzysztofa Teresiaka - szefa kuchni oraz pani Magdaleny Lusy, młodzież odkrywa i szlifuje talenty kulinarne. Zdobycie wicemistrzostwa to kolejne
osiągnięcie naszych uczniów, świadczące o wysokim poziomie nauczania i bardzo dobrym przygotowaniu merytorycznym do wykonywania zawodu – nie kryje
dumy Maria Beata Leszczyńska, dyrektor

W ubiegłym roku z elektronicznej rekrutacji skorzystało prawie 100%
kandydatów z terenu powiatu legionowskiego. W tym roku spodziewana
jest podobna frekwencja

O

d 27 kwietnia br. kandydaci
do szkół ponadgimnazjalnych
mogą zapoznawać się z ofertą
edukacyjną szkół ponadgimnazjalnych w elektronicznym systemie rekrutacji, a od 10 maja będą mogli zakładać swoje konta w systemie.
Rekrutacja elektroniczna to wygodny i, co ważne, bezpieczny sposób aplikacji do wybranej szkoły. Dzięki niej
kandydaci bez wychodzenia z domu

Wiktoria Gutowska i Izabela Stachniuk z PZSP
w Serocku wywalczyły II miejsce w ogólnopolskim
konkursie „Regionalne podróże kulinarne”

Anna Gajewska
członek zarządu Powiatu

Sukces w konkursie kulinarnym wywalczony przez uczennice z PZSP w Serocku to kolejny dowód na to, że szkoła oferuje najwyższy poziom nauczania, dysponuje nowoczesnym zapleczem do zajęć praktycznych oraz wysoko wykwalifikowaną kadrą pedagogiczną. Tegoroczni absolwenci gimnazjum powinni
mieć to na uwadze planując dalsze kształcenie i przyjrzeć się propozycji edukacyjnej tej placówki.
PZSP w Serocku. Uczennice z Serocka
pokonały wszystkie mazowieckie szkoły gastronomiczne. Wyprzedziła je tylko

szkoła gastronomiczna z Łodzi. Gratulujemy!
KALINA BABECKA

mogą na bieżąco śledzić sytuację dotyczącą naboru i mieć dostęp do aktualnych informacji związanych z procesem rekrutacyjnym. Przy pomocy
serwisu internetowego można wypełnić wniosek o przyjęcie do szkoły,
poznać zasady punktacji oraz monitorować zainteresowanie innych kandydatów poszczególnymi oddziałami
w wybranej placówce.
AMZ

Z ofertą szkół prowadzonych przez Powiat Legionowski można zapoznać się nie tylko w systemie elektronicznym, ale także bezpośrednio na stronach internetowych placówek:
Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. Marii Konopnickiej w Legionowie
www.lokonopnicka.pl
Powiatowy Zezpół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jerzego
Siwińskiego w Legionowie www.pzsplegionowo.edupage.org
Powiatowy Zezpół Szkół Ponadgimnazjalnych im.
Włodzimierza Wolskiego w Serocku www.pzspserock.pl
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Zintegrowane wsparcie dla szkolnictwa
17 kwietnia br. Powiat Legionowski podpisał umowę z zarządem Województwa
Mazowieckiego, dzięki której, w ramach programu „Zintegrowany rozwój szkolnictwa
zawodowego”, uczniowie z naszego terenu otrzymają wsparcie w postaci szkoleń i staży
u pracodawców. Wartość projektu to ponad 660 tys. zł.

K

atalog zajęć dodatkowych wspierających uczniów zostanie określony na podstawie diagnoz, dokonanych w poszczególnych placówkach
przez liderów projektu. Dla każdej
ze szkół zostanie opracowany i wdrożony
program innowacji pedagogicznej, który uatrakcyjni zajęcia i wzbogaci proces
nauczania o nieszablonowe działania,

dzięki którym uczestnicy poszerzą wiedzę i umiejętności. Beneficjentami projektu będzie 90 uczniów. Ponadto dokument przewiduje również sfinansowanie
szkoleń dla nauczycieli oraz zakup wyposażenia dla pracowni szkolnych.
Projekt realizowany przez samorząd
województwa mazowieckiego przy udziale Agencji Rozwoju Mazowsza SA potrwa

do 31 marca 2023 r. i realizowany będzie w dwóch placówkach prowadzonych
przez Powiat: Powiatowym Zespole Szkół
Ponadgimnazjalnych w Legionowie oraz
Powiatowym Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Serocku. Całkowita kwota
otrzymanego wsparcia to 663.750,90 zł.

Artur Borkowski

Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku
W ramach projektu także uczniowie Powiatowego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Serocku będą mogli skorzystać z praktyk zawodowych, staży, specjalistycznych kursów oraz doradztwa edukacyjno-zawodowego. Dzięki temu
wejdą na rynek pracy z praktycznymi umiejętnościami i odpowiednimi kwalifikacjami. Przedsiębiorcy natomiast zyskają nowych, wykształconych pracowników, a kompetentnym i doświadczonym absolwentom łatwiej będzie odnaleźć się na rynku pracy.

AMZ

Uczą bezpieczeństwa
od małego
Uczniowie szkół z terenu powiatu legionowskiego po raz kolejny wzięli
udział w dorocznym konkursie „Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym”.
27 kwietnia br. na terenie Komendy Powiatowej Policji w Legionowie
odbył się etap powiatowy turnieju.

Program „Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego” jest odpowiedzią na potrzeby placówek zajmujących
się kształceniem zawodowym oraz przedsiębiorców szukających wykwalifikowanych pracowników. Na zdjęciu od
lewej: starosta legionowski Robert Wróbel, marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik, skarbnik Powiatu
Legionowskiego Dorota Łyszkowska oraz członek zarządu Powiatu Legionowskiego Michał Kobrzyński

Świadectwa już rozdane
Z końcem kwietnia tegoroczni
absolwenci otrzymali
świadectwa ukończenia szkoły
ponadgimnazjalnej i właśnie
przystąpili do egzaminów
maturalnych.

T

akże w szkołach prowadzonych
przez Powiat Legionowski odbyły się uroczystości związane
z wręczeniem świadectw oraz wyróżnień i nagród dla najlepszych uczniów.
Nagrodzono nie tylko tych, którzy
osiągnęli najlepsze wyniki w nauce,
ale także tych aktywnie uczestniczących w życiu szkolnym i godnie szkołę
reprezentujących na zewnątrz. To wyjątkowy moment nie tylko dla abiturientów, ale również dla ich rodziców, którzy
z przejęciem obserwowali swoje latorośle u progu dorosłości oraz nauczycieli,
wyprawiających w świat kolejne pokolenie młodych ludzi.
Do tegorocznych egzaminów maturalnych przystąpiło 163 uczniów z Powiatowego Zespołu Szkół Ogólnokształcących
w Legionowie, 41 uczniów z Powiatowego
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Legionowie oraz 27 uczniów z Powiatowego
Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Serocku. Życzymy powodzenia i jak najlepszych wyników.
KALINA BABECKA

Tegoroczni maturzyści po raz ostatni uczestniczyli
w zakończeniu roku szkolnego

Uczniowie z terenu powiatu o bezpieczeństwie na drodze wiedzą wszystko

D

o rywalizacji przystąpiło pięć
drużyn. Uczniowie rozwiązywali testy sprawdzające ich wiedzę
z zakresu przepisów ruchu drogowego i zasad poruszania się po drogach.
Pierwszy test zawierał 25 pytań związanych z ogólnymi zasadami bezpieczeństwa w ruchu drogowym, drugi 10
zadań polegających na ustaleniu kolejności przejazdu przez skrzyżowanie.
W konkurencji drużynowej zwyciężyła reprezentacja Szkoły Podstawowej nr 8 im. 1. Warszawskiej Dywizji
Piechoty w Legionowie w składzie: Julia Nawalaniec, Weronika Ślizak, Mateusz Gąska i Szymon Gąska. Julia
dodatkowo zdobyła najwyższą liczbę
punktów w klasyfikacji indywidualnej
i tym samym została najlepszą uczestniczką turnieju.

Przed zwycięzcami etap rejonowy,
który odbędzie się w połowie maja
w Warszawie, a jak dopisze szczęście,
także etapy wojewódzki i ogólnopolski.
Nagrody dla zwycięzców oraz gadżety dla wszystkich uczestników,
ufundowane przez Powiat Legionowski, wręczył członek zarządu Powiatu
Michał Kobrzyński.
Celem turnieju jest popularyzowanie
przepisów i zasad bezpiecznego poruszania się po drogach oraz umiejętności
udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, kształtowanie partnerskich zachowań wobec innych uczestników ruchu, popularyzowanie jazdy rowerem,
rekreacji i sportu, a także inspirowanie
uczniów i nauczycieli do pracy u podstaw na rzecz bezpieczeństwa w ruchu
AMZ
drogowym.

podinsp.
Anna Jędrzejewska-Szpak

p.o. Komendanta Powiatowego Policji w Legionowie

Jolanta Magda

dyrektor PZSO w Legionowie
Kolejny rocznik uczniów opuszcza mury naszej szkoły. Mimo, że dzieje się tak
co roku, to emocje z tym związane wcale nie są mniejsze. Pierwszy ważny test
dojrzałości właśnie trwa i my, nauczyciele, przeżywamy go tak samo mocno jak
nasi uczniowie. Matura to bardzo ważny życiowy egzamin, gdyż jest przepustką do dalszej edukacji. Zrobiliśmy wszystko, by dobrze przygotować uczniów do
matury i wierzymy, że sobie poradzą z zadaniami egzaminacyjnymi. Trzymamy
za nich kciuki i życzymy szczęścia na egzaminach.

Tegoroczne testy nie były łatwe, ale i poziom wiedzy dzieci biorących udział
w turnieju był bardzo wysoki. To świadczy o dużym wysiłku uczniów i zainteresowaniu. Konkurs daje możliwość sprawdzenia swojej wiedzy, która jest
potrzebna nie tylko na co dzień, ale już niebawem przydatna będzie np. przy
zdawaniu testów na prawo jazdy. Wiadomości z zakresu prawa o ruchu drogowym przekazywane są w szkołach, ale także w rodzinach. Przecież każdy
z nas już od najmłodszych lat jest pieszym uczestnikiem ruchu drogowego
i pierwsze nauki pobiera właśnie od najbliższych. Także policjanci podczas
spotkań z dziećmi i młodzieżą edukują po to, aby młodzi ludzie bezpiecznie
mogli uczestniczyć w ruchu drogowym.
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Lewoskręt przebudują już w wakacje
Na kwietniowej sesji Rady Powiatu zabezpieczono w budżecie środki w kwocie 200 tys. zł na
przebudowę lewoskrętu z ul. Sobieskiego w ul. Warszawską w Legionowie.

Robert Wróbel
starosta legionowski

Powiat Legionowski na bieżąco reaguje na potrzeby mieszkańców. Dotyczy to
także kwestii utrzymania i przebudowy powiatowych dróg. Wydłużenie pasa
do skrętu z ul. Sobieskiego w ul. Warszawską to konieczna i wyczekiwana inwestycja, która znacznie usprawni ruch i poprawi bezpieczeństwo w tym miejscu.

Marta Rozbicka
mieszkanka Serocka

Czekam niecierpliwie na przebudowę tego skrzyżowania. Często tracę tutaj czas, nieważne, czy skręcam
w prawo czy w lewo. W zasadzie codziennie, zwłaszcza
w ciągu dnia, trafiam tu na zator. Mam nadzieję, że tym
razem projekt jest przemyślany i korki rzeczywiście
znikną, a sytuacja na drodze ulegnie poprawie.

Agnieszka Pełszyk

mieszkanka Nowego Dworu Mazowieckiego
Przebudowa lewoskrętu z ul. Sobieskiego w ul. Warszawską rozpocznie się w wakacje i potrwa około 6 tygodni

W

ybudowane kilka lat temu przez
GDDKiA skrzyżowanie ul. Sobieskiego z ul. Warszawską nie
spełnia już oczekiwań zmotoryzowanych. Duże natężenie ruchu sprawia,
że jego przepustowość jest niewystarczająca. Zwłaszcza w czasie komunikacyjnych szczytów samochody skręcające w lewo, które nie zmieściły się

na swoim pasie, oczekując na zielone
światło, blokują przejazd autom skręcającym w prawo. Pod koniec października ubiegłego roku Powiat Legionowski
rozstrzygnął przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy skrzyżowania drogi krajowej nr
61 – ul. Warszawska z drogą powiatową
nr 1825W – ul. Sobieskiego w Legionowie

w zakresie wydłużenia pasa lewoskrętu
w ulicy Sobieskiego do ulicy C.K. Norwida.
W trakcie przygotowań jest postępowanie przetargowe mające na celu wyłonienie
wykonawcy, który przebuduje lewoskręt.
Prace ruszą w wakacje, kiedy ruch na legionowskich ulicach jest mniejszy, aby utrudnienia związane z przebudową nie były
AMZ
uciążliwe dla kierowców.

dyrektor Powiatowego Centrum
Integracji Społecznej

Z początkiem maja uruchomiono rejsy tramwajem wodnym
po Jeziorze Zegrzyńskim. Powiat Legionowski od lat
partneruje tej inicjatywie.
DZIENNY ROZKŁAD REJSÓW:
Miesiąc
Dzień rejsu
Maj 2018
1, 3, 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27, 31
Czerwiec 2018 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30
Lipiec 2018
1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29
Sierpień 2018 4, 5, 11, 12, 15, 18, 19, 25, 26

GODZINOWY ROZKŁAD REJSÓW:
Trasa/czas
Przystanek
trwania rejsu		
Trasa Czerwona Molo Plaża Nieporęt
1 godz.
Hotel 500
		
Port Nieporęt
		
Molo Plaża Nieporęt
Trasa Zielona Port Nieporęt
1 godz. 40 min Molo Plaża Nieporęt
		
ALLIANZ
		
Promenada
		
Port Nieporęt

Godzina
rozpoczęcia rejsu
11’00
11’15
11’40
12’00
10’30
10’50
11’30
11’40
12’10

Godzina
rozpoczęcia rejsu
12’00
12’15
12’40
13’00
12’10
12’30
13’10
13’20
13’50

Rozmowa z...

Dorotą Wróbel-Górecką,

Zapraszamy na pokład
Rejs to doskonała
okazja, aby ciekawie
i przyjemnie spędzić
czas na wodzie.
Wycieczki odbywać
się będą w weekendy
i święta, do końca
sierpnia. Serdecznie
KB
zapraszamy!

Akurat z tego skrzyżowania nie korzystam zbyt często,
ale jeśli jest możliwość rozładowania korków, to jestem
za taką przebudową. Pracuję w Legionowie i irytuje mnie
to, jak to miasto zapycha się w godzinach szczytu. Bardzo duży jest tutaj ruch. Może jak zmniejszą się korki
przy skręcie z Sobieskiego w Warszawską, będę jeździła tamtędy.

Tomasz Wysocki
z synkiem
uczestnicy rejsu

Jesteśmy spoza powiatu legionowskiego i korzystając z ładnej pogody przyjechaliśmy na plażę. Dla syna to duża atrakcja, ale na kąpiele
jeszcze za zimno, więc szybko zaczął się nudzić. Postanowiłem więc
zabrać go w rejs tramwajem wodnym i to był świetny pomysł. Obaj
skorzystaliśmy na tej wycieczce. Na
pokładzie znajdują się foldery turystyczne oraz wyświetlane są filmy
z informacjami o rejonie. Rejs to dobry pomysł na spędzenie czasu nad
Jeziorem Zegrzyńskim. Świetna zabawa i piękne widoki.

Powiatowe Centrum Integracji
Społecznej już od czterech lat
wspiera mieszkańców powiatu
w ich staraniach o powrót na
rynek pracy. Jakie są efekty
tych działań?
Rokrocznie ponad połowa osób
kończących proces reintegracji społecznej i zawodowej w CIS odnajduje się na rynku pracy. To osoby, które wykonały ogromną pracę nad
własnym rozwojem, które pokonały problemy, zmieniły swoje życie.
Naszym zadaniem jest zainicjować
ten proces, wzmocnić go, ukierunkować i dać wymierne wsparcie
merytoryczne, aby te zmiany mogły nastąpić. Mamy kadrę, która
wzmacnia kompetencje społeczne
uczestników CIS oraz profesjonalnych instruktorów zawodu, którzy
dbają o ich kompetencje zawodowe. Nasza wspólna praca, oparta
o wartości poszanowania dla drugiego człowieka, którymi się kierujemy, daje efekty. W taki sposób
realizujemy zadanie, jakie Rada Powiatu w Legionowie postawiła nam
w 2014 roku tworząc Centrum Integracji Społecznej.

Jakie CIS ma plany na najbliższą
przyszłość?
Koncentrujemy się na poszukiwaniu takich rozwiązań, które sprawiają, że nasza oferta dla osób bezrobotnych jest kompleksowa i adekwatna
do oczekiwań rynku. Poszerzamy
krąg instytucji i przedsiębiorców lokalnych, z którymi współpracujemy
w ramach partnerstwa wokół CIS.
Osobom, które chcą powrócić na rynek pracy oferujemy wsparcie, służące pobudzeniu rozwoju osobistego oraz
kompetencji i umiejętności społecznych, coaching, spotkania rodzinne,
a nawet pomoc w leczeniu. Aby wzmocnić kompetencje zawodowe, oferujemy
doradztwo, kursy, praktyki u pracodawców oraz naukę i doskonalenie zawodu
w naszych własnych warsztatach zawodowych: opiekuńczym, gastronomicznym, gospodarczym i remontowym.
W tym roku zorganizujemy kolejny
„Ryneczek pracy”, gdzie stworzymy
dla uczestników CIS sytuacje treningowe spotkań rekrutacyjnych z profesjonalnymi rekruterami i naszymi lokalnymi pracodawcami. Przeprowadzimy II
edycję konkursu „Odpowiedzialni Społecznie”, aby wraz ze Starostą Robertem Wróblem wyróżnić firmy, instytucje i pracowników, którym bliskie są
wartości społecznej odpowiedzialności
biznesu. Ponownie staramy się o prestiżowe wyróżnienie dla najlepszych podmiotów ekonomii społecznej na Mazowszu, czyli o wyróżnienie Mazowiecką
Marką Ekonomii Społecznej. Wyniku
konkursu zostaną ogłoszone 8 czerwca.
Dziękuję za rozmowę.
KALINA BABECKA
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Mistrzostwa w tenisie stołowym
Nieformalne mistrzostwa powiatu legionowskiego seniorów w tenisie stołowym odbyły
się 26 kwietnia, w hali sportowej Centrum Szkolenia Policji w Legionowie. Inicjatorem
wydarzenia był radny Stanisław Kraszewski.

Dariusz Kaczmarczyk
zwycięzca turnieju

Tenis stołowy uprawiam od 8 lat. Wcześniej grałem w piłkę nożną, ale z rywalizacji wykluczyła mnie kontuzja. Dzisiaj trochę bolała mnie ręka, ale udało się przejść
przez zawody bez straty seta. Zazwyczaj wygrywam.

Michał Kobrzyński

członek zarządu Powiatu Legionowskiego
Dane demograficzne wskazują wyraźnie, że odsetek osób w podeszłym wieku rośnie. Kilkanaście tysięcy mieszkańców powiatu legionowskiego to seniorzy. Jako
samorząd podejmujemy lub wspieramy działania mające na celu uaktywnienie
osób w podeszłym wieku. Taką inicjatywą zapewne jest stworzenie przez radnego Stanisława Kraszewskiego grupy, która spotyka się, aby uprawiać sport, głównie tenis stołowy.

Rośnie grono mieszkających na terenie powiatu legionowskiego seniorów, którzy chcą czynnie uczestniczyć w życiu lokalnej
społeczności. Jednym z pomysłów na aktywne spędzanie czasu są wspólne treningi i rywalizacja w gronie przyjaciół

O

d półtora roku, dwa razy w tygodniu, w hali sportowej Centrum
Szkolenia Policji w Legionowie spotyka się grupa 20 seniorów, aby wspólnie
trenować – głównie tenis stołowy. Funkcjonujące w ramach CSP Legionowskie
Towarzystwo Sportowe włożyło niemały
trud, aby zorganizować tak dużą załogę

osób w podeszłym wieku.
Tenis stołowy jest dyscypliną idealną
dla seniorów - nie obciąża organizmu, ale
wymaga koncentracji. Przyjeżdżają osoby z całego powiatu legionowskiego. Najstarszy senior w grupie liczy sobie 75 lat.
Dzięki zaangażowaniu jednego
z uczestników, radnego Rady Powiatu

w Legionowie Stanisława Kraszewskiego, 26 kwietnia odbyły się nieformalne mistrzostwa seniorów w tenisie stołowym.
Turniej wygrał jeden z najmłodszych zawodników, 55-letni Dariusz Kaczmarczyk. Grupa zapowiada rozszerzenie
działalności, czemu ma służyć wsparcie
Powiatu Legionowskiego.

Stanisław Kraszewski
radny Rady Powiatu w Legionowie

Chcemy, żeby Rada Powiatu w Legionowie wspierała naszą inicjatywę. Jako grupa
seniorów spotykamy się, aby przedłużyć sprawność nie tylko fizyczną, ale i umysłową. Tenis stołowy to sport, przy którym trzeba zarówno mieć refleks, jak i wiele zależy od myślenia, przewidywania. Tak więc typowe łączenie tego, co przyjemne z pożytecznym.

MK

Zwycięstwo
Poland Bike Marathon
Mariusza
w Legionowie
w tym roku etapem LOTTO Poland Bike Marathon było
Wronowskiego Trzecim
Legionowo. Na starcie stanęło ponad 900 amatorów jazdy na rowerach
Reprezentant Powiatu
Legionowskiego Mariusz Wronowski
zwyciężył w katowickim XXV Biegu
Ulicznym im. Wojciecha Korfantego.

górskich. Już dziewiąty raz Legionowo gościło jedną z największych
tego typu imprez w Polsce.

W

raz z wiosną rozpoczął się sezon biegowy. Po intensywnych
przygotowaniach Mariusz Wronowski, który od ubiegłego roku reprezentuje Powiat Legionowski, wyruszył
na trasy największych polskich i zagranicznych wyścigów.
Jego najnowszym sukcesem jest
zwycięstwo w swojej kategorii podczas
XXV Biegu Ulicznego im. Wojciecha Korfantego w Katowicach. Dystans wynosił
10 km. Mariusz podjął wyzwanie również w krakowskim maratonie. Tam jednak nie dopisało mu szczęście – podczas
biegu złamała się metalowa konstrukcja
jego wózka. Nasz bohater jednak nie poddał się. Walczył do końca ostatecznie zajmując wysokie w tej sytuacji, bo 4. miejsce. Gratulujemy.
MK

Mariusz nie ustaje w walce o kolejne
trofea udowadniając, że niepełnosprawność nie oznacza rezygnacji
z marzeń

Zmiany w PLPL
Drugi turniej siódmej edycji Piłkarskiej Ligi Powiatu
Legionowskiego przyniósł przetasowania w górnych partiach
tabel. W zawodach wzięło udział ponad 240 młodych piłkarzy.

B

oisko przy Szkole Podstawowej
w Jadwisinie gościło 29 drużyn
z 10 klubów – w sumie ponad
240 zawodników, którzy rozegrali mecze w ramach drugiego turnieju Piłkarskiej Ligi Powiatu Legionowskiego. Rywalizacja przyniosła istotne
zmiany w tabelach.
W roczniku 2005-2006 zwyciężyła zajmująca dotąd 2. miejsce Wisła Jabłonna 1. Ponieważ rocznik 2007 był
reprezentowany przez 3 drużyny, tym
razem postanowiono klasyfikować go
oddzielnie. Najlepszy okazał się Gigant

Smile. Reprezentacja tego samego klubu triumfowała również w roczniku
2008 zmieniając na pierwszym miejscu AP Sokoła Serock D. Przetasowania miały miejsce również w roczniku
2009. Tutaj tym razem najlepszy okazał się Żbik Nasielsk 1. Wśród młodszych o rok zawodników zwyciężyli reprezentanci AP Sokoła Serock G
detronizując Giganta Smile. Jedyną
grupą, gdzie obyło się bez zmian, jest
rocznik 2011 – znów niepodzielnie panował AMP GOOL Stanisławów.
MK

Legionowo porusza zarówno mieszkańców, jak i gości, którzy doceniają
walory całego powiatu. Sportowcy znajdują tutaj profesjonalnie
przygotowaną infrastrukturę, a organizatorzy zawodów – otwarte
na współpracę samorządy

O

kolice Legionowa są rajem dla
fanatyków rowerowych maratonów spod znaku MTB. Dlatego w niedzielę, 29 kwietnia LOTTO Poland Bike Marathon zawitał do nas już
po raz dziewiąty. Sportowe miasteczko powstało na Placu Kościuszki w Legionowie.
Zawodnicy wystartowali w kilku
kategoriach. Dystans MAX liczył sobie 64 km, MINI – 34 km, FAN – 8 km,
w Mini Crossie na terenie Miasteczka

Poland Bike jeździły też dzieci w wieku
2-4 i 5-6 lat. Miłym akcentem lokalnym
było zaznaczenie obecności poprzez zajęcie trzeciego stopnia podium przez reprezentanta Wieliszew Heron Team –
Artura Sienkiewicza. Nasz zawodnik
zdobył brązowy medal w wymagającym wyścigu na 34 km.
Współorganizatorem LOTTO Poland
Bike Marathon był Powiat Legionowski.
Imprezę patronatem objął starosta Robert Wróbel.
MK

Rywalizacja w ramach Piłkarskiej Ligi Powiatu Legionowskiego jest
wyrównana. Właściwie każda z drużyn ma szanse na ostateczną wygraną i
zdobycie tytułu mistrza siódmej edycji PLPL

Po raz czwarty z rzędu
Kadetki LTS Legionovia
zdobyły tytuł Mistrza Polski.
Turniej finałowy odbył się
w dniach 2-6 maja 2018 r.
Gratulujemy!

8

Kurier

kultura

Informator Powiatu Legionowskiego

W drogę z Wiosennym Czarowaniem
Za nami IX Harcerski Festiwal Piosenki „Wiosenne Czarowanie”. Pod hasłem „W drogę z nami”,
wspólnie ze społecznością harcerską bawili się mieszkańcy naszego powiatu. Współorganizatorem
wydarzenia tradycyjnie był Powiat Legionowski.

phm. Robert „Żaba” Próchnicki
Tegoroczna edycja festiwalu była wyjątkowa z kilku względów. Po pierwsze
z uwagi na jury, w skład którego weszły sławy nurtu piosenki poetyckiej. Nowością była transmisja live, nowe medium, dzięki któremu zwiększyliśmy zasięg
festiwalu. W tym roku pojawiła się także nowa nagroda im. druha Michała Jankowskiego dla największej osobowości artystycznej. Propagujemy tradycyjną
piosenkę turystyczną, harcerską, szanty. Chcemy trzymać się pewnego kanonu,
w jakim wykonywane są te utwory. W tym roku dodatkowo z uwagi na 100-lecie odzyskania niepodległości w nasz festiwal wplotły się wątki patriotyczne.
To również 100-lecie ZHP. Chcemy by dzieci i młodzież chwycili za gitary zamiast za tablety czy telefony.

Konkurs piosenki to stały punkt w programie festiwalu. Rozśpiewana rywalizacja, jak co roku, była zacięta i wyrównana

P

ierwszego dnia imprezy harcerze
i zuchy zorganizowali spontaniczny performance i kradnąc z rąk
władz miasta oraz powiatu symboliczny
klucz, wzięli we władanie legionowski
ratusz na czas festiwalu. Od piątku do
niedzieli (20-22.04) Legionowo brzmiało muzyką i śpiewem. Tegoroczna myśl
przewodnia: „W drogę z nami” nawiązywała do ekologicznej i bezpiecznej turystyki, którą organizatorzy festiwalu niezmiennie propagują.
Piątek był Dniem Zuchowym. Do występów zaproszone zostały również grupy przedszkolne. Wieczorem w ratuszu
odbył się koncert zespołu Bory, a w nocnym kinie festiwalowym zaprezentowano film „Ptaki Ptakom” w reż. Pawła
Komorowskiego z muzyką Wojciecha Kilara, opowiadający o bohaterstwie harcerzy we wrześniu 1939 roku.
W sobotę w SP nr 1 prezentowały się
zespoły w konkursowej kategorii harcerskiej. W ratuszu natomiast trwały przesłuchania w kategorii open. Ten dzień
uwieńczył koncert zespołu EKT Gdynia.
Niedzielę harcerze rozpoczęli tradycyjnie Mszą świętą. Jak co roku nie
mogło także zabraknąć Wielkiego Tańca Belgijskiego, który harcerze i mieszkańcy odtańczyli wokół ronda przed ratuszem punktualnie o godzinie 10.09,
podkreślając tym samym, że to dziewiąta odsłona festiwalu. Następnie
przyszedł czas na ogłoszenie wyników
konkursu, wręczenie nagród, występy
laureatów kategorii harcerskiej i open
oraz koncert zespołu „YESKIESIRUMEM”, który zakończył festiwal.
AMZ

Zuchom udało się odnaleźć
prezydenta Romana
Smogorzewskiego,
starostę Roberta Wróbla
i członka zarządu Michała
Kobrzyńskiego, odebrać im
klucz do miasta i na czas
festiwalu zawładnąć ratuszem

Oliwia Pieczykolan
uczestniczka

Festiwal to wyjątkowe i ekscytujące wydarzenie, na które społeczność harcerska czeka cały rok. Daje szansę na
spotkanie innych osób, które cenią sobie podobne wartości i styl życia. To wspólna zabawa i muzykowanie, które
łączą pokolenia. Już po raz czwarty wzięłam udział i nie
mogę doczekać się następnego razu.

Wiktoria Bańka

Belgijka odtańczona wokół ronda przy ratuszu wstrzymała nie tylko ruch aut.
Przechodnie zatrzymywali się przyglądając się eksplozji radości, a niektórzy
dołączali do okręgu

uczestniczka

Moja przygoda z harcerstwem trwa od roku. Zawsze
chciałam pomagać innym, bo uważam to za wielką wartość. Harcerstwo pomaga mi ją realizować. W festiwalu
wzięłam udział po raz drugi i jestem zachwycona. To doskonała okazja, aby poznać druhów z całego kraju i mam
nadzieję, że te znajomości przetrwają.

POWIAT LEGIONOWSKI –
KULTURALNIE I NA SPORTOWO
12.05 – Koncert muzyczno–literacki,
GCKiS w Jabłonne, godz. 18.00
12.05 – Nieporęcki Piknik Historyczny,
GOK w Nieporęcie, godz. 12

Janusz Kubicki

radny Rady Powiatu w Legionowie
Cieszę się, że tak wyjątkowe wydarzenie odbywa się na terenie naszego powiatu. To okazja do spotkania wypełnionego muzyką, radością i dobrą zabawą oraz do integracji środowiska harcerskiego. Dla uczestników to niezapomniane przeżycie owocujące nawiązaniem nowych przyjaźni, dające poczucie
wspólnoty i misji.

13.05 – Koncert muzyki klasycznej
w Salonie Artystycznym, filia MOK,
ul. Targowa 65, godz. 12.00
12.05 – Bajka dla dzieci „Wiślana
Syrenka” – Plac Zabaw Legionowo,
ul. Królowej Jadwigi, godz. 14.00
12.05 – Interaktywny Happening
„Słodkich snów” – Legionowo, Plac
Kościuszki, ul. Handlowa godz. 14.00;
Plac Zabaw Legionowo, ul. Królowej
Jadwigi godz. 15.00
13.05 – Spotkanie z cyklu „Pasja
Passent”, Poczytalnia Legionowo,
godz. 16.00
13.05 – II Mistrzostwa Powiatu
w Biegach Ulicznych Dzieci i Młodzieży –
Rynek w Serocku od godz. 9.30
13.05 – III Bieg z Książką, CKiCz
w Serocku, godz. 12.41
13.05 – Piknik Ekologiczny, Rynek
w Serocku, godz. 10.00
14.05 – Biblioteczne Spotkania z Filozofią,
GCKiS w Jabłonne, godz. 16.30

19.05 – Muzyczna majówka na Targowej
– impreza w ogrodzie, Filia MOK
Legionowo, ul. Targowa 65, godz. 18.00
19.05 – Wieczór w Izbie, Izba Pamięci
i Tradycji Rybackich w Serocku, godz.
16.00-20.00
20.05 – Niedzielne Spotkania z bajką
„Miś o małym rozumku”, Ratusz
Legionowo, godz. 15.00
22.05 – Mali Czarodzieje – koncert dla
dzieci, MOK Legionowo, godz. 12.30
25.05 – Spotkanie autorskie z Małgorzatą
Gutowską-Adamczyk, Biblioteka
Publiczna Gminy Nieporęt, godz. 17.00
26.05 – Spektakl teatru cieni „Rybka”,
MOK Legionowo, godz. 15.00
26.05 – Dorota Lulka i Młodsi
Panowie – piosenki Kabaretu
Starszych Panów, Ratusz Legionowo,
godz. 15.00
26.05 – II Półmaraton Zegrzyński,
Rynek w Serocku, godz. 9.00
26.05 – Wojciechowe Świętowanie,
Rynek w Serocku
27.05 – Bieg po Złote Jabłko, Jabłonna,
od godz. 10.30
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