Wniosek o pozwolenie na budowę
nowego szpitala w Legionowie już złożony.
Nowoczesna placówka dla mieszkańców
powiatu już nie jest marzeniem.
Mariusz Błaszczak
Minister Obrony Narodowej
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Wniosek na szpital już u starosty
Inwestycja związana z budową szpitala w Legionowie z fazy projektowej przechodzi w etap realizacji. 24 maja do Starostwa Powiatowego w Legionowie
wpłynął wniosek o pozwolenie na budowę placówki. Rozpoczęcie prac budowalnych zaplanowano na październik tego roku.

Długo wyczekiwana budowa szpitala w Legionowie wchodzi w kolejną fazę realizacji. Kierownik Oddziału Techniczno-Eksploatacyjnego WIM Jacek Matuszak
(pierwszy z lewej) oraz Przedstawiciel Inwestora Zastępczego WIM Zbigniew Mikołajczak (drugi z prawej) złożyli w legionowskim starostwie wniosek o pozwolenie
na budowę placówki. Osobiście dokumentację odebrali starosta Robert Wróbel (pierwszy z prawej) i wicestarosta Konrad Michalski (drugi z lewej)

Zgodnie z planem

Budowę szpitala w Legionowie minister Mariusz Błaszczak oficjalnie zapowiedział 15 października ub. r. podczas
spotkania prasowego, jednak o tym, że zapadła decyzja w tej sprawie informował
już pod koniec 2017 r. Dokładnie rok później, 21 grudnia ub. r. w gmachu Wojskowego Instytutu Medycznego szef resortu
obrony narodowej oraz dyrektor Wojskowego Instytutu Medycznego gen. Grzegorz Gielerak podpisali umowę w sprawie budowy szpitala w Legionowie. Od
tego momentu ruszyła machina związana
z planowaniem i projektowaniem inwestycji. – Na obecnym etapie budowy w terminie zrealizowano połowę przewidzianych
w harmonogramie inwestycji zadań. Uzyskano wymagane prawem pozwolenia

w zakresie odbioru warunków technicznych przyłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej, wodociągowo-kanalizacyjnej,
a także opracowano ostateczną wersję planu zagospodarowania przestrzennego terenu nowo budowanego szpitala. Zakończono także etap planowania budowy
szpitala. Powstał ostateczny plan inwestycji w formie projektów budowlanego
i technologii medycznej, które są podstawą skierowania wniosku o pozwolenie na
budowę do Starostwa Powiatowego w Legionowie oraz ogłoszenia procedury zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na wybór wykonawcy
robót budowlanych inwestycji. Roboty
budowalne potrwają do końca 2021 roku – mówi dyrektor Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie gen. dyw.
prof. dr hab. n. med. Grzegorz Gielerak.

Szpital dla wszystkich

Szpital powstanie na działce sąsiadującej z Wojskową Specjalistyczną Przychodnią Lekarską SPZOZ w Legionowie. Od samego początku w realizację
inwestycji zaangażowany jest szef resortu obrony Mariusz Błaszczak. – Nowy szpital w Legionowie nareszcie staje się rzeczywistością. Pod koniec ub.
roku podpisałem umowę na budowę placówki w Legionowie. Będzie filią Wojskowego Instytutu Medycznego

w Warszawie – jednego z najlepszych
szpitali w Polsce. Mamy dokumentację,
projekt, wniosek o pozwolenie na budowę. Po wyborze wykonawcy, w ciągu
dwóch lat, szpital w Legionowie powstanie
i będzie służył nie tylko Wojsku Polskiemu, ale również zwykłym mieszkańcom.
Nowoczesny szpital, z rozszerzoną ofertą opieki medycznej, będzie dostępny dla
wszystkich mieszkańców Legionowa i regionu. Świadczenia dotychczas realizowane przez Wojskową Specjalistyczną Przychodnię Lekarską SPZOZ w Legionowie
nadal będą wykonywane – mówi Minister
Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak.
Budynek będzie miał pięć kondygnacji naziemnych i podziemny parking. Jego powierzchnia wyniesie około 7 250
metrów kwadratowych. Zadecydowano
o powstaniu w nowym szpitalu następujących klinik WIM: kardiologii z pracownią interwencyjnego leczenia ostrych zespołów wieńcowych, okulistyki, chirurgii,
ginekologii oraz intensywnej opieki medycznej. Dodatkowo, istotnym wsparciem dla izby przyjęć będzie interdyscyplinarny oddział obserwacyjny. Łącznie
szpital będzie posiadał 90 łóżek, trzy
nowoczesne sale operacyjne oraz pracownie diagnostyki obrazowej i laboratoryjnej, w tym także dedykowane szeroko rozumianej profilaktyce najczęściej
występujących populacyjnie chorób

KALINA BABECKA

Robert Wróbel
starosta legionowski

Mieszkańcy powiatu legionowskiego czekali na szpital kilkadziesiąt lat. Trudno
się dziwić, że obietnice związane z jego powstaniem zaczęli już powoli traktować
jako niewiarygodne i populistyczne manewry przedwyborcze. Dzisiaj obserwujemy, jak szpital staje się faktem i pierwsze nakłady na jego dokumentację zostały już poniesione. Jestem przekonany, że nic już nie zatrzyma procesu budowy
i ogólnodostępny szpital, realizowany przez Ministerstwo Obrony Narodowej, powstanie w naszym powiecie. Dostrzegając konieczność zapewnienia mieszkańcom opieki medycznej w nagłych wypadkach, w zeszłym roku Powiat uruchomił
ambulatorium chirurgiczno-urazowe. Korzysta z niego kilkuset pacjentów miesięcznie. To jednak rozwiązanie zastępcze, które finansowali będziemy do czasu
powstania szpitalnej Izby Przyjęć.

Fot. Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie

Z

łożenie wniosku o pozwolenie na
budowę szpitala w Legionowie, który będzie filią Wojskowego Instytutu
Medycznego przy ul. Szaserów w Warszawie, to kolejny etap w realizacji tej ważnej i wyczekiwanej przez mieszkańców
inwestycji. Zgodnie z harmonogramem
szpital przyjmie pierwszych pacjentów
w drugim kwartale 2022 roku. Podstawowym źródłem finansowania przedsięwzięcia będą środki resortu obrony narodowej. Szacunkowy koszt ma wynieść
około 150 mln zł.

nowotworowych. Zgodnie z najnowszymi trendami dotyczącymi sposobu i warunków prowadzenia nowoczesnej, profesjonalnej opieki szpitalnej, aż 30% łóżek
szpitalnych będzie miało charakter stanowisk terapii intensywnej. W strukturze
szpitala została zaplanowana izba przyjęć z 8-łóżkowym oddziałem obserwacyjnym przeznaczonym dla pacjentów z nagłymi zachorowaniami, którzy po pomoc
zgłaszać się będą mogli przez całą dobę. Szpital zostanie wyposażony nie tylko w nowoczesny sprzęt czy rozwiązania
budowlano-użytkowe, ale także przygotowany i wyszkolony personel, stosujący
sprawdzone procedury medyczne, organizacyjne i zarządcze, od lat praktykowane i stale udoskonalane w szpitalu przy
ul. Szaserów. Zatrudnienie w nim znajdzie
ok. 250 osób.
Legionowo jest jednym z najgęściej zaludnionych miast w Polsce. Powiat legionowski ma ponad 116 tys. mieszkańców.
Zatem decyzja o budowie szpitala i finansowaniu jego działalności ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia była tyleż
wyczekiwana, co niezbędna.

Wizualizacja szpitala w Legionowie
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Bezgraniczna współpraca

W

ramach, odbywającej się w dniach
6-9 czerwca, wizyty goście odwiedzili miejsca, które są przykładem dobrych praktyk przy realizacji
lokalnych inicjatyw oraz promocji turystyki. W programie pobytu uwzględniono także wizytę w Warszawie. Elementem spotkania był również udział naszych
partnerów w obchodach świąt gminnych

Na początku czerwca Powiat Legionowski gościł delegacje z miast partnerskich.
W spotkaniach, które miały na celu pogłębienie współpracy, udział wzięli
przedstawiciele chorwackiego miasta Čazma oraz ukraińskiego Kosiva.

w Nieporęcie oraz Wieliszewie, a także
podczas jubileuszu 50–lecia Powiatowego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
w Serocku, placówki prowadzonej przez
Powiat Legionowski.
Spotkanie z przedstawicielami zaprzyjaźnionych samorządów było okazją
do wymiany doświadczeń i rozmów o dalszych kierunkach rozwoju wzajemnego
AMZ
partnerstwa.

Leszek
Smuniewski

Przewodniczący Rady Powiatu
w Legionowie
Dbamy o relacje z naszymi partnerami z miast europejskich. Spotkanie,
które zorganizowaliśmy, miało na celu zaprezentowanie naszym przyjaciołom jak pracujemy i jakie efekty
osiągamy na różnych płaszczyznach
działalności. Wymiana doświadczeń
i praktyk pomiędzy naszymi miastami była inspirująca tak dla nas, jak
i naszych gości.

Nawiązywanie międzynarodowych relacji partnerskich to coraz częstsza praktyka samorządów. Powiat Legionowski w tej formule współpracuje z regionami z Białorusi,
Ukrainy oraz Chorwacji. Przedstawicieli dwóch ostatnich gościliśmy na naszym terenie

Powiat z nagrodą

Taka skarbnik to skarb

Działania na rzecz sportu
dzieci i młodzieży, w tym
utworzenie Piłkarskiej Ligi
Powiatu Legionowskiego,
zostały zauważone i docenione.
Powiat Legionowski znalazł
się w pierwszej dziesiątce
w rankingu „Samorząd
przyjazny Klubom Piłkarskim”,
organizowanym przez pismo
„Wspólnota”

U

roczysta gala Ogólnopolskiej Konferencji Samorządu i Oświaty „Edukacja Przyszłości” odbyła się 21
maja w Lublinie. W imieniu powiatu wyróżnienie odebrał starosta Robert Wróbel. Nagrodą dla samorządów są bilety na
mecz finałowy Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej World Cup Poland 2019, który
rozegrany zostanie 15 czerwca w Łodzi.
Wejściówki trafią do wyróżniających się
zawodników Piłkarskiej Ligi Powiatu Legionowskiego. W naszym regionie to samo wyróżnienie w kategorii gmin miejskich odebrał również burmistrz Nowego
Dworu Mazowieckiego.

Podczas ogólnopolskiego 7. Kongresu „Perły Samorządu”, który
odbył się w dniach 23-24 maja 2019 r. w Gdyni, skarbnik Powiatu
Legionowskiego Dorota Łyszkowska odebrała wyróżnienie
w rankingu „Skarbnik Samorządu” Dziennika Gazety Prawnej
w kategorii powiatów powyżej 60 tysięcy mieszkańców.

S
Powiat Legionowski znalazł się w krajowej czołówce samorządów wspierających
kluby piłkarskie. Na zdjęciu nasi reprezentanci podczas Internationaler Pfingst –
Cup w Niemczech

Autorzy rankingu porównywali samorządy pod kątem wspierania przez
nie klubów piłkarskich. Badanie objęło 2478 gmin, 314 powiatów i 16 samorządów wojewódzkich. Opisane zostały 5013 dotacje dla klubów piłkarskich.
Ranking był przeprowadzony w kilku kategoriach: województwa, powiaty, gminy
miejsko – wiejskie i gminy wiejskie.
Główne kryteria brane pod uwagę to:
środki finansowe otrzymane przez poszczególne kluby piłkarskie, wydatki

gmin na kluby piłkarskie w wydatkach
ogólnych budżetów, wydatki gmin na
kluby piłkarskie w przeliczeniu na jednego mieszkańca i środki finansowe otrzymane przez kluby piłkarskie w różnych
klasach rozgrywkowych.
Obliczono, że polskie samorządy wydały na kluby piłkarskie w 2018 r. łącznie 342,6 mln zł, przy czym najhojniejsze okazały się samorządy na Mazowszu,
Śląsku i Dolnym Śląsku.
KALINA BABECKA

Finanse Powiatu na piątkę
Powiat Legionowski awansował z 13. na 5. miejsce w drugiej edycji Rankingu Finansów Samorządu
Terytorialnego w Polsce, którego rezultaty zaprezentowano podczas V Europejskiego Kongresu
Samorządowego w Krakowie. W zestawieniu uwzględniono 314 powiatów.
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.
KB

KB

Wyróżniona w plebiscycie skarbnik
Dorota Łyszkowska sprawuje pieczę
nad powiatową kasą od sześciu lat

Dorota Łyszkowska
Skarbnik Powiatu

Fot. Freepik.com

R

anking został opracowany przez
ekspertów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Kondycję finansową jednostek,
ich gospodarność oraz sposób zarządzania i dysponowania finansami
oceniano biorąc pod uwagę wskaźniki ekonomiczne za 2018 rok, a konkretnie udział dochodów własnych

prawne zarządzanie jednostką
samorządu terytorialnego to
m.in. budowa funkcjonalnej infrastruktury, określenie priorytetów
rozwojowych oraz ciągłe podnoszenie
jakości życia mieszkańców. Osiągnięcie tych celów nie byłoby możliwe bez
umiejętnego zarządzania budżetem
gminy i powiatu. Z takiego właśnie założenia wyszli organizatorzy plebiscytu i postanowili nagrodzić najlepszych
samorządowych skarbników. - Nigdy
dość doceniania pracy skarbników, bo
zapewnienie stabilności finansowej
jest olbrzymią sztuką. Te wyróżnienia
są docenieniem ich ciężkiej pracy na
rzecz nas - obywateli - stwierdził prowadzący galę Marek Tejchman, zastępca redaktora naczelnego Dziennika Gazety Prawnej.
Wyróżnienie dla skarbnik Doroty
Łyszkowskiej to kolejne potwierdzenie, że finanse powiatu legionowskiego są w dobrych rękach i w doskonałej kondycji.
Kongres „Perły Samorządu” to ogólnopolski projekt Dziennika Gazety
Prawnej, skierowany do przedstawicieli administracji lokalnej, agend rządowych, biznesu, nauki oraz mediów.

Otrzymane wyróżnienie w rankingu „Skarbnik Samorządu” to zasługa
wszystkich osób zaangażowanych w tworzenie i realizację budżetu Powiatu Legionowskiego: Zarządu Powiatu, Radnych, pracowników Starostwa i komórek organizacyjnych powiatu. Jest to nasz wspólny sukces.
Myślę również, że dzięki tej nobilitacji będziemy postrzegani jako wiarygodny i stabilny partner nie tylko przez inne samorządy, ale również
przez instytucje finansowe.

inwestycje/społeczność
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Przecięcie wstęgi w Karolinie
Uroczyste otwarcie przebudowanej drogi 1807W
w Karolinie nastąpiło 6 czerwca.

P

rzedstawiciele Powiatu Legionowskiego, Gminy Serock oraz mieszkańcy spotkali się przy skrzyżowaniu drogi powiatowej z ul. Babie Lato w Karolinie.
W ramach tej inwestycji wyremontowano blisko 1,3-kilometrowy odcinek od
ul. Promyka do DK 62. Droga zyskała nową, wzmocnioną jezdnię, odwodnienia
oraz chodnik dla pieszych. Przebudowano również zjazdy na posesje.

Remont prowadzony był przez, wyłonioną w przetargu, firmę Drogi i Mosty
Jan Kaczmarczyk. Koszt inwestycji wyniósł blisko 2.730.000,00 zł i został w całości pokryty ze środków Powiatu Legionowskiego.
AMZ

Artur Borkowski

Burmistrz Miasta i Gminy Serock
Oddana do użytku droga w Karolinie to ważna z perspektywy mieszkańców inwestycja. Cieszy mnie fakt, że pół roku po wyborach Powiat oddaje piękny odcinek drogi. Wielokrotnie dyskutowaliśmy o potrzebie tej inwestycji, dziś przyszedł moment
jej realizacji. Przez tereny gminy Serock przebiega większość dróg powiatowych.
Zainicjowaliśmy proces ich modernizacji, który nie byłby możliwy, gdyby nie dobra
współpraca władz Gminy i Powiatu. Również mieszkańcy bardzo pozytywnie odbierają tę przebudowę, byli w nią zaangażowani. Wypracowaliśmy dobry model współpracy samorządu z mieszkańcami, aby w efektywny sposób realizować ich potrzeby.

Uroczystego przecięcia wstęgi w Karolinie dokonali (od lewej): burmistrz Miasta i Gminy Serock Artur Borkowski,
przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku Mariusz Rosiński, sołtys wsi Karolino Zofia Łaniewska, członek rady sołeckiej
wsi Karolino Marzanna Kacperska, starosta legionowski Robert Wróbel, radna Rady Powiatu Anna Gajewska, przedstawiciel
inwestora Marcin Kaczmarczyk, prezes NZOZ „Legionowo” Dorota Glinicka oraz członek zarządu Powiatu Sylwester
Sokolnicki

Niepełnosprawni na swoim

Sylwester
Sokolnicki

członek zarządu Powiatu

W

O potrzebach i możliwościach utworzenia w powiecie mieszkań
chronionych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną
rozmawiali uczestnicy konferencji „Mieszkania chronione
– treningowe i wspierane dla osób z niepełnosprawnością”,
którą zorganizowano 21 maja, w sali konferencyjnej
legionowskiego ratusza.

dyskusji uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych, specjaliści, opiekunowie oraz osoby niepełnosprawne.
– To ważny temat, ponieważ osoby
z niepełnosprawnością umiarkowaną
i znaczną do tej pory nie miały możliwości samodzielnego mieszkania. Dlatego powstają mieszkania treningowe
i wspomagane, które dają tym osobom
szansę na normalne życie – mówi prezes fundacji „Promień Słońca” Jerzy Jastrzębski.
W swoim wystąpieniu Prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia „Otwarte
Drzwi” Marta Perkowska podała wiele
przykładów rozwiązań w zakresie organizacji systemu mieszkalnictwa chronionego w Polsce i na świecie. Omówiła
warunki utworzenia lokalnego systemu wsparcia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz przejście od

Przebudowa drogi powiatowej
nr 1807W w Karolinie to inwestycja
ważna z punktu widzenia lokalnej
społeczności. Droga na odcinku objętym modernizacją była w złym stanie technicznym, nie posiadała prawidłowego odwodnienia, zjazdów do
posesji oraz chodnika. Na szczęście
to już przeszłość. Dzięki podjętym
przez Powiat działaniom zwiększyły się komfort użytkowników drogi,
bezpieczeństwo pieszych oraz estetyka miejscowości. Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji tej inwestycji.

opieki instytucjonalnej do usług świadczonych na poziomie społeczności lokalnych – niezbędne kroki dla opracowania
kompleksowej strategii i planu działań.
Podczas spotkania pojawiły się także relacje osób, które z mieszkań chronionych korzystają i bardzo sobie chwalą ten rodzaj pomocy.
Uczestnicy spotkania postanowili wystąpić do władz samorządowych
z wnioskiem o przygotowanie programu i przystąpienie do organizacji na terenie powiatu mieszkań treningowych
oraz wspieranych.
Sympozjum zorganizowała fundacja „Promień Słońca” we współpracy
ze Stowarzyszeniem „Otwarte Drzwi”
oraz pozostałymi organizatorami Dni
Osób Niepełnosprawnych Miasta Legionowa i Powiatu Legionowskiego
2019.
KALINA BABECKA

Czterdzieści lat minęło

W tym roku okrągły jubileusz powstania obchodzi Towarzystwo Przyjaciół Legionowa. Z tej okazji uroczyste obchody zorganizowano 26 maja, w sali konferencyjnej
legionowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Legionowie.

T

o właśnie w tym miejscu, dokładnie
czterdzieści lat temu, odbyło się zebranie założycielskie Towarzystwa
Przyjaciół Legionowa, w trakcie którego przyjęto statut stowarzyszenia. Dziś
w dokumencie można przeczytać, że „Celem Towarzystwa jest działanie na rzecz
integracji i rozwoju lokalnego środowiska społecznego w następujących obszarach: kultura, oświata, edukacja, ochrona
środowiska, rozwój regionalny i lokalny,
w szczególności zaś upowszechniania historii miasta i regionu, budowanie zamiłowania i poszanowania dla dziedzictwa kulturowego, środowiska naturalnego oraz
poprawę walorów estetycznych i krajobrazowych przestrzeni publicznej, promocję
miasta i regionu, a także poszerzanie grona miłośników i sympatyków regionu.”.
Podczas spotkania, w którym Powiat Legionowski reprezentował wicestarosta Konrad Michalski, członkowie

i zaproszeni goście mieli okazję podsumować działalność TPL. Stowarzyszenie otrzymało z rąk prezydenta Romana Smogorzewskiego statuetkę im.
gen. Bolesława Roi oraz tytuł „Zasłużony
dla Miasta Legionowa”. Nowym członkom wręczono legitymacje. W trakcie
uroczystości premierę miała jubileu-

szowa publikacja „Monografia 40 lat
TPL 1979-2019” autorstwa dr hab. Jolanty Załęczny, której wydanie współfinansował Powiat Legionowski.
KB

Konrad Michalski
wicestarosta legionowski

Towarzystwo Przyjaciół Legionowa to kronika czterech dekad pracy naukowej, kulturalnej i społecznej na rzecz naszej małej ojczyzny. Wydawany
przez TPL, przy wsparciu Starostwa Powiatowego w Legionowie, „Rocznik
Legionowski” spełnia niezwykle istotną rolę w kształtowaniu wspólnoty lokalnej oraz odkrywaniu wspólnej historii. Dlatego licząc na dalszą współpracę, z okazji okrągłego jubileuszu, składam serdeczne życzenia wszelkiej
pomyślności i dalszych sukcesów.

Na imprezie urodzinowej nie mogło zabraknąć okazałego tortu. Na zdjęciu (od
lewej): była prezes TPL Jolanta Załęczny, prezes TPL Jacek Szczepański, były
prezes TPL Cezariusz Kalinowski, były prezes TPL Robert Nowiński oraz były
prezes TPL Erazm Domański

Kurier
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Tanecznie z „Promykami”
na Białorusi

Gminne świętowanie

Wieliszewskie „Promyki” to jeden ze znaków rozpoznawczych powiatu, odnoszący sukcesy
zarówno w kraju, jak i podczas międzynarodowych imprez tanecznych. Tym razem zespół
zaprezentował się na Białorusi podczas Międzynarodowego Festiwalu Kultury Tradycyjnej
„Brasławskie Żarnice”, który był głównym punktem w programie oficjalnej wizyty starosty
Roberta Wróbla w Brasławiu (Białoruś). Spotkanie zorganizowano w ramach zagranicznej
współpracy partnerskiej.

Sezon dorocznych świąt gminnych w pełni. Za nami imprezy
w Serocku (25 maja), Wieliszewie i Nieporęcie (8 czerwca).
Wszystkie wydarzenia oferowały atrakcje dla uczestników
w każdym wieku. Rozpoczęły je kolorowe parady, w których
przemaszerowali przedstawiciele władz samorządowych
oraz mieszkańcy, niektórzy fantazyjnie przebrani. Odbyły się
prezentacje i pokazy artystyczne, zorganizowano place zabaw
dla dzieci oraz koncerty gwiazd – Patrycji Markowskiej, Kayah
i Krzysztofa Zalewskiego. Dużą atrakcją cieszyły się stoiska
instytucji oraz gastronomiczne.
Powiat Legionowski był współorganizatorem każdego z tych
wydarzeń. W stoisku powiatu zorganizowano dla mieszkańców
konkurs wiedzy o regionie. Dystrybuowane były także materiały
informacyjne oraz promujące walory turystyczne okolic.
Dziękujemy za obecność i już dziś zapraszamy do odwiedzenia
naszego stoiska w trakcie 40. Dni Legionowa (15-16 czerwca)
i święta gminy Jabłonna, które odbędzie się 7 września.

„Promyki” zostały ciepło przyjęte na festiwalu w Brasławiu, a swoimi występami podbiły serca publiczności
i organizatorów

B

rasław to miasto partnerskie Powiatu
Legionowskiego, a także duże skupisko ludności polskiej. Aż jedna trzecia z piętnastu tysięcy mieszkańców to
Polacy. Wynika to z uwarunkowań historycznych, bowiem w czasach II Rzeczpospolitej Brasławszczyzna należała do województwa wileńskiego i była najdalej na
północny wschód wysuniętym krańcem
państwa. Dziś środowisko polskie skupione jest wokół kościoła katolickiego i działającego przy nim domu parafialnego.
W mieście co roku odbywa się Festiwal „Brasławskie Żarnice”, organizowany
przez Regionalny Komitet Wykonawczy
w Brasławiu oraz Ministerstwo Kultury
Republiki Białorusi. W tegorocznej edycji wydarzenia mieliśmy swoich delegatów – Powiat Legionowski reprezentowały „Promyki” oraz starosta Robert Wróbel.

Festiwal organizowany jest już od ponad pół wieku, a od 2009 roku ma status
międzynarodowego i składa się z wielu
wydarzeń. „Promyki” wystąpiły dwukrotnie – w „Tańcach Górali Żywieckich”
i „Tańcach Spiskich” oraz podczas koncertu głównego zaprezentowały „Tańce Opoczyńskie” i ponownie „Tańce Spiskie”.
W trakcie pobytu nasza delegacja odwiedziła także miejscowość Głębokie,
gdzie złożono wiązanki na cmentarzu
z grobami polskich żołnierzy - obrońców
granicy polskiej z 17 września 1939 r.
oraz wzięła udział we mszy polskiej

Dariusz Skrzydlewski

dyrektor Zespołu Tańca Ludowego „Promyki”
W imieniu swoim i tancerzy ZTL „Promyki” chciałbym serdecznie podziękować
Starostwu Powiatowemu w Legionowie, a w szczególności Panu Staroście Robertowi Wróblowi za możliwość uczestnictwa w tym wspaniałym święcie folkloru
i tańca, jakim są „Brasławskie Żarnice”. Dziękujemy również za możliwość kontaktu z Polakami na obczyźnie. Mamy nadzieję, że godnie reprezentowaliśmy Powiat na wspomnianym wydarzeniu.

Konkurs bez „byków”
Po raz ósmy mieszkańcy powiatu mieli okazję stanąć w szranki
z rodzimą ortografią i interpunkcją. Znamy już laureatów „Dyktanda
Aktywnych”.

P

ierwszy etap rywalizacji, której
organizatorem tradycyjnie była
Szkoła Podstawowa nr 3 w Legionowie, wyłonił dziesięciu finalistów. Treść dyktanda w obu etapach,
za którą odpowiada nauczycielka języka polskiego Pani Jadwiga Wojtulewicz, nawiązywała do setnej rocznicy
nadania nazwy Legionowo.
W ostatecznym starciu najlepszy okazał się Krzysztof Stępniewski, drugie miejsce zajęła Katarzyna

Błach–Piotrowska, a trzecie Konrad
Seledyn. Uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród miało miejsce 18 maja, podczas święta szkoły. Finalistom konkursu gratulował
wiceprzewodniczący Rady Powiatu
Przemysław Cichocki.
Powiat Legionowski, jak co roku, ufundował w konkursie nagrodę
za drugie miejsce, a starosta Robert
Wróbel objął wydarzenie patronatem
KB
honorowym.

w miejscowym kościele. Po liturgii „Promyki” zaśpiewały polskie piosenki ze
swojej najnowszej płyty „Jak w Kalejdoskopie”. W repertuarze nie mogło również zabraknąć „Barki” i „Czarnej Madonny”.
KALINA BABECKA

Powiat Legionowski jest zawsze obecny podczas świąt gminnych.
Zapraszamy do naszego stoiska

Ahoj, rodzino! Piknik PCPR
Pirackie atrakcje czekały
w Porcie-Pilawa w Nieporęcie na
dzieci z rodzin zastępczych oraz
podopiecznych Domu Dziecka
w Chotomowie. Rodzinny piknik
Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie zorganizowało już po
raz dwunasty.

O

kazją do celebrowania był, przypadający 30 maja, Dzień Rodzicielstwa Zastępczego oraz następujący dwa dni później Dzień Dziecka.
Obchody Dnia Rodzicielstwa Zastępczego mają na celu popularyzację rodzinnej pieczy zastępczej, ukazanie
wagi i potrzeby działań na rzecz dzieci pozbawionych opieki, odrzuconych
i tych, które nie mogą wychowywać się
w rodzinie biologicznej. Istotą rodzicielstwa zastępczego jest stworzenie dzieciom domu, a tym samym właściwych
warunków dla ich rozwoju. W powiecie
legionowskim wychowuje się 214 dzieci w 135 rodzinach zastępczych, zarówno tych spokrewnionych z dziećmi, rodzinach niezawodowych, jak i zawodowych.
Dzień Dziecka to święto najmłodszych,
którzy tego dnia są najważniejsi. Dla
nich przygotowano miasteczko zabaw,
animacje, malowanie buziek, konkursy
z nagrodami, fotobudkę oraz stoiska gastronomiczne. Wspólna zabawa sprzyjała nawiązywaniu nowych relacji i zacieśnianiu więzi.
Również z okazji święta rodzin zastępczych PCPR zorganizował konkurs plastyczny „Mój Dom”, który został objęty patronatem starosty legionowskiego
Roberta Wróbla. 30 maja, podczas sesji
Rady Powiatu w Legionowie, odbyło się

Gry i zabawy, moc atrakcji, piękna pogoda oraz bliskie osoby wokół to przepis na
udane spędzenie czasu w rodzinnym gronie

uroczyste wręczenie dyplomów i nagród
dla laureatów. Wyróżniono blisko 30 prac
w czterech kategoriach wiekowych.
AMZ

Magdalena Jagnyziak

dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Legionowie
To piękne, kolorowe i przepełnione radością wydarzenie organizowane jest co
roku w innym zakątku naszego powiatu. Tym razem spotkaliśmy się w gminie
Nieporęt, a nasz piknik miał charakter morskich opowieści, w których nie zabrakło prawdziwych piratów. Podczas takich przedsięwzięć środowiska pieczy zastępczej mają okazję zintegrować się, miło spędzić czas z rodziną oraz odpocząć
i zapomnieć o trudach dnia codziennego, z jakimi mierzą się pełniąc wielką misję rodzicielstwa zastępczego.
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Upamiętnili obrady Okrągłego Stołu
Trzy dekady temu miały miejsce wydarzenia,
od których rozpoczęły się zmiany ustrojowe Polskiej
Rzeczpospolitej Ludowej, w tym częściowo wolne
wybory do Sejmu, tzw. wybory czerwcowe.

Młodzież
ułożyła z biało-czerwonych
kwiatów napis „Solidarność”

U

pamiętniając tamte dni Powiatowa
Instytucji Kultury w Legionowie zaproponowała mieszkańcom oraz zaproszonym gościom udział w odsłonięciu
instalacji artystycznej, związanej z obchodami 30. rocznicy obrad Okrągłego
Stołu i wyborów z 4 czerwca 1989 roku.
Uczestnicy wydarzenia spotkali się przy
legionowskim pomniku marsz. Józefa Piłsudskiego. W uroczystości udział wzięli uczestnicy tamtych wydarzeń, osoby
działające w Lokalnym Komitecie Obywatelskim oraz przedstawiciele władz samorządowych. Powiat reprezentował członek
zarządu Sylwester Sokolnicki.

Instalacja przywołuje wspomnienie o rodzącej się 30 lat temu w Polsce wolności

Zaproszona do udziału młodzież z legionowskich szkół miała okazję odbyć
„żywą lekcję historii”, a zaproszeni goście
wspominali swoje doświadczenia, dzieląc
się refleksjami z tamtego okresu.
Nowo powstała instalacja symbolizuje biało-czerwony okrągły stół, na którym widnieją imiona i nazwiska uczestników negocjacji prowadzonych od
6 lutego do 5 kwietnia 1989 roku przez
przedstawicieli strony rządowo-koalicyjnej i solidarnościowo-opozycyjnej. Uroczystego odsłonięcia dzieła dokonali
trzydziestolatkowie, urodzeni 4 czerwca
1989 roku.Ponadto młodzież ułożyła

z biało-czerwonych kwiatów napis „Solidarność”.
Symboli tego dnia było jednak więcej.
Począwszy od godziny wydarzenia, nawiązującej do słynnego plakatu „W samo
południe”, przygotowanego na wybory
1989 roku przez Tomasza Sarneckiego,
a na solidarnościowym, opozycyjnym
hymnie - utworze „Mury” Jacka Kaczmarskiego, skończywszy.

Grzegorz Kubalski
członek zarządu Powiatu

Dorosło już pokolenie, dla którego wydarzenia roku 1989 to po prostu historia.
Historia, którą należy przypominać i ożywiać. Instalacja przypominająca obrady Okrągłego Stołu ze względu na swoją oryginalną formę z pewnością to umożliwia. Największą wartością obchodów rocznicy wyborów 4 czerwca była jednak
nie ta instalacja, ale możliwość spotkania się środowisk dawnych komitetów obywatelskich. Sukces wyborów sprzed trzydziestu lat to była, bowiem, ich zasługa
i powinniśmy o tym pamiętać.

OPRAC. AMZ

II spotkanie Partnerstwa Międzypowiatowego
II spotkanie Partnerstwa międzypowiatowego na rzecz ożywienia społeczno-gospodarczego powiatów
legionowskiego i nowodworskiego odbyło się 5 czerwca w gminie Zakroczym.

W

spotkaniu udział wzięło ponad
150 osób, w tym przedstawiciele władz z powiatów legionowskiego i nowodworskiego, gmin, izby gospodarczej, cechu rzemiosł, instytucji
edukacji, rynku pracy, kultury, sportu,
zdrowia, pomocy i opieki społecznej, organizacji pozarządowych, przedsiębiorcy i pracodawcy.

W trakcie spotkania zaprezentowano
raport z podsumowania diagnozy oczekiwań uczestników partnerstwa obu powiatów. Wyniki wyznaczyły dalszy kierunek
pracy warsztatowej uczestników w następujących obszarach tematycznych:
edukacja zawodowa młodzieży i osób dorosłych, inwestycje, w tym turystyka międzypowiatowa, przedsiębiorczość lokalna,

projektowanie i pozyskiwanie środków finansowych, sprawy społeczne oraz współpraca z samorządem lokalnym.
Ważnym elementem spotkania było wystąpienie przedstawiciela Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych na temat możliwości
i zasad ubiegania się o środki finansowe
dla firm. Ponadto powiaty miały szansę

Partnerstwo międzypowiatowe to szansa na rozwój dla przedsiębiorców,
pracowników i organizacji, działających na terenie powiatów legionowskiego
i nowodworskiego

Strażacy na medal

W

Fot. Marek Karpowicz

W niedzielę 18 maja, w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży
Pożarnej w Legionowie odbył się uroczysty apel z okazji Powiatowego
Dnia Strażaka.

Odznaczeni przyjęli podziękowania i gratulacje z rąk wicestarosty
legionowskiego Konrada Michalskiego

obchodach udział wzięli
przedstawiciele władz samorządowych, służb mundurowych i instytucji oraz strażacy Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej
powiatu legionowskiego. Powiat Legionowski reprezentował wicestarosta legionowski Konrad Michalski. Podczas
wydarzenia ślubowanie złożyli druhowie oraz Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza OSP Legionowo, wręczono medale i odznaczenia, akty mianowania
na wyższe stopnie służbowe w korpusach oficerów, aspirantów oraz podoficerów. Starosta legionowski, za
pełną gotowość do niesienia pomocy, niezłomność, konsekwencję i godny naśladowania upór w działaniu,
nagrodził wyróżniających się funkcjonariuszy PSP oraz druhów OSP Legionowo, dziękując im za poświęcenie i pracę na rzecz bezpieczeństwa
mieszkańców powiatu legionowskiego.
Wydarzenie zakończyła tradycyjna
parada pojazdów pożarniczych ulicami
AMZ
Legionowa.

zaprezentować dobre praktyki z wdrażanego w roku ubiegłym partnerstwa lokalnego tj. projektów „Szlakiem Nasielskiego
Guzika” oraz „Kozy z Legionowa”. Cenne
informacje dla przedsiębiorców przekazali przedstawiciele Powiatowej Izby Gospodarczej w Legionowie oraz Stowarzyszenia Partnerstwa Gospodarczego Powiatu
Nowodworskiego. Oba podmioty zaprezentowały możliwości współpracy między przedsiębiorstwami na tych terenach.

Kolejne spotkanie partnerstwa zaplanowano we wrześniu na terenie powiatu legionowskiego. Zgłoszenia do udziału
w partnerstwie należy kierować telefonicznie pod nr 22 764 03 05 (sekretariat
Powiatowego Urzędu Pracy w Legionowie) lub drogą elektroniczną na adres:
sekretariat@puplegionowo.pl.
OPRAC. KB

Artur Stankiewicz
członek zarządu Powiatu

Po raz kolejny przedstawiciele samorządów, instytucji, organizacji pozarządowych oraz pracodawców i przedsiębiorców spotkali się, aby wspólnie omówić
kierunku rozwoju obu powiatów oraz wypracować metody działań wpływających na integrację wszystkich zaangażowanych w rozwój gospodarczy sektorów. Chcieliśmy podzielić się osiągnięciami, jakie na tym polu Powiat Legionowski wypracował w latach ubiegłych, a jednocześnie poznać doświadczenia
sąsiadów z powiatu nowodworskiego w tym zakresie. Naszym wspólnym celem
jest działanie na rzecz lokalnych społeczności w obszarze integracji trzech segmentów – publicznego, prywatnych przedsiębiorców i organizacji społecznych.
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Serocki „Wolski” obchodzi półwiecze istnienia
Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Serocku świętuje w tym roku swoje 50-lecie. Jubileuszowe uroczystości odbyły się w szkole 7 czerwca.

Ś

więtowanie rozpoczęła Msza święta w kościele p.w. św. Anny w Serocku, po której nastąpiło odsłonięcie
tablicy pamiątkowej, poświęconej pierwszemu dyrektorowi szkoły Zygmuntowi
Wiśniewskiemu. W hali sportowej szkoły odbyła się dalsza część obchodów, podczas której przedstawiono historię szkoły wskazując na jej rozwój, osiągnięcia
i plany. Następnie starosta Robert Wróbel, wicestarosta Konrad Michalski oraz
członek zarządu Powiatu Sylwester Sokolnicki wręczyli nauczycielom wyróżnienia od Powiatu. Ponadto szkoła została
wyróżniona przez Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika

medalem pamiątkowym za zasługi oraz
działalność na rzecz województwa mazowieckiego, który wręczył Poseł Parlamentu Europejskiego Jarosław Kalinowski. Nagrodzono również absolwentów,
którzy w tym roku uzyskali najlepsze
wyniki w nauce. Święto uatrakcyjnił występ wokalny Huberta Winczewskiego, uzdolnionego ucznia ostatniej klasy
Technikum Eksploatacji Portów i Terminali w PZSP w Serocku. Na zakończenie
na zebranych czekał słodki poczęstunek
z tortem jubileuszowym w roli głównej.
AMZ

Beata Leszczyńska

Dyrektor Powiatowego Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych w Serocku
Osiągamy sukcesy, ale nie osiadamy na laurach. Jubileusz 50-lecia powstania naszej szkoły zobowiązuje nas do podejmowania dalszych wyzwań. Pamiętamy też
o tych, dzięki którym mamy naszą szkołę. Poprzez symboliczną tablicę pamiątkową postanowiliśmy uczcić pamięć pierwszego dyrektora szkoły Zygmunta Wiśniewskiego, a także wszystkich tych, którzy tworzyli jej historię: absolwentów,
nauczycieli i pracowników.

Półwiecze istnienia szkoły było doskonałą okazją do wyróżnienia jej pracowników, dzięki którym placówka osiąga tak dobre
wyniki edukacyjne

Młodzi o Legionowie

Legiowizja: na szczyt śpiewająco

O przeszłości, teraźniejszości i przyszłości Legionowa dyskutowała
młodzież podczas, zorganizowanej przez Powiatową Instytucję Kultury
z okazji stulecia nadania nazwy Legionowo, debaty „Legionowo
wczoraj, dziś, jutro”.

Wygląda na to, że Legionowo pozazdrościło Europie konkursu
Eurowizji, bo przegląd talentów wokalnych zorganizowano także tutaj.
Konkurs Piosenki Legiowizja w wersji młodzieżowej zadebiutował na
lokalnej scenie kulturalnej i był to debiut bardzo udany.

W
Mateusz
Rokicki

pomysłodawca Legiowizji

Wystąpienia uczestników Legiowizji to zróżnicowany repertuar, wysoki
poziom umiejętności wokalnych oraz duża dawka emocji. Na zdjęciu
zwyciężczyni Katarzyna Lipska

Z

a całym przedsięwzięciem, którego hasło brzmiało „Wejdź na
szczyt”, stoją uczniowie z Powiatowego Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Legionowie, którzy eurowizyjny format postanowili zaszczepić
na rodzimym podwórku. Do finałowej rywalizacji, zorganizowanej w sali widowiskowej legionowskiego
ratusza, przystąpiło ośmiu reprezentantów z powiatowych szkół, wybranych w szkolnych preselekcjach. Jury,

czyli kompozytor Wojciech Zieliński,
dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Legionowie Zenon Durka i absolwentka Szkoły Muzycznej II stopnia
im. F. Chopina w Warszawie w klasie
fletu Anna Szwarczewska oraz przedstawiciele każdej ze startujących szkół,
miało trudny orzech do zgryzienia.
Końcowy werdykt zależał także od publiczności, która głosowała za pośrednictwem Internetu. Ostatecznie pierwsze miejsce przyznano Katarzynie

Pomysł na organizację Legiowizji wziął się z mojego wieloletniego zainteresowania Konkursem Piosenki Eurowizja.
Głównym celem projektu było stworzenie możliwości wokalnie uzdolnionej młodzieży
szkół z naszego regionu do prezentacji swoich zainteresowań
i pasji muzycznych, w ciekawej
dla uczniów i publiczności, dotąd nie praktykowanej formule. W I edycji Legiowizji udział
wzięli uczniowie szkół z terenu
powiatu, a ich występy oceniało profesjonalne jury oraz publiczność w głosowaniu internetowym. Mam nadzieję, że ten
pomysł przypadnie do gustu zarówno uczniom, jak i mieszkańcom oraz będzie kontynuowany
w kolejnych latach.
Lipskiej ze Szkoły Podstawowej w Serocku („She used to be mine”), drugie zajęła Julia Górajczyk z Powiatowego Zespołu Szkół Ogólnokształcących
w Legionowie („Czy nastanie znów
świt?”), a na trzecim uplasował się Jan
Tamowicz ze Szkoły Podstawowej nr 4
w Legionowie. („Photograph”).
Wydarzeniu patronował starosta legionowski Robert Wróbel.
KALINA BABECKA

legionowskiej „Poczytalni”
trzynaście reprezentacji z legionowskich szkół omawiało
zalety i wady miasta oraz możliwości
jego rozwoju. Młodzież chętnie dzieliła się wnioskami dotyczącymi przyszłości miasta, a na koniec przedstawiła obecnym na spotkaniu staroście
Robertowi Wróblowi oraz wiceprezydentowi Piotrowi Zadrożnemu swoją
wizję rozwoju Legionowa. Debatę poprzedziły warsztaty dotyczące historii miasta.

Dzięki udziałowi w debacie uczniowie poczuli, że ich głos jest ważny i mogą kształtować zarówno otaczającą ich
rzeczywistość, jak i wpływać na przyszłe losy. Warsztaty i debatę poprowadziła Beata Narel, nauczycielka ze
Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Skrzeszewie.
Debata była jednym z wydarzeń
w kalendarzu tegorocznych obchodów
stulecia nadania nazwy Legionowo.

Podczas warsztatów uczniowie poznali historię
Legionowa, a w trakcie debaty zastanawiali się,
jak rozwinąć i unowocześnić miasto

Ewa Listkowska

dyrektor Powiatowej Instytucji
Kultury w Legionowie
Stworzenie młodym ludziom warunków do wyrażania swoich opinii o Legionowie w dniu setnych urodzin miasta przyczyniło się do kształtowania w nich poczucia sprawczości. Debata była swoistą lekcją z zakresu
edukacji obywatelskiej. Poprzez takie właśnie przedsięwzięcia buduje
się tożsamość lokalną. Młodzież poznała także możliwości opiniowania
i konsultowania wizji rozwoju miasta poprzez udział w pracach Młodzieżowej Rady Miasta.

KB
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Pamiętamy o Moniuszce
W tym roku przypada 200. rocznica urodzin polskiego
kompozytora Stanisława Moniuszki. Zgodnie z uchwałą sejmu
Rzeczpospolitej Polskiej rok 2019 ustanowiony został Rokiem
Stanisława Moniuszki. W całym kraju odbywają się wydarzenia
mające przypomnieć o twórczości tego wybitnego artysty.

Kurier

Dali książkom drugie życie
„Książka w (o)biegu„ to nowa nazwa doskonale już znanej mieszkańcom powiatu akcji Powiatowej Instytucji
Kultury w Legionowie. Poza szyldem nic się nie zmieniło, a czytelnicy z Legionowa i okolic ponownie mieli
okazję odświeżyć swoje domowe biblioteczki, jednocześnie pozbywając się przeczytanych już książek.
I jak się okazało, chętnie z tej okazji skorzystali.

Łukasz
Zieliński
uczestnik
Czytelnictwo w powiecie ma się dobrze. „Książka w oBiegu” okazała się
sukcesem

I

dea przedsięwzięcia sprowadza się
do bezgotówkowej wymiany książek. Uczestnicy przekazują do dziesięciu pozycji i w zamian mogą zabrać
ze sobą tyle samo tytułów, ile przynieśli. Wybór był ogromny – książki historyczne, kucharskie, biografie, beletrystyka, kryminały oraz literatura
dziecięca, więc każdy mógł znaleźć
coś dla siebie. W akcji wzięło udział
około 150 osób i wymieniono ponad

Atrakcją wieczoru był występ Wojciecha Bardowskiego oraz Magdaleny
Tunkiewicz-Zakrzewskiej, którzy zabrali publiczność w sentymentalną podróż
muzyczną

W

obchody jubileuszu włączył się
także Powiat Legionowski, który wspólnie z Powiatową Instytucją Kultury zorganizował Powiatowe
Obchody Roku Stanisława Moniuszki.
W Serocku, w gościnnych progach Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa,
odbyła się impreza plenerowa, którą
zwieńczył wieczorny koncert pieśni Moniuszki oraz szlagierów z okresu dwudziestolecia międzywojennego w wykonaniu artystów: Wojciecha Bardowskiego
(baryton), Magdaleny Tunkiewicz-Zakrzewskiej (sopran) przy akompaniamencie Krzysztofa Jaszczaka.
Odwiedzający tego dnia serockie
CKiCz wzięli udział w pikniku, podczas
którego swoją działalność zaprezentowały wszystkie powiatowe instytucje oraz
placówki edukacyjne, przygotowując

stoiska z materiałami informacyjnymi,
pracami artystycznymi, ulotkami i gadżetami. Popołudnie urozmaiciły występy dzieci i młodzieży z powiatowych
szkół – Grupy Tanecznej OLE z Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie oraz uczennic
z liceum im. Marii Konopnickiej w Legionowie. Pracownicy PIK, ubrani w stroje z epoki, zachęcali do udziału w animacjach plastycznych. O poczęstunek
zadbali Centrum Integracji Społecznej,
Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Serocku oraz Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Legionowie. Nie zabrakło również namiotu
Powiatu Legionowskiego, gdzie odbywał
się konkurs wiedzy o powiecie.
AMZ

POWIAT LEGIONOWSKI –
KULTURALNIE I NA SPORTOWO
11.06 – 50-lecie Profesora Pszoniaka,
Festiwal Szaniawskiego Legionowo,
sala widowiskowa w ratuszu,
godz. 19:00
13.06 - Artystyczne zakończenie roku
w GCKiS Jabłonna, godz. 18.30
15.06 – Parkrun, Park w Jabłonnie,
godz. 9.00
15.06 – Akcja Krwiodawstwa przy
legionowskim ratuszu, godz. 9.30
15.06 – Przedstawienie teatralne
– „O pchle, co manier nie miała”
GCKiS w Chotomowie, godz. 10.00
15-16.06 – 40. Dni Legionowa,
DPD Arena Legionowo
16.06 – Pałacowe spotkania z muzyką,
Pałac w Jabłonnie, godz. 13.00
22.06 – Parkrun, Park w Jabłonnie,
godz. 9.00

22.06 – Dyskoteka z DJ’EM, Park Zdrowia
w Legionowie, godz.19.00
23.06 – Wianki w Jabłonnie, Zespół
pałacowo-parkowy PAN, godz. 15.00
29.06 – Parkrun, Park w Jabłonnie,
godz. 9.00
29.06 – Spotkanie z Historią – wycieczka
historyczna, stacja kolejowa Janówek,
ul. Zacisze, godz. 11.00
29.06 – Dyskoteka z DJ’EM, Park Zdrowia
w Legionowie, godz.19.00
29.06 – Księżycowa noc fortepianowa
w filii MOK Targowa, godz. 23.00
30.06 – Piknik muzyczny „Scena stulecia
Legionowa”, Filia MOK Legionowo,
ul. Targowa 65, godz. 18.00
30.06 – koncert „Piosenka jest dobra
na wszystko” i potańcówka, Pałac PAN
w Jabłonnie, godz. 17.00

tysiąc książek. Wśród uczestników
rozlosowano upominki.
Statystyki mówiące, że dwie trzecie
Polaków nie czyta w ogóle książek wydają się nie znajdować odzwierciedlenia
w naszym powiecie. „Książka w (o)biegu„ przez cały czas trwania była tłumnie oblegana przez mieszkańców polujących na książkowe łupy. Kolejna
„Książka w (o)biegu„ już jesienią.

To moje pierwsze doświadczenie z wymianą książek i na pewno nie ostatnie. Bardzo podoba
mi się ta idea. Wybór jest duży,
tytuły ciekawe, a przy okazji
można porozmawiać i wymienić opinie z innymi czytelnikami. W dokonaniu właściwego
wyboru bardzo pomocne okazały się też panie organizatorki. Jestem bardzo zadowolony,
że się tu pojawiłem i już nie mogę doczekać się lektury wybranych książek.

KB

Malowanie na jubileusz
Integracyjny plener malarski „Chodź, pomaluj mój świat” jest stałym punktem w programie
obchodów Dni Osób Niepełnosprawnych miasta Legionowo i powiatu Legionowskiego.
W tym roku tematem malarskiego spotkania była setna rocznica nadania nazwy Legionowo.

P

lener poprzedziły warsztaty przygotowawcze dla uczestników, poprowadzone przez kierownik artystyczną przedsięwzięcia Barbarę
Retmaniak. Kapryśna aura nie pozwoliła na zorganizowanie imprezy, jak wcześniej zaplanowano, w „Parku Zdrowia”.
Malarze tworzyli w gościnnych wnętrzach DPD Areny Legionowo. W artystyczny nastrój wprowadził ich występ
zespołu „Małe Echo” pod kierownictwem
Doroty Bonisławskiej. Za pędzle chwycili
podopieczni Powiatowego Zespołu Szkół
i Placówek Specjalnych w Legionowie,
Warsztatów Terapii Zajęciowej z Legionowa i Środowiskowego Domu Samopomocy z Serocka. We wspólnym malowaniu
wzięło udział 28 osób, którym towarzyszyli wolontariusze i bliscy. Powstało kilkanaście pięknych i barwnych obrazów,

Prace uczestników pleneru

przedstawiających najważniejsze
miejsca w Legionowie – rynek, parki, kościoły. Tym samym uczestnicy
pleneru dołożyli swoją cegiełkę do

tegorocznych obchodów setnej rocznicy nadania nazwy Legionowo.

Uczestnicy pleneru otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz drobne upominki od Powiatu Legionowskiego

KALINA BABECKA
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Sportowiec Roku Powiatu Legionowskiego
Podczas sesji Rady Powiatu w Legionowie lekkoatleta Rafał Szymborski odebrał laury należne
Sportowcowi Roku 2018 Powiatu Legionowskiego. Zwycięzcy przypadły nie tylko puchar i kwiaty,
ale również ufundowana przez starostę Roberta Wróbla nagroda pieniężna w wysokości 5000 zł.

W

roku bieżącym, podczas głosowania na Sportowca Roku Powiatu Legionowskiego, najwięcej głosów – ponad 1600 - zgromadził
Rafał Szymborski. Zawodnik Wieliszew
Heron Team „pokonał” 8 kontrkandydatów. Nagrodę z rąk starosty Roberta Wróbla odebrał podczas sesji Rady Powiatu
w Legionowie. Oprócz kwiatów i pucharu zwycięzca zabrał do domu czek na
5000 zł. Ten pokaźny, przekazany przez
Powiat Legionowski, zastrzyk finansowy zapewne pomoże w rozwoju kariery
sportowej naszego lekkoatlety.

Rafał Szymborski zdominował biegi długodystansowe w naszym regionie bardzo często stając na najwyższym
stopniu podium. Jest m.in. zwycięzcą
cyklu Wieliszew Crossing 2018. Zajął
też 1. miejsce w Biegu Wojciechowym.
Regularnie zwycięża również w Biegu Niepodległości w Janówku. Przywozi medale z mistrzostw Warszawy,
mistrzostw Mazowsza i akademickich
mistrzostw Polski.
MK

Rafał Szymborski

Sportowiec Roku 2018 Powiatu
Legionowskiego
To dla mnie duże zaskoczenie, że nagroda pieniężna jest tak wysoka. W związku z tym jeszcze nie wiem, na co ją przeznaczę. Najważniejsze jest jednak zdrowie. Jeśli ono będzie, resztę wypracuję ciężkimi treningami.

Powiat Legionowski wspiera zarówno tych już utytułowanych sportowców, jak i tych, którzy ciężko trenują, aby osiągać
coraz lepsze wyniki. Konkurs Sportowiec Roku Powiatu Legionowskiego niesie dodatkową motywację

VIII Paraolimpiada Dzieci i Młodzieży
w Legionowie

3. Półmaraton Zegrzyński
Jedną z najszybciej rozkwitających imprez sportowych w powiecie
legionowskim jest Półmaraton Zegrzyński. W jego 3. edycji wzięło udział
aż ponad 400 zawodników.

Ponad 250 zawodników wzięło udział w ósmej już odsłonie legionowskiej paraolimpiady. Choć najlepsi
zostali nagrodzeni szczególnymi wyróżnieniami, tego dnia każdy uczestnik – sportowiec, wolontariusz,
organizator – mógł czuć się zwycięzcą.

P

odczas VIII Paraolimpiady Dzieci
i Młodzieży w Legionowie ponad
250 zawodników z terenu całego
powiatu legionowskiego zmierzyło się
w konkurencjach: biegi krótkodystansowe, rzut piłką do celu i na odległość, tor
przeszkód, skok w dal, bieg przez płotki,

piłkarskie rzuty karne… Sędziowie prowadzili klasyfikację, ale poza nią każdy
miał prawo poczuć się zwycięzcą. Wszyscy otrzymali pamiątkowe medale, torby i koszulki.
W organizację wydarzenia angażuje się armia wolontariuszy – uczniów

naszych szkół, zawodników klubów sportowych, działaczy społecznych i przedsiębiorców. Paraolimpiada odbywa się
w ramach Dni Osób Niepełnosprawnych.
Głównymi organizatorami są Fundacja
„Promień Słońca”, Powiat Legionowski
MK
i Arena Legionowo.
Aktywne spędzanie wolnego czasu jest już rozpoznawalną wizytówką naszego
regionu. Powiat Legionowski współorganizuje wydarzenia sportowe, które
cieszą się coraz większym zainteresowaniem

S

tart tego 21-kilometrowego
biegu usytuowano przy malowniczej serockiej plaży.
Trasa prowadziła przez jedne z najładniejszych krajobrazowo miejsc
naszego powiatu. Tym samym Półmaraton Zegrzyński można zaliczyć
nie tylko do imprez sportowych, ale

również promocyjnych. Wielu zawodników spoza naszego regionu
poznało uroki okolic Serocka, Zegrza i Wieliszewa. Na mecie wszyscy
uczestnicy otrzymali pamiątkowe
medale i ciepły energetyczny posiłek.
MK

Michał Prątnicki

rozgrywający KPR Legionowo

Janusz Patriak (po prawej), znany nie tylko w naszym powiecie doskonały trener, wychowawca, działacz społeczny, człowiek
o złotym sercu - tym razem w roli animatora, jako wolontariusz, zachęcał zawodników paraolimpiady do walki o zwycięstwo

Na paraolimpiadzie w Legionowie jestem trzeci raz. Myślę, że dla tych dzieci taka impreza to super zabawa. Poza tym paraolimpiada pomaga młodym ludziom
integrować się ze sobą nawzajem i całym otoczeniem. Również nam, wolontariuszom, to wydarzenie dużo daje – i satysfakcji, i świadomości, że często najważniejsze jest to, czego nie widać, co nie jest powierzchowne.
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