Ochrona przed powodzią jest priorytetem
PGW Wody Polskie. Podpisanie listu
intencyjnego z samorządami podkreśla
znaczenie współpracy na rzecz
bezpieczeństwa mieszkańców.
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Razem dla przebudowy wału przeciwpowodziowego
Rozbudowa i remont wału przeciwpowodziowego na odcinku Jabłonna – Nowy Dwór Mazowiecki wychodzi ze sfery rozmów i staje się faktem. Przedstawiciele
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie i samorządów z terenu powiatów legionowskiego i nowodworskiego podpisali list intencyjny w sprawie
sfinansowania dokumentacji projektowej dla tej inwestycji.

Sygnatariusze listu intencyjnego (od lewej): dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Robert Chciuk, sekretarz gminy Jabłonna Agnieszka Sobczak, wicestarosta nowodworski Paweł
Calak, zastępca wójta gminy Wieliszew Magdalena Radzikowska, prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Przemysław Daca, starosta legionowski Robert Wróbel, członek zarządu
Powiatu Legionowskiego Grzegorz Kubalski, wicestarosta legionowski Konrad Michalski, wiceprezydent miasta Legionowo Marek Pawlak oraz burmistrz miasta Nowy Dwór Mazowiecki Jacek Kowalski

Do dwóch razy sztuka

Po tym, jak pod koniec 2017 roku okazało się, że wykonawca, któremu zlecono
wykonanie dokumentacji projektowej,

nie jest w stanie wywiązać się z tego obowiązku, a samorządom zwrócono przekazane na ten cel dotacje, kwestia przebudowy wału utknęła w martwym punkcie.
Mając na uwadze konieczność realizacji tej inwestycji oraz jej znaczenie dla
bezpieczeństwa mieszkańców, zarząd Powiatu Legionowskiego na początku lutego br. zorganizował spotkanie z udziałem
wszystkich zainteresowanych stron, inicjujące powrót do prac przygotowawczych
związanych z przedsięwzięciem. Po nim
odbyły się jeszcze dwa kolejne – 19 lutego br. ponownie w siedzibie legionowskiego starostwa oraz 26 lutego br. w siedzibie
Zarządu Zlewni w Dębem – które pozwoliły określić dalszy plan działań. Zadecydowano o zawarciu porozumienia, poprzedzonego podpisaniem listu intencyjnego,
w zakresie wspólnego finansowania wykonania dokumentacji projektowej. List,
dotyczący części inwestycji związanej
z wykonaniem kompletnej dokumentacji

Robert Wróbel
starosta legionowski

Przebudowa prawobrzeżnego wału przeciwpowodziowego na Wiśle to najważniejsza inwestycja dotycząca bezpieczeństwa mieszkańców. Aktywnie o nią zabiegamy, dzięki czemu ponownie wchodzi w fazę realizacji. Po serii spotkań
z Przedstawicielami Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, które
odpowiada za wykonanie tej inwestycji, przyszedł czas na podpisanie listu intencyjnego. Ten dokument jest deklaracją Powiatu Legionowskiego i pozostałych samorządów do współpracy i współfinansowania przedsięwzięcia. Mamy nadzieję
na jak najszybsze zakończenie niezbędnych formalności i rozpoczęcie budowy.

technicznej i wszelkich niezbędnych opracowań oraz uzyskaniem wymaganych
prawem decyzji i uzgodnień, w tym pozwolenia na realizację inwestycji, podpisano 8 kwietnia br.

Wspólnymi siłami

Wartość szacunkowa przygotowania
dokumentacji to półtora miliona złotych.
PGW Wody Polskie, realizujące zadanie
jako inwestor, zabezpieczy środki finansowe w wysokości 20% powyższej kwoty,

czyli 300 tys. zł. Pozostałą część, w formie dotacji, przekażą: Powiat Legionowski i Powiat Nowodworski po 195 tys. zł,
gmina Jabłonna – 315 tys. zł, gmina Legionowo – 120 tys. zł, miasto Nowy Dwór
Mazowiecki – 315 tys. zł oraz gmina Wieliszew – 60 tys. zł. Termin realizacji zadania będącego przedmiotem listu intencyjnego, czyli wykonania kompleksowej
dokumentacji projektowej dla inwestycji
związanej z przebudową wału przeciwpowodziowego na odcinku Jabłonna – Nowy

Dwór Mazowiecki, ustalono na 31 grudnia 2020 roku.
Dążenie samorządów do przebudowy
wału przeciwpowodziowego jest jak najbardziej uzasadnione. Blisko dwudziestokilometrowy odcinek obwałowania, którego stan jest, co najmniej, alarmujący, chroni
obszar o powierzchni ponad 68 km². Prace
budowalne powinny rozpocząć się w 2021
roku i zakończyć dwa lata później. Ich całkowity koszt to około 90 mln zł.
KALINA BABECKA

Szpital w Legionowie: Opieka na
najwyższym poziomie dla wszystkich
"... każdy pacjent, który
zgłosi się do szpitala w Legionowie, uzyska pomoc
medyczną adekwatną do
swoich potrzeb zdrowotnych (...)"
– wywiad z Dyrektorem Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie gen. dyw. prof. dr. hab. n. med.
Grzegorzem Gielerakiem.
(czytaj str. 3)

Źródło: WIM w Warszawie

K

westia przebudowy wału przeciwpowodziowego, pomimo początkowych trudności, nabiera rozpędu i wchodzi w fazę działań formalnych.
W siedzibie Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie prezes
PGW Wody Polskie Przemysław Daca
oraz przedstawiciele Powiatu Legionowskiego, reprezentowani przez starostę
Roberta Wróbla, wicestarostę Konrada
Michalskiego oraz członka zarządu Powiatu Grzegorza Kubalskiego, i Powiatu Nowodworskiego, miast Legionowo
i Nowy Dwór Mazowiecki, a także gmin
Jabłonna i Wieliszew podpisali list intencyjny dotyczący podjęcia współpracy w zakresie przygotowania do realizacji tej inwestycji.
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Rozbudowa szkoły specjalnej zgodnie z planem
Budowa nowego skrzydła dla Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych
w Legionowie wchodzi w kolejny etap. Prace nad inwestycją, na którą Powiat
przeznaczył 6 mln złotych, przebiegają zgodnie z harmonogramem.

Rozbudowa budynku PZSiPS powinna zostać zrealizowana zgodnie z harmonogramem, czyli do końca grudnia br.

N

owy budynek będzie miał dwa piętra skomunikowane windą i łączną powierzchnię 1140 m². Po zakończeniu stanu surowego, wykonaniu
izolacji oraz pokrycia dachu, montażu
stolarki okiennej i drzwiowej, przyszedł
czas na prace wewnątrz budynku, gdzie
powstały ściany działowe, które otynkowano. Wykonano instalacje elektryczne, wodno-kanalizacyjne, ciepłownicze
i wentylację. Na zewnątrz trwają prace
przy elewacji. Budynek docieplono, położono tynk strukturalny oraz dekoracyjne okładziny. W najbliższym czasie
położone zostaną podłogi i glazura oraz
zamontowane będą sanitariaty. Na koniec przyjdzie czas na prace porządkowe, zagospodarowanie miejsc parkingowych oraz ogrodu sensorycznego
i zieleni.
Inwestycje od pięciu lat realizowane
w PZSiPS mają na celu nie tylko stworzenie miejsca, gdzie niepełnosprawne
dzieci i młodzież będą mogły uczyć się
w komfortowych warunkach oraz objęte zostaną nowoczesną terapią. Docelowo chodzi o skupienie pod jednym adresem podmiotów, których udział jest
niezbędny w procesie diagnostyki, edukacji i terapii. Nowo powstały kompleks
będzie tworzył Centrum Poradnictwa

i Wczesnego Wspomagania Rozwoju
Dziecka, w skład którego wejdą przedszkole, szkoła, ośrodek wczesnego
wspierania rozwoju dzieci oraz Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna.
AMZ

Robert Wróbel
starosta legionowski

Budowa przy Jagiellońskiej 69
wychodzi już na ostatnią prostą.
Jeszcze w tym roku powstanie
w Legionowie wysokospecjalistyczny ośrodek - Centrum Poradnictwa i Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka, w którym
dzieci i młodzież z niepełnosprawnościami otrzymają właściwą diagnozę, nowoczesną i kompleksową terapię oraz dostęp do
wysokiej jakości edukacji.

Ciąg pieszo-rowerowy w Komornicy na ukończeniu
Po zimowej przerwie wznowiono prace przy rozbudowie drogi powiatowej nr 1822W w Komornicy na odcinku od ul. Przedpełskiego do ul. Pogodnej.
Inwestycja realizowana wspólnie przez Powiat Legionowski i Gminę Wieliszew jest już niemal ukończona.

W

ramach rozbudowy, na odcinku
blisko 1,2 km, wykonany został
chodnik z dopuszczonym ruchem rowerowym, zjazdy oraz oświetlenie. Zamontowano już krawężniki i betonowe obrzeża, zbudowano zjazdy do
posesji z kostki betonowej o grubości
8 cm. Na podbudowę z kruszywa o grubości 20 cm położona została warstwa
asfaltowa. Do zamontowania pozostało
oznakowanie pionowe.
Inwestycja realnie wpłynie na bezpieczeństwo. Przebiegająca przez las szosa jest wąska, a ruch na niej wzmożony.
Dodatkowo, brak oświetlania sprawiał, że
poruszający się poboczem piesi byli niewidoczni dla mijających ich kierowców.
Łączny koszt przebudowy wyniesie
1 mln 253 tys. zł, w tym wkład Gminy
Wieliszew w wysokości 225 tys. zł.
AMZ

Odwodnienia w Łasze
Trwają prace odwodnieniowe w miejscowości Łacha w gminie
Serock. Na zrealizowanie tej inwestycji Powiat przeznaczył
prawie 640 tys. złotych.

N

a skrzyżowaniu ulic Mazowieckiej i Łąkowej w Łasze powstaje system drenażowy, służący odwodnieniu drogi w grunt.
W miejscach, gdzie podczas deszczu,

z powodu braku odpływów, gromadzi
się woda i powstają kałuże, montowane są skrzynki roztrząsające i wpusty.

Już niedługo z ciągu pieszo-rowerowego w Komornicy będą mogli korzystać
mieszkańcy oraz odwiedzający tę okolicę turyści

Pełną parą w Karolinie
W marcu ruszyła planowana przebudowa ul. Prostej w Karolinie.
Na realizację tej inwestycji Powiat przeznaczył ponad 2,7 mln zł.

W

efekcie prac 1300-metrowy odcinek drogi, od ul. Promyka do
DK 62, zyskuje nową, wzmocnioną jezdnię, odwodnienia oraz chodnik

dla pieszych. Po położeniu ostatniej warstwy asfaltu przyjdzie czas na malowanie
pasów oraz ustawienie oznakowania pionowego.
AMZ

Jeżeli aura będzie łaskawa, prace powinny zakończyć się jeszcze w kwietniu,
a odbiór inwestycji nastąpi na początku maja

Sylwester
Sokolnicki

członek zarządu Powiatu
Dzięki pracom, które właśnie dobiegają końca, zdecydowanie poprawią się zarówno bezpieczeństwo,
jak i komfort użytkowania drogi
nr 1807W w Karolinie. To dla nas
kwestie priorytetowe i właśnie nimi
kierujemy się przy planowaniu i realizacji inwestycji na powiatowych
drogach. Wyremontowana i na nowo
oznakowana droga, a także wybudowany chodnik już niebawem zaczną
służyć okolicznym mieszkańcom.

Tam, gdzie będzie to niezbędne, na czas trwania robót, zostanie zdjęta
nawierzchnia drogi, a następnie ponownie odtworzona

OGŁOSZENIE
Biuro Obsługi Mieszkańców w Starostwie Powiatowym w Legionowie
będzie NIECZYNNE w soboty:
20 kwietnia 2019 r., 4 maja 2019 r. oraz 2 listopada 2019 r.

AMZ

zdrowie/edukacja

Informator Powiatu Legionowskiego
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Szpital w Legionowie: Opieka na najwyższym
poziomie dla wszystkich

Na jakim etapie są prace
przygotowawcze do budowy
szpitala w Legionowie i na kiedy
zaplanowano rozpoczęcie prac
budowlanych?
Fazy projektowa i uzgodnieniowa dotyczące rozpoczęcia budowy szpitala
w Legionowie są praktycznie na ukończeniu. W chwili obecnej na terenie
przyszłej inwestycji trwają szczegółowe
prace geodezyjne i geotechniczne. Realizacja inwestycji została szczegółowo
opisana w opracowanym harmonogramie - zamierzenia liczącym 92 pozycje.
Spośród nich do dnia dzisiejszego w pełni zostało zrealizowanych 40% zaplanowanych zadań, w tym projekt koncepcyjny wszystkich kondygnacji szpitala.
Do 24 maja br. biuro inwestora przedstawi ostateczne wersje projektów budowlanego oraz technologii medycznej.
Termin podpisania umowy z wykonawcą oraz rozpoczęcie robót budowlanych
są planowane na trzeci tydzień października br. Pragnę podkreślić, że dotrzymanie terminu rozpoczęcia budowy, planowe jej ukończenie i oddanie szpitala do
użytku są dla nas sprawą priorytetową.
Kiedy szpital przyjmie pierwszych
pacjentów i jak będzie wyglądać
jego organizacja?
Przyjęcia pierwszych pacjentów planujemy na drugi kwartał 2022 roku. To
termin, kiedy zarówno szpital, jak i pozostałe zakresy prowadzonej dziś działalności medycznej w ramach Wojskowej
Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej
(WSPL) w Legionowie zostaną zlokalizowane w nowym budynku oraz zorganizowane i podporządkowane procedurom organizacyjno-zarządczym WIM.

Podane informacje to bardzo istotny
wyróżnik realizowanej inwestycji, która zostanie wyposażona nie tylko w nowoczesny sprzęt czy rozwiązania budowlano-użytkowe, ale także przygotowany
i wyszkolony personel medyczny stosujący sprawdzone procedury medyczne,
organizacyjne i zarządcze, od lat praktykowane i stale udoskonalane w szpitalu
przy ul. Szaserów. Chcemy stworzyć warunki, w których pacjenci korzystający
z usług szpitala w Legionowie od samego
początku jego funkcjonowania będą mieli zapewnione świadczenia zdrowotne na
najwyższym poziomie. Jakość oferowanych usług oraz stojące za nimi bezpieczeństwo pacjentów są bezcenną i jednocześnie najważniejszą wartością, której
podporządkowaliśmy całą inwestycję,
w tym wybór oraz organizację oddziałów i poradni, jakie będą funkcjonować
w placówce.
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 nowotworowych. Zatrudnienie
w nim znajdzie ok. 250 osób. Szpital będąc filią WIM zagwarantuje pacjentom
równy dostęp do wszystkich, także tych
najbardziej zaawansowanych usług medycznych, oferowanych przez „szpital
matkę”. Zaproponowany model opieki,
oparty na ścisłej współpracy podmiotów
leczniczych o różnych poziomach referencyjnych, jest najbardziej efektywnym organizacyjnie rozwiązaniem z powodzeniem stosowanym dziś w krajach
Europy Zachodniej, będących liderami
opieki medycznej.
Czy z usług szpitala będzie mógł
skorzystać każdy?
Jednym z podstawowych praw pacjenta w Polsce jest możliwość wyboru placówki medycznej, w której chciałby być leczony. Nie ma najmniejszych

Źródło: WIM w Warszawie

O powstającym w Legionowie szpitalu rozmawiamy z Dyrektorem Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie
gen. dyw. prof. dr. hab. n. med. Grzegorzem Gielerakiem.

Wizualizacja budynku szpitala w Legionowie

przeszkód, aby z usług szpitala w Legionowie korzystały wszystkie osoby tego
potrzebujące, upoważnione do uzyskania takiej pomocy według powszechnie
obowiązujących przepisów.
Czy na izbę przyjęć przez całą
dobę będzie mógł zgłosić się każdy
pacjent z nagłym zachorowaniem
i otrzyma pomoc?
Zdecydowanie tak. W strukturze
szpitala została zaplanowana izba przyjęć z 8-łóżkowym oddziałem obserwacyjnym przeznaczonym dla pacjentów
z nagłymi zachorowaniami, którzy, przed
podjęciem decyzji o potrzebie i wyborze
właściwego dla ich stanu zdrowia miejsca hospitalizacji, będą tu diagnozowani i leczeni. Zgodnie z najnowszymi trendami dotyczącymi sposobu i warunków
prowadzenia nowoczesnej, profesjonalnej opieki szpitalnej, aż 30% łóżek szpitalnych będzie miało charakter stanowisk terapii intensywnej. Zatem, jeszcze
raz chcę podkreślić, że powstający szpital będzie zakładem leczniczym w pełnym tego słowa znaczeniu, tj. świadczącym usługi medyczne całodobowo tak
w zakresie pomocy doraźnej, jak również świadczeń szpitalnych.

Czy funkcjonowanie szpitala
w Legionowie będzie w jakiś sposób
skoordynowane z działalnością
WIM przy ul. Szaserów?
Z pewnością. Tego rodzaju powiązania
będą wynikać z oczywistego faktu, że szpital w Legionowie stanie się filią podmiotu
leczniczego jakim jest Wojskowy Instytut
Medyczny. Tak jak wspomniałem o tym
wcześniej, niezwykle cenną wartością dodaną nowej inwestycji jest funkcjonalne
powiązanie ze sobą zakładów leczniczych,
z których jeden będzie reprezentował pośredni, a drugi najwyższy poziom referencyjności w zakresie udzielanych świadczeń
zdrowotnych. W tych warunkach naturalnym jest, że zabezpieczenie medyczne
oferowane pacjentom będzie kompletne
i skoordynowane bez względu na to, gdzie
postawiono wstępną diagnozę, czy też rozpoczęto leczenie, a decydującymi o tym
okolicznościami będą wyłącznie bieżące
potrzeby medyczne chorych, zabezpieczane w drodze efektywnego wykorzystania pozostających w dyspozycji obu placówek zasobów kadrowych i sprzętowych.
Tak więc, każdy pacjent, który zgłosi się do
szpitala w Legionowie, uzyska pomoc medyczną adekwatną do swoich potrzeb zdrowotnych, na poziomie odpowiadającym

możliwościom diagnostyczno-terapeutycznym instytutu-szpitala – Wojskowego
Instytutu Medycznego.
Czy są jakieś szczególne wyzwania
w związku z tą inwestycją?
Korzystnym czynnikiem sprzyjającym
rozpoczęciu działalności nowego szpitala
jest funkcjonowanie na terenie Legionowa
Wojskowej Specjalistycznej Przychodni
Lekarskiej. Uzupełnienie dzisiejszej oferty świadczeń medycznych o zakres leczenia szpitalnego będzie naturalnym etapem
rozwoju lecznictwa wojskowego wynikającym z rosnących w tym zakresie potrzeb.
Co więcej, budowa szpitala stworzy warunki do rozwinięcia oferty medycznej
WSPL w Legionowie, podnosząc jej jakość
oraz konkurencyjność na lokalnym rynku
usług medycznych. Niezależnie od argumentów natury ekonomiczno-finansowej,
ważnym elementem nowej strategii rozwoju WIM jest także zwiększenie udziału Instytutu w funkcjonowaniu systemu ochrony zdrowia w dziale Obrona Narodowa oraz
w realizacji zadań na rzecz obrony i bezpieczeństwa państwa.
Dziękuję za rozmowę.
KB

Liceum w Stanisławowie Pierwszym – SZKOŁA PRZYSZŁOŚCI
O ofercie nowego liceum rozmawiamy z odpowiedzialną za jego organizację Magdaleną Grodzką-Bulge.
Liceum w Stanisławowie
Pierwszym – dla kogo?
Dla młodych ludzi ciekawych świata, ambitnych i poważnie myślących
o swojej przyszłości. W pierwszym roku uruchamiamy dwie klasy - trzyletnią o profilu europejsko-prawniczym dla
absolwentów gimnazjum i czteroletnią
o profilu ekonomiczno-bankowym dla
absolwentów ośmioklasowej szkoły podstawowej. W każdej oferujemy uczniom
naukę przedmiotów profilowych na poziomie rozszerzonym oraz kierunkowe przedmioty dodatkowe. W klasie

europejsko-prawniczej będą to historia,
geografia, język angielski, w tym business English, a dodatkowo elementy
prawa i matematyka. W klasie ekonomiczno-bankowej kładziemy nacisk na
matematykę, geografię i język angielski
oraz proponujemy zajęcia z programowania i filozofii.
Co wyróżnia to liceum?
To pierwsza szkoła średnia na terenie gminy Nieporęt. Wreszcie kandydaci z terenu gminy otrzymali szansę dalszej edukacji w pobliżu miejsca

zamieszkania. Kierunki, które proponujemy w pierwszym roku rekrutacji,
zostały starannie opracowane z myślą
o potrzebach rynku pracy. Chcemy naszym absolwentom dać możliwość studiowania na dowolnej uczelni wyższej,
a potem znalezienia atrakcyjnego zatrudnienia. Oferujemy wysoki poziom
kształcenia, ciekawe zajęcia dodatkowe
i warsztaty w różnych instytucjach oraz
nowoczesne zaplecze sportowe. Szczegóły można znaleźć na stronie internetowej liceum:
www.lostanislawow.legionowski.pl.

Gdzie i kto będzie uczył?
Od 1 września naszą tymczasową
siedzibą będzie Szkoła Podstawowa
w Stanisławowie Pierwszym. Uważam, że nieważne gdzie, ważne jak.
Dlatego w liceum będą pracować nauczyciele z pasją, którzy rzetelnie wykształcą nowe pokolenie uczniów
przedsiębiorczych i kreatywnych, potrafiących kierować własnym rozwojem.
Dziękuję za rozmowę.
KB
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Testowali znajomość zasad bezpieczeństwa
Uczniowie szkół z terenu powiatu legionowskiego po raz kolejny wzięli udział w testach wiedzy, sprawdzających znajomość
przepisów i zasad ruchu drogowego. 5 kwietnia br. na terenie Komendy Powiatowej Policji w Legionowie odbył się etap
powiatowy 42. edycji turnieju „Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym” pod patronatem Starosty Legionowskiego.

mł. insp.
Anna Jędrzejewska – Szpak
Komendant Powiatowy Policji w Legionowie

Artur
Stankiewicz

Poziom wiedzy dzieci biorących udział w turnieju okazał się bardzo wysoki. Bez
problemu poradzili sobie z testami. Cieszy mnie zaangażowanie nauczycieli
oraz rodziców w przygotowanie młodzieży. To duże wsparcie dla dydaktycznej
pracy policjantów, którzy podczas spotkań w szkołach i przedszkolach edukują po to, aby młodzi ludzie bezpiecznie mogli uczestniczyć w ruchu drogowym.

członek Zarządu Powiatu
Nagrody dla zwycięzców i uczestników, ufundowane przez Powiat Legionowski,
wręczyli członek Zarządu Powiatu Artur Stankiewicz (pierwszy z lewej) oraz
Komendant Powiatowy Policji w Legionowie mł. insp. Anna Jędrzejewska-Szpak
(druga z lewej)

D

o powiatowych zmagań stanęli uczniowie ze szkół podstawowych. Uczestnicy rozwiązywali
dwa testy, sprawdzające wiedzę z zakresu przepisów ruchu drogowego i zasad poruszania się po drogach. Najlepsza okazała się drużyna ze Szkoły

Podstawowej im. Armii Krajowej w Jabłonnie, a w klasyfikacji indywidualnej
przodował Kacper Wiącek, szóstoklasista ze Szkoły Podstawowej nr 7 w Legionowie. Zwycięska ekipa z Jabłonny będzie reprezentowała nasz powiat
AMZ
w rozgrywkach w Warszawie.

Serdecznie gratuluję wszystkim uczestnikom turnieju przede
wszystkim ogromnej wiedzy, jak
i samego podjęcia trudu nauki
i chęci sprawdzenia się podczas
niełatwej rywalizacji. Jestem przekonany, że zdobyte wiedza i umiejętności zostaną przez młodzież
dobrze wykorzystane i przyczynią
się do większego bezpieczeństwa
na drogach.

Nieodpłatna pomoc prawna
Na terenie powiatu legionowskiego mieszkańcy mogą skorzystać
z bezpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego.
Punkty nieodpłatnej pomocy
prawnej w powiecie legionowskim
prowadzone przez adwokatów
i radców prawnych:

Urząd Gminy Nieporęt, pokój 9
Nieporęt, Pl. Wolności 1
czw. 9:00-13:00
pt. 9:00-13:00

Bezpieczeństwo sanitarne
i weterynaryjne w powiecie

Starostwo Powiatowe
w Legionowie,
1. piętro, pokój 116
oraz 2. piętro, pokój 207
Legionowo, ul. Sikorskiego 11
pon.- pt. 16:00-20:00

Punkty nieodpłatnej pomocy
prawnej w powiecie legionowskim
prowadzone przez Stowarzyszenie
Honeste Vivere:

Podczas marcowej sesji Rady Powiatu złożono sprawozdania z bezpieczeństwa sanitarnego
i weterynaryjnego w powiecie legionowskim w 2018 roku.

Urząd Miasta Legionowo,
piętro 2, pokój 3.11
Legionowo, ul. Piłsudskiego 41
pon.- pt. 16:00-20:00

Fot. freepik.com

Z

raportu przedstawionego przez
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Legionowie wynika, że w 2018 roku na terenie
powiatu, w ramach nadzoru nad jakością
wody, pobrano 206 próbek do kontroli
oraz 201 próbek dla klienta indywidualnego. W wyniku tych działań unieruchomiono jeden wodociąg ze względu na wystąpienie bakterii z grupy coli, w jednym
obiekcie stwierdzono wystąpienie bakterii Legionella w instalacji ciepłej wody
oraz wydano 12 orzeczeń o jakości wody
w kąpieliskach, z czego 5 orzeczeń o niedopuszczeniu do kąpieli ze względu na
zakwit sinic.
W ramach nadzoru nad obiektami żywnościowymi pobrano 267 próbek w ramach urzędowej kontroli żywności. W rezultacie unieruchomiono jeden zakład
żywienia zbiorowego otwartego ze względu na obecność szkodników i niewłaściwą gospodarkę odpadami, wystosowano
trzy wnioski o ukaranie za prowadzenie
działalności bez uzyskania zatwierdzenia
Inspekcji Sanitarnej oraz wystąpił jeden
przypadek zatrucia pokarmowego zbiorowego w jednej z legionowskich kawiarni, spowodowanego niezachowaniem ciągłości łańcucha chłodniczego.

Stan bezpieczeństwa sanitarnego
i weterynaryjnego w powiecie
legionowskim jest na bieżąco
i dokładnie monitorowany

W ub. r. objęto nadzorem 22 punkty szczepień na terenie powiatu. Średni poziom zaszczepienia w powiecie to
97,3% - 265 osób uchyla się od wykonywania obowiązku szczepień ochronnych.

Sylwia Patejuk

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Legionowie
Stan sanitarny na terenie powiatu legionowskiego oceniam jako dobry i stale poprawiający się. Dowodem na to jest wzrost liczby obiektów podnoszących swoje
standardy sanitarne oraz ciągłe budowanie dobrych nawyków sanitarnych wśród
osób świadczących usługi. Zamierzenia, jakie stawia przed sobą Inspekcja Sanitarna mają za zadanie utrzymanie istniejącego stanu, a także wychodzenie naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców powiatu poprzez podejmowanie działań
edukacyjnych i inspekcyjnych w celu utrzymania bezpieczeństwa zdrowotnego.

Zanotowano dwa przypadki zachorowania na odrę. W tym roku, do końca marca, takich zachorowań było już siedem.
Zanotowano także wzrost zachorowań na
gruźlicę w porównaniu z rokiem 2017 z 27 na 38.
Ogółem w 2018 roku dokonano 1812
kontroli, przebadano 473 próbki, wydano 567 decyzji na poprawę stanu sanitarnego, przyznano 44 mandaty karne
oraz wystosowano trzy wnioski o ukaranie.
Powiatowy Lekarz Weterynarii
dr n. wet. Maciej Wierzchoń poinformował o wystąpieniu w 2018 roku na terenie powiatu legionowskiego 140 przypadków zachorowania na ASF (afrykański pomór świń) wśród dzików.
Prowadzono także monitoring głównych chorób zakaźnych, w tym gruźlicy, brucelozy, pryszczycy, gorączki Q,
ale ogniska żadnej z nich nie zanotowano

Ośrodek Pomocy Społecznej
w Wieliszewie,
ul. Modlińska 23A
pon. 9:00-13:00
wt. 8:00-12:00
śr. 11:30-15:30

na terenie powiatu. Natomiast u jednego
dzika stwierdzono włośnicę.
Dokonano 36 kontroli podmiotów produkujących żywność nie stwierdzając zagrożenia dla zdrowia ludzi, a wszelkie
nieprawidłowości były na bieżąco usuwane. Zrealizowano również urzędowy
monitoring żywności nie odnotowując
pozostałości leków, hormonów i izotopów
w badanej żywności. Szkodliwych substancji nie stwierdzono także podczas

Urząd Gminy Jabłonna,
parter, pokój nr 6
Jabłonna, ul. Modlińska 152
wt. 10:00-14:00
czw. 12:00-16:00
Urząd Miasta i Gminy Serock,
1. piętro, pokój nr 31
Serock, ul. Rynek 21
pon. 10:00-14:00
śr. 8:00-12:00

kontroli pasz i wody przeznaczonych do
podawania zwierzętom. Istotnych nieprawidłowości nie dopatrzono się podczas
urzędowych kontroli w zakresie identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz nadzoru
nad utylizacją produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego.
W zakresie przestrzegania przepisów
o ochronie zwierząt przeprowadzono
13 kontroli, które wypadły pozytywnie.
KALINA BABECKA
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Inauguracja Partnerstwa Międzypowiatowego

Po doświadczeniach związanych z wdrażaniem partnerstwa lokalnego na terenie powiatu legionowskiego przyszedł czas na umocnienie prac i rozszerzenie
zasięgu działania o powiat nowodworski.

K

onferencja rozpoczynająca prace
„Partnerstwa międzypowiatowego
na rzecz ożywienia społeczno-gospodarczego powiatów legionowskiego
i nowodworskiego” to pierwsza tego typu

inicjatywa na Mazowszu, którą zorganizowali Starosta Legionowski i Nowodworski wraz z Dyrektorami Powiatowych
Urzędów Pracy. Wydarzenie rozpoczęło
cykl czterech spotkań mających na celu

wypracowanie przedsięwzięć o charakterze społeczno-gospodarczym. W spotkaniu udział wzięło blisko 250 osób.
Byli to przedstawiciele m.in. władz
z gmin oraz powiatów legionowskiego

Robert Wróbel
starosta legionowski

Partnerstwo międzypowiatowe to ukierunkowanie i wzmocnienie naszego działania w zakresie integracji trzech segmentów – publicznego, przedsiębiorców
i organizacji społecznych. W powiecie legionowskim praktykujemy to od dawna, a teraz chcemy, aby te działania przenikały się pomiędzy powiatami legionowskim i nowodworskim oraz ich poszczególnymi gminami.
i nowodworskiego, izby gospodarczej,
cechu rzemiosł, instytucji, edukacji, rynku pracy, kultury, sportu, zdrowia, pomocy i opieki społecznej, organizacji pozarządowych, przedsiębiorcy i pracodawcy.
Wstępem do rozpoczęcia prac partnerstwa było oficjalne podpisanie porozumienia na rzecz współpracy przez
starostów, prezydentów, burmistrzów,
wójtów gmin oraz dyrektorów urzędów
pracy z obu powiatów.
Oba powiaty miały szansę na zaprezentowanie dobrych praktyk z wdrażanego w roku ubiegłym partnerstwa

Partnerstwo międzypowiatowe to szansa na rozwój dla przedsiębiorców, a także podmiotów i organizacji, działających na
rzecz społeczności lokalnej. Na zdjęciu (od lewej): starosta legionowski Robert Wróbel, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy
w Warszawie Tomasz Sieradz oraz starosta nowodworski Krzysztof Kapusta

Wojewoda w Starostwie
Dalsze prace przy przebudowie DK61, budowa szpitala
w Legionowie oraz kwestia bonifikat przy przekształcaniu
prawa użytkowania wieczystego we własność były tematami
poruszonymi podczas konferencji prasowej wojewody
mazowieckiego Zdzisława Sipiery, która odbyła się 4 kwietnia br.
w Starostwie Powiatowym w Legionowie.

Na zdjęciu od lewej: starosta legionowski Robert Wróbel, wojewoda
mazowiecki Zdzisław Sipiera oraz wicestarosta legionowski Konrad Michalski

W

odniesieniu do budowy szpitala starosta legionowski Robert Wróbel zwrócił się do
wojewody z prośbą o priorytetowe
potraktowanie wszelkich wniosków
i procedur związanych z tą ważną dla
mieszkańców naszego powiatu inwestycją, które trafią do służb wojewody.
Jeśli chodzi o DK 61 wojewoda zapewnił, że procedury administracyjne, które są powodem czasowego
wstrzymania robót na DK 61 są na
ukończeniu i służby wojewody dokładają starań, by proces ten przebiegł
maksymalnie sprawnie.
W sprawie bonifikat przy przekształcaniu prawa użytkowania wieczystego we własność Zdzisław Sipiera poinformował, że wydał już
zarządzenie dotyczące Legionowa,
na mocy którego stawka procentowa bonifikaty w przypadku gruntów
skarbu państwa będzie taka sama, jaką Rada Miejska uchwaliła dla gruntów będących własnością gminy. JK

lokalnego. Dla przedsiębiorców ważnym
elementem spotkania była prezentacja
Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, która zasięgiem swojego działania
obejmuje firmy zlokalizowane na terenie województwa mazowieckiego.
Zachęcamy do udziału w kolejnych
warsztatach, które odbędą się na terenie
powiatu nowodworskiego 5 czerwca br.
Udział można zgłaszać w sekretariacie
PUP w Legionowie pod nr tel. 22 764 03 05
lub wysyłając e-mail na adres:
sekretariat@puplegionowo.pl.
PUP

Złożyli hołd ofiarom Katynia
W tym roku przypada 79. rocznica zbrodni katyńskiej. 7 kwietnia br.
w Legionowie odbyła się uroczystość upamiętniająca to wydarzenie.

U

roczystość rozpoczęła msza
święta w kościele pw. Matki Bożej Fatimskiej. Przedstawiciele
samorządu, kombatanci oraz mieszkańcy spotkali się, aby wspólnie pomodlić się w intencji ofiar. Następnie pod
pomnikiem Ofiar Zbrodni Katyńskiej
zgromadzeni złożyli wieńce w hołdzie
tym, którzy oddali życie za ojczyznę.
Wiosną 1940 r. sowieccy oprawcy zamordowali kilkanaście tysięcy

Polaków – oficerów, podoficerów, rezerwistów, przedstawicieli inteligencji. W Katyniu poległo 87 osób związanych z powiatem legionowskim, wśród
nich 46 oficerów i trzech policjantów
z Legionowa.
Uroczystość uświetnił koncert
skrzypcowy Łukasza Parchety, a także występ recytatorski w wykonaniu
uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 8.
AMZ

Powiat Legionowski reprezentowali m.in. wicestarosta Konrad Michalski
(z prawej) oraz przewodniczący Rady Powiatu Leszek Smuniewski

Niebieski kwiecień
Światowy Dzień Wiedzy o Autyzmie przypada 2 kwietnia. Z tej okazji Przedszkole w Powiatowym
Zespole Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie zainicjowało akcję „Razem dla Autyzmu”.
Patronat nad nią objął starosta legionowski Robert Wróbel, a udział wzięło wiele instytucji i osób
z terenu powiatu.

W

PZSiPS w Legionowie odbyło się spotkanie, podczas
którego odczytane zostało przesłanie dotyczące wspierania
osób dotkniętych autyzmem, akceptacji i zrozumienia zarówno dla nich,
jak i ich rodzin. Goście mogli skorzystać z wielu atrakcji i wziąć udział we
wspólnych aktywnościach. Przedszkolaki bawiły się z rówieśnikami

z zaprzyjaźnionych przedszkoli
w „Krainie Niebieskiej Zabawy”, a towarzyszyli im klauni oraz miś z Fundacji Dr Clown. - Autyzm jest poważnym zaburzeniem, a osoby nim
dotknięte potrzebują wsparcia na
każdym etapie rozwoju. Wczesna diagnoza, a co za tym idzie wczesne rozpoczęcie efektywnej i intensywnej
terapii są szansą dla dziecka na jego

samodzielność w przyszłości - mówi
nauczyciel PZSiPS Justyna Ubowska-Gendek.
Tego dnia w oknach placówek oświatowych na terenie powiatu, na znak solidarności z osobami autystycznymi,
pojawiły się niebieskie serduszka. Również w budynku Starostwa zawisły błękitne dekoracje.
AMZ

Na znak solidarności z osobami autystycznymi oraz ich rodzinami uczestnicy
otrzymali niebieskie baloniki, które na koniec imprezy wypuścili do nieba
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Tanecznie w Wieliszewie
Podczas XIX Mistrzostw Polski w Tańcach Polskich „Mazur 2019” najlepsi tancerze z całej Polski zaprezentowali swoje umiejętności w tańcach ludowych.
Współorganizatorem wydarzenia był Powiat Legionowski.

T

egoroczna edycja Mistrzostw odbyła
się w dniach 5-7 kwietnia br. W tym
czasie Wieliszew stał się taneczną
stolicą Polski. Na parkiecie hali sportowej
przy Szkole Podstawowej nr 2 zaprezentowało się 108 par z 30 najważniejszych
ośrodków tanecznych w kraju. Zawodnicy rywalizowali w siedmiu kategoriach
wiekowych i zatańczyli krakowiaka, polkę, mazura, kujawiaka oraz oberka. Widowisko oklaskiwała licznie zgromadzona publiczność. Powadzona była także
transmisja online.
„Mazur 2019” to nie tylko współzawodnictwo na parkiecie. Chętni mogli

spróbować swoich sił w tańcach polskich
i wziąć udział w Ogólnopolskich Warsztatach Tanecznych, prowadzonych przez
najlepszych instruktorów w kraju. Po raz
piąty Mistrzostwom towarzyszyło także
sympozjum „Polskie Tańce Narodowe”,
w tym roku poświęcone polonezowi.
Turniej zakończył się dekoracją zwycięzców oraz pokazem mistrzów. Gospodarzy reprezentował Zespół Tańca Ludowego „Promyki”.
AMZ

Dariusz Skrzydlewski

Dyrektor Ośrodka Kultury w Wieliszewie
Po raz kolejny zawitała do nas cała czołówka par z niemal wszystkich ośrodków
tanecznych w Polsce. My, jako organizatorzy Mistrzostw staraliśmy się, aby oprawa zawodów była godna rangi imprezy. Od półfinałów parom przygrywała na żywo kameralna Orkiestra Folklorystyczna pod kierownictwem Witolda Jarosińskiego. Bardzo zadowolony jestem z występu naszych par. Dwie pary, pomimo
zmiany kategorii wiekowej na starszą, wywalczyły ścisły finał plasując się na
VI pozycji. Mamy nadzieję, że przyszłoroczny, jubileuszowy „Mazur” również odbędzie się w Wieliszewie i już dziś zapraszamy na nasze święto tańców polskich.

Art&Design na Prostej
Galeria Sztuki „Na Prostej” w Jabłonnie po raz kolejny zaprosiła
mieszkańców na wyjątkowe wydarzenie. 14 kwietnia br. odbyły się tam
Targi Sztuki Art&Design.

M

iłośnicy sztuki i rzeczy pięknych o wysokich walorach artystycznych na pewno nie byli
zawiedzeni. Na miejscu zaprezentowano prace malarskie, grafikę, plakat, ilustrację, fotografię, rzeźbę oraz perełki
rzemiosła artystycznego i designu. Nie

zabrakło także ręcznie robionej biżuterii i dekoracji. Do obejrzenia i do kupienia. Dużym zainteresowaniem cieszyły
się ozdoby wielkanocne, które doskonale sprawdzą się przy przystrajaniu świątecznego stołu i koszyczka. – Organizowane przez nas targi sztuki to nie tylko

Wielkanocny kiermasz z misją
Świąteczny klimat zawitał do legionowskiego ratusza. 11 kwietnia br.
odbył się tam Kiermasz Wielkanocny Fundacji „Promień Słońca”.

„Mazur” to nie tylko zacięta rywalizacja o mistrzowskie tytuły, ale także wspaniałe widowisko

okazja, by poznawać twórczość młodych artystów, ale przede wszystkim
szansa na nabycie ich prac. Stwarzamy
możliwości, aby upowszechniać sztukę
poprzez promocję lokalnych artystów.
Chcemy, aby rzeczy piękne były blisko
i łatwiej dostępne. Aby nas otaczały. Tak
zrodził się pomysł na zorganizowanie,
adresowanych do mieszkańców naszego powiatu, Targów Sztuki Art&Design
– powiedział organizator wydarzenia
Paweł Jagusiak.
KALINA BABECKA

Galeria „Na Prostej” wspiera i promuje twórczość lokalnych artystów
organizując Targi Sztuki Art&Design

Progresywnie po raz piąty
Festiwal Rocka Progresywnego ProgRockFest 2019, pod patronatem Starosty
Legionowskiego, jedno z najważniejszych wydarzeń muzycznych w regionie,
odbył się w dniach 5-6 kwietnia br.

Wielkanocne ozdoby wykonane przez podopiecznych Fundacji „Promień Słońca”

Z

aprezentowano ozdoby samodzielnie wykonane podczas warsztatów
integracyjnych przez podopiecznych
fundacji oraz uczniów zaprzyjaźnionych
szkół. Także osoby prywatne przekazały wyroby rękodzielnicze. Odwiedzający
mogli wybierać spośród mozaikowych obrazów i pater; ozdób i bibelotów wykonanych w technice decoupage; fantazyjnych,
ręcznie robionych mydełek oraz tradycyjnych ozdób świątecznych w sam raz do
wielkanocnego koszyczka – kolorowych
jajek, kurczaczków, baranków i palemek.
Cel kiermaszu był jak co roku szczytny.
Cały dochód przeznaczony zostanie na zakup sprzętu do pracowni fotograficznej

dla podopiecznych fundacji, wychowanków i uczniów Powiatowego Zespołu
Szkół i Placówek Specjalnych. - Nasi podopieczni wykonują piękne rzeczy, aby rozwijać swoje zainteresowania artystyczne
i kształtować kreatywność. Dzięki temu
uczą się samodzielności i rozwijają talenty oraz, poprzez prezentowanie swoich
prac, włączani są w nurt życia społecznego – mówi Jerzy Jastrzębski, Prezes Fundacji „Promień Słońca”.
Wydarzenie zorganizowali Fundacja „Promień Słońca”, Powiatowy Zespół
Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie oraz Zespół Szkolno-Przedszkolny Milenium w Legionowie.
KB

AMZ

Fot. Dorota Milerowicz

P

iąta edycja festiwalu rocka progresywnego zwabiła do sali widowiskowej ratusza miłośników
gatunku z całej Polski. Na legionowskiej scenie zaprezentowało się sześć
zespołów. Pierwszego dnia zagrali
Disposable Soma z Warszawy, Anamor
z Płocka oraz gwiazda wieczoru - krakowski Albion. Drugiego dnia wystąpili zespół Fizbers z Krakowa, lubelski
Acute Mind, a na zakończenie festiwalu - kanadyjski zespół Mystery.
Wydarzeniu towarzyszył kiermasz
muzyczny ProgRockMarket oraz
ProgRockGallery, czyli wernisaż i wystawa zdjęć festiwalowych autorstwa
Doroty Milerowicz, Pawła Horążego
i Marcina Glińskiego.
W tygodniu poprzedzającym festiwal, na terenie Legionowa i Jabłonny,
trwał PrgoRockWeek. W wybranych
punktach gastronomicznych serwowano potrawy i napoje nawiązujące
do charakteru festiwalu.

Koncerty i imprezy towarzyszące festiwalowi ProgRockFest na stałe wpisały
się w kulturalny kalendarz powiatu, a Legionowo rokrocznie gości rzesze
fanów rocka progresywnego z całej Polski. Na zdjęciu występ zespołu Mystery
z Kanady

kultura/sport
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Uczyli o wodzie bez lania wody
Woda przestała mieć jakiekolwiek tajemnice dla uczestników rodzinnego pikniku naukowego
„Wszystko płynie, czyli co w wodzie piszczy”, zorganizowanego 30 marca br. w filii Gminnego
Centrum Kultury i Sportu w Skierdach. Wydarzenie patronatem objął starosta legionowski.

D

la spragnionych wiedzy o wodzie
przygotowano osiem stoisk: fizyczne, meteorologiczne, chemiczne,
biologiczne, geologiczne, matematyczne, astronomiczne oraz technologiczne.

Wizyta przy każdym z nich gwarantowała nie tylko solidną porcję wiedzy
i uzyskanie odpowiedzi na najtrudniejsze pytania, ale także dawała możliwość samodzielnego przeprowadzenia

eksperymentów. Organizatorami wydarzenia byli Fundacja Wega i filia Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Skierdach.
KALINA BABECKA

Kurier

7

Grzegorz Kubalski
członek zarządu Powiatu

„Powiedz mi, a zapomnę. Pokaż mi, a zapamiętam. Pozwól mi zrobić, a zrozumiem” – ta maksyma Konfucjusza trafnie podkreśla znaczenie eksperymentów dla przekazywania wiedzy. Dzieci i młodzież można zainteresować nauką
prezentując ją nie w postaci suchej treści podręcznika, lecz poprzez eksperymenty na żywo. Przykładem takiej akcji jest doroczny Festiwal Nauki. Cieszy
to, że organizowane są podobne wydarzenia – co prawda mniejsze w skali, ale
za to dziejące się w mniejszych miejscowościach.

Z książką na start
Powiatowa Biblioteka
Publiczna w Legionowie,
działająca w ramach
Powiatowej Instytucji
Kultury w Legionowie,
bierze udział w akcji
„Z książką na start”,
organizowanej przez
Fundację Metropolia Dzieci.

P

rojekt „Z książką na start” jest
skierowany do dzieci w wieku
od 0 do 6 lat i ma na celu promocję czytelnictwa wśród najmłodszych.
Serdecznie zachęcamy całe rodziny
do odwiedzenia Biblioteki w Legionowie przy ul. Sowińskiego 15 i przyłączenia się akcji.

Beata Kenig
Fundacja Wega

Te otrzymuje za każdą wizytę w bibliotece zakończoną wypożyczeniem
minimum jednej książki. Uzbieranie dziesięciu pieczątek zostaje nagrodzone imiennym dyplomem. Dodatkowo na powitanie każdy maluch
otrzymuje książkę.
Zapraszamy!
KB

Jak to działa?
Mały czytelnik otrzymuje Paszport Biblioteczny, w którym zbiera pieczątki.

Stanowisko geologiczne było jednym z najbardziej obleganych. Muzeum
Geologiczne w Warszawie zaprezentowało unikalne minerały, skamieliny, a nawet
szczątki dinozaura

Fundacja Wega powstała po to,
by popularyzować nauki przyrodnicze oraz wiedzę o ludziach
nauki. Do tej pory zorganizowaliśmy i współorganizowaliśmy
osiem dużych, otwartych, rodzinnych wydarzeń naukowych, z czego siedem odbyło się w powiecie
legionowskim. Tym razem motywem przewodnim była woda, bo
przecież bez niej nie ma życia,
a i jest to najdziwniejsza substancja na świecie. Od stycznia Fundacja Wega prowadzi w Domu Kultury w Skierdach świetlicę naukową
„Faradajka”, w której prowadzimy
pełne naukowych doświadczeń
zajęcia dla dzieci.

LOTTO Poland Bike Marathon w Legionowie

Ewa Listkowska

Dyrektor Powiatowej Instytucji Kultury w Legionowie
Czytanie milusińskim ma same plusy – rozwija umiejętności językowe
i komunikacyjne, poszerza wiedzę, buduje więź z dzieckiem, pobudza
wyobraźnię, rozwija empatię, pomaga w trudnych sytuacjach. Im wcześniej zaczniemy przygodę z czytaniem dziecku, tym lepiej. Takie przesłanie przyświeca akcji „Z książką na start”. Relacje z odwiedzin Małych Czytelników w bibliotece można śledzić na profilu facebookowym
Powiatowej Biblioteki Publicznej w Legionowie. Projekt spotkał się ze
sporym zainteresowaniem rodziców, a nasza najmłodsza uczestniczka Ewa ma 9 miesięcy.

Współorganizowany przez Powiat wyścig Poland Bike Marathon tym razem zawitał do Legionowa.
W imprezie wzięło udział prawie 1 100 kolarzy jeżdżących na rowerach górskich.

T

o była już 10. odsłona Poland Bike Marathon w Legionowie. Tym
razem impreza zgromadziła prawie 1 100 jeżdżących na rowerach górskich amatorskich kolarzy, wśród których znaleźli się jedni z najlepszych
w Polsce zawodników uprawiających
tę dyscyplinę sportu. Większość fachowców jest zgodna, że trasa Poland

Bike w Legionowie jest jedną z najciekawszych na Mazowszu.
Rywalizacja jak zwykle odbywała
się na trzech głównych dystansach:
MAX – 63 km, MINI – 34 km i FAN
– 8 km. Organizatorzy umożliwili ściganie się również maluchom w wieku
2-6 lat, którzy wystartowali w konkurencji nazwanej Mini Cross.

LOTTO Poland Bike Marathon w Legionowie został zorganizowany pod patronatem honorowym starosty Roberta
Wróbla oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. Wydarzenie wsparciem finansowym objął
Powiat Legionowski.

POWIAT LEGIONOWSKI –
KULTURALNIE I NA SPORTOWO
14.04–14.05 – Wystawa prac Wioletty
Przybysz w Salonie Artystycznym,
filia MOK Legionowo, ul. Targowa 65
16.04 – Wykład „Profilaktyka
nowotworów gruczołu krokowego”,
sala widowiskowa w ratuszu
w Legionowie, godz. 17.00
20.04 – Parkrun, Park w Jabłonnie,
godz. 9.00
26.04 – Koncert zespołu Czerwony
Tulipan, sala widowiskowa w ratuszu
w Legionowie, godz. 19.00
27.04 – VII Bieg Wojciechowy w Serocku,
godz. 8.00
27.04 – Spektakl „Kluseczka, czyli niech
mnie ktoś pokocha”, Poczytalnia,
godz. 12.00
27.04 – Parkrun, Park w Jabłonnie,
godz. 9.00
27.04 – Piknik Ekologiczny w Serocku,
Rynek, godz. 10.00

27.04 – Kabaret Czesuaf, CKiCz
w Serocku, godz. 17.00
27.04 – Spektakl „Judy”, sala koncertowa
w Wieliszewie, godz. 19.00
28.04 – Niedzielne Spotkanie z Bajką
„Ucieczka z piórnika”, sala widowiskowa
w ratuszu w Legionowie, godz. 15.00
28.04 – „Dwóch we Trzech ku pamięci
Jednego” – piosenki Jacka Kaczmarskiego,
MOK Legionowo, godz. 19.00
28.04 – Stand–up Midas, Mysza, Kozieł,
sala widowiskowa w ratuszu
w Legionowie, godz. 19.00
3.05 – Majowe Grillowanie – Pork&Grill,
DPD Arena Legionowo, godz. 14.00
9.05 – Piękna nasza Polska cała
– spektakl baletowy dla dzieci, sala
widowiskowa w ratuszu w Legionowie,
godz. 9.00, 10.30
10–12.05 – X Ogólnopolski Harcerski
Festiwal „Wiosenne Czarowanie 2019”

LOTTO Poland Bike Marathon w Legionowie był prawdziwym świętem miłośników kolarstwa górskiego

MK
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7. Bieg Zająca

P

onad 400 osób – biegaczy chorych
i niepełnosprawnych, zawodników oraz kibiców – wzięło udział
w siódmym Biegu Zająca, który odbył
się 30 marca br. na granicy Nieporętu.
Wydarzenie zorganizowała, pomagająca osobom niepełnosprawnym i chorym,
Fundacja Active Life we współpracy z Powiatem Legionowskim.
Niezwykle cieszy coraz większe zainteresowanie mieszkańców biegami charytatywnymi. Ideą jest zaproszenie do
sportowej rywalizacji tych, którym pokonywanie dłuższych dystansów sprawia problemy. Obecność tytułowych „zająców” – wolontariuszy asystujących na

Siódmy raz Fundacja Active Life we współpracy z Powiatem Legionowskim zastosowała formułę
„pomaganie przez bieganie” organizując charytatywny Bieg Zająca. Wydarzenie dedykowane jest
osobom niepełnosprawnym i chorym – w szczególności na stwardnienie rozsiane.

trasie osobom chorym– wspiera je podczas biegu.
Jak w poprzednich edycjach niepełnosprawni pokonali dystans 2 km. Oprócz
nich pobiegli zawodnicy trenujący na
co dzień. Ci zmierzyli się na trasie 5 km
i w biegu głównym - na 10 km. Tego dnia
właściwie wszyscy mogli czuć się wygranymi. Każdy uczestnik swoim udziałem
wsparł ideę Biegu Zająca – wydarzenia
zwracającego uwagę na problemy chorych, ze szczególnym uwzględnieniem
osób zmagających się ze stwardnieniem
rozsianym.
MK

Weronika Michalczewska
uczestniczka

Organizator zaplanował już kolejne edycje Biegu Zająca. Zapraszamy do udziału wszystkich, którzy chcą wesprzeć działania
na rzecz osób niepełnosprawnych

Mobilizacja dla Oresta
Ponad 2 tys. zł zebrali zawodnicy,
którzy po raz kolejny pobiegli dla
6-letniego Oresta, zmagającego się
z licznymi chorobami.

Cierpi na wiele chorób - ma wadę słuchu,
astmę, dysfagię czyli zaburzenia połykania, niedoczynność tarczycy i zaburzenia w rozwoju intelektualnym. Wymaga więc stałej opieki lekarskiej. Bieg dla

Oresia zorganizowała fundacja Ad Solis
przy współpracy z Powiatem Legionowskim i pod patronatem starosty Roberta
Wróbla.
MK

T

rasa charytatywnego biegu dla
Oresia poprowadziła zawodników lasami jabłonowskimi,
w okolicach Choszczówki. Do pokonania był dystans 5 km. Oprócz biegania
uczestnicy zaangażowali się w zbiórkę funduszy przeznaczonych na rehabilitację chłopca. Zebrano 2150 zł.
Oreś jest 6-latkiem z Zespołem Downa.

To kolejna edycja Biegu Zająca, w której miałam przyjemność uczestniczyć
wraz z moją córką, natomiast pierwsza, w której byłam wolontariuszką. Dziś
już wiem, że w kolejnych edycjach na pewno nas nie zabraknie. Świetna impreza pokazująca, że pomaganie nie jest wcale trudne, a radość osób, dla których
się tam zbieramy i ich uśmiechy, są o wiele cenniejsze niż medale.

Dorota Targońska
uczestniczka

Biegam i pomagam innym. Biegi charytatywne są wyjątkowe. Nie liczą się
w nich nagrody i zajęte miejsca. Liczy się to, że pomagamy tym, którzy tej
pomocy potrzebują. Największą satysfakcją i nagrodą jest uśmiech na buzi. Akurat w sobotę był to najpiękniejszy uśmiech Oresia.

Sytuacja Oresia jest trudna, ale ani on, ani ci, którzy mu pomagają, nie tracą ducha

Gabrysia Czapla
wicemistrzynią Polski
Ze srebrnym medalem wróciła z Polish Disco Championships
w Szczecinie uczennica ze Stanisławowa Pierwszego Gabrysia Czapla.

M

Gabrysia Czapla (pierwsza od
prawej, w górnym rzędzie) jest
wszechstronnie utalentowana.
Reprezentuje gminę Nieporęt
i Powiat Legionowski

istrzostwa Polski Polish Disco
Championships w federacji International Dance Organization odbyły się 30-31 marca w Szczecinie. Z powodzeniem wystartowała
w nich Gabrysia Czapla zdobywając wicemistrzostwo Polski w kategorii Disco
Dance Freestyle Solo 16+. Tym samym
mieszkanka powiatu legionowskiego
została wybrana do kadry narodowej.
Gabrysia będzie reprezentowała
Polskę na Mistrzostwach Europy, które odbędą się we włoskim Montecatini Terme oraz Mistrzostwach Świata,
które odbędą się w czeskim Chomutov.
Życzymy powodzenia.
Gabrysia Czapla jest uczennicą
lll klasy sportowej oddziału gimnazjalnego Szkoły Podstawowej w Stanisławowie Pierwszym. Trenuje również jako zawodniczka sekcji piłki siatkowej
MK
UKS Dębina Nieporęt.
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