1 sierpnia, w rocznicę wybuchu Powstania
Warszawskiego, wspominamy oraz
oddajemy hołd tym, którzy walczyli i ginęli
za wolność ojczyzny. Nie możemy
zapomnieć o bohaterach tamtych wydarzeń.
Dzięki nim żyjemy dziś w wolnej Polsce.
Wojciech Jeute
Przewodniczący Zespołu
Ochrony Pamięci AK
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Uczciliśmy pamięć bohaterów Powstania
Powstanie Warszawskie to data w historii Polski wyjątkowa. Bliska wszystkim Polakom, a w sposób szczególny warszawiakom i mieszkańcom
powiatu legionowskiego. Bo powstanie wybuchło nie tylko w stolicy, ale i na naszych terenach.
oddziały zaatakowały niemiecki pociąg
na trasie pomiędzy Chotomowem i Legionowem. Ostrzelały również kolumny
pancerne na szosie Jabłonna - Zegrze. Do
starcia z niemieckim patrolem doszło na
legionowskim rynku. Dużym sukcesem
powstańców było zdobycie obozu jenieckiego w Beniaminowie oraz uwolnienie
z niego więźniów.
Walki toczyły się kilka dni. Zakończyło je niemieckie ultimatum zapowiadające całkowite zniszczenie Legionowa w przypadku kontynuowania

oporu. Polskie dowództwo postanowiło wtedy rozwiązać część oddziałów,
a pozostałe skierować na pomoc Warszawie. Dzięki temu Legionowo uniknęło losu niemal doszczętnie zburzonej stolicy, w której w ciągu 2 miesięcy
powstania zginęło ok. 200 tys. ludzi –
głównie osób cywilnych.
JK

Bronisława
Romanowska-Mazur
pseud. „Sosna”

łączniczka i sanitariuszka, VII Obwód „Obroża” AK

Kombatanci oddali hołd powstańcom składając kwiaty pod pomnikiem Poległych za Wolność Polski 1939-1945
na legionowskim cmentarzu

M

ieszkańcy, nieistniejącego jeszcze
wówczas, powiatu legionowskiego włączyli się do walki od
pierwszych godzin powstania. W walkach i pomocy powstańcom w Warszawie uczestniczyli nie tylko legionowianie, ale też mieszkańcy innych
miejscowości naszego powiatu, m.in.
Chotomowa, Jabłonny, Nieporętu. Dlatego też rocznicę wybuchu tego wolnościowego zrywu obchodzimy ze
szczególnym wzruszeniem i pamięcią
o tych, którzy wówczas oddali swoje życie. Tego dnia spotykamy się również
z żyjącymi jeszcze uczestnikami tamtych wydarzeń.
Obchody wybuchu Powstania Warszawskiego w naszym powiecie odbywały się praktycznie na całym jego terenie.
Mieszkańcy, samorządowcy, kombatanci, harcerze, wojsko i reszta społeczności
składali kwiaty w miejscach pamięci, poświęconych powstańcom: przy kwaterze
wojennej i mogiłach poległych na legionowskim cmentarzu, przy pomnikach
w Jabłonnie, na granicy Chotomowa

i Legionowa, w Nieporęcie. W Legionowie poza uroczystościami na cmentarzu
odbyły się tradycyjne obchody na rondzie Armii Krajowej, które rozpoczęły
się dokładnie o 17.00 w godzinę „W”.
– Dziś w powiecie legionowskim pochylamy się nad mogiłami, składamy
kwiaty i przypominamy o 1 sierpnia
1944 r. – rocznicy wybuchu Powstania
Warszawskiego i 63 dniach morderczej
walki o wolność Polski i Warszawy. Pamiętamy o ponad tysiącu żołnierzy i cywilów, którzy włączyli się do walki z niemieckim okupantem. Dziś składamy im
hołd – powiedział starosta legionowski
Robert Wróbel.
Jubileusz wybuchu powstania uczcili również mieszkańcy Domu Pomocy
Społecznej „Kombatant”, którzy swoje rocznicowe spotkanie zorganizowali już 28 lipca.
Legionowo było jedynym miastem,
poza stolicą, w którym wybuchło powstanie warszawskie. Godzina „W” wezwała do walki kilkuset żołnierzy Armii Krajowej i ochotników. Powstańcze

1 sierpnia to święto Powstańców. To dzień zadumy nad ich przeszłością. Walczyli, ginęli, byli prześladowani, upokarzani i więzieni. Tego dnia wyrażamy
im wdzięczność oraz najwyższy szacunek. Przelewali krew, żeby ocalić nieprzemijające dla każdego człowieka wartości – wolność i godność. Są wielcy.
Jesteśmy dumni pochylając głowy przed pomnikami i białymi krzyżami. Ten
hołd i pamięć niech trwają. Powinny trwać po wieki.

W Nieporęcie udział w uroczystościach wziął starosta Robert Wróbel. Wspólnie z wiceprzewodniczącym rady Wiesławem
Smoczyńskim złożyli kwiaty pod pomnikiem na Placu Wolności, a także na zbiorowej mogile nieporęckich żołnierzy AK,
którzy zginęli z rąk niemieckich w masowej egzekucji
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Nowe linie autobusowe od września
Dyskusja na temat sieci transportu publicznego na terenie powiatu legionowskiego była
jednym z głównych punktów lipcowej sesji rady powiatu. O uruchomieniu dwóch nowych
linii autobusowych poinformowali zaproszeni na posiedzenie przedstawiciele Zarządu
Transportu Miejskiego w Warszawie (ZTM).

Mariusz Grzybek
radny gminy Jabłonna

Jako członek gminnej komisji, która zajmowała się wypracowaniem rozwiązań komunikacyjnych dla gminy Jabłonna cieszę się, że część naszych postulatów zostanie spełniona. Proponowane połączenia, jeśli zaczną działać,
pozwolą na skomunikowanie zachodniej części gminy, która dotąd nie miała żadnego połączenia publicznym transportem autobusowym z resztą gminy. Będą też stanowić pewne udogodnienie dla mieszkańców Dąbrowy Chotomowskiej i Chotomowa. To jednak nie koniec starań o poprawę sieci połączeń
na naszym terenie. Do załatwienia pozostaje kwestia dodatkowej linii autobusowej lub wydłużenia obecnej linii 741 tak, by mieszkańcy mogli dojechać do
Młocin – węzła przesiadkowego dla naszej części aglomeracji warszawskiej.

Mieszkańcy o rozbudowie DK61:
Małgorzata Kibler

Ta inwestycja jest bardzo potrzebna. Pracuję na zmiany,
wracam z pracy o różnych godzinach i praktycznie codziennie stoję w korku na wiadukcie. Myślę, że droga docelowo powinna być poszerzona aż do ronda w Zegrzu. Wtedy korek by się rozładował i ruch byłby płynny.

O

rganizacja transportu publicznego to zadanie własne gmin. W powiecie legionowskim gminy wydają na ten cel ponad 7 milionów złotych
rocznie. Swoją cegiełkę o wartości 250
tysięcy złotych dokłada również samorząd powiatowy, przekazując gminom
pomoc finansową na działanie linii dowozowych o zasięgu ponadgminnym,
tzw. „L-ek”. Nikt nie ma wątpliwości,
że sprawnie działająca sieć połączeń
to jeden z warunków rozwoju regionu.
To również wyższy komfort życia dla
mieszkańców, których znacząca część
dojeżdża z naszego powiatu do pracy
i szkół w stolicy.

Marek Chmurski

Kierownik Działu Transportu Aglomeracyjnego
Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie
Zakładamy, że pociągi SKM do Zegrza będą jeździły z częstotliwością co pół
godziny w szczycie i co godzinę poza nim, z ewentualnym dogęszczeniem do
częstotliwości półgodzinnej w dni wolne od pracy i w sezonie wakacyjnym.
Przewidujemy, że linia ta może być szczególnie popularna w miesiącach letnich. Liczymy, że połączenie kolejowe do Zegrza pozwoli usprawnić transport z Warszawy nad Jezioro Zegrzyńskie i odciąży linie autobusowe na tym
kierunku, jednocześnie zwiększając atrakcyjność tych terenów dla turystów.
Choć sieć transportu publicznego
w powiecie legionowskim jest przedmiotem zazdrości mieszkańców sąsiednich
powiatów, to samorządowcy nie spoczywają na laurach, starając się ją ciągle
udoskonalać. Stąd m.in. inicjatywa reaktywacji połączenia kolejowego do Zegrza Południowego. To, co kilka lat temu
wydawało się mrzonką, dziś weszło już
w bardzo konkretną fazę realizacji.
- Jesteśmy w stałym kontakcie z inwestorem i pozostałymi sygnatariuszami porozumienia, mającego na celu rewitalizację linii kolejowej do Zegrza.
Obecnie rozpoczęło się przygotowanie
dokumentacji przedprojektowej dla tej
inwestycji, a powiat aktywnie uczestniczy we wszelkich uzgodnieniach –
mówi starosta legionowski Robert Wróbel. – Zgodnie ze złożoną nam obietnicą
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zapraszają nas do uczestnictwa w spotkaniach roboczych dotyczących projektu. Stopień zaawansowania wskazuje
na to, że być może uda się go zakończyć wcześniej, niż pierwotnie planowano – dodaje starosta.
Zaproszeni na sesję rady powiatu
przedstawiciele ZTM omawiali sieć istniejących połączeń, mówili o planowanych zmianach i usprawnieniach. Jedną
z ważnych i dobrych dla mieszkańców
informacji była ta o planach utworzenia
dwóch nowych połączeń autobusowych
na terenie powiatu. Jedna z linii autobusowych ma połączyć Jabłonnę z Nowym
Dworem Mazowieckim, druga natomiast

kursować na trasie Olszewnica Stara –
Chotomów – Legionowo Stacja PKP.
– Nowe linie na tych trasach są odpowiedzią na postulaty pasażerów, by
lepiej skomunikować tę część powiatu
legionowskiego. Trwają ostatnie przygotowania do ich uruchomienia - zapewnia
Daniel Złamal z warszawskiego ZTM.
Nowe połączenia, o ile wszystkie pójdzie zgodnie z planem, zostaną uruchomione już od września bieżącego roku.
JOANNA KAJDANOWICZ

Grzegorz Kubalski
Członek Zarządu Powiatu

Do tej pory wiele miejscowości gminy Jabłonna nie było obsługiwanych
przez zintegrowany system publicznego transportu zbiorowego. Było
to w dużej mierze efektem braku
mechanizmów zarządzania na poziomie aglomeracyjnym. Mechanizmy takie co prawda nie pojawiły się, ale w efekcie prowadzonych
rozmów i dzięki dofinansowaniu ze
strony lokalnego samorządu sytuacja ulegnie zmianie. Jest to bardzo
dobra wiadomość dla mieszkańców.

Szerzej za wiaduktem za 3 lata
25 lipca br. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała umowę z wykonawcą trzeciego
odcinka drogi krajowej nr 61, przebiegającego przez Legionowo. Zakończenie inwestycji ma nastąpić
w 2020 r. Jej całkowity koszt to 45,7 mln zł.

Renata Łyszkowska

Jestem za tą inwestycją i cieszę się, że w końcu się ona
rozpocznie. Sądzę, że nie będzie już takiego natłoku aut
na wiadukcie. Obecnie najgorzej jest po godzinie 16 kiedy ludzie wracają z pracy i w weekendy. Jeśli droga będzie poszerzona co najmniej do Centrum Szkolenia Policji, to będzie to duża poprawa.

Adrian z Wieliszewa

Nareszcie. Lepiej późno niż wcale. Długo czekałem na decyzję o rozpoczęciu budowy. Ta inwestycja jest bardzo potrzebna. W godzinach szczytu nie da się tędy przejechać.
Chciałbym, żeby droga została poszerzona do samego ronda w Zegrzu, albo chociaż poza skrzyżowania ze światłami, które moim zdaniem są źle zsynchronizowane i dodatkowo wpływają na blokowanie się ruchu.

Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, korki na wiadukcie w Legionowie znikną w 2020 roku

Z

godnie z umową przebudowa niespełna dwukilometrowego odcinka drogi od wiaduktu do ul. Wolskiej potrwa 31 miesięcy. Najpierw
będą prowadzone prace projektowe,
a samą realizację robót przewidziano

na okres między trzecim kwartałem
2018 roku a trzecim kwartałem 2020
roku. Wykonawcą inwestycji jest firma SKANSKA SA. Zakres prac obejmie rozbudowę drogi krajowej nr 61
na wspomnianym odcinku do dwóch

dwupasmowych jezdni wraz z wydzielonymi, trzymetrowymi pasami do
skrętów oraz przynależną infrastrukturą techniczną i urządzeniami bezpieczeństwa ruchu.
OPRAC. KB

inwestycje
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Droga Białobrzegi-Beniaminów prawie gotowa
Powiat Legionowski niemal już zakończył przebudowę drogi od ronda w Białobrzegach do Beniaminowa.
Trwają prace przy wykonaniu oznakowania i porządkowe.

Robert Wróbel
starosta legionowski

Zawsze przy projektowaniu przebudowy powiatowych dróg naszymi priorytetami są bezpieczeństwo i komfort użytkowników. Stąd urządzenia takie, jak
azyle przy przejściach dla pieszych, czy oznakowanie zakazujące wyprzedzania w okolicach skrzyżowań, osiedli i szkoły. Wspólnie z gminą Nieporęt przewidzieliśmy również budowę ścieżki rowerowej, żeby odseparować od siebie
ruch samochodowy, rowerowy i pieszy. Ścieżkę wybuduje w niedalekiej przyszłości gmina Nieporęt.

Aleksander Migacz

Stan nawierzchni bardzo mnie cieszy, wcześniej było
bardzo nierówno. Niektórym osobom nie podoba się
wysepka oddzielająca pasy. Przejeżdżają przez nią mimo,
iż nie powinni i tak wyprzedzają inne auta. Ale jest ich
zdecydowanie mniej niż przed remontem.

Aneta Burzyńska

Nie jestem kierowcą, ale jako mieszkanka Białobrzegów
mogę powiedzieć, że jest bezpieczniej. Tu obok jest szkoła,
do której chodzą dzieci. Rodzice mogą mniej martwić się
o ich bezpieczeństwo. Inwestycja poprawiła także estetykę
okolicy – kostka, nowy asfalt, odnowiona pętla autobusowa.

Prace remontowe przebiegają zgodnie z harmonogramem. Wszystko wskazuje na to, że inwestycja zostanie ukończona
w połowie września

G

otowa jest nowa nawierzchnia
jezdni. Przebudowane zostały także skrzyżowania z drogami poprzecznymi, wykonano odwodnienie, chodniki i zjazdy do posesji.
Na prostych odcinkach droga została poszerzona do 6,5 m, na łukach do
7 m, a niebezpieczne zakręty w okolicy fortu w Beniaminowie poszerzono do 7,2 m.

Mając na uwadze bezpieczeństwo
kierowców i niezmotoryzowanych
uczestników ruchu, wzdłuż jezdni,
w jej środkowej części, wybudowano
podwyższenie z kostki oddzielające
oba pasy. Dodatkowo przejścia dla pieszych otoczono wysepkami. Zabiegi te
utrudnią piratom drogowym wyprzedzanie min. w okolicy szkoły i osiedla
w Białobrzegach.

Zakończony został także remont nawierzchni pętli autobusowej w Białobrzegach. Została ona pogrubiona i tym
samym wzmocniona. Na chwilę obecną pracownicy kończą malowanie oznaczeń poziomych na jezdni i stawianie
znaków. Trwają też prace porządkowe.
Koszt inwestycji, w całości finansowanej przez Powiat Legionowski, to
3.171.138,84 zł.
AMZ

Marianna Dudzik

Myślę, że przebudowa drogi ułatwi nam życie. Łatwiej
będzie wjechać i wyjechać z osiedla. Zadowolona jestem
z wysepek ograniczających wyprzedzanie. Przebudowana
pętla ma większą przestrzeń, wjeżdżającym i wyjeżdzającym
autobusom łatwiej jest przejechać lub zawrócić.

Droga Wola Kiełpińska – Skubianka wyremontowana Rondo na finiszu
Zakończyła się kolejna inwestycja drogowa Powiatu. Odcinek drogi nr 1803W łączący Wolę Kiełpińską,

Dobiegają końca prace przy budowie ronda u zbiegu ulic
Al. Róż i Al. Legionów. Otwarcie, długo wyczekiwanego przez
mieszkańców, skrzyżowania planowane jest na koniec sierpnia.

Dosin i Skubiankę od 9 sierpnia jest już otwarty dla kierowców.

R

ondo będzie miało jezdnię o szerokości 6 m. Średnica wyspy
środkowej wyniesie 19 m, średnica zewnętrzna 35 m. Na wyspie zostanie zainstalowane oświetlenie.
Droga do i z centrum miasta
przez tunel, w kierunku Al. Legionów, Osiedla Młodych oraz Wieliszewa, w ciągu której znajduje się
budowane rondo, jest często wybierana przez kierowców jako alternatywa dla zakorkowanego wiaduktu.
Już niedługo ruch w okolicy znacznie się upłynni, gdyż rondo rozwiąże problem kierowców, którzy do tej
pory czekali na włączenie się do ruchu z podporządkowanych ulic lub
w nie skręcali. Nowe rozwiązanie
będzie służyło również poprawie

bezpieczeństwa. Wykonawca zrobił
już większość z zaplanowanych
prac: nawierzchnię asfaltową, chodniki, krawężniki i obrzeża oraz odwodnienia. Przygotowane jest już
oświetlenie drogowe znajdujące się
na wyspie centralnej ronda oraz wykonano nasypy pod tereny zielone.
Do zrobienia pozostało postawienie
znaków i namalowanie oznakowania
poziomego oraz prace porządkowe.
Otwarcie ronda zaplanowano po 20
sierpnia.
Kosztami przedsięwzięcia, które
wynoszą blisko 830 tys. zł, podzielą się po połowie Powiat Legionowski i Miasto Legionowo.

Równa i dobrze oznakowana droga to inwestycja w wygodę i bezpieczeństwo jej użytkowników

P

rzebudowa była kontynuacją wykonanego przez Powiat Legionowski
w ubiegłym roku remontu jezdni
i pobocza w Woli Kiełpińskiej na odcinku od drogi krajowej nr 62 do cmentarza. Na całym 1300-metrowym odcinku
drogi nawierzchnia jezdni najpierw została sfrezowana na głębokość ok. 3 cm,
a następnie przykryta dwoma warstwami z mieszanki mineralno-asfaltowej
o łącznej grubości 8 cm. Na jezdni namalowano oznakowanie poziome. Drogę
poszerzono o pobocze wykonane z kruszywa łamanego. Odwodnienie przebudowanej drogi będzie odbywało się jak

dotychczas - powierzchniowo w utwardzone kruszywem pobocze.
Koszt inwestycji wyniósł prawie pół
miliona złotych, z czego 170 tysięcy to

dofinansowanie pochodzące z Miasta
i Gminy Serock.
AMZ

Jerzy Zaborowski
wicestarosta legionowski

Dzięki zakończonym właśnie pracom zdecydowanie poprawi się zarówno
komfort, jak i bezpieczeństwo użytkowania drogi nr 1803W. Ta inwestycja
to także kolejny dowód na doskonałą współpracę Powiatu z jego gminami.
Przebudowę wykonano przy udziale finansowym Miasta i Gminy Serock.

Na rondzie trwają ostatnie prace porządkowe. W ciągu kilku dni
przebudowane skrzyżowanie zostanie oddane do użytku

AMZ
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Ultramaraton
Powstańca 1944 – 2017
30 lipca br. ponad pół tysiąca osób wzięło udział w 3. edycji
Ultramaratonu Powstańca 1944 -2017, upamiętniającego
bohaterów Powstania Warszawskiego. Trasa biegu to 63 km
– po jednym kilometrze za każdy dzień powstania. Imprezę
zorganizowała gmina Wieliszew. Patronem – podobnie jak
w latach ubiegłych – był Powiat Legionowski. Wydarzenie
odbywało się w ramach projektu Powiat Legionowski –
Stolica Kultury Mazowsza 2017.

społeczność

społeczność

Informator Powiatu Legionowskiego

Kurier

5

Obchody 97. rocznicy Bitwy Warszawskiej w Nieporęcie
W Nieporęcie odbyły się uroczystości z okazji 97. rocznicy Bitwy Warszawskiej. Obchody
przywróciły pamięć o heroizmie żołnierzy i uczciły pamięć bohaterów tamtych wydarzeń.

W

tegorocznych obchodach uczestniczyli przedstawiciele środowisk kombatanckich, władz
samorządowych z terenu gminy i powiatu, wojska, straży, harcerstwa, instytucji, stowarzyszeń i mieszkańcy oraz
Kompania Honorowa z 9. Batalionu Dowodzenia pod dowództwem kpt. Stanisława Wiszniewskiego.
W pierwszym dniu obchodów, 14
sierpnia br. delegacje złożyły kwiaty
w znajdujących się na terenie gminy
Nieporęt miejscach upamiętniających
wydarzenia 1920 roku - przy pomniku

na Placu Wolności w Nieporęcie, pod
pomnikiem Legionistów Marszałka
Józefa Piłsudskiego w Białobrzegach
oraz przy Grobie Nieznanego Żołnierza na ul. Nowolipie. Główne uroczystości odbyły się przy pomniku 28. Pułku
Strzelców Kaniowskich w Wólce Radzymińskiej i zaingurowano je Mszą
św. polową. Po nabożeństwie i wysłuchaniu hymnu państwowego rozpoczęła się część patriotyczna uroczystości. Przemówienie okolicznościowe
wygłosił Wójt Gminy Nieporęt Sławomir Maciej Mazur. Apel Pamięci Oręża

Polskiego, po którym wybrzmiała salwa honorowa, odczytała ppor. Martyna
Winiarska z 9. Batalionu Dowodzenia
w Białobrzegach. O oprawę artystyczną
zadbali chór Echo Nieporętu oraz zespół
Młodzież 50+. Po oficjalnych uroczystościach uczestnicy obchodów mogli
skosztować wojskowej grochówki.
15 sierpnia br. w południe odbyła się
Msza św. w kościele w Stanisławowie
Pierwszym, po której złożono kwiaty
pod tablicą upamiętniającą poległych
za Ojczyznę.
AMZ

Centralnym punktem obchodów była uroczysta Msza święta polowa przy pomniku
28. Pułku Strzelców Kaniowskich w Wólce Radzymińskiej, którą celebrowali księża
parafii z terenu gminy Nieporęt – ks. kan. Władysław Trojanowski, proboszcz parafii
p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP w Nieporęcie oraz ks. Tomasz Osiadacz, proboszcz
parafii pw. NMP Wspomożycielki Wiernych w Stanisławowie Pierwszym

Patriotyczny przejazd w rocznicę „Cudu nad Wisłą”
Towarzystwo Przyjaciół Legionowa (TPL) we współpracy z Powiatem Legionowskim zorganizowało
14 sierpnia br. Patriotyczny Rajd Rowerowy z Legionowa do Wólki Radzymińskiej, który był hołdem
złożonym bohaterom Bitwy Warszawskiej 1920 r. Wzięło w nim udział 28 osób.

T

Uczestnicy rajdu wyruszyli spod filii Muzeum Historycznego na os. Piaski Legionowie

rasa rajdu liczyła 15 km, wiodła
przez urokliwe miejscowości naszego powiatu (Legionowo – Stanisławów Drugi – Wola Aleksandra –
Kąty Węgierskie – Izabelin – Zamostki
Wólczyńskie - Pomnik w Wólce Radzymińskiej) i zakończyła się złożeniem
wiązanki polnych kwiatów, przewiązanych biało-czerwoną wstęgą oraz zapaleniem pamiątkowych zniczy pod Pomnikiem Żołnierzy 28. Pułku Piechoty
w Wólce Radzymińskiej. Przejazd miał
na celu upamiętnić udział 10. Dywizji
Piechoty gen. Żeligowskiego i Armii
Ochotniczej oraz społeczeństwa ziem
dzisiejszego powiatu legionowskiego
w działaniach bojowych oraz przygoto-

Serock z historią w tle
Piknik Historyczny był kolejnym wydarzeniem zorganizowanym w ramach tegorocznych obchodów
600-lecia nadania Serockowi praw miejskich. Impreza znalazła się także na liście przedsięwzięć
dofinansowanych z Województwa Mazowieckiego w ramach projektu Powiat Legionowski
– Stolica Kultury Mazowsza 2017.
Główną atrakcją pikniku były występy
grup rekonstrukcyjnych, przybliżające
uczestnikom historyczne dzieje
Serocka

30

lipca br. serocki rynek odbył
podróż w czasie stając się
areną nie dla jednej, ale dla
kilku epok historycznych, które odegrały najważniejsze rolę w dziejach miasta. Podczas imprezy zaprezentowali

się Grupa rekonstrukcyjna Templum
Temporis, Żołnierze 8. Pułku Piechoty Księstwa Warszawskiego, Żołnierze Zgrupowania Zegrze, Stowarzyszenie Miłośników Skubianki oraz
zespół tańców dawnych Belriguardo.

Walki rycerzy, poznawanie tajników
dawnej kuchni, odkrywanie sekretów
epoki napoleońskiej to tylko niektóre
z przygotowanych atrakcji. Najmłodsi
z entuzjazmem wsiadali do pancernego wozu bojowego, wymachiwali szablami i mierzyli z karabinów pod okiem
rekonstruktorów.
Dużym zainteresowaniem cieszyła
się też Uliczka Żydowska, gdzie odbywały się gry i zabawy. Ponadto zaprezentowano tańce i modę dawną oraz
żonglerkę flagami. Piknik zakończył
się plenerowym koncertem grupy klezmerskiej Saleh.
W ramach obchodów jubileuszu odbędą
się wkrótce: Święto Darów Ziemi (3 września w Woli Kiełpińskiej) oraz Święto Dyni
(7 października w Stanisławowie). Już dziś
zapraszamy na obie imprezy.
KB

Erazm Domański

Prezes Towarzystwa Przyjaciół Legionowa
Pomysł na Rajd Patriotyczny zrodził się z potrzeby oddania hołdu 10. Dywizji
Piechoty oraz 28. Pułkowi Strzelców Kaniowskich, które w 1920 roku wyruszyły z legionowskich koszar i udały się w kierunku Radzymina celem obrony
miasta i zatrzymania natarcia wojsk bolszewickich. Potyczka w Wólce Radzymińskiej uniemożliwiła Armii Czerwonej dalszy marsz na Warszawę. Od 15 lat
upamiętniamy te wydarzenia organizując rajd, który jest okazją do poznania
historycznych miejsc na terenie powiatu związanych z tamtymi wydarzeniami.

waniach obronnych w sierpniu 1920 r.
Rajdowi towarzyszyły flagi biało-czerwona i Powiatu Legionowskiego. Tegoroczny rajd patriotyczny zbiegł się
w czasie i miejscu z obchodami 97.

Rocznicy Bitwy Warszawskiej 1920 r.
organizowanymi przez gminę Nieporęt
(czyt. wyżej). Patronat nad rajdem objął
Starosta Legionowski Robert Wróbel.
KALINA BABECKA
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Święto Policji

O

ficjalny apel, w którym udział wzięli policjanci ze wszystkich gmin powiatu legionowskiego odbył się 28
lipca br., na terenie przyległym do Komendy Powiatowej Policji w Legionowie.
W trakcie uroczystości wręczono policjantom odznaczenia państwowe, akty
mianowania na wyższe stopnie policyjne oraz nagrody finansowe. Dwóch
funkcjonariuszy otrzymało odznaczenia państwowe przyznane przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusza Błaszczaka. Srebrną
Odznakę „Zasłużony Policjant”, Komendant Powiatowy Policji w Legionowe mł.
insp. Krzysztof Smela odebrał dwa dni
wcześniej, w trakcie stołecznych obchodów Święta Policji. Także Srebrną Odznaką „Zasłużony Policjant” za długoletnią służbę uhonorowano dyżurnego
KPP w Legionowie asp. sztab. Artura Jakubowskiego.

Kilkudziesięciu policjantów z terenu powiatu legionowskiego zostało awansowanych
na wyższe stopnie, a prawie 150 nagrodzonych w trakcie 98. obchodów Święta Policji.
Po raz pierwszy gospodarzem uroczystości był nowy Komendant Powiatowy Policji
mł. insp. Krzysztof Smela.

Ponadto za wzorową i oddaną służbę
funkcjonariusze otrzymali nagrody finansowe – ośmiu policjantów nagrodził
Komendant Główny Policji, dziewięćdziesięciu trzech policjantów i trzydziestu ośmiu pracowników cywilnych
Komendant Powiatowy Policji w Legionowie, trzynastu starosta legionowski,
dziesięciu prezydent miasta Legionowo, pięciu burmistrz miasta i gminy
Serock, sześciu wójt gminy Jabłonna,
ośmiu wójt gminy Nieporęt oraz czterech wójt gminy Wieliszew. Starosta Robert Wróbel w imieniu Zarządu Powiatu
oraz lokalnej społeczności życzył funkcjonariuszom i pracownikom cywilnym
Policji wytrwałości oraz pomyślności
w codziennej służbie na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom.
KALINA BABECKA

mł. insp. Krzysztof Smela

Komendant Powiatowy Policji w Legionowie
Bezpieczeństwo jest jedną z najważniejszych potrzeb i wartości w życiu każdego człowieka. Realizowanie tych potrzeb i służba społeczeństwu jest naszą
misją. Święto Policji to doskonała okazja, by podziękować policjantom i pracownikom cywilnym za ich ciężką pracę. Tym bardziej jest mi miło, gdyż
czynię to po raz pierwszy. Dzięki staraniom funkcjonariuszy mieszkańcy
powiatu, mogą czuć się bezpieczni. Gratuluję wszystkim wyróżnionym, odznaczonym i awansowanym policjantom.

W trakcie obchodów Święta Policji najbardziej zasłużeni funkcjonariusze z terenu powiatu legionowskiego otrzymali
odznaczenia państwowe, akty mianowania na wyższe stopnie policyjne oraz nagrody finansowe. W imieniu Powiatu nagrody
policjantom wręczał starosta Robert Wróbel

Bezpieczne dziecko – zapraszamy na warsztaty

W

arsztaty odbędą się 3 września
br. o godz. 11.00 w Arenie Legionowo. Podczas 4-godzinnych
zajęć eksperci (położna, lekarz pediatra, ratownik medyczny, strażak i rehabilitant) opowiedzą o przygotowaniu rodziny do podróży samochodem,

przedstawią porady z zakresu położnictwa i pediatrii oraz zaprezentują,
jak postępować w razie nagłych wypadków. Spotkanie zakończy konkurs
dla uczestników, w którym do zdobycia
będą atrakcyjne nagrody. Wstęp wolny,
po uprzedniej rejestracji. Zgłoszenia

należy wysyłać na adres: info@okonadziecko.pl.
Zapisy trwają do 28 sierpnia do godz.
12.00. Liczba miejsc ograniczona.
Wydarzenie patronatem objął starosta legionowski Robert Wróbel.
MONIKA KOSEWSKA

Kontrolowane gaszenie lasu

starosta legionowski Robert Wróbel, który w powiecie jest szefem sztabu zarządzania kryzysowego.
JK

Rusza kolejna edycja bezpłatnych szkoleń z udzielania pierwszej
pomocy przedmedycznej, finansowanych przez Powiat Legionowski
w ramach zadania publicznego pod nazwą „Szkolenia z zakresu
udzielania pierwszej pomocy na terenie powiatu legionowskiego”.
Zapisy trwają.

Z
Fot. Marek Karpowicz

Ć

i jednostek ochotniczych, by ćwiczyć na
wypadek prawdziwego zdarzenia w warunkach zbliżonych do tych, jakie wystąpiłyby w przypadku pożaru – wyjaśnia

W trakcie warsztatów zostaną m.in. omówione zasady bezpiecznego
przewożenia dzieci samochodem

Bezpłatne warsztaty
z udzielania pierwszej
pomocy

Pożar 4 hektarów lasu gasili 28 lipca br. strażacy z Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Legionowie
przy wsparciu ochotniczych straży pożarnych z całego powiatu legionowskiego. Na szczęście dla lasu
i mieszkańców była to jedynie akcja szkoleniowa.

wiczebny pożar wybuchł w lesie
w okolicach miejscowości Białobrzegi w gminie Nieporęt. Na
miejsce przybyły zarówno jednostki ratowniczo-gaśnicze Państwowej Straży
Pożarnej z Legionowa (PSP), jak i drużyny oraz sprzęt gaśniczy z kilkunastu
ochotniczych straży pożarnych z całego powiatu. Pożar zgodnie ze scenariuszem był tak rozległy, że druhowie
z PSP nie poradziliby sobie bez wsparcia kolegów ochotników.
– Utrzymanie gotowości i koordynacji
służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo odbywa się m.in. poprzez niezapowiedziane ćwiczenia. W piątek 28 lipca
taki trening dla strażaków z zaskoczenia
zarządził Mazowiecki Wojewódzki Komendant Państwowej Straży Pożarnej.
Takie ćwiczenia są niezbędne choćby
po to, by na bieżąco kontrolować komunikację, koordynację straży państwowej

Fot. Bejbolandia

Zapraszamy do udziału w bezpłatnych warsztatach dla obecnych i przyszłych rodziców na temat
bezpieczeństwa przyszłej mamy oraz jej dziecka.

Sprawna współpraca poszczególnych jednostek straży pożarnej zarówno tej
zawodowej, jak i ochotniczej, to gwarancja bezpieczeństwa ludzi i ich mienia.
Dlatego służby te, poza udziałem w rzeczywistych akcjach ratowniczych, mają
regularne wspólne ćwiczenia

ajęcia, w maksymalnie 20-osobowych grupach, będą obejmowały teoretyczny i praktyczny trening trwający jednorazowo 5 godzin. Prowadzone będą przez doświadczonych ratowników medycznych z Centrum
Szkolenia Mazowieckiego Oddziału Okręgowego PCK w Warszawie. Jedno
ze spotkań będzie dotyczyło szkolenia z udzielania pierwszej pomocy noworodkom i starszym dzieciom. Uczestnicy kursu otrzymają zaświadczenia wydane przez ZG PCK. Organizatorem zajęć jest Oddział Rejonowy PCK
w Legionowie. Zapisy pod numerem telefonu 606-717-996.
Harmonogram szkoleń:
21 sierpnia br., godz. 9.00 – 14.00, Zegrze Północne, ul. Juzistek 2
11 września br., godz. 9.00 – 14.00, Zegrze Północne, ul. Juzistek 2
oraz 18 września br. i 9 października br.
23 października br. odbędą się zajęcia poświęcone udzielaniu pomocy
przedmedycznej dzieciom.

kultura
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Organy w roli głównej

Trwa III Festiwal Muzyki Kameralnej i Organowej Powiatu Legionowskiego 2017. W ramach
przedsięwzięcia zaplanowano dziesięć wyjątkowych koncertów.

Przemysław Wawrzyniak

muzyk (dudy szkockie, flety irlandzkie, bodhran)
Moja fascynacja muzyką celtycką trwa już ponad 20 lat. Naukę rozpoczynałem na dudach polskich. Nie byłem do końca usatysfakcjonowany. To, czego
szukałem odnalazłem w brzmieniu dud szkockich i fletów irlandzkich. Dekadę temu rozpocząłem współpracę z Ewą Sawoszczuk. Oboje entuzjastycznie
podeszliśmy do pomysłu połączenia dźwięków organów i tradycyjnych, celtyckich instrumentów. Lubimy zaskakiwać publiczność prezentując znane utwory w tej nietypowej odsłonie muzycznej.

Larysa Pawlak
uczestniczka koncertu

Pierwszy raz wzięłam udział w koncercie w ramach tego festiwalu i jestem
mile zaskoczona. Na pewno wybiorę się na kolejne. Nigdy wcześniej nie słyszałam na żywo dud szkockich. Ten instrument zrobił na mnie duże wrażenie.
Wyobrażam sobie, jak wspaniale taka muzyka musi rozbrzmiewać w szkockich górach. Bardzo ciekawie też opowiadano o instrumentach, muzyce i kulturze celtyckiej. Dowiedziałam się wielu rzeczy.

Organistka Ewa Sawoszczuk koncertuje na całym świecie. Do współpracy często zaprasza uznanych instrumentalistów
i wokalistów

O

rganizatorzy festiwalu zadbali o staranny dobór repertuaru
i wykonawców. Organy, nie bez
powodu, nazywane są królem instrumentów. To największy z instrumentów, nieporównywalny z żadnym innym
pod względem rozmiarów przestrzennych, liczby źródeł fal dźwiękowych,
sumarycznej mocy emitowanej do otoczenia, dynamiki, różnorodności barw,
a także złożoności konstrukcyjnej.
Jeden z koncertów odbył się 13
sierpnia br. w kościele pw. Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa

w Legionowie. Ewa Sawoszczuk (organy) oraz Przemysław Wawrzyniak zabrali publiczność w podróż po świecie
muzyki celtyckiej, szkockiej, irlandzkiej i klasycznej. Połączenie mocnego brzmienia dud, fletów irlandzkich
i bodhran z organami oraz w połączeniu z akustyką kościelnego wnętrza
dało wyjątkowy efekt. Koncert miał
także charakter edukacyjny. Przemysław Wawrzyniak, w przerwach pomiędzy utworami, ciekawie i zajmująco, opowiadał o kulturze muzycznej
oraz instrumentach Celtów.

Wśród zaprezentowanych kompozycji znalazły się zarówno te klasyczne, jak i współczesne. Publiczność miała okazję wysłuchać w całkiem nowej
aranżacji utworów Johanna Sebastiana Bacha, Theodore Dubois, Eugene
Gigout oraz tradycyjnych pieśni celtyckich.
Festiwal potrwa do 17 września br.
Informacje o terminach koncertów znajdują się na stronie www.powiat-legionowski.pl. Współorganizatorem przedsięwzięcia jest Powiat Legionowski.

Najlepsze zdjęcia miesiąca
i kwartału wybrane
Znamy już kolejnego laureata konkursu fotograficznego „Architektura
powiatu legionowskiego w obiektywie”. „Stare i nowe – mosty
zegrzyńskie” autorstwa Haliny Wiśniewskiej zostało zdjęciem miesiąca
w lipcu. Tytuł zdjęcia kwartału otrzymuje „Legionowo PKP” Wojciecha
Domagały. Gratulujemy!
Fot. Halina Wiśniewska „Stare
i nowe – mosty zegrzyńskie”

KALINA BABECKA

Książki czekały na plaży
Powiatowa Instytucja Kultury w Legionowie po raz kolejny zaprosiła mieszkańców do udziału w akcji „Książka na plaży”.
Mobilne wypożyczalnie zorganizowano w sierpniu na plażach w Serocku i Wieliszewie.

Popularność „Książki na plaży” wzrasta z każdym rokiem. Piękna pogoda,
wygodny leżak i dobra książka to przepis na udany dzień nad wodą

T

o już czwarta odsłona akcji, która
w latach poprzednich cieszyła się
dużym zainteresowaniem mieszkańców. Czytelnicy mogli skorzystać
z bogatej oferty tytułów dla dorosłych

i dzieci. Z myślą o komforcie plażowiczów organizatorzy zapewnili parasole
i leżaki. Dla najmłodszych przygotowano kącik rekreacyjno-edukacyjny, w którym na dzieci czekały gry i zabawy oraz

zajęcia z animatorem. - Ta inicjatywa to
doskonały pomysł na wyjście z książką
do ludzi. Wszyscy korzystający z plaży
mogli na miejscu wypożyczyć książki
i je poczytać. Przygotowano także atrakcje dla dzieci. Dzięki temu „Książka na
plaży” okazała się idealną propozycją
dla całych rodzin – podsumował wicestarosta legionowski Jerzy Zaborowski.
Już 19 sierpnia br. kolejna akcja PIK-u
mająca na celu popularyzację czytelnictwa. W parku za legionowskim ratuszem
odbędzie się „Czytanie w plenerze”. Miłośnicy książek będą mieli okazję poczytać swoją ulubioną lekturę, wypocząć na
leżaku lub kocu oraz posłuchać muzyki
relaksacyjnej. Zaplanowano także kiermasz książek.
Każdej inicjatywie mającej na celu
popularyzację czytelnictwa należy głośno przyklasnąć. Z badań przeprowadzonych przez Bibliotekę Narodową
wynika, że 53% Polaków nie przeczytało w 2016 r. ani jednej książki. Akcje
„Książka na plaży” i „Czytanie w plenerze” tworzą idealne warunki dla poprawy tej niechlubnej statystyki.
KB

K

onkurs trwa przez cały rok. Zachęcamy do nadsyłania zdjęć
budynków, współczesnych i zabytkowych oraz ciekawych wnętrz
i konstrukcji znajdujących się na terenie naszego powiatu. Termin nadsyłania prac to ostatni dzień każdego
miesiąca. Na laureatów czekają nagrody miesiąca w postaci zestawów
upominków promocyjnych o wartości ponad 300 złotych. Autor zdjęcia, które otrzyma tytuł fotografii

kwartału otrzyma tablet. Najciekawsze prace zostaną zaprezentowane
w kalendarzu wieloplanszowym Powiatu Legionowskiego na 2018 rok.
Regulamin konkursu i karta zgłoszenia znajdują się na www.powiat-legionowski.pl. Dodatkowe informacje
można uzyskać pod numerem telefonu 22 764 05 95. Organizatorem
konkursu jest Powiat Legionowski.
Serdecznie zapraszamy do udziału!
KB

Fot. Wojciech Domagała
„Legionowo PKP”
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Zając znów pobiegnie
Przed nami druga, jesienna edycja dobroczynnego biegu z cyklu
,,Pomaganie przez Bieganie” pod nazwą „II Bieg Zająca
– Chotomów 2017”. Organizatorem wydarzenia jest Fundacja
Active Life przy wsparciu Powiatu Legionowskiego.

POWIAT LEGIONOWSKI – KULTURALNIE
I NA SPORTOWO

Beata
Dubaniewicz

Prezes Zarządu Fundacji
Active Life

Pierwsza edycja Biegu Zająca, która
odbyła się wiosną br. spotkała się
z ciepłym przyjęciem mieszkańców
gotowych wesprzeć szlachetną inicjatywę zawodów

Michał Kobrzyński
Członek zarządu Powiatu

Powiat Legionowski zawsze chętnie
wspiera wszelkie inicjatywy mające na celu pomoc osobom niepełnosprawnym. Bieg Zająca, poprzez
zwrócenie uwagi na problematykę stwardnienia rozsianego i innych niepełnosprawności, przybliża mieszkańcom zagadnienia
związane z potrzebami osób na
nie cierpiących. Im większa wiedza i świadomość społeczna, tym
większe zrozumienie i akceptacja. Ponadto ważne jest, aby osoby
niepełnosprawne miały okazję do
wyjścia z domu, uwierzyły w siebie, w swoje możliwości i w to, że
o nich nie zapominamy.

N

a 9 września br. zaplanowano kolejną w powiecie imprezę biegową. Uczestnikiem może zostać
każdy, bez względu na wiek czy stan
zdrowia. Formuła zawodów jest prosta. Aby hasło „Pomaganie przez bieganie” mogło zostać zrealizowane, niezbędny jest aktywny udział sprawnych
biegaczy w 10 km biegu przełajowym.
Zapisy do biegu głównego gwarantują
bezpłatny start osobie niepełnosprawnej. Dla uczestników z tej grupy zaplanowano niespełna 2 km odcinek, który
mogą przebyć z pomocą wolontariusza
fundacji Active Life tzw. „zająca”. Osobisty opiekun udzieli zawodnikowi wsparcia pomagając przebyć całą trasę.
Dodatkowo organizatorzy zaplanowali
bieg dla młodzieży na dystansie 1000
m oraz 200-metrowy „Bieg Zajączka” dla
najmłodszych.

Delfin na fali
W lipcu zawodnicy UKS „Delfin” Legionowo wzięli udział w Letnich
Mistrzostwach Polski. Zmagania na pływalniach w Olsztynie i Opolu
zakończyły się osobistymi sukcesami zawodników. Pobite rekordy
życiowe oraz kwalifikacja do finałów to nagroda na zakończenie
długiego sezonu.

W

Olsztynie w dniach 6-8 lipca br. o mistrzowskie tytuły
walczyło blisko 600 zawodniczek i zawodników z całej Polski.
W Letnich Mistrzostwach Polski Juniorów Młodszych 14 - letnich wystartował Rafał Smoliński. Pod opieką trenera Piotra Cesarczyka zaprezentował
się na 50-metrowej pływalni WCRS
Aquasfera Galeria Warmińska OSiR
w Olsztynie.

Rafałowi udało się pobić życiowe
rekordy. Na dystansie 50 m stylem
dowolnym, uzyskał czas 26,67 sek.
Wynik ten zapewnił mu występ w finale B, w którym uzyskał czas 26,32
sek. wygrywając go i ponownie bijąc swoje wcześniejsze osiągnięcie.
Kolejny rekord życiowy zawodnika
to 100 m stylem motylkowym z czasem 1,05.36 sek. zapewniającym 24.
miejsce. Rafał zakończył swój udział

Zapraszamy całe rodziny i wszystkich chętnych do skorzystania
z atrakcji towarzyszących imprezie. Będzie coś dla maluchów, dla
młodzieży i dla dorosłych. Chcemy, żeby „Bieg Zająca” stał się tradycją i był największym na Mazowszu wydarzeniem biegowym,
aktywującym niepełnosprawnych
oraz łączącym ludzi wzajemną pasją bez względu na poziom sprawności ruchowej. Wpiszmy wspólnie to wydarzenie na stałe w mapę
biegową Mazowsza!

Zawody odbędą się na malowniczych
terenach powiatu legionowskiego. Pragnieniem organizatorów jest, aby wydarzenie miało charakter aktywnego wypoczynku ,rodzinnego i rekreacyjnego
spotkania mieszkańców województwa
mazowieckiego oraz wszystkich lubiących tę formę ruchu.
Zapisy do biegu głównego oraz biegu z wolontariuszem na: www.zmierzymyczas.pl
Celem fundacji Active Life jest pomoc
osobom niepełnosprawnym, zwłaszcza
chorym na stwardnienie rozsiane (SM).
Popularyzacja aktywności fizycznej ma
za zadanie zwrócić uwagę opinii publicznej na fakt, że ruch jest jedną z form
efektywnej walki z SM.

16.08 – Kino letnie dla dzieci,
Ratusz w Legionowie
17.08 – Otwarcie wystawy fotografii
pt. „Japonia na nowo po raz pierwszy
odkryta”, Galeria „Oranżeria”
w Jabłonnie
18.08 – Kino letnie dla dzieci,
Ratusz w Legionowie
18.08 – Ruszamy z kijkami na spacer,
Szkoła w Chotomowie,
ul. Partyzantów 124
19.08 – Czytanie w plenerze,
park miejski obok Ratusza
w Legionowie
19.08 – Dancing, Park Zdrowia
w Legionowie
19.08 – Mecz: Sokół II – Dąb II
Wieliszew, Stadion Miejski w Serocku,
ul. Pułtuska 47
20.08 – Koncert Gwiazd: Tytus
Wojnowicz, Witold Zaborny, Kościół
pw. Wniebowzięcia NMP w Chotomowie,
ul. Partyzantów 8
20.08 – Ruszamy z kijkami na spacer,
Przedszkole przy Lesie,
ul. Przylesie 60, Jabłonna
20.08 – Turniej Siatkówki Plażowej,
plaża gminna w Wieliszewie
20.08 – Spływ kajakowy, OSIR
w Serocku
20.08 – Mecz: Sokół OSIR Serock – Bug
II Wyszków, Stadion Miejski w Serocku,
ul. Pułtuska 47
21.08 – Kino letnie dla dzieci,
Ratusz w Legionowie
23.08 – Kino letnie dla dzieci,
Ratusz w Legionowie
25.08 – Kino letnie dla dzieci,
Ratusz w Legionowie
25.08 – Wieczór Kameralny,
MOK ul. Targowa 65 w Legionowie

25.08 – Ruszamy z kijkami na spacer,
Szkoła w Chotomowie,
ul. Partyzantów 124
26.08 – Mecz drużyn młodzieżowych,
Stadion Miejski w Serocku, ul. Pułtuska 47
26.08 – Biała Sobota, Przychodnia
Goldenmed, Serock, ul. Pułtuska 53d
26.08 - Sportowe zakończenie wakacji,
Plaża miejska w Serocku
26.08 – Turniej Szóstek Piłkarskich boisko w Gąsiorowie
26.08 – Dancing, Park Zdrowia
w Legionowie
27.08 – Ruszamy z kijkami na spacer,
Przedszkole przy Lesie, ul. Przylesie 60,
Jabłonna
27.08 – Koncert „Przy dźwiękach fletu”,
Kościół pw. Przemienienia Pańskiego
w Wieliszewie, ul. Modlińska 58
03.09 – Koncert „Muzyczna podróż
za jeden uśmiech”, Sala Koncertowa
w Wieliszewie, ul. Modlińska 1
03.09 – Koncert „Blask złotych
dźwięków”, Kościół
pw. Św. Jana Kantego w Legionowie,
ul. Ks. J. Schabowskiego 2
04.09 – Uroczyste obchody 78.
rocznicy wybuchu II Wojny Światowej
w Wieliszewie
09.09 – Święto gminy Jabłonna oraz
VIII Festiwal Aktywności Społecznej
i Kulturalnej Sołectw, teren zespołu
pałacowo-parkowego PAN w Jabłonnie
09.09 – Bieg Zająca – Lasy
chotomowskie, gmina Jabłonna
09.09 – Piknik Sąsiedzki,
Park Kościuszki na Bukowcu
10.09 – Koncert „Kwartetowe wojaże
z Wiednia do Ameryki”, Kościół
pw. Niepokalanego Poczęcia NMP
w Nieporęcie, Plac Wolności 3

AMZ

w Mistrzostwach Polski kolejną „życiówką” - 50 m stylem motylkowym pokonał w 29,16 sek. zajmując 30. miejsce w eliminacjach.
Kolejną pływacką imprezą sportową
były, odbywające się w dniach 14-16 lipca br. na 50-metrowej pływalni „Wodna Nuta” w Opolu, Letnie Mistrzostwa
Polski Juniorów Młodszych 16 - letnich.
O mistrzowskie tytuły walczyło 311 zawodniczek i zawodników ze 103 klubów z całej Polski. Tym razem, pod opieką trenera Daniela Krepsa, legionowski
klub reprezentowała Marta Chudorlińska. Pływaczka startowała na dystansie
50 m stylem klasycznym kwalifikując
się do finału A i ostatecznie zajmując
7. miejsce z czasem 35,11 sek. Drugiego dnia zawodów nasza zawodniczka
na dystansie 50 m stylem motylkowym
ustanowiła swój rekord życiowy - 32,98

sek. (32. miejsce). Ostatnim startem na
dystansie 100 m stylem klasycznym,
Chudorlińska zakończyła udział w Mistrzostwach Polski zajmując 22. miejsce z czasem 1:21,51 sek.
AMZ

Mijający sezon Marta Chudorlińska może zaliczyć do udanych. Zawodniczka
prezentuje coraz lepszą formę i osiąga coraz lepsze wyniki
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