Nowa, własna siedziba Liceum
w Stanisławowie Pierwszym jest
konsekwencją zaangażowania nauczycieli
i uczniów w tworzenie nowoczesnej
i przyjaznej szkoły.
Robert Wróbel
wiceprzewodniczący
Rady Powiatu
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Wybierają koncepcję budynku liceum
Trwa wybór koncepcji budynku z przeznaczeniem na siedzibę utworzonego w zeszłym roku czteroletniego Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława
Lema w Stanisławowie Pierwszym. Wykonawca przedstawił dwie propozycje, jedna z nich została wybrana, a teraz nanoszone są na nią poprawki
zgłoszone przez komisję opiniującą Powiatu.

Sylwester
Sokolnicki

starosta legionowski

Wizualizacja wstępnie wybranej koncepcji budynku Liceum Ogólnokształcącego w Stanisławowie Pierwszym. Obecnie wykonawca jest w trakcie uwzględniania
zgłoszonych do niej poprawek

W

ybrany w postępowaniu wykonawca - Przedsiębiorstwo Projektowo-Budowlane EKOBUD
s.c. Ewa i Remigiusz Owczarek, zgodnie
z zawartą umową, przedstawił dwa warianty koncepcyjne inwestycji. Wstępnie wybrany wariant to budynek dwukondygnacyjny w kształcie litery „L”, do
którego komisja opiniująca, składająca
się z przedstawicieli starostwa powiatowego, szkoły i Gminy Nieporęt, wniosła
dodatkowe poprawki. Po ich naniesieniu przez wykonawcę projekt zostanie
przedstawiony do akceptacji Zarządowi Powiatu.
Plan zakłada, że w budynku, którego całkowita powierzchnia użytkowa

wyniesie około 2000 m², znajdzie się
osiem większych sal dydaktycznych
i cztery mniejsze, a ponadto szatnia,
biblioteka, sala do ćwiczeń siłowych
z szatnią i łazienką, pokój nauczycielski, pomieszczenia administracyjno-biurowe, toalety (w tym dwie dla osób
z niepełnosprawnościami), serwerownia, kotłownia, pomieszczenia gospodarcze i magazynowe oraz obszerny
hol z przeznaczeniem na spotkania
i uroczystości dla społeczności szkolnej. Nowa siedziba liceum będzie wyposażona w windę i całkowicie wolna
od barier architektonicznych. Obiekt
powstanie na działce bezpośrednio
sąsiadującej ze Szkołą Podstawową

KOMUNIKAT
24 grudnia 2020 r. Starostwo Powiatowe
w Legionowie będzie
NIECZYNNE
Będzie to dzień wolny od pracy
w zamian za święto przypadające w innym
dniu niż niedziela (26 grudnia 2020 r. - sobota).

im. Bohaterów Bitwy Warszawskiej
1920 roku, która obecnie zapewnia liceum zaplecze lokalowe. Po zatwierdzeniu przez Zarząd Powiatu koncepcji
budynku wykonawca stworzy kompletny projekt i uzyska wszystkie niezbędne decyzje umożliwiające rozpoczęcie
budowy.

Analiza demograficzna wykazała,
że w latach 2022-2034 można, jak dotychczas, liczyć maksymalnie na rekrutację do dwóch klas pierwszych każdego roku – około 50 uczniów. Oznacza to,
że za dwa lata w placówce uczyć się będzie
około 200 uczniów. To pozwoliło oszacować kubaturę, parametry oraz wymogi,

Wybieramy koncepcję budynku
pod siedzibę liceum w Stanisławowie Pierwszym. Ostateczną decyzję podejmiemy w oparciu o kilka
kryteriów, z których funkcjonalność i rozwojowość są najważniejsze. Chcemy, żeby budynek
doskonale spełnił swoje zadanie
nie tylko w krótszej, ale przede
wszystkim w dłuższej perspektywie czasu. Zależy nam również,
aby obiekt był estetyczny, a jego
użytkowanie komfortowe. To dla
nas otwarcie nowego rozdziału
w powiatowej oświacie i ogromne
wyzwanie inwestycyjne.
jakim sprostać będzie musiał planowany
budynek. Całkowity koszt przedsięwzięcia szacuje się na około 12 mln złotych.
Harmonogram prac zakłada, że uczniowie liceum rok szkolny 2023/2024 rozpoczną już w nowej siedzibie.
KALINA BABECKA
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Święto Niepodległości w powiecie
Ze względu na pandemię uroczystości i wydarzenia związane z obchodami 102. rocznicy
odzyskania niepodległości, które zorganizowano w gminach powiatu legionowskiego,
miały skromny i symboliczny charakter.

Przemysław Cichocki
członek zarządu Powiatu

Z wydarzeń 11 listopada możemy być szczególnie dumni, ponieważ to wtedy
wielcy Polacy wywalczyli upragnioną wolność. Co roku jesteśmy zobowiązani
pamięcią oraz należytym szacunkiem podziękować tym, którzy się do tego przyczynili. To dzień, kiedy możemy na chwilę zatrzymać się i docenić to, czego nasi
pradziadowie nie mogli doświadczyć. Jednoczymy się i dumnie odśpiewujemy
Mazurka Dąbrowskiego, pamiętając o naszych przodkach i pokładając nadzieję
w przyszłych pokoleniach.
Wolności zebrani odśpiewali hymn narodowy, następnie delegacje złożyły kwiaty
przy tamtejszym pomniku.
W Serocku uroczystości zorganizowano na placu przy ratuszu. W imieniu
mieszkańców wiązanki pod tablicami
pamięci złożyli starosta legionowski Sylwester Sokolnicki oraz burmistrz Artur
Borkowski w towarzystwie radnych Rady
Miejskiej. W Dębem, z inicjatywy radnego Wiesława Winnickiego, symbolicznie
odsłonięto tablicę upamiętniającą bohaterów Bitwy Warszawskiej.
Podczas legionowskich obchodów 102. rocznicy odzyskania niepodległości kwiaty pod pomnikiem marsz. Józefa
Piłsudskiego złożył członek zarządu Przemysław Cichocki

W

kościele pw. św. Józefa Oblubieńca w Legionowie odbyła się uroczysta msza święta za Ojczyznę,
a po niej koncert organowy w wykonaniu Jana Bokszczanina. Następnie delegacje samorządowe złożyły kwiaty i zapaliły znicze pod pomnikiem marszałka
Józefa Piłsudskiego. Powiat Legionowski

reprezentowali wicestarosta Konrad Michalski oraz członkowie zarządu Przemysław Cichocki i Artur Stankiewicz.
W programie nieporęckich obchodów
zaplanowano mszę świętą w intencji Ojczyzny w kościele p.w. Niepokalanego
Poczęcia NMP. Podczas nabożeństwa

obecni byli żołnierze Dowództwa 9. Brygady Wsparcia Dowodzenia Dowództwa
Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych,
przedstawiciele samorządu gminnego, harcerze oraz mieszkańcy. Uroczystą oprawę zapewniła obecność pocztu
sztandarowego Batalionu Dowodzenia Wojsk Lądowych. Po mszy na Placu

Kwiaty na Szlaku

Wieliszew rocznicę odzyskania wolności uczcił mszą odprawioną w kościele św. Bartłomieja Apostoła oraz złożeniem przez delegacje, z wójtem Pawłem
Kownackim na czele, kwiatów pod

W gminie Jabłonna główne uroczystości zorganizowano w Chotomowie
– po uroczystej mszy świętej w Parafii
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny złożono wieńce i zapalono znicze pod
pomnikiem pamięci poległych i pomordowanych w latach 1939-1945. Na uwagę zasługuje także akcja „Niepodległa do
Hymnu”, w ramach której mieszkańcy zostali zaproszeni do odśpiewania w samo
południe Mazurka Dąbrowskiego w swoich domach.
KALINA BABECKA

Szpital w Legionowie szybciej
Podczas listopadowej sesji Rady Powiatu dyrektor Wojskowego
Instytutu Medycznego gen. dyw. prof. dr hab. n. med. Grzegorz
Gielerak przedstawił aktualny stan prac przy budowie szpitala
w Legionowie. Wszystko wskazuje na to, że inwestycja zostanie
oddana do użytku pięć miesięcy wcześniej niż zakładano, czyli już
w styczniu 2022 roku.

Z

W przeddzień Narodowego Święta Niepodległości Powiat Legionowski udekorował chryzantemami
miejsca pamięci znajdujące się na Szlaku Polski Walczącej.

pomnikiem Ofiar Wojen na Placu ks. Jana Trzaskomy w Janówku Pierwszym.
Wartę honorową przy pomniku pełnili żołnierze 32. Wieliszewskiego Dywizjonu Rakietowego Obrony Powietrznej
im. gen. dyw. Konstantego Orlicz-Dreszera.

przedstawionych informacji wynika, że wykonawca deklaruje
zakończenie robót budowlanych
w lipcu 2021 roku. Następnie inwestycja musi uzyskać niezbędne odbiory techniczne. Pozwolenie na użytkowanie powinno zostać wydane we
wrześniu 2021 roku, czyli trzy miesiące przed terminem określonym
w umowie.
Do tej pory zakończono prace związane z budową konstrukcji budynku, izolacji przeciwwodnych i termicznych.
Wykonano zasypy wokół obiektu, budowę zbiornika wody deszczowej, zamontowano pokrycie dachu oraz postawiono ściany działowe na wszystkich
poziomach. Gotowe są już tynki wewnętrzne, sieć ciepłownicza oraz sieci zewnętrzne, zamontowano ślusarkę
okienną w budynku głównym. Częściowo wykonano elewację, podkłady

podposadzkowe oraz szpachlowanie
ścian. Dostarczono urządzenia wentylacyjne i chłodnicze oraz dźwigi osobowe. Aktualnie wykonywane są prace
elewacyjne, posadzkarskie, szpachlarskie oraz montaż instalacji sanitarnych
i elektrycznych.
Do końca roku planowane jest dokończenie montażu stolarki okiennej
i drzwiowej zewnętrznej oraz prac elewacyjnych, wykonanie podłączeń instalacji sanitarnych, zakończenie okablowań
w zakresie instalacji elektrycznych i niskoprądowych, budowa przyłącza elektroenergetycznego, częściowy montaż
dźwigów osobowych oraz etapowo wykonywanie prac wykończeniowych. Zakupy
sprzętu medycznego planowane są już od
stycznia 2021 roku. Proces wyposażenia
szpitala powinien zakończyć się w październiku 2021 roku.
OPRAC. AMZ

Starosta legionowski Sylwester Sokolnicki osobiście złożył kwiaty i zapalił znicze pod pomnikiem Internowanych Oficerów
Legionów Polskich w Białobrzegach

K

wiaty przekazane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, która odkupiła
je od poszkodowanych producentów
i sprzedawców w ramach akcji pomocy przedsiębiorcom, ozdobiły ponad sto mogił i pomników. Zapalono

również znicze, oddając hołd bohaterom.
Na powiatowym Szlaku Polski Walczącej znajduje się ponad osiemdziesiąt miejsc upamiętniających walkę
Polaków o niepodległość – zaczynając
od okresu, w którym nasz kraj stracił
wolność w wyniku rozbiorów, poprzez

powstania narodowo-wyzwoleńcze,
okupację hitlerowską, stalinowskie
prześladowania, na zakończonej sukcesem walce NSZZ „Solidarność” o odzyskanie suwerenności kończąc.
AMZ

Długo wyczekiwany przez mieszkańców szpital w Legionowie najprawdopodobniej
zacznie działać wcześniej niż planowano. Wiele wskazuje na to, że pierwsi pacjenci
będą leczeni w placówce już na początku 2022 roku

inwestycje
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Remont przychodni „na górce” zakończony
Powiat Zakończył ostatni etap modernizacji przychodni ZOZ „Legionowo” przy ul. Sowińskiego 4.
Koszt przedsięwzięcia to prawie 5,5 mln złotych.

Artur Stankiewicz
członek zarządu Powiatu

Inwestycję prowadziliśmy etapami, począwszy od 2010 roku. Modernizacja była
przede wszystkim podyktowana potrzebami pacjentów, aby z opieki medycznej
mogli korzystać w nowoczesnych, wygodnych i estetycznych wnętrzach. Nie zapomnieliśmy także o personelu - lekarzach, pielęgniarkach oraz pracownikach obsługi, starając się, aby miejsce ich pracy było komfortowe i przyjazne. Zakończony właśnie etap przebudowy był ostatnim z zaplanowanych.

Przychodnia „na górce” została całkowicie wyremontowana. Modernizacja w sumie kosztowała ponad 8 mln zł

P

acjenci i pracownicy legionowskiej
przychodni „na górce” mogą już
cieszyć się nowo wyremontowanym budynkiem. Wykonawca zakończył
prace, trwają odbiory techniczne inwestycji. Latem ubiegłego roku rozpoczął
się remont, który objął prawe skrzydło
budynku wraz z piwnicami i garażami.
Roboty prowadzone były etapami, dzięki czemu przychodnia działała przez cały czas bez większych utrudnień dla pacjentów oraz personelu. Modernizacja

polegała na rozbudowie klatki schodowej, reorganizacji gabinetów, wymianie
podłóg, instalacji wewnętrznych i uzyskaniu pełnej dostępności budynku dla
osób niepełnosprawnych. Wykonana została także instalacja wentylacji mechanicznej ze schładzaniem powietrza we
wszystkich pomieszczeniach. Budynek
dostosowano do aktualnych przepisów
ochrony pożarowej. Wokół przychodni
położono nowe chodniki, pojawiły się
elementy małej architektury – ławki,

Po remoncie gabinety lekarskie są jasne i przestronne

kosze i stojaki na rowery, posadzono rośliny ozdobne oraz drzewa.
Był to ostatni etap przebudowy, po
ukończeniu którego obiekt zyskał nowoczesny, funkcjonalny wygląd na całej
powierzchni. W poprzednich etapach Powiat wykonał termomodernizację i elewację budynku, wyremontował boczne
skrzydło oraz hol recepcyjny i znajdujące się w jego sąsiedztwie gabinety. Zainstalowano również windę.
AMZ

Zaprojektują drogę
Powiat wybrał wykonawcę, który wykona projekt przebudowy
drogi powiatowej nr 1801W w gminie Serock.

U

Droga w Karolinie gotowa
Powiat zakończył prace przy przebudowie dwukilometrowego odcinka drogi 1807W w Karolinie
(gmina Serock). Odbiór inwestycji nastąpił 24 listopada.

mowa z wykonawcą zakłada
przygotowanie dokumentacji
projektowej rozbudowy drogi
powiatowej nr 1801W, między Stanisławowem a Zabłociem, na długości
około 5 km. Zaprojektowane zostaną
asfaltowa jezdnia, pobocza, chodniki,

zjazdy do posesji, zatoki oraz odwodnienie powierzchniowe w grunt (rowy
odwadniające, rury, sączki, drenaż,
studnie). Zadanie zrealizowane zostanie pod koniec maja 2021r., a jego
koszt wyniesie ponad 216 tys. złotych.
AMZ

Anna Gajewska
radna Rady Powiatu

Nowa droga to większe komfort i bezpieczeństwo dla użytkowników

P

race prowadzone były od skrzyżowania z drogą krajową nr 62 do
skrzyżowania z drogą powiatową
nr 1805W (ul. Nasielska) i obejmowały wymianę nawierzchni, utwardzenie
pobocza, wybudowanie jednostronnego chodnika i zjazdów na posesje. Wydzielono również przystanek autobusowy. Droga zyskała nowe odwodnienie.

Przebudowa była kontynuacją ubiegłorocznego zadania, w ramach którego wyremontowano 1,4 km jezdni
od drogi krajowej nr 62 do ul. Promyka. Tegoroczna inwestycja otrzymała dofinansowanie z Funduszu Dróg
Samorządowych. Wartość zadania to
3 589 730,34 zł, z czego dofinasowanie
AMZ
wyniosło 2 456 233,87 zł.

Zakończyliśmy drugi etap
przebudowy drogi powiatowej
nr 1807W w Karolinie. Nasze
działania to wyjście naprzeciw
potrzebom lokalnej społeczności. Spękana nawierzchnia jezdni z wieloma wyłomami ulegała
postępującej degradacji. Remont
tej drogi był nie tylko kwestią estetyki, ale przede wszystkim poprawy bezpieczeństwa na tym
odcinku.

Blisko pięciokilometrowy odcinek drogi wymaga przebudowy.
Zanim to się jednak stanie, modernizację trzeba gruntownie przygotować
na papierze. Prace nad projektem wystartowały
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Leszek Smuniewski

Sylwester Sokolnicki

przewodniczący Rady Powiatu

starosta legionowski

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzę wszystkim
wiele radości. Niech ten szczególny czas, spędzony
w gronie rodziny i najbliższych, wypełnią miłość, wiara
i nadzieja. Oby każdy z nas potrafił podarować, a także
mógł znaleźć, prezent najpiękniejszy – serdeczne słowo
i promienny uśmiech. Niech gorące serca tych, którzy
mają, ogrzeją trudny los tych, którym brakuje.
Szczęśliwego Nowego 2021 Roku!

Życzę Państwu zdrowych, pogodnych, spędzonych w rodzinnej atmosferze Świąt Bożego Narodzenia. Niech wcielona
w Betlejem Miłość wleje w nasze serca ducha nadziei i dzielenia się z tymi, którzy potrzebują choćby uśmiechu, serdecznego uścisku dłoni albo po prostu poświęcenia chwili
uwagi. Pragnę również, aby Dobra Nowina, niosąca ludziom
w darze zapowiedź zbawienia, budowała relacje oparte na
wzajemnym szacunku. Na nadchodzący rok życzę siły,
motywacji i wytrwałości w realizacji założonych celów.

Konrad Michalski

Robert Wróbel

wicestarosta legionowski

wiceprzewodniczący Rady Powiatu

W trudnym czasie pandemii i niepokojów społecznych życzę wszystkim Państwu zdrowych i spokojnych świąt Narodzenia Pańskiego. Niech
Boże Miłosierdzie, które przyszło na świat w osobie Pana Jezusa ogarnia
nas podczas świątecznych spotkań w gronie najbliższych.

Drodzy mieszkańcy, życzę Wam zdrowia! W czasie walki z pandemią podziwiamy medyków, jednak to też czas cichego męstwa tych, którzy idą
z pomocą osobom starszym i samotnym. Dołączmy do nich, zamieniając
w tym roku tradycję wolnego miejsca przy wigilijnym stole na jedno miejsce, w którym zapytamy, czy nikt nie potrzebuje naszej pomocy.

Grzegorz Kubalski

Mirosław Kado

członek zarządu Powiatu

wiceprzewodniczący Rady Powiatu

W czasie tegorocznych Świąt mniej osób będzie fizycznie wokół nas,
ale magia świąt polega na czymś innym. Nie na przebywaniu w tym
samym miejscu, ale na cieple, którym obdarzamy innych ludzi. Tego
właśnie ciepła Państwu życzę – tak na Święta, jak i na cały Nowy Rok.

Aby każdy dzień w każdym z Nas był Świętem Narodzenia na nowo radości, dobra, uśmiechu, pogody ducha. Niechaj zawsze towarzyszy Nam
pomocna dłoń, a serdeczny blask oczu najbliższych oświetla drogę ku
przyszłości. Niechaj Nowonarodzony błogosławi. Z serca pozdrawiam.

Przemysław Cichocki

Artur Stankiewicz

członek zarządu Powiatu

członek zarządu Powiatu

Szanowni Mieszkańcy powiatu legionowskiego, z okazji zbliżających się
Świąt Bożego Narodzenia życzę Wam dużo zdrowia, radości, rodzinnej
atmosfery w gronie najbliższych oraz odpoczynku od codziennych
zmartwień. Niech nadchodzący Nowy Rok 2021 przyniesie Wam same
szczęśliwe dni oraz spełnienie wszystkich marzeń i planów.

Niech te Święta Bożego Narodzenia będą niezapomnianym, radosnym
czasem, spędzonym bez pośpiechu, trosk i zmartwień. Najlepsze
życzenia wraz z pozdrowieniami.

Aleksandra Bednarek
radna Rady Powiatu

Zbigniew Garbaczewski
radny Rady Powiatu

Agnieszka Powała
radna Rady Powiatu

Ciche piękno Bożego Narodzenia ogrzewa dłonie
i opromienia serce. Na nadchodzące Święta życzę
Państwu pokoju, którym aniołowie ośnieżyli ziemię,
zadumy dnia nad tajemnicami nocy, jasności słońca,
co rozprasza mroki oraz Miłości chroniącej od zimna ludzkie wnętrze.

Życzę Państwu, by pomimo trudnego czasu pandemii nadchodzące święta Bożego Narodzenia nie straciły nic ze swojej magii, rodzinnego ciepła i radości.
Na kolejny rok życzę przede wszystkim zdrowia, które da siłę, by pokonać wszelkie życiowe przeszkody i zakręty.

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia
Mieszkańcom powiatu legionowskiego życzę przede
wszystkim zdrowia, wielu ciepłych i radosnych chwil,
spełnienia najskrytszych marzeń, a w nadchodzącym
Nowym Roku 2021 - sukcesów w życiu osobistym
i zawodowym.

Agnieszka Borkowska
radna Rady Powiatu

Michał Kobrzyński
radny Rady Powiatu

Jacek Szczepański
radny Rady Powiatu

Drodzy Mieszkańcy, niech w tym wyjątkowym czasie, jakże innym od zeszłorocznych Świąt, nie zabraknie w Waszych sercach nadziei na lepsze jutro. Życzę
przede wszystkim zdrowia i spokoju oraz wyjątkowych chwil w gronie najbliższych, które napełnią
Was radością i dadzą siłę.

Poza tradycyjnymi życzeniami pomyślności i zdrowia
życzę Państwu, abyście w Nowym Roku mieli więcej
wolnego czasu na realizację własnych pasji oraz korzystanie z lokalnej oferty kulturalnej, w tym Muzeum Historycznego w Legionowie.

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia
pragnę złożyć Państwu najserdeczniejsze życzenia
zdrowia, szczęścia i wszelkiej pomyślności. Niech te
Święta upłyną w rodzinnej atmosferze, pełnej radości
i miłości. Niech nadchodzący Nowy Rok 2021 przyniesie nadzieję na lepsze jutro zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym.
Piotr Choroś
radny Rady Powiatu

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia
wszystkim mieszkańcom powiatu legionowskiego
życzę przede wszystkim zdrowia, pogody ducha i sił
na co dzień. Niech ten świąteczny czas będzie wypełniony ciepłem i spokojem, a zbliżający się Nowy Rok
przyniesie stabilizację i wiele okazji do realizacji zamierzeń, tak zawodowych, jak osobistych.
Zenon Durka
radny Rady Powiatu

Życzę Państwu nadziei w czasach zwątpienia, miłości
w czasach sporów i wiary w moc wspólnoty wędrującej za narodzonym Chrystusem; obyśmy w nadchodzącym roku potrafili znaleźć drogę łączącą nasze różnorodne dążenia i otworzyć się na światło, które ją ukaże.
Anna Gajewska
radna Rady Powiatu

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia
składam mieszkańcom naszego powiatu serdeczne
życzenia wszelkiej pomyślności, przede wszystkim
zdrowia i wytrwałości. Życzę Świąt wypełnionych
radością i miłością, niosących spokój i odpoczynek.

Izabela Kownacka
radna Rady Powiatu

Niech magiczna moc wigilijnego wieczoru przyniesie spokój i radość. Niech ten szczególny czas będzie
pełen szacunku i dobroci. Najpiękniejszych świąt Bożego Narodzenia i odpoczynku od codziennych trosk.
A 2021 rok niech obfituje w zdrowie, miłość i realizację osobistych planów i zamierzeń.
Zenon Kuska
radny Rady Powiatu

Przede wszystkim życzę spokojnych i zdrowych
świąt Bożego Narodzenia w gronie najbliższej rodziny. Życzę Polakom też hartu ducha i wytrwałości
w tych niełatwych czasach, abyśmy jako naród, oparci o chrześcijańską tradycję, przezwyciężyli wszelkie trudności.
Janusz Majewski
radny Rady Powiatu

Życzę Państwu zdrowych, spokojnych Świąt Bożego Narodzenia w gronie najbliższej rodziny. Aby dobroć, łagodność i wzajemne zrozumienie zajęły miejsce wszelkich sporów i konfliktów. Mocy prezentów
od Świętego Mikołaja, a w Nowy Rok szampańskiej
zabawy!

Mariusz Śledziewski
radny Rady Powiatu

Szanowni Państwo, nadchodzące święta Bożego Narodzenia to czas wyjątkowy i magiczny, sprzyjający
refleksji i spotkaniom w kręgu najbliższych. Życzę
wszystkim, by były to dobre i niezapomniane chwile.
Przeżyjcie ten czas w szczęściu i miłości, a w sercach
niech zagości nadzieja na lepsze jutro…
Tomasz Talarski
radny Rady Powiatu

W tym trudnym czasie przede wszystkim zdrowia
Państwu życzę oraz tego, by rządowe limity dotyczyły
wyłącznie liczby przebywających przy jednym stole
osób. A wszystko to, co podacie na wigilijną wieczerzę na półmiskach spożywajcie ze smakiem w nieograniczonych ilościach:).
Grzegorz Zbroch
radny Rady Powiatu

Serdeczne życzenia świąteczne ślę każdemu z Was,
mieszkańcy powiatu legionowskiego, i Waszym rodzinom. Niech Chrystus narodzony obdarzy łaskami
Wasze serca, Kościół i świat, abyście czerpali ze Słowa Bożego i byli dziećmi Bożymi.

komunikacja/turystyka
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Kolej na ankietę
Trwają konsultacje społeczne, dotyczące oceny zaproponowanych wariantów inwestycyjnych
przebudowy i modernizacji połączeń kolejowych, przebiegających między innymi przez teren
powiatu legionowskiego w ramach zaplanowanej budowy linii Warszawa Wschodnia–Nasielsk
(Kątne/Świercze). Konsultacje realizowane są za pośrednictwem spotkań online oraz ankiety,
wzbudzając duże emocje mieszkańców.

Konrad Michalski
wicestarosta legionowski

Dla powiatu legionowskiego najistotniejszymi składowymi tego zadania jest budowa czwartego toru na odcinku Warszawa Praga–Legionowo oraz budowa nowego odcinka linii kolejowej nr 20, biegnącego przez powiat legionowski z ominięciem linii kolejowej nr 9 w kierunku Nasielska. Każdy z trzech zaproponowanych
wariantów linii przebiega przez teren powiatu, dlatego warto się z nimi zapoznać
i wyrazić swoją opinię, wypełniając ankietę.

N

Fot. Freepik.com

a zlecenie PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. przedsiębiorstwo
Databout opracowuje dokumentację przedprojektową dla przedsięwzięcia
inwestycyjnego „Zwiększenie przepustowości na odcinku Warszawa Wschodnia –
– Nasielsk (Kątne/Świercze)” w ramach
prac przygotowawczych dla inwestycji
towarzyszących powstaniu Centralnego Portu Komunikacyjnego. Celem konsultacji jest określenie optymalnego wariantu inwestycyjnego, pozwalającego na
dostosowanie układów torowych do potrzeb podróżnych oraz zwiększenie przepustowości infrastruktury kolejowej na
odcinku Warszawa Wschodnia–Nasielsk
z dostosowaniem pozostałych elementów
infrastruktury, które pozwolą na separację ruchu pasażerskiego i towarowego
w obszarze oddziaływania linii kolejowych objętych zakresem projektu.

Na ostateczny przebieg linii Warszawa Wschodnia-Nasielsk (Kątne/Świercze)
wpływ mogą mieć także mieszkańcy, dlatego warto wypełnić ankietę i wyrazić
swoje zdanie

Na odcinku przechodzącym przez teren powiatu legionowskiego projekt zakłada budowę linii kolejowej nr 20 poprzez wyłączenie jej z linii kolejowej
nr 9 oraz przebudowę linii kolejowej nr 10
Legionowo–Tłuszcz, gdzie planowana
jest dobudowa drugiego toru dla zapewnienia większej przepustowości linii.
W ramach budowy linii kolejowej
nr 20 w projekcie zaproponowano
trzy warianty, których orientacyjny
przebieg wygląda następująco:
Wariant 1 – trasa - Warszawa Praga–
–Legionowo–Skrzeszew–Wólka Kikolska–Cegielnia Psucka–Nasielsk.

Wariant 2 - trasa - Warszawa Praga–
–Legionowo przy Centrum Szkolenia
Policji-Skrzeszew–Wólka Kikolska–Cegielnia Psucka–Nasielsk.
Wariant 3 – trasa - Warszawa Praga-Jabłonna-Czarnowo-Miękoszynek–Nasielsk.
Zachęcamy do wypełnienia ankiety konsultacyjnej. Materiały informacyjne oraz szczegółowe mapy przebiegu poszczególnych wariantów znajdują się na
www.databout.pl/konsultacjespoleczne.
Ankietę należy odesłać na adres
ankieta@databout.pl do dnia 18 grudnia
2020 r. włącznie.
OPRAC. KB

Kolej z Zegrza do Przasnysza dalej w grze

Więcej punktów na Szlaku
Polski Walczącej

Projekt budowy linii kolejowej Zegrze–Serock–Pułtusk–Maków Mazowiecki–Przasnysz został zakwalifikowany
do drugiego etapu rządowego programu Kolej Plus.

Powiatowy Szlak Polski Walczącej wzbogacił się o cztery całkiem
nowe punkty. Zmiany dotyczą początkowego etapu trasy zielonej,
czyli okolic Janówka Drugiego i Trzcian.

istniejąca linia kolejowa

Przasnysz

linia kolejowa w trakcie rewitalizacji

Maków
Mazowiecki

planowana linia kolejowa

Pułtusk

Serock
Wieliszew

Zegrze Południowe
Legionowo

Połączenie kolejowe Zegrze-Przasnysz, o powstanie którego zabiegają samorządy zlokalizowane na tym szlaku, znacznie
usprawni komunikację w północnej części Mazowsza, wpłynie na rozwój regionu, a także uzupełni istniejącą infrastrukturę
kolejową

I
Na początkowym etapie trasa zielona Szlaku Polski Walczącej prowadzi,
wspólnie z przygotowaną przez Stowarzyszenie Historyczno-Badawcze
Triglav, ścieżką edukacyjną Punktu Oporu nr 10 w Janówku/Trzcianach

P

owiatowy Szlak Polski Walczącej
wydłużył się o ok. 3 km - utworzyliśmy na pierwszym etapie
trasy zielonej cztery nowe punkty.
Wśród nich dwa dotyczą tematów dotąd nie prezentowanych na Szlaku –
Folwarku Trzciany i Kadzielni. Natomiast dwa kolejne są rozwinięciem
istniejącego już miejsca koncentrującego się na części Punktu Oporu nr 10
Janówek/Trzciany.
Wzbogacenie Szlaku Polski Walczącej było możliwe dzięki ogromnemu wkładowi pracy, czasu i energii
ze strony pasjonatów lokalnej historii. Serdeczne podziękowania kierujemy na ręce Stowarzyszenia Historyczno-Badawczego Triglav, które

przy współpracy z Gminą Jabłonna,
Nadleśnictwem Jabłonna i Res Publica
Trzciany stworzyło ścieżkę edukacyjną Szlaku Fortyfikacji Wojennych, prezentującą zespół fortyfikacji Punktu
Oporu nr 10 Janówek/Trzciany. Pokonując Szlak Polski Walczącej, koniecznie zapoznajcie się z tą ciekawą i profesjonalnie przygotowaną propozycją.
Wdzięcznością obejmujemy również
sołtysa Trzcian Ryszarda Doktora, który bada temat Folwarku, istniejącego
w okresie zaborów oraz II Rzeczpospolitej na terenie swojej miejscowości. Interesuje się również tragiczną historią
lasu „Kadzielnia”, gdzie hitlerowcy zabijali polskich patriotów.
MK

nicjatywa budowy nowej linii to wspólny projekt 18 samorządów z północnego Mazowsza. To właśnie te samorządy mają zarejestrować stowarzyszenie
„Kolej Północnego Mazowsza”, które pozwoli na sprawne przygotowanie się do
realizacji planów w II etapie Programu
Kolej Plus i w ciągu 12 miesięcy opracuje
wstępne studium planistyczno-prognostyczne. Aby wypracować jednolity standard koncepcji, samorządy będą pracowały na udostępnionych przez Polskie
Linie Kolejowe dokumentach przetargowych dla inwestycji punktowych
lub liniowych. Ponadto wnioskodawcy
mają pozyskać niezbędne dokumenty,
opinie oraz wnioski z konsultacji społecznych. Istotne będzie także przedłożenie dokumentu potwierdzającego zabezpieczenie finansowania minimum
15% wartości inwestycji oraz deklaracji właściwego organizatora przewozów
odnośnie uruchomienia i finansowania
przewozów – minimum cztery pary pociągów przez 5 lat.
Kolej Północnego Mazowsza na trasie Zegrze–Przasnysz zakłada budowę

70 km torów, stacji oraz przeprawy mostowej na Narwi. Koszt inwestycji szacowany jest na 1,5 mld złotych. Minimalny
wkład własny samorządów określono na
poziomie 225 mln zł. Pozostała kwota to
dofinansowanie z programu Kolej Plus.
Celem Programu Kolej Plus jest uzupełnienie sieci kolejowej o połączenia kolejowe miejscowości o populacji powyżej
10 tys. mieszkańców, które nie posiadają
dostępu do połączeń pasażerskich z miastami wojewódzkimi lub takich, które

posiadają dostęp do kolei, ale istniejące połączenia wymagają usprawnienia.
Program jest skierowany przede wszystkim do jednostek samorządu terytorialnego, które zainteresowane są rozwojem
infrastruktury kolejowej na swoim terenie, przy uwzględnieniu potrzeb komunikacyjnych mieszkańców.

Artur Borkowski

burmistrz Miasta i Gminy Serock
Przed nami 12 miesięcy wytężonej pracy nad przygotowaniem Wstępnego Studium Planistyczno-Prognostycznego, które da odpowiedź na najważniejsze pytanie, co do wariantów trasy przyszłej linii kolejowej. Ten projekt to niepowtarzalna szansa na zapewnienie mieszkańcom szybkiego, bezpiecznego i przyjaznego
środowisku środka transportu. Dotychczas największym osiągnięciem jest zjednoczenie pod wspólnym celem 18 samorządów pragnących współpracować na
tym polu. Dziś wiemy, że tych samorządów będzie więcej, co może przynieść wyłącznie pozytywne efekty dla przyszłości tego przedsięwzięcia.

KB
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Gra na Szlaku Polski Walczącej N

ajwiększą szansę na zajęcie wysokiego miejsca w grze na Szlaku Polski Walczącej mają ci, którzy pieszo
lub rowerem odwiedzą miejsca pamięci
oraz odpowiedzą na pytania testowe. Istnieje również możliwość uczestniczenia w pełni wirtualnie, jednak warto pamiętać, że taka forma jest mniej hojnie
punktowana. Są jednak wyjątki – kiedy
uczestniczy osoba niepełnosprawna ruchowo. Może ona brać udział wirtualnie.

Zapraszamy na kontynuację gry edukacyjnej opartej na powiatowym i miejskim Szlaku Polski
Walczącej. Zadanie polega na odwiedzaniu – rzeczywistym lub wirtualnym – miejsc związanych
z historią naszego powiatu oraz udzielaniu odpowiedzi na zadawane w teście pytania.

Po zgłoszeniu takiej sytuacji na adres:
biuro@zopak-brzozow.pl zdobyte punkty zostaną naliczone w pełnym zakresie.
Zabawa trwa do 31 sierpnia 2021 r.
Organizatorami gry są Powiat Legionowski, Stowarzyszenie Zespół Ochrony Pamięci Armii Krajowej „Brzozów” i Miasto
Legionowo. Wszelkie informacje, w tym
regulamin, można znaleźć na stronie
www.graedu.pl/szlakPW.
MK

Na pomoc duszy
Powiat jest w trakcie opracowywania Powiatowego Programu
Ochrony Zdrowia Psychicznego. Dzięki tej inicjatywie mieszkańcy
już w przyszłym roku będą mogli uzyskać bezpłatną pomoc
psychologiczną. Koszt przedsięwzięcia to 30 tys. zł.

W

ramach prac nad programem
zorganizowano na zaproszenie starosty Sylwestra Sokolnickiego spotkanie z udziałem przedstawicieli gmin, ośrodków pomocy
społecznej i organizacji pozarządowych oraz psychologów i psychiatrów
z terenu powiatu. Uczestnicy omówili zagadnienia związane z bieżącymi
problemami, jakie zauważają podczas
swojej pracy, oraz diagnozowali najpilniejsze potrzeby mieszkańców powiatu w zakresie zdrowia psychicznego.
Ponadto przygotowano dla mieszkańców ankietę elektroniczną, która miała
na celu zapoznanie się z ich oczekiwaniami w zakresie zdrowia psychicznego i określenie realnego poziomu
dostępu do specjalistycznej pomocy
psychologicznej na naszym terenie.
W 2018 roku uruchomiono pilotażową wersję Powiatowego Programu
Ochrony Zdrowia Psychicznego. W jej
ramach dla dzieci i młodzieży oraz ich

Gra na szlaku Polski Walczącej łączy w sobie zalety zdobywania wiedzy i aktywności fizycznej

Liceum otwarte na świat

KB

Fot. LO w Stanisławowie Pierwszym

Fot Freepik.com

Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Lema w Stanisławowie Pierwszym przystąpiło do projektu
DEUTSCH PLUS, zasilając prestiżowe szeregi sieci szkół z całej Polski.

rodzin utworzono punkt poradnictwa
psychicznego w zakresie wczesnego
wykrywania wad rozwojowych, zaburzeń rozwoju umiejętności szkolnych,
zaburzeń nastroju, nerwic i innych zaburzeń psychicznych oraz stworzono
możliwość skorzystania z bezpłatnych
zajęć, warsztatów, treningów i konsultacji, jeśli powyższe zaburzenia zdiagnozowano. Zrealizowano także spotkania z psychologiem w szkołach,
podczas których uczniowie poznali
techniki radzenia sobie w sytuacjach
stresujących, a także zdobyli wiedzę na
temat zaburzeń lękowo-depresyjnych
oraz fobii. Kolejnym filarem programu
było utworzenie punktu pomocy psychologicznej dla dorosłych mieszkańców, potrzebujących specjalistycznej
pomocy w zakresie nabycia praktycznych umiejętności współżycia z osobą
chorą psychicznie lub doświadczającą
choroby otępiennej.

Jakub Jankowski, Jakub Bala, Dawid Topolski (od lewej) z Liceum Ogólnokształcącego w Stanisławowie Pierwszym znaleźli
się wśród dwunastki uczestników obozu językowego online „Jugendcamp Digital”, realizowanego w ramach projektu
DEUTSCH PLUS

P

rojekt ma na celu wsparcie szkoły w działaniach na rzecz języka
niemieckiego. Nawiązanie współpracy z Goethe-Institut zapewni polepszenie jakości zajęć lekcyjnych
z języka niemieckiego, a szkoła zostanie objęta patronatem Ambasady Niemiec w Polsce. Realizacja projektu
zakłada także spotkania online z niemieckimi uczniami, udział w ogólnopolskich konkursach i przedsięwzięciach tematycznych oraz zajęciach za
pośrednictwem aplikacji Skype. Także nauczyciele języka niemieckiego skorzystają z udziału w projekcie,
uzyskując doradztwo metodyczno-dydaktyczne oraz możliwość uczestnictwa w szkoleniach i webinariach.

Dodatkowo troje uczniów liceum
weźmie udział w obozie językowym
online „Jugendcamp Digital”, podczas
którego poruszone zostaną zagadnienia z zakresu ekologii, komunikacji oraz

krajoznawstwa. Koordynatorem spotkania będzie Goethe–Institut in Freiburg.
OPRAC. KB

Magdalena Grodzka-Bulge
dyrektor LO w Stanisławowie Pierwszym

Współpracę z Goethe-Institut nawiązaliśmy dzięki staraniom pani Izabeli Kudły, która w naszym liceum uczy języka niemieckiego oraz hiszpańskiego, ale
to język niemiecki jest jej pasją. W Europie Środkowej oraz Północnej w komunikacji międzynarodowej oraz w środowisku naukowym język niemiecki zaczyna odgrywać coraz bardziej znaczącą rolę, dlatego chcielibyśmy zachęcić
do poznawania jego tajników obecnych i przyszłych uczniów naszego liceum.

Zaburzenia psychiczne występują coraz częściej, zarówno u dzieci,
dorosłych, jak i seniorów. Powiat przygotowuje bezpłatną pomoc
psychologiczną dla mieszkańców

Kolorowanka z przesłaniem
Dzięki wspólnej akcji
Powiatu Legionowskiego
i Stowarzyszenia
Honorowych Dawców
Krwi Legion najmłodsi
mieszkańcy powiatu uczą
się, jak ważna jest idea
krwiodawstwa.

K

olorowanki z cyklu Spacer
z Kropelką „Pracowita Kropelka” trafiły do uczniów legionowskich szkół i przedszkoli.
Broszura, zawierająca obrazki do
kolorowania i wierszyki, nie tylko
bawi i rozwija kreatywność, ale
przede wszystkim uczy o funkcjach i zadaniach krwi w organizmie człowieka.
OPRAC. KB

Uczniowie i przedszkolaki już wiedzą,
że krew jest lekiem, którym można się
podzielić

kultura
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Konkurs z prawem

Znamy już laureatów konkursu plastycznego „Moje prawa, moje obowiązki”, zorganizowanego przez Starostwo
Powiatowe w Legionowie.

Grzegorz Kubalski
członek zarządu Powiatu

Całe nasze życie przebiega w rytmie przepisów prawa i warto mieć tego świadomość. Przeprowadzony przez Powiat Legionowski konkurs plastyczny miał za zadanie sprowokować dzieci do refleksji nad ich prawami i obowiązkami. Przesłane prace pokazują, że się to udało. Z tej przyczyny ogromne gratulacje należą się
nie tylko zwycięzcom, ale wszystkim uczestnikom.
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Nagrody w konkursie wręczył wicestarosta Konrad Michalski. Na zdjęciu ze zwyciężczynią w kategorii klas 1-3 Leną Karaś

onkurs został zorganizowany w ramach realizacji zadań z zakresu
edukacji prawnej, zgodnie z zapisami ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej. Miał na
celu zapoznanie dzieci z ich prawami,
obowiązkami i przywilejami, upowszechnienie wiedzy o Konwencji Praw Dziecka,
rozwijanie wyobraźni oraz ekspresji plastycznej oraz szerzenie wiedzy z zakresu
prawa. W rywalizacji mogli wziąć udział

uczniowie szkół podstawowych z terenu powiatu. Przedmiotem konkursu było wykonanie pracy zgodnie z jego tematyką, w dowolnej technice plastycznej
i z użyciem dowolnych materiałów.
W kategorii klas 1-3 pierwsze miejsce
zajęła Lena Karaś, w kategorii klas 4-6 na
podium stanęła Oksana Mąka, a najlepiej
ocenioną pracę w kategorii klas 7-8 wykonał Marcin Krasny. Serdecznie gratulujemy.
KALINA BABECKA

Kulturalny listopad online

Niepodległość w kadrze, okolica na filmie

Legionowski PIK nie spoczywa na laurach i dba, aby mieszkańcy
powiatu, mimo pandemii, nie tracili kontaktu z kulturą.
W listopadzie odbyły się kolejne wirtualne spotkania w ramach
popularnych cykli Kino Otwarte oraz Klub Podróżnika.

Powiatowa Instytucja Kultury rozstrzygnęła konkursy fotograficzny „Moja niepodległość”, zorganizowany
z okazji 102. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, oraz filmowy – „Mój blok reklamowy”.
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Z kolei miłośnicy kina spotkali się online podczas seansu thrillera „Klient”, oscarowej produkcji irańskiego reżysera Asghara Farhadiego.
Wprowadzenie przygotowała dziennikarka Magdalena Felis.
AMZ

Fot. Archiwum prywatne Anny i Marcina Nowaków

asjonaci podróży mogli wysłuchać Anny i Marcina Nowaków,
którzy relacjonowali swoją podróż dookoła Polski, pokazując ciekawe i mało znane zakątki naszego kraju. Relacji towarzyszyły zdjęcia.
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ierwszego zadania konkursowego, które polegało na osobistej interpretacji tematu, podjęło się 35
twórców. Nadesłane prace miały zróżnicowany charakter – symboliczny,
sentymentalny, wzruszający i historyczny. Jury nagrodziło 1. miejscem
Daniela Katkowskiego. Kolejne miejsca zajęli Krzysztof Kosewski oraz ex
aequo Adam Mrozek i Dominik Palacz.
Wyróżnienia otrzymali Filip Skiba, Maja Gałązka, Mariola Gołda oraz Urszula
Przybylska. W konkursie „Mój blok reklamowy”, zachęcającym uczestników
do stworzenia wideo reklamy promującej
walory okolicy, wyróżniono filmiki
w reżyserii Julii Orlińskiej, Magdaleny
Orlińskiej oraz Teamu WL (Weronika
AMZ
Ślizak i Laura Wiśniewska).

Zwycięska praca Daniela
Katkowskiego „Niepodległość
budujemy każdego dnia”, którą
autor opatrzył komentarzem:
Niepodległość to budowanie
autentycznej, dojrzałej wspólnoty,
mimo sporów, mimo podziałów,
mimo czasem bardzo głębokich
różnic

Promyki kolędują
Relacja i pokaz zdjęć w Klubie Podróżnika tradycyjnie cieszyły się dużym
zainteresowaniem. Na zdjęciu bohaterowie spotkania w okolicach zamku
w Szymbarku

Zespół Tańca Ludowego „Promyki” przygotował wspaniały prezent
świąteczny, po raz drugi w swojej karierze nagrywając płytę
z kolędami pt. „A na tym niebie”. Przedsięwzięcie współfinansował
Powiat Legionowski.
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rążek zawiera 11 kolęd ludowych
i pastorałek we współczesnych
aranżacjach. Wydawnictwo powstało, aby upowszechnić polskie tradycje związane ze świętami Bożego Narodzenia oraz zachować i promować
rodzimą kulturę ludową. – Mamy nadzieję, że płyta będzie doskonałym prezentem pod choinkę, dostarczając wielu

chwil radości i refleksji w tym szczególnym czasie. To dla nas wyjątkowa okazja,
by w porze pandemii móc zawitać do domów mieszkańców z dobrą nowiną – mówi dyrektor Ośrodka Kultury w Wieliszewie Dariusz Skrzydlewski.
Wydanie płyty sfinansowali Urząd
Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Gmina Wieliszew oraz Powiat Legionowski. Można ją otrzymać
w siedzibie Ośrodka Kultury w Wieliszewie (Łajski, ul. Stanisława Moniuszki 2).
Liczba dostępnych egzemplarzy ograniczona.

Izabela Kownacka
radna Rady Powiatu

Nie mogę się doczekać możliwości wysłuchania najnowszej płyty z kolędami w wykonaniu wieliszewskiego Zespołu Tańca Ludowego „Promyki”.
Ich pierwszy krążek od lat towarzyszy całej mojej rodzinie podczas świąt
Bożego Narodzenia. Jestem pewna, że to będzie kolejny sukces i kolejne
udane święta z „Promykami”.
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Michał Perl najlepszym zawodnikiem
Nasz reprezentant w zimowym pływaniu Michał Perl był
najlepszym zawodnikiem każdej konkurencji, w której
wystartował podczas drugiego etapu Pucharu Arua Cup.
Zdobył aż 8 złotych medali.

M

ichał Perl rozpoczął sezon startem w drugim etapie Pucharu
Arua Cup, czyli zawodach zimowego pływania w Międzyrzecu Podlaskim. Temperatura wody tym razem
wynosiła 8 stopni Celsjusza. Michał
preferuje krótkie dystanse i jest ambitnym zawodnikiem, więc zdecydował się
wziąć udział w aż 7 startach indywidualnych (25 metrów stylem dowolnym,
25 m - klasycznym, 25 m - motylkowym,
50 m - dowolnym, 50 m – dowolnym oraz
100 m - klasycznym). Poza tym popłynął
w sztafecie 4x25 metrów, jako zawodnik

drużyny GWSC Team. W składzie znaleźli się również:: Aleksandra Bednarek,
Piotr Biankowski i Rafał Perl.
Każdą konkurencję, w której Michał
wystartował podczas drugiego etapu
Pucharu Arua Cup, zakończył na pierwszym miejscu. Łącznie wywalczył 8 złotych medali. Dzięki temu Michał Perl został wybrany najlepszym zawodnikiem
zawodów.
Dodatkową atrakcją zawodów był atak
na rekord świata w zimowym pływaniu

Mariusz Śledziewski
radny Rady Powiatu

Wspierany przez Powiat Legionowski nasz reprezentant Michał Perl sportowo
wyrasta na ikonę zimowego pływania nie tylko w Polsce, ale również poza granicami kraju. Dzisiaj to on zawiesza konkurencji poprzeczkę – bardzo wysoko. Jako
samorząd nadal będziemy z radością obserwowali jego karierę, wspierali materialnie i promocyjnie, a prywatnie nadal będziemy kibicowali podczas kolejnych
startów w „zimnej wodzie”. Powodzenia!

Korfball – dla szczypiornistów
i koszykarzy
Powiat Legionowski wspiera propozycję dla mieszkańców
polegającą na wypróbowaniu nowej dyscypliny sportowej,
jaką jest korfball. Zasady gry łączą koszykówkę i piłkę ręczną.
Drużyny są koedukacyjne.
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onieważ na terenie powiatu legionowskiego działa niewiele dziewczęcych drużyn koszykarskich i piłki ręcznej, doskonałą
alternatywą łączącą te dyscypliny jest
korfball. W sporcie tym drużyny są
koedukacyjne – panie i panowie mogą tworzyć jeden zespół.
Powiat Legionowski wspólnie z Klubem Sportowym Pogoń Skrzeszew

realizuje projekt mający na celu popularyzację korfballa. Propozycję kierujemy do dzieci i młodzieży w wieku
4-14 lat. Trwa nabór, a jednocześnie treningi już odbywają się. Zajęcia są bezpłatne. Serdecznie polecamy i zapraszamy do wypróbowania
tej propozycji. Więcej informacji można uzyskać pod adresem mailowym
biuro@kspogon.pl
MK

Drużyna KS Pogoń 2019 Skrzeszew w pierwszej rundzie Pucharu Polski
rozegranej w Warszawie Wesołej

Michał Perl (po lewej) zapowiada kolejny atak na rekord świata na dystansie 50 metrów stylem klasycznym. Okazja nadarzy
się podczas zawodów Gdynia Winter Swimming Cup

na dystansie 50 metrów stylem klasycznym. Tym razem do osiągnięcia tego celu zabrakło Michałowi jedynie 0,07 sekundy. Jeśli nasz reprezentant utrzyma
formę, pobicie rekordu świata jest tylko
kwestią czasu.

Na koniec warto odnotować start
znanego z sukcesów w pływaniu letnim, prywatnie ojca Michała – Rafała
Perla. Wziął udział w dwóch konkurencjach – 25 metrów i 50 metrów stylem
dowolnym – a także w „złotej” sztafecie.

Sam był nieco zaskoczony swoją dobrą
dyspozycją, ponieważ w kategorii open
udało mu się wywalczyć 2 brązowe medale.
RP/MK

Minisiatka w Nieporęcie
Złote, srebrne i brązowe medale zdobywają dziewczęta trenujące minisiatkówkę w nieporęckim
Uczniowskim Klubie Sportowym „Dębina”. Powiat Legionowski wspiera tę dyscyplinę poprzez
zakup medali lub refundowanie kosztów przejazdów na turnieje. Gratulujemy bardzo dobrych
wyników i życzymy dalszego rozwoju sportowego.
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ieporęt od lat jest solidną marką w świecie polskiej dziecięcej
i młodzieżowej minisiatkówki.
Ciężka praca i profesjonalne przygotowanie dają efekty w postaci wysokiej
formy owocującej czołowymi lokatami
podczas ogólnopolskich konfrontacji
turniejowych.
Z ostatnich występów warto wspomnieć zawody rozegrane 28 listopada,
w Płocku. UKS „Dębina” Nieporęt pojechał tam w bardzo silnym składzie.
Złote medale wywalczyły w kategorii
„dwójek” Zuzanna Szymczyk, Zofia
Anisiewicz i Zuzanna Kozłowska. Zaraz za nimi, na II miejscu uplasowały
się klubowe koleżanki – Maja Kardas,
Emilia Szaturska i Natalia Kucharska.
Również kategoria „trójek” przywiozła
trofea. Srebrne medale zdobyła drużyna w składzie Magdalena Szymańska, Aleksandra Leciejewska, Wiktoria Bartniczak i Barbara Skoczek.
Tydzień później, 5 listopada dziewczęta zameldowały się na Ogólnopolskim Mikołajkowym Turnieju

Oba występy dziewcząt z Ucznioww Tuszynie. Drużyna „dwójek”, która w Płocku wywalczyła złoto, tym ra- skiego Klubu Sportowego „Dębina”
zem do Nieporętu wracała z medalami wsparł finansowo Powiat Legionowski.
MK/DAREK PIEŚNIAK
srebrnymi.

Nasze „złotka” tuż po rozdaniu nagród w turnieju minisiatówki w Płocku
– od lewej Zofia Anisiewicz, Zuzanna Szymczyk, Zuzanna Kozłowska
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