Fantastyczny przykład dobrej współpracy starosty i prezydenta dla miasta i jego mieszkańców.
Dzięki niej mamy piękny obiekt sportowy.
W miejscu, które straszyło, powstało boisko,
które służy uczniom i mieszkańcom.
BRYGIDA WAGNER-KONSTANTYNOWICZ,
Dyrektor Powiatowego Zespołu Szkół
Ogólnokształcących w Legionowie
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Nowe boisko przy Konopnickiej
Nowoczesne wielofunkcyjne boisko sportowe przy Powiatowym Zespole Szkół Ogólnokształcących w Legionowie zostało przekazane uczniom
i mieszkańcom 3 czerwca. Powiat wybudował je przy wsparciu finansowym Miasta Legionowo.

Jako pierwsze ze szkoły boisko wypróbowały uczennice LO im. M. Konopnickiej, Mistrzynie Mazowsza w siatkówce, które w turnieju zorganizowanym na otwarcie obiektu reprezentowały Powiatowy Zespół
Szkół Ogólnokształcących w Legionowie

S

zkoła, w której uczą się od dziesięcioleci licealiści, a od ubiegłego roku dodatkowo gimnazjaliści
z powiatowego gimnazjum dwujęzycznego, doczekała się boiska z prawdziwego zdarzenia. W ciągu dwóch miesięcy powiat wybudował obiekt, na
który złożyły się boisko wielofunkcyjne z wyposażeniem, ogrodzeniem
i piłko-chwytami, nawierzchnia z kostki brukowej i obsianego trawą humusu, oświetlenie boiska wraz z kablową

linią zasilającą, przyłącza kanalizacji deszczowej wraz z odwodnieniem.
W ramach prac budowlanych wykonano również rozbiórkę istniejącej i budowę nowej wiaty śmietnikowej.
Boisko było marzeniem kilku pokoleń uczniów, którzy uczęszczali do Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej. Szkoła ma świetne warunki,

Robert Wróbel
starosta legionowski

Cieszę się z powstania tego boiska na równi z uczniami i nauczycielami
szkoły. Jako absolwent LO im. Marii Konopnickiej doskonale rozumiem, jak
bardzo było ono potrzebne. Wiele mówi się o wychowaniu młodzieży przez
sport i o tym, jak wspaniale sport kształtuje młode charaktery. Dlatego zapewnienie dzieciom i młodzieży warunków do jego uprawiania i aktywności
na świeżym powietrzu jest dla nas bardzo ważne. Przy okazji skorzysta cała
lokalna społeczność, bo obiekt będzie dostępny również dla mieszkańców.

jeśli chodzi o salę sportową, ale w ciepłych miesiącach brak zewnętrznej infrastruktury sportowej dawał się młodzieży we znaki. Teraz, gdy obiekt
powstał, skorzystają nie tylko uczniowie LO im. Konopnickiej i powiatowego gimnazjum, ale także mieszkańcy.
Decyzją władz powiatu i dyrektor szkoły boisko będzie dostępne również dla
mieszkańców – po godzinach pracy Powiatowego Zespołu Szkół Ogólnokształcących.
– Najstarsze legionowskie liceum
bardzo się rozwinęło, brakowało jednak boiska z prawdziwego zdarzenia.
Dzięki współpracy miasta i powiatu,
które po połowie sfinansowały tę inwestycję, uczniowie „Konopnickiej” mogą
ćwiczyć na nowoczesnym boisku wielofunkcyjnym. Co najważniejsze – boisko będzie służyć także wszystkim
mieszkańcom – po godzinach pracy szkoły będzie otwarte dla wszystkich, którzy chcą potrenować na świeżym powietrzu. Inwestycja wpisuje się
w trend Legionowa – miasta otwartego

i zachęca do aktywnego wypoczynku
– mówi prezydent Roman Smogorzewski.
Budowa boiska i zagospodarowanie
terenu wokół niego kosztowało ponad
650 tysięcy złotych. Na tę inwestycję
solidarnie złożyły się Powiat Legionowski i Miasto Legionowo, które sfinansowały roboty po połowie. - Dziękujemy
za mądrą decyzję staroście Robertowi Wróblowi i prezydentowi Romanowi Smogorzewskiemu, Radzie Powiatu i Radzie Miasta za przychylność.
Uśmiechy i radość na twarzach uczestników podczas otwarcia boiska świadczą o tym, jak bardzo ten obiekt była
nam potrzebny i jak trafiona jest ta inwestycja. – powiedziała podczas uroczystego otwarcia Brygida WagnerKonstantynowicz, dyrektor Powiatowego Zespołu Szkół Ogólnokształcących
w Legionowie.
Otwarcie boiska, zgodnie z jego
przeznaczeniem, zostało zorganizowane na sportowo. Zamiast tradycyjnego przecięcia wstęgi starosta

Robert Wróbel, prezydent Roman
Smogorzewski i dyrektor Brygida
Wagner-Konstantynowicz rozwiązali
siatkę z piłkami do siatkówki – prezentem dla szkoły od władz powiatu. Później rozegrany został mini-turniej siatkarski, w którym wystąpiły
reprezentacje szkoły, samorządowców i mieszkańców. W przerwach
meczu uczestnicy pikniku rodzinnego, który towarzyszył uroczystości,
mogli wziąć udział w konkurencjach
sportowych na wesoło. Był więc wyścig w workach i przeciąganie liny.
Najmłodsi zajadali się watą cukrową.
Infrastruktura sportowa przy Powiatowym Zespole Szkół Ogólnokształcących to nie ostatni obiekt
tego typu, jaki powiat ma w planach.
W tym roku przystąpiono do prac projektowych, w wyniku których powstanie podobny wielofunkcyjny obiekt –
tym razem przy Powiatowym Zespole
Szkół Ponadgimnazjalnych na ul. Targowej w Legionowie.
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Artystycznie, na sportowo i muzealnie

Maj i czerwiec w kalendarzu tegorocznych obchodów V Dni Osób Niepełnosprawnych Miasta Legionowo i Powiatu Legionowskiego to Integracyjny Plener Malarski
„Chodź, pomaluj mój świat”, V Paraolimpiada Dzieci i Młodzieży oraz Muzeum Otwarte.
koszykowej ręką, rzuty kółkami na patyk, rzuty piłeczkami do kręgu, hokej –
strzały na bramkę, rzuty piłkami do obręczy, strzały nogą do bramki, przenoszenie
piłeczek) i sportowych (bieg na 60, 100,
200 i 300 metrów, skok w dal z rozbiegu,
rzuty piłką rehabilitacyjną przodem, rzut
piłeczką palantową, rzut piłką koszykową
przodem). Nowością w tym roku był turniej tenisa ziemnego. Nad przebiegiem
zawodów czuwali profesjonalni sędziowie sportowi i wolontariusze.
Paraolimpiada była podsumowaniem
całorocznych ćwiczeń i przygotowań zawodników. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe medale i nagrody rzeczowe, bo tego dnia każdy odniósł swoje
małe wielkie zwycięstwo.
Uczestnicy Integracyjnego Pleneru Malarskiego „Chodź, pomaluj mój świat” ze starostą Robertem Wróblem (czwarty od lewej)

I

ntegracyjny Plener Malarski „Chodź,
pomaluj mój świat” odbył się
w atrium legionowskiego ratusza 14
maja 2016 roku. Czterdziestu uczestników i tyluż wspierających ich wolontariuszy zamieniło ratuszowy hall w prawdziwą pracownię plastyczną. Przez dwie
godziny powstało czterdzieści prac, które można oglądać na specjalnej wystawie w Arenie Legionowo przez cały czerwiec.
Impreza zorganizowana została przez
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Zespół Szkolno-Przedszkolny Milenium, Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie oraz
Miejski Ośrodek Kultury w Legionowie.
W plenerze wzięli udział podopieczni

i uczniowie Warsztatów Terapii Zajęciowej przy OPS, Koła Pomocy Dzieciom
Specjalnej Troski przy TPD, Warsztatów Terapii Zajęciowej św. Rity, Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie i Środowiskowego
Domu Samopomocy w Serocku. Opiekę artystyczną nad pracami uczestników sprawowała Barbara Retmaniak
z MOK Legionowo.
W artystycznych zmaganiach uczestnikom towarzyszyli starosta Robert Wróbel, radny powiatu Janusz Kubicki, dyrektor MOK Zenon Durka, dyrektor
PCPR Anna Kaczmarek, dyrektor Zespołu Milenium Paulina Żmijewska oraz dyrektor PZSiPS Ewa Lewicka. Spotkanie
poprowadził Andrzej Sobierajski z MOK

Legionowo.

V Paraolimpiada Dzieci i Młodzieży

20 maja, na stadionie miejskim w Legionowie odbyła się V Paraolimpiada
Dzieci i Młodzieży. Do sportowych zmagań przystąpiło 220 zawodników z powiatu legionowskiego.
Uroczystego otwarcia imprezy dokonali przedstawiciele władz samorządowych
- zastępca prezydenta miasta Legionowo
Piotr Zadrożny, członek zarządu powiatu
legionowskiego Michał Kobrzyński, przewodniczący Rady Miasta Legionowo Janusz Klejment oraz sekretarz miasta Legionowo Danuta Szczepanik.
Zawodnicy próbowali swych sił w konkurencjach rekreacyjnych (tor przeszkód
z płotkami, slalom z toczeniem piłki

malowane na szkle balonowe witraże.
Muzeum Historyczne w Legionowie
od kilku lat aktywnie współpracuje ze
środowiskiem osób niepełnosprawnych,
a w tym roku po raz pierwszy wzięło
udział w obchodach Dni Osób Niepełnosprawnych. W dniach 27 czerwca 8 lipca placówka poprowadzi Muzealne Warsztaty Integracyjne.
JERZY JASTRZĘBSKI/MOK LEGIONOWO/
OPRAC. KALINA BABECKA

Muzeum Otwarte

Janusz Kubicki

W dniu otwartym zorganizowanym
9 czerwca w Muzeum Historycznym
w Legionowie udział wzięło ponad 120
uczestników Dni Osób Niepełnosprawnych. Wśród nich znaleźli się podopieczni Warsztatów Terapii Zajęciowej przy
Ośrodku Pomocy Społecznej i Stowarzyszeniu Amicus, Środowiskowego Domu
Samopomocy w Serocku oraz Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie.
Program imprezy obejmował zwiedzanie wystawy „Dzieje Legionowa
1877-1990” będącej zbiorem starannie wybranych eksponatów związanych
z Legionowem, jego historią i rozwojem
na przestrzeni lat. Organizatorzy przygotowali także warsztaty plastyczne „Balonowe tradycje Legionowa” na których uczestnicy mieli okazję stworzyć wyjątkowe,

Dni Osób Niepełnosprawnych to
cykl imprez sportowych, rekreacyjnych, artystycznych oraz konkursów, w których jednym z zadań
jest przeciwdziałanie wykluczeniu
społecznemu i izolacji osób niepełnosprawnych. Pomysł organizacji DON wypłynął ze środowisk
osób niepełnosprawnych, z Fundacji „Promyk Słońca” i przez kolejne
lata obrasta jak kula śniegowa nowymi pomysłami, nowymi uczestnikami. Dni zaczynają się w marcu,
a kończą w listopadzie. W organizację włączyły się liczne ważne instytucje działające na terenie powiatu legionowskiego

Centrum Komunikacyjne w Legionowie
Miasto Legionowo realizuje projekt, który w sposób istotny wpłynie na poprawę życia mieszkańców.
Centrum Komunikacyjne wpisuje się w strategię Powiatu, który wsparł jego budowę kwotą 500 000 zł.

B

udowa Centrum Komunikacyjnego w Legionowie obejmuje realizację czterech głównych zadań: budynek dworca z umiejscowioną na dwóch
górnych piętrach Mediateką, dwa wielopoziomowe garaże na ok. 1000 miejsc
postojowych, przejście podziemne dla
pasażerów pod linią kolejową nr 9 Warszawa – Gdynia, połączenie drogowe
ulic Polnej i Piaskowej – drogi stanowiącej dojazd do obiektu od strony osiedla Piaski. Ponadto utworzono perony dla

Inwestycja jest już w końcowej fazie
realizacji. Prowadząca do Centrum Komunikacyjnego ul. Szwajcarska już została oddana do użytku. Prace budowlane w garażu zakończono. Oficjalne
otwarcie parkingu ma nastąpić 31 lipca br. Również w budynku dworca i Mediateki zakończono prace budowlane.
Na obecnym etapie trwa wyposażanie
go w ostatnie elementy infrastruktury.
W Mediatece, dokąd przeniesie się Miejska Biblioteka Publiczna w Legionowie,
zainstalowanych zostanie kilkadziesiąt
regałów na książki i płyty DVD. Będzie
dysponowała kilkoma ponad 50-calowymi ekranami. Oficjalne otwarcie ma nastąpić 10 września br.
autobusów i dodatkowy parking dla samochodów osobowych.

Cztery zadania

Całość inwestycji będzie kosztowała
budżet miasta około 8,2 mln zł, ponieważ
85% kosztów pokrywają środki ze Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.
Swój udział w budowie Centrum Komunikacyjnego ma również Powiat Legionowski, który wyasygnował na ten cel
500 000 zł.

Legionowskie „Parkuj i Jedź”

Przyjęta przez Powiat Legionowski
koncepcja rozwoju komunikacji publicznej zakłada rozwiązanie, w którym Legionowo przyjmie na siebie ciężar i obowiązek zapewnienia setkom kierowców
i tysiącom pasażerów możliwości szybkiej i wygodnej zmiany środka transportu. Koncepcja „Parkuj i Jedź” przyjmie
się dopiero wtedy, gdy osoby dotychczas
podróżujące do Warszawy samochodem,

Roman Smogorzewski,
prezydent miasta Legionowo

Mieszkańcy chcą nie tylko wygodnie dojechać do stolicy, ale także mieć gdzie
zaparkować swój samochód, chcą wygodnej przesiadki oraz łatwego dojazdu. Ważna jest także estetyka, dlatego bez żalu pożegnałem baraki, które od
lat 80. straszyły podróżnych przy stacji PKP Legionowo. Bardzo się cieszę, że
po długich staraniach udało się nam pozyskać rekordowe w naszym mieście
środki na budowę Centrum Komunikacyjnego. Pozyskaliśmy dofinansowanie
w wysokości blisko 35 mln zł. Będzie to centrum przesiadkowe dla dojeżdżających autobusami, własnymi samochodami, znajdzie się tu także postój taxi.
Na zakończenie tej inwestycji czekają tysiące mieszkańców i cieszy mnie, że
prace są już właściwie zakończone.
dzięki przesiadce do pociągu zaoszczędzą czas i pieniądze. A ten pierwszy nie
może być marnowany na szukanie miejsca do parkowania.
Centrum Komunikacyjne w Legionowie to projekt, nad którym samorząd
pracuje od 2011 r., kiedy rada miasta
Legionowo zatwierdziła realizacje tego
zadania. Po 5 latach budowy, w trakcie
których trzeba było pokonać wiele przeciwności i rozwiązać kilka istotnych problemów, mieszkańcy dostaną do użytku

obiekt funkcjonalnością i nowoczesnością wybiegający w przyszłość. Dworzec
będzie dysponował udogodnieniami, np.
elektronicznym systemem informacji
pasażerskiej, znacznie zwiększającymi
komfort podróżowania i oszczędzającymi czas klientów. Warto podkreślić również, że Centrum Komunikacyjne jest
jednym z pierwszych w Polsce obiektów
wybudowanych przez samorząd z istotnym wsparciem środków zewnętrznych.
MARIUSZ KRASZEWSKI

inwestycje
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Rok dla inwestycji

Inwestycjami, które najbardziej interesują większość mieszkańców, są budowy i remonty obiektów użyteczności publicznej. O priorytetach Powiatu
Legionowskiego rozmawiamy z wicestarostą Jerzym Zaborowskim.

korzystać z profesjonalnej nawierzchni. (o boisku przy PZSO piszemy na str.
1 – przyp. Red.)

W wyniku przebudowy hol recepcyjny przychodni nie tylko zyskał na estetyce. W rejestracji funkcjonują teraz aż cztery stanowiska, a dodatkowo utworzono tam
call center, by pacjenci nie mieli problemu z dodzwonieniem się do placówki

Właśnie mija 1. rok od czasu,
kiedy objął pan obowiązki
związanez powiatowymi
inwestycjami. Pokusi się pan
o podsumowanie tego okresu?
Dbanie o powiatowe inwestycje jest
zadaniem wymagającym ode mnie
ogromnej wiedzy i zaangażowania. Jestem merytorycznie przygotowany do
pełnienia powierzonej mi funkcji, ale
niewiele bym zdziałał, gdyby nie wsparcie wydziału, który mi podlega. To doskonali fachowcy, doświadczeni pracownicy
i urzędnicy traktujący swoją pracę jak
misję. Bez ich zaangażowania nie byłoby inwestycyjnych sukcesów Powiatu.
To jednak Zarząd Powiatu określa
priorytety…
Oczywiście. Wspólnie ze starostą
Robertem Wróblem postanowiliśmy

skupić się na obiektach użyteczności
publicznej. To one są najbliższe sercom mieszkańców, to one bezpośrednio wpływają na poziom ich życia.
Potrzeb jest wiele, więc trzeba
decydować, jakie zadania należy
wykonać w pierwszej kolejności…
Jak już wspomniałem, priorytetowo
potraktowaliśmy obiekty użyteczności publicznej. Ale wśród nich wyróżniliśmy te, które służą dzieciom i młodzieży. W ten sposób korzystają całe
rodziny.
Możemy wymienić te
najważniejsze inwestycje, które
udało się zrealizować?
Dużym projektem było uruchomienie Przedszkola w Powiatowym Zespole Szkół i Placówek Specjalnych

w Legionowie. Tworząc tę placówkę
musieliśmy pokonać wiele trudności,
ale udało się. Powiat może być dumny
z tego przedszkola.
Kolejna nasza szkoła – Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
w Serocku – otrzymała specjalistyczną pracownię gastronomiczną. Dzięki
niej uczniowie mogą lepiej niż dotychczas przygotować się do wykonywania
w przyszłości swojego zawodu.
Również Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Legionowie otrzymał nową pracownię, z której będą
korzystali przyszli specjaliści w dziedzinie odnawialnych źródeł energii. To
prężnie rozwijająca się gałąź polskiej
gospodarki. Już teraz potrzebujemy fachowców, którzy wdrożą projekty pozwalające pozyskiwać energię w sposób efektywny i ekologiczny. Powiat

Legionowski jest w skali kraju liderem OZE. Przypomnę, że na naszym
terenie działa jedno z najnowocześniejszych w Europie laboratoriów.
Wśród najnowszych inwestycji chcę
wymienić również remont w Powiatowym Niepublicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Legionowie oraz budowę boiska wielofunkcyjnego przy
Powiatowym Zespole Szkół Ogólnokształcących w Legionowie. Oba projekty oddawaliśmy do użytku w ostatnich miesiącach. Dzięki remontowi
w NZOZ-ie dzieci zdrowe będą mogły
się rejestrować w oddzielnym pomieszczeniu, niż chorzy, co pozwoli uniknąć
wielu zakażeń. Jeśli chodzi o boisko,
tu jest ogromny przełom – po dziesiątkach lat gry na żużlowej nawierzchni
gimnazjalna i licealna młodzież może

A ja widzę, że również starostwo
zmienia swoje oblicze…
Tak, ma być sprawniej, wygodniej
i ładniej. Zmiany, jakie zaszły w wydziale komunikacji, który jest naszą
wizytówką, najczęściej odwiedzanym
przez mieszkańców wydziałem starostwa - to również wielki krok do przodu.
Wykonujemy również prace mniej
widoczne, ale ważne – np. poprawiliśmy bezpieczeństwo użytkowania naszego budynku. Sukcesywnie remontujemy pomieszczenia wydziałów,
korytarze i klatki schodowe.
Podobno ma powstać
w Legionowie kolejne rondo.
Ronda należą do najbezpieczniejszych i wygodnych, bo zapewniających płynność ruchu, rozwiązań komunikacyjnych. A tejże właśnie płynności
w godzinach szczytu wielokrotnie brakuje na skrzyżowaniu Alei Róż i Alei
Legionów – tuż za tunelem. Analizujemy tę sytuację pod kątem zasadności stworzenia tu ronda pozwalającego kierowcom korzystającym tu z ulic
podporządkowanych sprawnie włączać
się do ruchu.
Dziękuję za rozmowę
ROZMAWIAŁ: MARIUSZ KRASZEWSKI

Przebudują więcej Szkolnej
Planowane na koniec czerwca prace remontowe na ul. Szkolnej w Wólce Radzymińskiej Powiat Legionowski rozpoczął już na początku miesiąca.

H

armonogram prac remontowych
w Wólce Radzymińskiej dostosowany był do terminu rozpoczęcia wakacji, ponieważ z przebudowywanej ulicy korzystają uczniowie
uczęszczający do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego. Jednak wykonawca
zobowiązał się do takiego zorganizowania robót, aby nie kolidowały one
z potrzebami mieszkańców. Stąd możliwe było rozpoczęcie prac remontowych już na początku czerwca.

Prace idą pełną parą. W pierwszej kolejności powiat zadbał o pieszych
i prace rozpoczęły się od budowy chodników

Inwestycja dotyczy 700-metrowego
odcinka ul. Szkolnej, od ul. Topolowej, do
ul. Leśnej. Za wykonanie tej przebudowy
Powiat Legionowski zapłaci 640 tys. zł.
Ale to nie wszystko – dzięki finansowemu wsparciu udzielonemu przez wójta
i radnych gminy Nieporęt remontowany odcinek zostanie wydłużony do ponad kilometra. Inwestor zapłaci dodatkowe 320 tys. zł.

Pierwszym etapem realizacji inwestycji jest położenie nowego chodnika z betonowej kostki oraz wykonanie wjazdów
na posesje. W kolejnych etapach pracownicy firmy Drogi i Mosty Jan Kaczmarczyk, która wygrała ogłoszony przez
Powiat Legionowski przetarg, wykonają remont jezdni. Również ona zyska
nową nawierzchnię, a ponadto zostanie
poszerzona do 6 metrów. Bardzo ważnym elementem inwestycji będzie budowa odwodnienia. Do tej pory zalegająca
w nierównościach deszczówka stanowiła ogromne zagrożenie dla kierowców
i pieszych, szczególnie zimą i jesienią.
Ostatnimi etapami remontu będzie stworzenie poprawiającej bezpieczeństwo nowej organizacji ruchu
oraz podnoszącej walory estetyczne okolicy zagospodarowanie zieleni m.in. poprzez obsianie wyrównanych poboczy trawą.
MK

Teresa Gietka
Firma budowlana pracuje bardzo dobrze, codziennie, od godz.
6 rano, do wieczora. Do pracy nie
mam żadnych zastrzeżeń. Przyjeżdża też pan, chyba ze starostwa, który sprawdza.
Droga wymagała remontu, bo na
poboczach stała woda i stwarzała
niebezpieczeństwo. A tędy dzieci
do szkoły jeżdżą.
Myślę, że potrzebne będą poprawki na chodnikach, a najbardziej
przy wjazdach. Firma na pewno
to poprawi, bo taką potrzebę zgłaszaliśmy.
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Święto Milusińskich
W słoneczny dzień 4 czerwca, pod legionowską Areną odbył się festyn z okazji Dnia Dziecka. Na stoisku
Powiatu Legionowskiego zorganizowaliśmy dla najmłodszych konkurs z atrakcyjnymi nagrodami.

P

rogram tegorocznych obchodów Dnia
Dziecka w Legionowie był
bogaty w liczne atrakcje. Pogoda również dopisała. Pod Areną wyrosło miasteczko „Legionowo w miniaturze” – stoiska
samorządów, stowarzyszeń,
fundacji, organizacji pozarządowych, miejskich instytucji,
firm i przedsiębiorstw.
Na stoisku Powiatu Legionowskiego zapraszaliśmy najmłodszych do udziału
w konkursie wiedzy. Za prawidłowe odpowiedzi na pytania
dotyczące naszej Małej Ojczyzny

Jak zadbać o udany urlop ?
Przed nami lato, wakacje i plany urlopowe. Jak zadbać o to, aby urlop był udany?

C

zęsto powierzamy organizację wypoczynku profesjonaliście – tzw.
touroperatorowi, pośrednikowi
lub agentowi turystycznemu. Zanim
podpiszemy umowę, czego nigdy nie
należy robić w pośpiechu, nawet kupując usługę turystyczną w tzw. last minute, dokładnie przyjrzyjmy się ofercie. Za poważną ofertę biura podróży
nie można potraktować ustnych zapewnień pracownika o „cudownym miejscu”, „niepowtarzalnych klimatach”
itp. Oferta bowiem, w myśl obowiązujących przepisów ustawy o usługach
turystycznych, nie może wprowadzać
w błąd i musi zawierać pewne podstawowe, istotne dla nas elementy.
Oferta musi zawierać ostateczną cenę,
informację o ewentualnej zaliczce
i terminie pełnej zapłaty, dokładnym
miejscu pobytu lub programie trasy „objazdowej” wraz z informacjami
o położeniu np. ośrodka, klasie obiektu
(wg kraju pobytu), rodzaju i liczbie posiłków, warunkach rezygnacji lub możliwości odwołania imprezy turystycznej, rodzaju i zakresie ubezpieczenia,
adresie ubezpieczyciela, sposobie i terminie składania reklamacji, szczególnych wymaganiach konsumenta, na
które zgodził się organizator oraz wynikających z zawarcia umowy konsekwencjach prawnych – dla obu stron.
Jeżeli zmianie ulega cena, miejsce po-

bytu czy inny istotny element umowy,
konsument musi być o tym niezwłocznie powiadomiony. Jeśli zmieniona
oferta nam nie odpowiada, możemy
zrezygnować z wyjazdu, niezwłocznie
odstąpić od umowy i żądać zwrotu zapłaconych pieniędzy. Biuro nie może
wpisywać do umowy jakichś dodatkowych warunków, np. odstępnego za
rozwiązanie takiej umowy, jeśli samo
zmieniło istotnie jej warunki. Możemy
też zgodzić się na uczestnictwo w imprezie zastępczej o takim samym lub
wyższym standardzie, chyba że zgodzimy się na uczestnictwo w imprezie
o niższym standardzie ze zwrotem różnicy w cenie.
Jeżeli organizator odwoła imprezę to
możemy dochodzić odszkodowania
za niewykonanie umowy, pod warunkiem, że odwołanie imprezy nie nastąpiło z powodu:
•
zgłoszenia się mniejszej liczby

uczestników niż liczba minimalna
określona w umowie i zostaliśmy
o tym poinformowani na piśmie
w uzgodnionym terminie,
• siły wyższej
Wątpliwej jakości usługę turystyczną
niezwłocznie reklamujemy. Na miejscu
kontaktujemy się z organizatorem wyjazdu, jego przedstawicielem lub reprezentującym go rezydentem. Niezależnie
od zawiadomienia, o którym mowa wyżej, możemy w terminie nie dłuższym
niż 30 dni od dnia zakończenia imprezy
złożyć organizatorowi turystyki reklamację, zawierającą wskazanie uchybienia w sposobie wykonania umowy oraz
określenie swojego żądania. W wypadku odmowy uwzględnienia reklamacji
organizator jest obowiązany szczegółowo uzasadnić na piśmie przyczyny odmowy. Jeżeli natomiast nie otrzymamy
pisemnej odpowiedzi na reklamację
w terminie 30 dni od dnia jej złożenia,
a w razie reklamacji złożonej w trakcie
trwania imprezy turystycznej w terminie 30 dni od dnia zakończenia imprezy
turystycznej, to organizator zmuszony
jest uznać reklamację za uzasadnioną.
Dobrych świadomych wyborów i udanych wakacji !
AGNIESZKA ZAŁUSKA,
POWIATOWY RZECZNIK KONSUMENTÓW

można było wygrać gadżety związane z powiatem,
a w szczególności - Jeziorem Zegrzyńskim.
Również stoisko
Urzędu Miasta Legionowo przyciągało najmłodszych.
Tutaj prezydent Roman Smogorzewski
osobiście serwował
watę cukrową bez limitu.
Podczas festynu można było spędzić czas nie tylko przyjemnie, ale również pożytecznie. Wciągnięte do zabawy dzieci
uczyły się zasad bezpieczeństwa na
stoiskach Ochotniczej Straży Pożarnej, w rozstawionej przez nią wiosce
Smerfów, oraz legionowskiej Straży

Angelika, 5 lat

Jestem tu z mamą. Najmilszy był
kucyk, bo ja kocham koniki.
Bawiłam się na zjeżdżalni, jadłam
lody i widziałam jak strażacy gasili
ogień. Ale taki udawany.
Miejskiej, która chętnym sprawdzała
stan techniczny rowerów poprawiając
na miejscu drobne mankamenty.
Na Dniu Dziecka nie może zabraknąć placu zabaw i występów artystycznych. W tym roku na scenie królowały znane z telewizora Domisie i zespół
Joszko Broda i Dzieci z Brodą. Dzielnie
wspierali ich młodzi artyści z działającego przy Miejskim Ośrodku Kultury
w Legionowie Studia Tańca i Piosenki
„Szachraj”.
MK

Stoisko promocyjne Powiatu Legionowskiego

Motocykliści dla
bezpieczeństwa dzieci
„Wakacje 2016 – bezpiecznie na co dzień, na lądzie
i wodzie” – pod tym hasłem 26 czerwca br., w godz.
10-15, na terenie WDW „Rewita” w Ryni odbędzie się
piknik rodzinny. Zapraszamy.

I

mpreza nawiązuje
do rozpoczęcia wakacji. Podczas pikniku dzieci i młodzież wezmą udział
w konkursach, zabawach oraz happeningach dotyczących bezpieczeństwa
na drodze, wodzie, w środkach
transportu kolejowego. Uczestnikom zostaną przedstawione podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz
resuscytacji krążeniowo–oddechowej. Powstanie „Bezpieczne Miasteczko” utworzone przez Policję,
Biuro Ochrony Rządu, Żandarmerię Wojskową, Krajową Radę Ruchu Bezpieczeństwa Drogowego
oraz Urząd Transportu Kolejowego.
Ponadto, atrakcjami dla dzieci i młodzieży będą: tor łuczniczy, monster truck, symulator

dachowania, symulator zderzenia,
mini zlot motocyklowy połączony
z możliwością wykonania pamiątkowych zdjęć na motocyklach legendarnej marki „Harley
Davidson” i motocyklu ratunkowym Moto Ambulans oraz pokazy
sprzętu wojskowego.
Podczas imprezy będzie można
skorzystać z grilla, a dzieci skosztują różnego rodzaju przekąsek,
słodkości i smakołyków.
Piknik organizuje Klub Motocyklowy „Smoking Barrels LE MC
Poland” oraz Fundacje: „Sprzymierzeni z Grom”, „Jednym Śladem”,
„Bezpieczna Podróż” i „Stoma Life”.
Imprezę objął patronatem Starosta
Legionowski Robert Wróbel.
SmBa
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Aktywne świętowanie
Wspólnym mianownikiem gminnych świąt organizowanych w Serocku i Wieliszewie jest
promowanie aktywności mieszkańców. To okazja do zaprezentowania ich działalności
prowadzonej przez cały rok na rzecz wspólnoty lokalnej.

Stoisko Powiatu podczas święta w Serocku było oblegane przez dzieci i młodzież

S

erock i Wieliszew mocno stawiają
na rozwój lokalnych społeczności.
Inwestują nie tylko w drogi i budynki użyteczności publicznej, ale również w tzw. kapitał ludzki. Widać to szczególnie podczas prezentacji korowodu na
„Wojciechowym Świętowaniu” w Serocku oraz na Paradzie Talentów w Wieliszewie.

Ekologicznie w Serocku

Tematem przewodnim tegorocznego
„Wojciechowe Świętowania” była ekologia.
Zostało to zaznaczone już podczas otwierającego główne uroczystości korowodu. Idący w nim mieszkańcy – przedstawiciele stowarzyszeń, klubów, grup zainteresowań
– prezentowali elementy nawiązujące do
idei ochrony środowiska. Znalazły się również akcenty zawiązujące do akcji „Drzewo
600-lecia”, związanej z jubileuszem nadania praw miejskich stolicy gminy Serock.
Po powitaniu korowodu na serockim
rynku, gdzie były rozstawione: scena, stoiska promocyjne i gastronomiczne, prowadzący imprezę zapowiedzieli występy
artystów związanych z Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku. Wieczorną

część obchodów rozpoczął afrykańskimi
rytmami zespół Coco Afro, który rozgrzał
publiczność przed występami gwiazdy
disco polo Czadomanem. Wszyscy znów
usłyszeliśmy, że „Ruda tańczy, jak szalona”.
Po występach Czadomana widzowie
pozostali w radosnych nastrojach, a to za
sprawą Formacji Chatelet. Kabaret zaprezentował swoje znane z programów telewizyjnych skecze, ale zaskoczył też kilkoma premierami.
Na koniec nad sceną i emocjami
uczestników imprezy zapanowała gwiazda imprezy – zespół Pectus. Kapela uraczyła nie tylko dźwiękami najbardziej
znanych przebojów, jak „Barcelona”, ale
również spektakularnym pokazem efektów multimedialnych. Ten efekt mogły
przebić tylko fajerwerki, które rozjaśniły serockie niebo na zakończenie „Wojciechowego Świętowania”.

Kosmicznie w Wieliszewie

Wieliszewska Parada Talentów miała wymiar kosmiczny. Pojechały w niej
pojazdy nie z tej Ziemi, a w nich przedstawiciele rasy UFO. Kreatywność

mieszkańców nie zna granic. Wojny światów budzą grozę, ale tym razem wszystkie spotkania III stopnia były radosne
i przepełnione fantazją. Bawili się zarówno widzowie, jak i aktorzy, którzy w przygotowanie kreacji musieli włożyć wiele
wysiłku. Opłaciło się. Tegoroczna Parada Talentów wyglądała monumentalnie.
Na tym się jednak aktywność mieszkańców nie kończyła. Parada była częścią konkursu dopełnionego przez popisy
kulinarne i prezentacje sceniczne. Jury
najlepiej oceniło sołectwo Janówek, które
zgarnęło główną nagrodę – czek upominkowy na 1000 zł. Drugie miejsce zajęło
wieliszewskie Przedszkole nr 2, a trzecie – Przyjaciele z Michałowa-Reginowa.
Nagrodę publiczności zdobyło sołectwo
Poddębie.
Po emocjach turniejowych nadszedł
czas na poruszające wyobraźnię losowanie samochodu, czyli rozstrzygnięcie loterii, w której brali udział mieszkańcy płacący podatki na rzecz gminy Wieliszew.
Szczęśliwą zwyciężczynią fiata okazała się
pani Lidia. Nie kryjącej wzruszenia beneficjentce symboliczny czek na auto wręczyli starosta Robert Wróbel i wójt Paweł
Kownacki.
Cóż, nie każdy mógł tego wieczora wygrać samochód marki fiat, ale każdy zawiedziony mógł się pośmiać wspólnie
z Kabaretem Skeczów Męczących. Znana
grupa bynajmniej znużyła mieszkańców;
wręcz przeciwnie – z minuty na minutę
było ich pod wieliszewską halą sportową coraz więcej. W rolę magnesu, a jednocześnie gwiazdy wieczoru tym razem
wcieliła się niezwykle energetyczna grupa Enej. Publiczność śpiewała razem z zespołem dając wyraz jego popularności.
Kosmiczne święto skończyło się – inaczej być nie mogło – na niebie, w które
poleciały zapierające dech w piersiach fajerwerki.

Sylwester Sokolnicki
Burmistrz Miasta i Gminy Serock

28 maja zakończyło się w Serocku Wojciechowe Świętowanie, które od
17 kwietnia obfitowało w szereg wydarzeń sportowych i kulturalnych
organizowanych z okazji Dni Patrona Serocka św. Wojciecha. Piąta już, radosna
i kolorowa parada, była wspaniałym zwieńczeniem tegorocznych obchodów
– tym roku w stylu „EKO”. Korzystając z okazji, jako seroccy samorządowcy,
zwracaliśmy uwagę na nadchodzące w 2017 r. 600-lecie nadania praw miejskich
Serockowi i promowaliśmy akcję pod nazwą “Drzewo 600-lecia”. Festyn na
serockim rynku zgromadził nadspodziewanie dużą liczbę mieszkańców i gości,
którzy podziwiali występy gminnych formacji artystycznych, zaproszonych
zespołów muzycznych, a w szczególności świetny Zespół Pektus i oczywiście
oczekiwane tradycyjne fajerwerki. Zapraszamy za rok.

Paweł Kownacki
wójt gminy Wieliszew

Święto Gminy Wieliszew, to tak naprawdę święto nas wszystkich, a przede
wszystkim mieszkańców. To dzięki ich zaangażowaniu, pracy oraz
kreatywności z roku na rok, ten wyjątkowy dzień nabiera blasku. Kolorowa
parada, bogate stoiska i wspaniałe występy stają się marką naszej gminy.
W tym roku tematem przewodnim obchodów był kosmos i jak co roku i tym
razem mieszkańcy nie zawiedli. Z naszej strony prezentem dla wszystkich było
zaproszenie gwiazd: Kabaretu Skeczów Męczących, Aleganckiej Kapeli oraz
zespołu ENEJ. Odbył się również finał loterii „Rozlicz PIT w Gminie Wieliszew –
wygraj samochód” – to absolutny debiut na skalę województwa mazowieckiego.

Zespół Enej
w Wieliszewie

MARIUSZ KRASZEWSKI

Festyn U-Rodziny Sołtysa
Fantastyczna zabawa, rodzinna atmosfera i pyszne jedzenie – tak w Józefowie na pikniku U-rodziny Sołtysa świętowano Dzień Dziecka.

Od lewej: radna Monika Kamińska, radna Joanna Struzik, radna Marta Damm
Świerkocka, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Nieporęcie Bogusława
Oksza-Klossi, starosta Robert Wróbel

I

mpreza rozpoczęła się tuż po godzinie 14. Ze sceny gości powitali wójt
Sławomir Maciej Mazur oraz starosta
Robert Wróbel. Dla najmłodszych przygotowano mnóstwo atrakcji – dmuchany zamek, zjeżdżalnie, trampolinę, karuzelę, kule do chodzenia po wodzie,

tor przeszkód, skręcane balony i malowanie buziek. Występy na scenie zainaugurowano rodzinnym programem
konkursowym, a następnie przybyli
obejrzeli wzruszającą bajkę „Lwi król”.
W dalszej kolejności o pierwszorzędną rozrywkę zadbały sekcje filii

GOK Nieporęt - zarówno te dziecięce
z Beniaminowa, Zegrza Południowego oraz Stanisławowa Drugiego, jak
i nieco starsza Młodzież 50+. Wystąpili także młodzi artyści ze Szkoły Podstawowej w Józefowie, a zaraz
po nich Józefinki, które zgromadziły
rzeszę wiernych słuchaczy. Warto tu
wspomnieć, że również w tej formacji Powiat Legionowski jest reprezentowany - jedną z członkiń zespołu jest
Agnieszka Powała – radna powiatowa.
Na scenie pięknym paniom towarzyszył Michał Osmycki.
W trakcie imprezy wójt Mazur wręczył puchary i wyróżnienia za rozegrany kilka godzin wcześniej Turniej Piłki
Nożnej o Puchar Wójta Gminy Nieporęt.
W tegorocznym festynie uczestniczyli
przedstawiciele samorządu z Dobrego
Miasta, którzy w konkursach samorządowych zmierzyli się z drużyną gospodarzy. Uczestnicy szczęśliwie ukończyli sztafetę w butach strażackich, wyścig

na taczce oraz skutecznie i bez urazów
podbijali kapustę.
Przygotowane atrakcje cieszyły
się ogromną popularnością, a kolejki nie malały do samego wieczora. Na
zgłodniałych, nie tylko wrażeń artystycznych, czekała sycąca grochówka
i chrupiące placki ziemniaczane, które pomagał smażyć starosta Robert
Wróbel.
Wieczorem do wspólnej zabawy zaprosił zespół STYL. Pod sceną aż do

zmroku razem śpiewali i tańczyli najwytrwalsi uczestnicy pikniku.
Organizatorzy dziękują sponsorom: firmie Grodno S.A. oraz Operatorowi Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., który w gminie Nieporęt
prowadzi ważne inwestycje gazowe dla
zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju.
GOK NIEPORĘT

Agnieszka Powała
radna powiatowa

U-Rodziny Sołtysa na stałe wpisały się w kalendarz najważniejszych wydarzeń w gminie Nieporęt. Mieszkańcy wspaniale bawią się wspólnie udowadniając, że najważniejsza w integracji jest otwartość i wspólna praca. Tutaj
widać, jak wspólnym wysiłkiem i za niewielkie pieniądze można stworzyć
coś, co cieszy każdego.
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Konkurs „Trzymaj formę” rozstrzygnięty
Znamy już laureatów powiatowego etapu konkursu realizowanego w ramach X edycji ogólnopolskiego programu edukacyjnego
„Trzymaj Formę”.
Program współorganizowany jest
przez Główny Inspektorat Sanitarny oraz Polską Federację Producentów
Żywności Związek Pracodawców w ramach realizacji strategii Światowej Organizacji Zdrowia dotyczącej diety,
aktywności fizycznej i zdrowia. Partnerami programu są Agencja Rynku Rolnego oraz Instytut Medycyny Wsi im. W.
Chodźki w Lublinie. „Trzymaj Formę!”
jest największą tego typu inicjatywą
w Unii Europejskiej, a w ramach zapoczątkowanego przez Komisję Europejską projektu „Obesity Governance” program zyskał miano jednego z czterech
najlepszych przedsięwzięć w zakresie edukacji dzieci i młodzieży. W tym
roku Starostwo Powiatowe w Legionowie wsparło Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w realizacji programu już po raz ósmy.
KB

Laureaci powiatowego etapu konkursu „Trzymaj formę!” oprócz dyplomów otrzymali z rąk starosty Roberta Wróbla powiatowe upominki

U

roczyste wręczenie nagród w konkursie odbyło się na majowej sesji
Rady Powiatu. Starosta Legionowski Robert Wróbel oraz przedstawiciel
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Legionowie Marcin
Krawczyk pogratulowali uczniom i nauczycielom zaangażowania w promowanie aktywności fizycznej i właściwego sposobu odżywiania oraz pracy na
rzecz kształtowania postaw i nawyków
prozdrowotnych podkreślając ogromne znaczenie programu dla popularyzacji zdrowego stylu życia w najbliższym otoczeniu.

W roku szkolnym 2015/2016 do
programu „Trzymaj formę” przystąpiło łącznie 35 szkół z terenu powiatu legionowskiego, w tym 21 szkół
podstawowych i 14 gimnazjów. Do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Legionowie wpłynęły cztery
prace konkursowe. Zadaniem uczestników rywalizacji było opracowanie projektu edukacyjnego promującego zdrowy styl życia w środowisku lokalnym
w oparciu o założenia programu „Trzymaj formę”. Zwyciężył projekt zrealizowany przez Szkołę Podstawową nr 2 im.
Kornela Makuszyńskiego w Legionowie

„Zdrowie na 6”. Drugie miejsce zajęła
Szkoła Podstawowa nr 8 im. I Warszawskiej Dywizji Piechoty w Zespole Szkół
w Legionowie („Przez życie aktywnie
i zdrowo”). Na trzecim miejscu uplasowała się Szkoła Podstawowa im. Bronisława Tokaja w Nieporęcie („Niezawodni na wodzie i lądzie”). Wyróżnienie
przyznano Szkole Podstawowej im. Jerzego Szaniawskiego w Jadwisinie („Żyj
zdrowo na sportowo!”).
Ogólnopolski Program Edukacyjny
„Trzymaj formę” został opracowany z myślą o rozpowszechnieniu zasad zbilansowanej diety oraz aktywności fizycznej

wśród młodzieży szkolnej w odpowiedzi
na problem epidemii nadwagi i otyłości
ludności krajów rozwiniętych. Jego celem
jest zwiększenie wiedzy dotyczącej właściwego odżywiania i aktywności fizycznej, dostarczenie wiedzy i umiejętności
korzystania z informacji zamieszczonych na opakowaniach produktów spożywczych, kształtowanie postaw i zachowań w zakresie prawidłowego żywienia
i uprawiania sportu, rozszerzanie asortymentu sklepików szkolnych o zalecane
produkty, propagowanie zdrowego stylu
życia w szkole, w domu i środowisku pozaszkolnym.

6-klasiści
z powiatu
na 4.
miejscu

Jestem dumny

Znamy już wyniki
sprawdzianu
szóstoklasistów
uczniowie z naszego
powiatu uplasowali
się na 4. miejscu
na Mazowszu.

Po sukcesie ubiegłorocznych edycji Powiatowy Zespół Szkół
i Placówek Specjalnych w Legionowie po raz drugi zorganizował
Międzyszkolne Konkursy Humanistyczny i MatematycznoPrzyrodniczy.

S

prawdzian przeprowadzono 5
kwietnia br. w szkołach podstawowych. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie podała, że Bardzo dobre, bo
4. miejsce (na 42 powiaty) zajęły
szkoły podstawowe powiatu legionowskiego.

Dzięki pomocy radnej Agnieszki Powały Zuzia wzięła udział w konkursie

W

Członek Zarządu Michał Kobrzyński sprawił radość wielu humanistom

konkursach biorą udział szczególnie uzdolnieni uczniowie
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim i umiarkowanym z terenu powiatu legionowskiego.
Druga edycja turnieju „Jestem dumny, że jestem Polakiem” odbyła się 24
maja. Do konkursu stanęło 22 uczniów,
którzy zmierzyli się z zadaniami pogrupowanymi w poszczególne konkurencje: ortograficznymi, historycznymi, geograficznymi i logicznymi.
Ogólnym celem konkursu jest kształtowanie postaw patriotycznych oraz pogłębianie wiedzy o Polsce. „Na pierwszy
rzut oka nasz konkurs ma wymiar tylko
edukacyjny, ale nie zapominajmy, że takie sprawdziany są doskonałym uzupełnieniem terapii.” - powiedziała odpowiedzialna za organizację imprezy Dorota
Wójcik. Wszyscy uczestnicy konkursu

mogli czuć się wygranymi – czekały na
nich dyplomy i nagrody rzeczowe. Wręczył je członek Zarządu Powiatu Michał
Kobrzyński
Organizatorzy konkursu matematyczno-przyrodniczego zaproponowali
ciekawą, dynamiczną formułę – zadaniem uczestników było rozwiązywanie
i wykonywanie ćwiczeń w kilku dziedzinach, m.in.: obliczenia kalendarzowe, obliczenia zegarowe, zadania tekstowe, odczytywanie danych, obliczenia
geometryczne.
Można powiedzieć, że tego dnia każdy
z uczniów mógł czuć się matematyczno-przyrodniczym specem. Po zakończeniu
zmagań konkurs podsumowała dyrektor Ewa Lewicka, a ufundowane przez
Powiat Legionowski nagrody wręczyła
radna powiatowa Agnieszka Powała.
MK

W części zawierającej zadania
z języka polskiego nasi uczniowie
uzyskali średnią 75,7% punktów
(3. miejsce w województwie mazowieckim), z matematyki 61,9%
(4. miejsce w województwie mazowieckim), a z języka angielskiego
79,8% (także 4. miejsce).
Wyższe wyniki od uczniów naszego powiatu uzyskali uczniowie
z Warszawy oraz z Powiatu Piaseczyńskiego (o 0,9%) i Pruszkowskiego (o 0,1%) a nasi uczniowie
wyprzedzili koleżanki i kolegów
z Powiatu Grodziskiego o 0,6%.
Gratulujemy i życzymy dalszych
sukcesów za trzy lata na egzaminie gimnazjalnym.
WKP
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Noc Bibliotek
Po sukcesie Nocy Muzeów nadszedł czas na popularyzację czytelnictwa. Druga odsłona Nocy Bibliotek nastąpiła w sobotę, 4 czerwca.
z książką w ogóle. Tym razem organizatorzy postanowili życzliwie pochylić
się nad… zakładkami. Nie muszą być
one szare i nieciekawe, mogą stanowić
estetyczne uzupełnienie lektury. Podczas warsztatów artystycznych uczestnicy tworzyli je np. techniką orgiami
lub z wykorzystaniem filcu.
W swoje podwoje zaprosiła mieszkańców również Miejska Biblioteka
Publiczna w Legionowie. Tutaj postawiono na doświadczenia kosmiczne.
Dyrektor Tomasz Talarski zapraszał
do planetarium, które pojawiło się po
raz pierwszy w Legionowie. Oczywiście dużo mniejsze, niż to w Centrum
Nauki Kopernik – zastrzegał – ale również spełniające swoją rolę.
Ci, którzy już zapoznali się z niebem
nad Legionowem, mogli wysłuchać
dwóch wykładów: o tym, jak powstaje

warkocz komety oraz o astronomii jako
nauce badającej ciała niebieskie. Mimo
wielu ciekawych informacji, jakie przekazali wykładowcy najmłodsi uczestnicy Nocy Bibliotek bardziej byli zainteresowani konkursami, których również
nie zabrakło. Na koniec, dla podkreślenia swojej obecności na tak zacnej imprezie każdy mógł zrobić sobie fotkę
w kombinezonie astronauty.
Noce Bibliotek dopiero od dwóch lat
są w kalendarzu wydarzeń kulturalnych, a już przyciągają rzesze fanów.
Miejmy nadzieję, że podzielą sukces
Nocy Muzeów, które rokrocznie oblegane są przez ludzi chcących mieć bezpośredni kontakt z historią.
MARIUSZ KRASZEWSKI

Zajęcia warsztatowe w Powiatowej Instytucji Kultury

C

zęścią Powiatowej Instytucji Kultury jest Powiatowa Biblioteka
Publiczna w Legionowie, która
włączyła się w po raz drugi organizowaną, ogólnopolską akcję Noc Bibliotek. Inicjatywa ma na celu popularyzację czytelnictwa, przekonywanie,
że obcowanie z książkami nie boli,
a wręcz przeciwnie – niesie wiele korzyści i przyjemności.
„Wolno czytać” – hasło II Nocy Bibliotek powiatowi bibliotekarze rzucili

w kontekst kultowej powieści George’a Orwella „Folwark zwierzęcy”. Ponadczasowe dzieło doskonale nadaje
się do czytania we fragmentach, co zostało skrzętnie wykorzystane. Każdy,
kto 4 czerwca odwiedził Powiatową Instytucję Kultury, mógł sięgnąć do powieści Orwella, pośmiać się z jego żywiołowego, acz inteligentnego humoru,
ale również zadumać się nad kondycją
współczesnych społeczeństw. Bo być
może to, co nazywamy postępem, wcale

ludzkości nie posuwa do przodu. Z czytelnictwem nie jest tak źle, jakby się
mogło wydawać – powiedział podczas
imprezy członek zarządu Powiatu Michał Kobrzyński – jednak nasza aktywność przenosi się do internetu. I tutaj
już czytamy dużo, nie tylko maili i postów na portalach społecznościowych,
ale również na przykład e-booków.
Podczas Nocy Bibliotek nie ograniczamy się tylko do czytelnictwa; adorowane jest wszystko, co związane jest

Tomasz Talarski

radny Rady Powiatu Legionowskiego,
dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Legionowie
Noc Bibliotek to wspaniała okazja do tego, aby zaprosić mieszkańców na
niesamowite, bo nocne spotkanie. Spotkanie nie tylko z literaturą. Dla nas
bibliotekarzy to chwile wyjątkowe. Mamy bowiem niepowtarzalną okazję do
tego, aby spędzić z naszymi czytelnikami trochę więcej czasu niż zwykle.
Dzięki temu możemy ich lepiej poznać, a przez to jeszcze trafniej spełniać ich
oczekiwania. Mamy szczęście, że mieszkamy w powiecie, w którym lokalne
władze mocno wspierają kulturę. Dlatego możemy takie imprezy organizować.

Dobre kino

Podziękowanie

Projekcja filmu „Moje córki krowy” oraz spotkanie z odtwórczynią jednej z głównych ról Gabrielą Muskałą znalazły
się w programie czerwcowej odsłony cyklu „Kino Otwarte”.
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czerwca Powiatowa Instytucja
Kultury tradycyjnie zaprosiła widzów do sali widowiskowej legionowskiego ratusza na wieczór
z dobrym filmem i wyjątkowym gościem. Tym razem licznie zgromadzeni miłośnicy kina mieli okazję obejrzeć
„Moje córki krowy”.
Film jest poruszającą opowieścią
o relacjach rodzinnych i nieuniknionej konfrontacji ze śmiercią. Chwilami

Kiedy zdjęcia do filmu dobiegają końca, aktor przez jakiś czas odczuwa pustkę,
bo już nie jest odgrywaną postacią, a jeszcze nie jest sobą. – powiedziała
Gabriela Muskała w trakcie spotkania po projekcji

zabawny, chwilami wzruszający. Jego
bohaterkami są dwie siostry, które próbują na nowo ułożyć wzajemne relacje
w obliczu śmiertelnej choroby matki.
– Moim marzeniem było takie skonstruowanie filmu, żeby widz na zmianę śmiał się i płakał, ale żeby wyszedł
z kina zbudowany, a nie podłamany
– powiedziała w jednym z wywiadów
reż. Kinga Dębska.
Bez wątpienia do mocnych stron produkcji należy zaliczyć obsadę, na którą składa się czołówka polskich aktorów (poza Gabrielą Muskałą występują
Agata Kulesza, Marian Dziędziel oraz
Marcin Dorociński). Na uwagę zasługują także montaż i ścieżka dźwiękowa.
W trakcie wystąpienia, które miało miejsce po projekcji, Gabriela Muskała opowiedziała o kulisach powstania obrazu, pracy na planie oraz o tym,
jak dużym wyzwaniem aktorskim było
dla niej zbudowanie odgrywanej postaci. Podkreśliła, że kategoria tragikomedii, do której niewątpliwie należy zaliczyć „Moje córki krowy”, jest jej bliska,
dobrze się w niej odnajduje, a co najważniejsze dzięki niej aktor ma szansę
wznieść się na wyżyny swojego warsztatu i zmierzyć z całą gamą emocji.
„Moje córki krowy” to jedna z najgłośniejszych ubiegłorocznych produkcji.

Film został entuzjastycznie przyjęty
przez widzów oraz doceniony przez krytyków. Obraz nagrodzono aż w sześciu
kategoriach na gali Polskich Nagród Filmowych Orły 2016, a na Festiwalu Filmowym w Gdyni w 2015 r. tryumfował
trzykrotnie.
Gabriela Muskała (ur. 1969 r.) –
aktorka teatralna i filmowa. Absolwentka łódzkiej PWSFTiT. W latach
1993–1997 występowała w Teatrze Powszechnym w Łodzi i gościnnie w Teatrze Kwadrat w Warszawie. Od 1997
r. związana jest z łódzkim Teatrem im. S.
Jaracza, a od 2005 r. również z warszawskim Teatrem Dramatycznym. Współpracuje z teatrami stołecznymi: Narodowym i Och-Teatrem. Ma na swoim
koncie ponad trzydzieści ról filmowych
i serialowych. Widzowie pamiętają ją m.
in. z filmów „Być jak Kazimierz Deyna”
oraz „Wymyk”. O talencie aktorki świadczą liczne nagrody i wyróżnienia zdobyte na najważniejszych festiwalach i konkursach w Polsce.
„Kino Otwarte” to inicjatywa organizowana przez Powiatową Instytucję
Kultury pod patronatem Starosty Legionowskiego oraz Prezydenta Miasta
Legionowo. Kolejne odsłony cyklu już
po wakacjach. Serdecznie zapraszamy.
KB

W

ierszy napisałem dużo.
Chciałem wydać książkę. Z powodu małego zysku wszyscy wydawcy odmówili.
Uformowałem mały rodzinny tomik, którego pragnąłem wydać.
Pomocy udzieliły dwie szlachetne Panie z Miejskiego Ośrodka
Kultury w Legionowie: Pani Kierownik Barbara Retmaniak i Pani
Łucja Tulin. Wymienione Panie
uszanowały moje lata, wartość
wierszy. Poświęciły swój prywatny czas, nadały moim wierszom
współczesną szatę graficzną.
Za uratowanie poezji, kultury
polskiej bardzo dziękuję.
HENRYK MAKSYMOWICZ
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Nowe boiska do „plażówki”

Uczniowski Klub Sportowy Dębina po raz pierwszy zorganizował Festiwal Piłki Siatkowej w Gminie Nieporęt.
Impreza odbyła się 4 czerwca br.

Dariusz Pieśniak,
trener Dębiny Nieporęt

Ogromne podziękowania kieruję w stronę pana Sławomira Macieja Mazura wójta gminy Nieporęt oraz Rady Gminy za budowę 3 boisk do piłki
siatkowej plażowej, które w znacznym stopniu wzbogacają ofertę zajęć
z wychowania fizycznego oraz dają nowe możliwości aktywnego spędzania wolnego czasu wszystkim mieszkańcom gminy Nieporęt.

Z

Otwarcie boiska do siatkówki plażowej. Pierwszy z prawej – starosta Robert Wróbel, pierwszy z lewej – wójt Maciej Mazur

Ograniczenia nie istnieją

magania na hali sportowej: w kategorii młodziczka oraz minisiatkówka dziewcząt (rozgrywana w Szkole
Podstawowej w Józefowie), a także plażowa piłka siatkowa dziewcząt i chłopców
poprzedziło uroczyste otwarcie 3 boisk „plażówki” na terenie Gimnazjum
w Stanisławowie Pierwszym. Uroczystego otwarcia dokonali: starosta legionowski Robert Wróbel, wójt gminy Nieporęt
Maciej Sławomir Mazur, oraz ks. Tomasz
Osiadacz proboszcz parafii NMP Wspomożycielki Wiernych w Stanisławowie
Pierwszym. Gimnazjum w Stanisławowie Pierwszym jest pierwszą placówką
oświatową na terenie powiatu legionowskiego posiadającą ofertę dla młodzieży
– boiska do siatkówki plażowej.

Fundacja AMP Active pomaga osobom po amputacji rozwijać dalej swoje sportowe hobby. Jednym z zawodników jest
uczeń legionowskiego liceum.

T

łum Fundacja AMP Active założona przez Patrycję Plewkę
w 2014 pomaga ludziom po amputacji spełniać swoje sportowe marzenia. W ofercie znajdziemy zajęcia taneczne, wioślarstwo i drużynę piłkarzy
po amputacjach Lampart Warszawa.
–Staramy się jako fundacja, każdemu

kto się do nas zgłosi zapewnić jakąś formę aktywności, która by go zadowalała – zachęca Mateusz Szczepaniak, trener drużyny.
Jednym z zawodników drużyny amp
futbolowej jest Mateusz Żebrowski,
uczeń II klasy Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Legionowie.

Chłopak urodził się z jednostronnym
niewykształceniem kończyny, pomimo
tego nie rezygnuje z marzeń i aktywności fizycznej.
Przede wszystkim czuję się zdecydowanie lepiej, bo po pierwsze to jest forma
rehabilitacji, w szczególności że przez
większość czasu prowadziłem siedzący
tryb życia. Po drugie traktuje to też jako
takie przełamywanie barier. Żyję tak jak
większość ludzi, która jest pełnosprawna.
Dodatkowo drużyna daje mi duże wsparcie psychiczne. Nie istnieją między nami
żadne bariery wiekowe, każdy śmieje się
z każdego, opowiada żarty, nikt nie jest
lepszy – nikt nie jest gorszy. Na dobrą
sprawę atmosfera jest najlepsza jaka mogłaby być. Powiedziałbym nawet rodzinna.- opowiada Mateusz. – Panią Patrycję
Plewkę poznałem pod koniec grudnia
i umówiliśmy się na spotkanie, którego
celem było omówienie szczegółów zbiórki pieniędzy dla mnie na stopę sportową
do protezy. Pani Patrycja wtedy zaproponowała mi dołączenie do drużyny Lampart Warszawa i tak sobie pomyślałem,
że czemu nie, kiedyś już miałem okazję
uczestniczyć w treningu, ale nie jako zawodnik. Chciałem grać, więc poszedłem
na trening, poznałem chłopaków i nie żałuję swojej decyzji.

Największym do tej pory osiągnięciem Lampartów jest wygrana pierwszego turnieju ligowego w AMP futbolu, w którym grały drużyny z Krakowa,
Szczecina, Bielsko białej oraz Góry pod
Płockiem. Drużyna uczestniczy również w meczach charytatywnych oraz
sparingach.
Grupa spotyka się dwa razy w tygodniu i ćwiczy po dwie godziny pod
nadzorem trzech trenerów. Wszystkie
ćwiczenia są w pewnym stopniu modyfikowane specjalnie dla zawodników, jednakże większość z nich jest taka sama
jak dla pełnosprawnych piłkarzy. Oficjalnie drużyna liczy dwunastu uczestników, ale rekrutacja trwa cały rok. Zapraszamy wszystkie chętne osoby na
trening. „Rekrutacja wygląda tak, że
nie odmawiamy nikomu. Każdy kto jest
chętny po jednostronnej amputacji lub
z jednostronnym nie wykształceniem
kończyny, jeżeli chce grać na poziomie takim jak my tutaj ligowym – zapewniamy to. Jeżeli chce rekreacyjnie –
też nie ma problemu.” – zachęca trener
Mateusz Szczepaniak. Więcej informacji o drużynie i całej fundacji AMP Active na stronie www.ampactive.pl
IZABELA DĄBROWSKA
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Jednocześnie Rada Rodziców, wspólnie
z gronem pedagogicznym, przygotowała
dla mieszkańców gminy Nieporęt festyn
„GimnazjaliściDzieciom”: występy wokalno–instrumentalne oraz taneczne, liczne konkursy i atrakcje dla dzieci, pokazy
sprzętu strażackiego oraz WOPR. Równolegle na boisku szkolnym rozegrano turniej piłki nożnej dla gimnazjalistów. Strategicznym sponsorem naszego festiwalu
był Operator Gazociągów Przesyłowych
GAZ-SYSTEM S.A., który w gminie Nieporęt prowadzi ważne inwestycje gazowe. Za wsparcie serdecznie dziękujemy.
DARIUSZ PIEŚNIAK/MK

Dziewczęta
pod siatką
Do Legionowa przyjechało 48
drużyn, aby walczyć o medale
w turnieju minisiatkówki
dziewcząt.

T

łum W III Ogólnopolskim
Turnieju Minisiatkówki
Dziewcząt, który odbył się
w dniach 16-17 kwietnia br., w
hali sportowej Arena w Legionowie zagrało 48 drużyn z różnych
części Polski. Pierwszego dnia grały zawodniczki z 15 drużyn w kategorii „czwórki”. W drugim dniu
wystartowało 19 drużyn w kategorii „dwójek” i 14 – „trójek”. Nazwa „minisiatkówka” może sugerować, że gra w tej dyscyplinie nie
odbywa się całkiem na poważnie.
Nic bardziej mylnego – dziewczęta już na tym poziomie prezentują wielkie umiejętności, a walka toczy się o każdy punkt.
MK

Klub sportowy LTS „Legionovia” Legionowo dziękuje Operatorowi Gazociągów Przesyłowych
GAZ - SYSTEM S.A. za wsparcie
III Ogólnopolskiego Turnieju Minisiatkówki Dziewcząt.

