Celem spotkań jest podjęcie konkretnych
działań inwestycyjnych. Dla Wód Polskich
RZGW przebudowa wałów jest sprawą
istotną z punktu widzenia ochrony
przeciwpowodziowej.
Robert Chciuk
Dyrektor Regionalnego Zarządu
Gospodarki Wodnej w Warszawie
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Powiat aktywnie na rzecz wałów przeciwpowodziowych
W zeszłym roku pod znakiem zapytania stanęła planowana rozbudowa i remont wałów przeciwpowodziowych na odcinku Jabłonna – Nowy Dwór Mazowiecki.
Zarząd Powiatu podjął aktywne działania na rzecz realizacji tej inwestycji. Są już pierwsze ustalenia.

Spotkanie w Zarządzie Zlewni w Dębem w sprawie przebudowy prawobrzeżnego wału przeciwpowodziowego na Wiśle przyniosło pierwsze rozstrzygnięcia. Samorządy przekazały PGW Wody Polskie treść
listu intencyjnego, w którym deklarują chęć współpracy i wsparcia finansowego tej inwestycji

K

westia przebudowy wałów przeciwpowodziowych, dzięki zabiegom Powiatu Legionowskiego i zainteresowanych samorządów, nabiera rozpędu
i wchodzi w fazę działań formalnych.

Trudne początki

W lipcu ubiegłego roku Powiat Legionowski informował, że rozpoczęły się
przygotowania do rozbudowy oraz remontu wałów przeciwpowodziowych
Wisły na długości prawie 20 km, po stronie powiatów legionowskiego i nowodworskiego. W finasowanie przedsięwzięcia włączyło się wiele samorządów
– Województwo Mazowieckie, Powiat Legionowski, Powiat Nowodworski, miasto Legionowo, miasto Nowy Dwór Mazowiecki, gminy Jabłonna i Wieliszew, które
w swoich budżetach zabezpieczyły środki na ten cel. W czerwcu 2017 r. podpisano stosowne porozumienie, aneksowane we wrześniu 2017 r., na mocy którego
jego strony zobowiązały się do przekazania środków w formie dotacji celowej
z przeznaczeniem na sfinansowanie
wykonania kompleksowej dokumentacji projektowej inwestycji. Jednostką odpowiedzialną za przygotowanie zadania
w imieniu Województwa Mazowieckiego odpowiedzialny miał być Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
w Warszawie (WZMiUW). Zgodnie z zapisami, przedmiot porozumienia miał zostać zrealizowany do 29 grudnia 2017 r.
Pod koniec grudnia ub. r. WZMiUW poinformował sygnatariuszy porozumienia, że wykonawca dokumentacji projektowej nie wywiązał się z umowy i zwrócił

im przekazane na ten cel środki. Dodatkowo 1 stycznia 2018 r. weszła w życie nowa ustawa Prawo wodne, na mocy której
WZMiUW przestał istnieć, a w jego miejsce powstała zupełnie nowa jednostka
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody
Polskie. Od tego momentu kwestia przebudowy wałów przeciwpowodziowych
utknęła w martwym punkcie.

Drugie podejście

Mając na uwadze konieczność realizacji tej inwestycji oraz jej znaczenie dla
bezpieczeństwa mieszkańców, zarząd
Powiatu zorganizował spotkanie z udziałem wszystkich zainteresowanych stron,
inicjujące powrót do prac przygotowawczych, związanych z przebudową wału
przeciwpowodziowego. 7 lutego br. do
siedziby legionowskiego starostwa przybyli przedstawiciele miasta Legionowo,
gmin Jabłonna i Wieliszew, powiatu nowodworskiego, miasta Nowy Dwór Mazowiecki, Urzędu Marszałkowskiego, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie, w tym Zarządu Zlewni w Warszawie i Dębem oraz Regionalnej Dyrekcji
Ochrony Środowiska. Powiat Legionowski reprezentował starosta Robert Wróbel
wraz z całym zarządem.
Rozmowy zdominowała kwestia możliwości wykorzystana już przygotowanej
dokumentacji projektowej oraz konieczność uzupełnienia jej o brakujący raport
oceny oddziaływania na środowisko. Strona samorządowa wyraziła chęć współfinansowania wykonania raportu, a także
wolę współpracy i partycypowania w pozostałych kosztach inwestycji. - Całkowity

koszt inwestycji szacowany jest na około 90 mln zł. Trzeba jak najszybciej rozpocząć działania, aby zabezpieczyć środki w budżecie państwa na realizację tego
dużego przedsięwzięcia – mówił po spotkaniu starosta Robert Wróbel.
Kolejne spotkanie zarządu Powiatu
z przedstawicielami Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie odbyło się 19 lutego br. w siedzibie starostwa.
Gości reprezentowali dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Robert Chciuk, dyrektor Zarządu
Zlewni w Dębem Longin Jankowski i zastępca dyrektora Zarządu Zlewni w Dębem Jacek Drozdowski. Dyrektor Robert
Chciuk poinformował, że dokonano analizy dotychczas wykonanej dokumentacji projektowej i nie ma możliwości, aby
móc z niej skorzystać, ponieważ jest niekompletna, a sam wykonawca stwierdził,
że nie jest w stanie jej dokończyć. Oznacza to, że prace nad dokumentacją projektową oraz zdobywaniem wszystkich
niezbędnych pozwoleń należy rozpocząć
od nowa.
Dokładnie tydzień później (26 lutego br.) w siedzibie Zarządu Zlewni w Dębem zorganizowano kolejne spotkanie
z udziałem przedstawicieli samorządów:
Powiatu Legionowskiego, miasta Legionowo, gmin Jabłonna i Wieliszew, Powiatu Nowodworskiego, miasta Nowy Dwór
Mazowiecki oraz przedstawicieli Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej
w Warszawie, Zarządu Zlewni w Warszawie i Zarządu Zlewni w Dębem. W efekcie
ustalono, że Państwowe Gospodarstwo

Wodne Wody Polskie podpisze z samorządami porozumienie dotyczące wspólnego finansowania wykonania dokumentacji projektowej. Porozumienie zostanie
podpisane po zaakceptowaniu jego treści przez rady poszczególnych samorządów. Wcześniej wszystkie zainteresowane strony podpiszą list intencyjny w tej
sprawie.

Na dobrej drodze

Podczas ostatniego spotkania w Zarządzie Zlewni w Dębem samorządy przekazały PGW Wody Polskie do zaakceptowania treść listu intencyjnego, w którym
wyrażają chęć współpracy i współfinansowania inwestycji. Kolejnym krokiem
będzie podpisanie tego listu, co najprawdopodobniej nastąpi podczas następnego spotkania, być może jeszcze w marcu br. Jednocześnie PGW Wody Polskie
przygotowują się do zlecenia wykonania
nowej dokumentacji projektowej wraz

z raportem oceny oddziaływania na środowisko. Jej koszt to około 700 tys. zł. –
W najbliższym czasie zostanie podpisany
list intencyjny oraz porozumienie pomiędzy Wodami Polskimi i poszczególnymi
samorządami. W następnym etapie, po
określeniu zasad finansowania, przewidywane jest przystąpienie do prac budowlanych – mówił po spotkaniu Robert
Chciuk, Dyrektor RZGW w Warszawie.
Dążenie samorządów do przebudowy
wałów przeciwpowodziowych jest jak najbardziej uzasadnione. Z opracowań wynika, że gdyby istniejący wał został przerwany, zagrożonych byłoby nawet 65 tys.
mieszkańców. Stąd tak intensywne zabiegi Powiatu Legionowskiego i pozostałych
samorządów, aby jak najszybciej przystąpić do realizacji tej inwestycji.
KALINA BABECKA

Robert Wróbel
starosta legionowski

Przebudowa prawobrzeżnego wału przeciwpowodziowego na Wiśle to najważniejsza inwestycja dotycząca bezpieczeństwa mieszkańców. Aktywnie o nią zabiegamy, dzięki czemu ponownie wchodzi w fazę realizacji. Jesteśmy po serii
spotkań z Przedstawicielami Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, które odpowiada za wykonanie tej inwestycji. W najbliższym czasie dojdzie do podpisania listu intencyjnego, w którym Powiat Legionowski i pozostałe samorządy deklarują chęć współpracy i współfinansowania przedsięwzięcia.
Mamy nadzieję na jak najszybsze zakończenie niezbędnych formalności i rozpoczęcie budowy.
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Monitorujemy jakość powietrza
Powiat Legionowski zakupił dwadzieścia pięć czujników
jakości powietrza, które zostaną zainstalowane na terenie
wszystkich gmin powiatu. Pierwsze urządzenia trafiły już
do Jabłonny. Każde z nich kosztuje blisko 2 tys. zł.

W

okresie grzewczym niemal nie
ma tygodnia, żeby Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie nie wydał ostrzeżenia o złej jakości powietrza na naszym terenie. Za
ten stan głównie odpowiada tzw. „niska emisja”, czyli emisja pyłów PM2,5

i PM10 oraz szkodliwych gazów na wysokości do 40 m. Zanieczyszczenia te pochodzą z domowych pieców grzewczych
oraz z transportu spalinowego. Gospodarstwa domowe ogrzewane są starymi
piecami, które nie spełniają norm emisyjnych. Często pali się w nich materiały
do tego nieprzystosowane (śmieci, odpady) lub bardzo słabej jakości węgiel (a dokładniej muł i miał węglowy, w innych
krajach traktowane jako odpad przy produkcji węgla). Jak podaje Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) aż 33 z 50 miast,
które znajdują się w krajach Unii Europejskiej i posiadają największe stężenie
pyłu PM2,5 to miasta polskie.

Pomiary czujników można
monitorować za pomocą aplikacji
mobilnej
Montaż czujników jakości powietrza na terenie powiatu pozwoli zaplanować codzienną aktywność w zależności
od warunków panujących na zewnątrz, a tym samym zadbać o zdrowie. Jako pierwsza urządzenia otrzymała gmina
Jabłonna. Osobiście wójtowi Jarosławowi Chodorskiemu (z lewej) przekazali je starosta Robert Wróbel (w środku)
i członek zarządu Grzegorz Kubalski (z prawej)

Konrad Michalski
wicestarosta legionowski

Walka ze smogiem i zanieczyszczeniem powietrza jest trudna. Pomimo nieustannych wysiłków i rosnących nakładów, problem nadal występuje w całym kraju. Także na naszym terenie, zwłaszcza w okresie zimowym, jakość
powietrza pozostawia wiele do życzenia. W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo
mieszkańców zakupiliśmy czujniki, które zainstalowane zostaną we wszystkich gminach powiatu, aby na bieżąco dokonywać pomiarów i informować o stanie powietrza.

System Airly jest w pełni zintegrowany – od urządzeń do oprogramowania.
Poprzez sensory Airly możliwe jest zbieranie, przetwarzanie i interpretowanie
danych w czasie rzeczywistym. W oparciu o te dane na mapie online oznaczane
są m.in. informacje o jakości powietrza.
Sensory Airly mierzą poziom stężenia

Większe dodatki dla nauczycieli

KALINA BABECKA

Fot. Freepik.com

Ruszyła kwalifikacja do czynnej służby wojskowej. Siedzibą Powiatowej Komisji Lekarskiej jest
Starostwo Powiatowe w Legionowie – budynek A.

Zmiana uchwały w sprawie dodatków do wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli
powoduje zwiększenie wydatków na wynagrodzenia (bez tzw. pochodnych)
w wysokości ok. 296 tys. zł rocznie

O

smogu. W przypadku, gdy normy pyłów
zostają przekroczone, zaleca się unikać długotrwałego przebywania na dworze i ograniczyć duży wysiłek fizyczny na otwartej
przestrzeni. Ponadto osoby chore powinny
zaopatrzyć się we właściwe medykamenty
i stosować się do zaleceń lekarzy.

Trwa kwalifikacja wojskowa

Na lutowej sesji powiatowi radni przyjęli zmiany do uchwały
w sprawie dodatków do wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli.
Dzięki temu środki przeznaczane na ten cel wzrosną o blisko
296 tys. zł w skali roku.

statnie lata to dla szkolnictwa czas
wielu zmian. Reforma systemu
oświaty i wymagania z nią związane oraz zmiany programowe wygenerowały wiele nowych trudności. Zwiększyła
się tym samym odpowiedzialność nauczycieli za zapewnienie odpowiedniej jakości kształcenia. Dlatego zarząd Powiatu
podjął decyzję o konieczności kształtowania na wyższym niż dotychczas poziomie
ostatecznych wysokości dodatków motywacyjnych kadry kierowniczej i nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez
Powiat Legionowski.

pyłów zawieszonych PM2,5 oraz PM10,
temperaturę powietrza, ciśnienie atmosferyczne oraz wilgotność powietrza.
System informuje na bieżąco o poziomie
zanieczyszczenia oraz o tym, kiedy można bezpiecznie przebywać na zewnątrz.
Pozwala to tak zaplanować aktywność,
aby nie narażać się na szkodliwe działanie

Podwyżki dotyczą głównie comiesięcznych maksymalnych dodatków motywacyjnych. W przypadku dyrektorów szkół
o 1500 zł, dla wicedyrektorów o 300 zł
oraz dla nauczycieli o 200 zł. Uchwała
przewiduje również zwiększenie dodatków dla wychowawców zarówno w szkołach, jak i przedszkolu.
Dokument został już zaakceptowany przez regionalne przedstawicielstwa
Związku Nauczycielstwa Polskiego
i NSZZ „Solidarność” oraz jednogłośnie
przyjęty przez powiatowych radnych.
OPRAC. AMZ

Kwalifikacja odbywa się w dniach od
25 lutego do 25 marca br. Obowiązkowo
stawić się na niej powinni:
• mężczyźni urodzeni w 2000 roku;
• mężczyźni urodzeni w latach 1995 –
1999, którzy nie posiadają określonej
kategorii zdolności do czynnej służby
wojskowej;
• osoby urodzone w latach 1998 – 1999,
które:
– zostały uznane przez powiatowe
komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa
przed zakończeniem kwalifikacji
wojskowej;
– zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan
zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia
21 listopada 1967 r. o powszechnym
obowiązku obrony Rzeczypospolitej
Polskiej, wniosek o zmianę kategorii
zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;
• kobiety urodzone w latach 1995 –
2000 posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej
oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które
w roku szkolnym lub akademickim
2018/2019 kończą naukę w szkołach

W budynku starostwa trwają prace Powiatowej Komisji Lekarskiej

lub uczelniach medycznych i wete- • osoby, które ukończyły 18 lat i zgłorynaryjnych oraz na kierunkach
siły się ochotniczo do kwalifikacji
psychologicznych, albo będące stuwojskowej do końca roku kalendadentkami lub absolwentkami tych
rzowego, w którym kończą 24 lata,
szkół lub kierunków.
jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.
KB
Kwalifikacja wojskowa odbywa się oddzielnie dla każdej z gmin oraz dla kobiet:
• LEGIONOWO 25.02.2019 r. – 06.03.2019 r.
• JABŁONNA 07.03.2019 r. – 12.03.2019 r.
• NIEPORĘT 13.03.2019 r. – 15.03.2019 r.
• SEROCK 18.03.2019 r. – 19.03.2019 r.
• WIELISZEW 20.03.2019 r. – 21.03.2019 r.
• KOBIETY 22.03.2019 r.
Stosowne wezwania wystawione zostały przez urzędy gmin. Pisma zawierają listę niezbędnych dokumentów, które należy ze sobą zabrać i okazać wojskowemu
komendantowi uzupełnień w trakcie badania.

inwestycje/ogłoszenia
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DK 61 dalej i szerzej
13 lutego br. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformowała o podpisaniu umowy na opracowanie elementów koncepcji
programowej w zakresie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej dla rozbudowy DK 61 na odcinku od granic Legionowa do ronda w Zegrzu
Południowym.

Robert Wróbel
starosta legionowski

Droga krajowa nr 61 jest główną arterią wyprowadzającą ruch z Warszawy
w kierunku Mazur. Jest to także trasa, którą codziennie pokonują nasi mieszkańcy mierząc się z korkami. Dlatego też aktywnie zabiegaliśmy o rozpoczęcie
kolejnego etapu prac, w wyniku których droga zostanie poszerzona na odcinku
od wiaduktu w Legionowie aż do Zegrza Południowego. Nasze starania przyniosły efekty. Od jesieni ubiegłego roku trwają prace od wiaduktu do ul. Wolskiej,
a dziś już wiemy, że poszerzony zostanie także odcinek od granic Legionowa do
ronda w Zegrzu Południowym. Na bieżąco monitorujemy przebieg prac związanych z tą niezwykle ważną inwestycją.

O

Decyzja dotycząca kolejnego etapu przebudowy drogi na odcinku od granic Legionowa do ronda w Zegrzu Południowym już
zapadła. Trwa przygotowywanie niezbędnej dokumentacji. Prace ruszą w 2022 r. i potrwają dwa lata

Do siedmiu razy sztuka
Powiat Legionowski chce wydłużyć lewoskręt z ulicy Jana
III Sobieskiego w ulicę Warszawską w Legionowie. Zadanie
planowane było na rok 2018, ale ogłaszane w ubiegłym roku
przetargi nie zostały rozstrzygnięte. W najbliższym czasie,
po raz siódmy, Powiat podejmie próbę wyłonienia wykonawcy
tej inwestycji.

W

ybudowane kilka lat temu przez
Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad skrzyżowanie ul. Sobieskiego z ul. Warszawską
nie wpisało się w potrzeby i oczekiwania zmotoryzowanych. Natężenie ruchu sprawia, że jego przepustowość nie
jest tak duża, jak chcieliby tego kierowcy. Zwłaszcza w czasie komunikacyjnych szczytów samochody skręcające
w lewo, które nie zmieściły się na swoim pasie, oczekując na zielone światło,
blokują przejazd autom skręcającym
w prawo. Wydłużenie pasa do skrętu w lewo, do wysokości ul. Norwida,

Sylwester
Sokolnicki

d jesieni ubiegłego roku, w formule „zaprojektuj i zbuduj”, firma
SKANSKA S.A. prowadzi prace od
wiaduktu w Legionowie do skrzyżowania z ul. Wolską w Michałowie-Reginowie, a efekty tych działań są już coraz
bardziej widoczne. Na blisko dwukilometrowym odcinku powstaje dwupasmowa
droga wraz z przynależną infrastrukturą techniczną oraz urządzeniami bezpieczeństwa ruchu. Całkowity koszt tego etapu inwestycji to ponad 45 mln zł.
Zakończenie prac na poszerzeniu
DK61 do wysokości ul. Wolskiej oznaczałoby, że „wąskie gardło”, powstające w wyniku zwężenia jezdni z dwóch
do jednej nitki, nie zniknie, a jedynie
przesunie się spod wiaduktu do granic
miasta. Na szczęście tak się nie stanie.
Podpisana w połowie lutego br. umowa
oznacza, że od dawna zapowiadane działania nabierają realnych kształtów i po
ich zrealizowaniu kierowcy będą mogli
liczyć na komfortowy przejazd aż do ronda w Zegrzu Południowym.
Wartość zadania, polegającego na
opracowaniu koncepcji tej rozbudowy,

wynosi ponad 350 tys. zł., a czas na jego
relację to siedem miesięcy od dnia podpisania umowy. Wybrany projektant do
końca września br. opracuje dokumentację geologiczno-inżynierską i hydrogeologiczną, a także uzyska wszystkie
niezbędne decyzje zatwierdzające opracowany projekt. Zgodnie z przyjętymi
założeniami ten 4,5 - kilometrowy odcinek ma mieć dwie jezdnie po dwa pasy ruchu. Aktualny harmonogram prac
związanych z realizacją inwestycji zakłada, że umowa z wybranym w przetargu wykonawcą zostanie podpisana
w przyszłym roku, a realizację robót zaplanowano na lata 2022-2024. Oznacza
to, że za pięć lat trasę z Warszawy do Serocka pokonać będzie można płynniej
i bezpieczniej z wykorzystaniem dwóch
dwupasmowych jezdni. Na stronie internetowej warszawskiej GDDKiA widnieje informacja, że szacunkowy łączny
koszt inwestycji, w tym koszty dokumentacji, wykupu gruntów i budowy, wyniesie około 145 mln zł.

członek zarządu Powiatu

ma za zadanie tę sytuację zmienić i poprawić płynność ruchu w tym miejscu.
Dodatkowo na wysokości skrzyżowania ulic Norwida i Sobieskiego ma powstać azyl na przejściu dla pieszych.
Sygnalizacja świetlna działająca przy
ul. Warszawskiej będzie funkcjonowała
w zaprogramowanym dotąd systemie.
Projekt wykonawczy tej inwestycji jest
gotowy, uzyskano również wszelkie pozwolenia umożliwiające rozpoczęcie robót budowlanych. Pozostaje tylko wyłonienie wykonawcy, co miejmy nadzieję,
nastąpi wkrótce.

Powiat Legionowski zaplanował rozbudowę lewoskrętu na skrzyżowaniu ulic Warszawskiej i Sobieskiego
jeszcze w ubiegłym roku. Przetarg
na realizację tej inwestycji ogłaszany był już sześciokrotnie, ale dotąd
nie udało się go rozstrzygnąć. Nie
zgłosił się żaden oferent. Sfinalizowanie tego przedsięwzięcia jest dla
nas bardzo istotne. Tego oczekują mieszkańcy. Mam nadzieję, że
siódmy przetarg, który planujemy
niebawem ogłosić, okaże się ostatnim i przebudowane skrzyżowanie
zacznie funkcjonować w tym roku.

AMZ

OGŁOSZENIE
Starostwo Powiatowe w Legionowie prowadzi:
BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH
Do depozytu Biura przyjmowawne i przechowywane są
rzeczy znalezione na terenie powiatu legionowskiego w tym
również pieniądze, papiery wartościowe, kosztowności,
przedmioty o wartości naukowej lub artystycznej.
Biuro nie przyjmuje rzeczy znalezionych, których
posiadanie wymaga pozwolenia (np. broń, amunicja, materiały
wybuchowe) ani dowodów osobistych i paszportów.
Niezwłocznie oddaje je najbliższej jednostce organizacyjnej
Policji, a jeżeli oddanie rzeczy wiązałoby się z zagrożeniem
życia lub zdrowia – zawiadamia o miejscu,
w którym rzecz się znajduje.
Warunkiem wydania depozytu osobie uprawnionej jest
złożenie jego szczegółowego opisu lub przedstawienie
dokumentów potwierdzających prawo własności.
Osoba zgłaszająca się po odbiór rzeczy składa pisemne
oświadczenie o zagubieniu rzeczy z podaniem daty i miejsca
utraty oraz opisem rzeczy lub przedkłada dokumenty
potwierdzające prawo własności. Depozyt w Biurze Rzeczy
Znalezionych jest bezpłatny. Wykaz rzeczy znajdujących się
w depozycie Biura jest dostępny na stronie
www.powiat-legionowski.pl.

Szczegółowe informacje można uzyskać
w Biurze Rzeczy Znalezionych w siedzibie Starostwa
Powiatowego w Legionowie przy
ul. W. Sikorskiego 11 lub pod numerem
tel. 22 764 04 71.
W tegorocznym budżecie Powiatu zabezpieczono środki przeznaczone na rozbudowę lewoskrętu na skrzyżowaniu ulic
Sobieskiego i Warszawskiej

AMZ
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VIII Dni Osób Niepełnosprawnych wystartowały
Rozpoczął się kolejny rok wydarzeń poświęconych twórczym spotkaniom, konkursom i przeglądom oraz sportowej rywalizacji, których bohaterami są
osoby niepełnosprawne, wspierane przez nauczycieli i najbliższych. 5 marca br. w sali widowiskowej legionowskiego ratusza zainaugurowano VIII Dni Osób
Niepełnosprawnych Miasta Legionowo i Powiatu Legionowskiego. Podczas uroczystości wręczono odznaczenia „Przyjaciel Niepełnosprawnych”.

W

legionowskim ratuszu zgromadzili się ci, którym bliska jest
działalność na rzecz środowiska
osób niepełnosprawnych – dzieci i młodzież, ich rodziny, pedagodzy oraz przyjaciele. Ponadto wśród gości znaleźli się
przedstawiciele władz samorządowych,
instytucji i organizacji pozarządowych. Założeniem wydarzeń, które będą odbywały się w trakcie Dni Osób Niepełnosprawnych jest zapobieganie wykluczeniu

społecznemu niepełnosprawnych. Ich
wyjście poza mury placówek oświatowych i opiekuńczych ma przyczyniać się
do wzajemnego poznania z mieszkańcami powiatu i tworzenia partnerskich relacji. Spotkania są także okazją do wymiany
doświadczeń i opinii dotyczących różnych
sposobów włączania osób niepełnosprawnych w główny nurt życia społecznego. To
także okazja, aby instytucje, stowarzyszenia i fundacje, działające na co dzień na

rzecz osób dotkniętych niepełnosprawnością, zaprezentowały swoją pracę na
zewnątrz. Po wstępie i inauguracyjnym
koncercie w wykonaniu Gośki Andrzejewskiej odbyły się występy zespołów i solistów w ramach Przeglądu Małych Form
Teatralnych i Muzycznych. Laureatów poznamy 21 marca br. podczas VIII Przeglądu Twórczości Osób Niepełnosprawnych
Miasta Legionowo i Powiatu Legionowskiego.

Podczas gali wręczono ordery „Przyjaciel Niepełnosprawnych”. W tym roku
wyróżniono trzy wspaniałe osoby, które aktywnie działają na rzecz niepełnosprawnych i potrzebujących. Laureatkami orderu zostały Barbara Mierzejewska
- dyrektor Żłobka Miejskiego „Motylkowy Świat” w Legionowie, Ewa Grzesznik – działaczka Koła Pomocy Dzieciom

Specjalnej Troski przy TPD w Legionowie
oraz Maria Brzózek – działaczka Towarzystwa Pomocy Dzieciom w Legionowie.
KALINA BABECKA

Jerzy Jastrzębski

współorganizator, prezes Fundacji ”Promień Słońca”
Jako organizatorzy Dni Osób Niepełnosprawnych dbamy nie tylko o dobrą rozrywkę, emocje związane z konkursami, rywalizację sportową, ale również występujemy w imieniu niepełnosprawnych mieszkańców o miejsca pracy dla nich
oraz mieszkania wspomagane, treningowe. Dni Osób Niepełnosprawnych to także konferencje naukowe dla osób zajmujących się osobami niepełnosprawnymi
oraz obchody Światowego Dnia Wiedzy o Zespole Downa. Ponadto zapraszamy
na stałe punkty obchodów – w kwietniu na wydarzenia związane z obchodami
Miesiąca Wiedzy o Autyzmie, w maju na plener malarski i paraolimpiadę, latem
na warsztaty muzealne, a jesienią zachęcamy do udziału w akcji integracyjnej
AAC – październik miesiącem niemówiących. Wszystkie wydarzenia odbywają
się pod hasłem: Każdy inny, wszyscy równi.

Małe przyjemności w „Kombatancie”
Organizatorzy Dni Osób Niepełnosprawnych Miasta Legionowo i Powiatu Legionowskiego już po raz szósty przyznali order
„Przyjaciela Niepełnosprawnych”. W tym roku uhonorowano trzy osoby. W imieniu Powiatu Legionowskiego odznaczenia
wręczał członek zarządu Artur Stankiewicz (drugi od lewej)

W Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” mieszka 86 osób. Aby nie
dopadła ich monotonia codzienności, kierownictwo placówki organizuje
szereg zajęć oraz imprez, dzięki którym pensjonariusze mają odrobię
rozrywki i mogą przyjemnie spędzić czas.

Seniorzy aktywni i zdrowi
Już po raz drugi, dzięki
wsparciu finansowemu Powiatu
Legionowskiego, Stowarzyszenie
Stanisławowska Inicjatywa
Sąsiedzka organizuje zajęcia
skierowane do dorosłych i seniorów
zainteresowanych zgłębieniem
wiedzy dotyczącej zdrowego
i aktywnego stylu życia pn.
„Aktywny Senior to zdrowy Senior”.

T

ematami przewodnimi proponowanych zajęć są zdrowy kręgosłup
oraz problematyka nietrzymania
moczu. Cykl obejmie 18 godzin zajęć fizycznych oraz 6 godzin zajęć z fizjoterapeutą. Projekt wystartował 12 lutego br.
i potrwa do 9 maja br. Jego adresatami
są zarówno seniorzy, jak i dorośli. Dzięki temu uczestnicy mają okazję do integracji przy wspólnej aktywności. Do
udziału w projekcie zgłosiły się jak dotąd tylko panie. Jest ich 14, ale lista wciąż
jest otwarta i można jeszcze dołączyć do
ćwiczących. Za nami pierwsze dwa tygodnie trwania kolejnej edycji zajęć prozdrowotnych „Aktywny Senior to zdrowy
Senior”. Zajęcia odbywają się we wtorki i czwartki w Filii GOK w Stanisławowie Drugim. - Do programu zaprosiliśmy seniorów. Zapraszamy szczególnie
Panów, by przekonali się o skuteczności
aktywności fizycznej i docenili jej zalety. Jak zwykle zajęciom towarzyszy duże
zaangażowanie ćwiczących, dzięki czemu już znacznie poprawiła się kondycja fizyczna i codzienne funkcjonowanie

uczestniczek – mówi Agata Kamińska
ze Stowarzyszenia Stanisławowska Inicjatywa Sąsiedzka.
Zajęcia rekreacyjno-sportowe oraz ruchowo-edukacyjne prowadzone są przez
profesjonalnych trenerów i fizjoterapeutów. Pod ich czujnym okiem panie poprawiają swoją koordynację ruchową oraz

siłę i wytrzymałość. Uczestniczki otrzymały materiały informacyjne i indywidualne zalecenia odnośnie praktykowania
właściwych dla siebie ćwiczeń w warunkach domowych.
AMZ

Teresa Wieczorek
uczestniczka zajęć

Miałam okazję i szansę uczestniczyć w spotkaniach, które były organizowane
w roku ubiegłym. Zajęcia były kapitalne, dlatego też wzięłam udział w kolejnej
edycji. Przychodzi nas tu dość liczne grono kobiet. W grupie łatwiej niż w domu
można zmotywować się do ćwiczeń. Z ochotą czekam na każde kolejne spotkanie ze wspaniałymi trenerami.

28 lutego br. w DPS „Kombatant” świętowano Tłusty Czwartek. Spotkanie
umilił koncert polsko-ukraińskiego zespołu wokalno-instrumentalnego
„Dwa kolory” z Nieporętu. Mieszkańcy mogli spotkać się przy tradycyjnym
pączku i posłuchać muzyki na żywo

D

użym zainteresowaniem cieszą
się, organizowane od niedawna w ramach terapii zajęciowej,
spotkania w kawiarence. W specjalnie
zaaranżowanym kąciku przypominającym wnętrze kafejki, mieszkańcy
mogą posiedzieć przy popołudniowej
kawie. Raz w miesiącu odbywają się
przyjęcia urodzinowo-imieninowe,
podczas których jubilaci i solenizanci z danego miesiąca świętują w towarzystwie współmieszkańców. Pensjonariusze odwiedzani są także przez
przedszkolaków i uczniów z legionowskich placówek, którzy przychodzą zaprezentować swoje wokalne lub
aktorskie umiejętności. – W naszym
domu realizujemy program „małych
przyjemności” dla mieszkańców, aby

każdego dnia zaskakiwało ich coś miłego – mówi Anna Kaczmarek, dyrektor DPS „Kombatant”. Nieocenieni są
również wolontariusze. Od lat mieszkańców odwiedza rikszarz Zdzisław
Wasilewski, który swoim pojazdem
wozi ich po okolicy rekreacyjnie, albo gdy trzeba coś załatwić na mieście.
Na zajęciach artystycznych mieszkańcy tworzą prace plastyczne. Efekty ich
twórczych działań prezentowane są
we wnętrzach placówki. Nierzadko
też wychodzą do szerszej publiczności w formie wystaw na terenie Legionowa, powiatu, a nawet jeszcze dalej.
AMZ

Wanda Wysokińska

mieszkanka DPS „Kombatant”
Dzisiejszy koncert był przepiękny, bardzo przyjemny występ. Wszystkie
organizowane tu uroczystości są bardzo dobrze przygotowane. Każda okazja jest dobra, aby świętować przy kawie i ciasteczku. To nas wszystko bardzo zbliża. Czas płynie przy rozmowach i wspomnieniach.
Ćwiczenia dostosowane są do możliwości uczestniczek. Oprócz solidnej porcji
ruchu panie otrzymują także dawkę zdrowego humoru
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Strażacy podsumowali rok 2018
Podczas lutowej sesji Rady Powiatu Legionowskiego Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie złożyła sprawozdanie za ubiegły rok
w zakresie bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej. Referował zastępca komendanta Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
st. bryg. mgr inż. Arkadiusz Pich, który właśnie przechodzi w stan spoczynku.

Z

raportu wynika, że w 2018 r. jednostki ochrony przeciwpożarowej uczestniczyły w 2 123 interwencjach, z których 2 090 odbyło się na terenie powiatu.
Powiatowa straż wzywana była do 511 pożarów. Zazwyczaj były to pożary małe. Na
szczęście w ubiegłym roku nie zdażył się
żaden pożar klasyfikowany jako duży. Odnotowano 1 344 zagrożenia miejscowe,
najczęściej związane z anomaliami pogodowymi oraz wypadkami komunikacyjnymi. Niestety pojawiały się również

wezwania niezasadne - tzw. fałszywych
alarmów było w roku ubiegłym aż 236.
KP PSP przeprowadziła na terenie powiatu
99 kontroli w 139 obiektach (budynkach
użyteczności publicznej, budynkach zbiorowego zamieszkania, budynkach wielorodzinnych i produkcyjno-magazynowych
oraz na terenach leśnych).
Działalność legionowskiej KP PSP to
także realizacja zdań edukacyjno-szkoleniowych. Z sali edukacyjno-szkoleniowej „Iskierka” skorzystało 1 265 osób.

st. bryg. mgr inż. Arkadiusz Pich
zastępca komendanta KP PSP w Legionowie

Na sesji przedstawiłem działalność operacyjną, kontrolną i rozpoznawczą KP PSP
w Legionowie. Wspomniałem także o akcjach społecznych, jakie Straż prowadzi na
terenie powiatu legionowskiego. Taką naszą perełką jest sala edukacyjna „Iskierka”, do której w roku ubiegłym zakupiliśmy mobilny symulator zagrożeń. Sala
ta odwiedzana jest przez dzieci zarówno z naszego powiatu, jak i z miejscowości
ościennych. Młodzi szkolą się, a potem swoją wiedzę przekazują dorosłym. W tym
roku KP PSP zamierza kontynuować działania w zakresie prewencji społecznej
i kontrolno-rozpoznawcze, utrzymać wysoki stopień gotowości operacyjnej oraz
wspierać jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego na terenie powiatu w pozyskiwaniu środków finansowych na wymianę pojazdów i modernizację sprzętu ratowniczego. Priorytetem jest dokończenie budowy nowej strażnicy, która powstaje w Legionowie.
Po ponad trzydziestu latach służby postanowiłem przejść na zaopatrzenie emerytalne. Za sześcioletnie pełnienie służby na terenie powiatu podziękowano mi
podczas sesji. Była to bardzo miła niespodzianka.

Starosta Robert Wróbel oraz przewodniczący Rady Powiatu Leszek Smuniewski złożyli podziękowania za ofiarną służbę
przechodzącemu w stan spoczynku zastępcy Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie
st. bryg. Arkadiuszowi Pichowi

Zrealizowano także kampanie społeczne,
pokazy i pikniki. Ponadto zorganizowano
trzydzieści ćwiczebnych ewakuacji szkół
podstawowych.
Podkreślono także zasługi ochotników
dla legionowskiej KP PSP. Na naszym terenie funkcjonuje 15 jednostek OSP, z których 11 należy do Krajowego Systemu
Ratowniczo-Gaśniczego. Swoją wiedzą
i odwagą służy blisko 400 osób.

Tytuł „Instytucja Odpowiedzialna Społecznie 2018” został przyznany
Powiatowemu Zespołowi Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie.

P

Choć przez lata borykała się z różnymi problemami, zwłaszcza lokalowymi, obecnie placówka przeżywa
czas rozwoju. Powiat Legionowski, jako organ prowadzący dla PZSiPS, jest
w trakcie inwestycji związanej z budową nowoczesnego Centrum Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka, którego szkoła będzie integralną
częścią. Nie bez znaczenia są także
środki unijne pozyskiwane przez
szkołę i środki wypracowane przez
fundację „Promień Słońca”. Dzięki
nim placówka posiada świetnie wyposażone przedszkole, sale i pracownie szkolne oraz salę gimnastyczną.
Oczywiście to wszystko nie miałoby
znaczenia, gdyby nie wszechstronnie
wykształceni pedagodzy, którzy ustawicznie podnoszą swoje kwalifikacje.

Dzięki temu są w stanie zaoferować
uczniom kompleksową edukację i terapię, pozwalającą rozwijać niezbędne umiejętności funkcjonalne u dzieci w przedszkolu i uczniów w szkole.
Prężna kadra realizuje wiele nowatorskich projektów, które dają poczucie sukcesu wychowankom i ich
rodzicom oraz stawiają szkołę w gronie najlepszych placówek tego typu
w kraju. Edukacja w szkole odbywa
się nie tylko poprzez zajęcia obowiązkowe, ale także poprzez różnego rodzaju działalność artystyczną, sportową, spotkania integracyjne oraz
wycieczki.

Ewa Lewicka jest dyrektorem
Powiatowego Zespołu Szkół
i Placówek Specjalnych
od 2013 roku

środki przeznaczone zostały m.in. na
naprawę pojazdów bojowych i sprzętu
pożarniczego, zakup specjalistycznego
sprzętu oraz na działalność edukacyjną.
Ponadto Powiat przekazał materiały do
usuwania rozlewisk substancji ropopochodnych na drogach oraz zapory przeciwpowodziowe o wartości 14 693,81 zł.
AMZ

Po szkołę na giełdę

Instytucja na medal
lacówka, która w ubiegłym roku obchodziła półwiecze istnienia, stwarza możliwości oraz
daje szanse niepełnosprawnym dzieciom i młodzieży na samodzielne życie. To nie tylko świetnie wyposażone
miejsce do nauki i terapii, które może poszczycić się doskonale wykwalifikowaną kadrą specjalistów i pedagogów. PZSiPS prowadzi także szeroko
zakrojoną działalność, która uwrażliwia lokalną społeczność na problemy
i potrzeby osób niepełnosprawnych.

Przez cały ubiegły rok strażacy podnosili swoje kompetencje i pozyskiwali
nowe umiejętności uczestnicząc w ćwiczeniach. Szkolili się zarówno strażacy z legionowskiej komendy, druhowie
z OSP oraz strażacy z Wojskowej Straży Pożarnej w Zegrzu. W ubiegłym roku wsparcie finansowe Powiatu Legionowskiego i samorządów gminnych dla
Straży wyniosło 225 tys. zł. Otrzymane

Konkurs „Odpowiedzialni Społecznie” już po raz drugi zorganizowany
został przez Starostwo Powiatowe i Powiatowe Centrum Integracji Społecznej w Legionowie.
OPRAC. KB

Ewa Lewicka

Dyrektor Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych
w Legionowie
Dzięki podejmowanym działaniom możemy kreować otaczającą nas rzeczywistość, wpływać na postrzeganie osób niepełnosprawnych w środowisku
lokalnym jako wartościowych członków społeczeństwa oraz oswajać z niepełnosprawnością. Wspieramy osoby niepełnosprawne w komunikowaniu
się z otoczeniem. Pokazujemy, że działania, osiągnięcia osób niepełnosprawnych nie mają ograniczeń ani w formie, ani w treści. Dzięki naszemu wsparciu osoby niepełnosprawne udowadniają wielokrotnie, że są w stanie przekroczyć granice swoich możliwości.

Uczniowie ostatnich klas gimnazjum i szkoły podstawowej mają
już coraz mniej czasu na wybór dalszej ścieżki edukacji. Z pomocą
w podjęciu właściwej decyzji przychodzi XIX Powiatowa Giełda Szkół
Ponadgimnazjalnych, która odbędzie się 27 marca br. w Powiatowym
Zespole Szkół Ogólnokształcących w Legionowie.

Uczestnicy będą mogli przekonać się, że szkoły ponadgimnazjalne z terenu
powiatu są nowoczesne, atrakcyjne oraz bezpieczne i z powodzeniem mogą
konkurować z placówkami warszawskimi

W

tym roku o miejsca w szkołach
średnich będą starały się dwa
roczniki kandydatów – absolwenci ostatniej klasy wygaszanych gimnazjów oraz absolwenci klas ósmych
szkół podstawowych. Kandydaci i ich rodzice odwiedzający giełdę będą mieli okazję zapoznać się z ofertą edukacyjną Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami
Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej
w Legionowie, II Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Legionowie, Liceum Ogólnokształcącego w Komornicy w Zespole
Szkół w Wieliszewie, Salezjańskiego Liceum Ogólnokształcącego im. św. Jana
Bosko w Legionowie, Powiatowego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jerzego Siwińskiego w Legionowie, Powiatowego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
im. Włodzimierza Wolskiego w Serocku,

Niepublicznego Liceum Językowego
Academy of the Future w Legionowie
oraz Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego Sapere Aude w Jabłonnie.
Wszystkie obecne na giełdzie placówki mają kandydatom wiele do zaoferowania i, w zależności od indywidualnych preferencji, są w stanie zapewnić edukację
ogólnokształcącą, techniczną lub zawodową na najwyższym poziomie oraz udział
w ciekawych projektach dodatkowych
i kursach specjalistycznych. Szkoły ponadgimnazjalne z terenu powiatu są nowoczesne, atrakcyjne i bezpieczne. Mogą
konkurować z placówkami warszawskimi pod względem poziomu kształcenia,
różnorodności kierunków, wyposażenia,
zajęć i aktywności pozalekcyjnych oraz
udziału w projektach zagranicznych.
Zapraszamy.
KB
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Kobiece świętowanie z PIK
Powszechnie wiadomo, że Dzień Kobiet trwa, jak sama nazwa wskazuje, przez jeden dzień i przypada 8 marca. Powiatowa Instytucja Kultury w Legionowie
w kalendarz patrzeć nie zamierza i postanowiła zaprosić panie do świętowania przez cały miesiąc. Na wszystkie wydarzenia wstęp jest bezpłatny.
Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku oraz Powiatowa Instytucja Kultury zapraszają na koncert z okazji Dnia
Kobiet, który odbędzie się w sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Kiełpińskiej. Panie będą świętować przy dźwiękach najpiękniejszych piosenek i duetów
miłosnych w wykonaniu śpiewaczki sopranowej Magdaleny Zakrzewskiej i barytona Wojciecha Bardowskiego. Po
koncercie odbędzie się spotkanie środowiskowe współorganizowane przez Powiat Legionowski i Gminę Serock.

Fot. Freepik.com

J

uż 9 marca, w ramach wydarzenia
pod hasłem „Kultura jest kobietą”
w Centrum Kultury i Czytelnictwa
w Serocku odbędą się o godz. 16.00 występ grupy teatralno-kabaretowej Moderato, a o 18.30 wykład Moniki Małkowskiej - krytyczki sztuki, projektantki
mody, dziennikarki i publicystki kulturalnej - „Dziesięć kobiet, które zmieniły świat, i jedna, która o nich opowie” o kobietach, które istotnie wpłynęły na
losy świata.
Z kolei 10 marca br. o godzinie 13.00
Stowarzyszenie Wspólnota Lokalna Powiatu Legionowskiego, Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie,

Ewa Listkowska

Dyrektor Powiatowej Instytucji Kultury w Legionowie
W tym roku chcemy w sposób szczególny uczcić święto kobiet proponując kilka
wydarzeń dedykowanych Paniom. W zeszłym roku obchodziliśmy setną rocznicę uzyskania praw wyborczych przez kobiety w Polsce. Od tamtej pory zmieniła
się rola i pozycja kobiet, więc tym bardziej powinniśmy je doceniać. Propozycje
PIK z okazji Dnia Kobiet są różnorodne, więc każda Pani znajdzie coś interesującego. Mam nadzieję, że przygotowana oferta spotka się z zainteresowaniem
i mieszkanki powiatu odpowiedzą na nasze zaproszenia.

Przekaż

Z okazji Dnia Kobiet Powiatowa Instytucja Kultury przygotowała z myślą o Paniach wiele atrakcji. Zachęcamy do udziału

Prawdziwa gratka czeka na miłośniczki jazzu. 13 marca br. o godzinie 18.00
Powiatowa Instytucja Kultury zaprasza
panie do sali widowiskowej legionowskiego ratusza na klimatyczny koncert
Lory Szafran z zespołem pt. „Kobiece
sekrety”. Muzycy zaprezentują utwory

A

by zgłosić beneficjenta 1%, prosimy o kontakt z Wydziałem
Spraw Społecznych Starostwa
Powiatowego w Legionowie, ul. Sikorskiego 11 (pokój 504), pod numerem
telefonu 22 7640 593 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej:
spoleczne@powiat-legionowski.pl.

o godzinie 19.00 zapraszamy do sali widowiskowej legionowskiego ratusza na
pokaz filmu „Dzień Kobiet” w reżyserii
Marii Sadowskiej.
Serdecznie zapraszamy!
KALINA BABECKA

Kacper ma 16 lat. Urodził się z zespołem Downa. Od urodzenia ma
wadę serca, wadę słuchu oraz zaćmę obu oczu. Dodatkowo ma
trudności z mówieniem, dlatego uczęszcza na zajęcia logopedyczne
oraz zajęcia z alternatywnych metod komunikacji AAC. Wymaga
również zajęć z reedukacji, rehabilitacji ruchowej i zajęć na basenie.
Zebrane pieniążki pozwolą na sfinansowanie tych zajęć oraz zakup zaopatrzenia
ortopedycznego. Dziękujemy za okazane wsparcie.
Stowarzyszenie Rodzin i Opiekunów osób z Zespołem Downa „Bardziej Kochani”
Nr KRS: 0000032355
Cel szczegółowy: Kacper Wlazło 243/2014

Wojtuś urodził się w 2016 roku jako zdrowe dziecko. Rozwijał się
prawidłowo aż do ukończenia 2,5 roku. Nagle zaczął utykać na lewą
nogę, nie mógł utrzymać równowagi. Po wielu badaniach okazało
się, że Wojtuś choruje na nieuleczalną chorobę genetyczną – zespół
Krabbego. Wojtuś to bardzo wesoły i kochany chłopczyk, ciekawy
świata i ludzi. Ze względu na postępującą chorobę wymaga stałej i specjalistycznej
rehabilitacji, aby móc jak najdłużej utrzymać sprawność fizyczną. Bardzo prosimy
ludzi wrażliwych o pomoc dla Wojtusia.
KRS 0000060517
Cel szczegółowy: 59/WT/ZK

Dominika urodziła się w 2012 roku z Zespołem Downa, wadą serca
i przewodu pokarmowego. Cały czas jest pod opieką specjalistów,
którzy dbają o jej prawidłowy rozwój, ale pomimo ich starań
Dominika nadal nie może się przełamać, żeby powiedzieć pierwsze
słowo. Dlatego prosimy o przekazanie 1% podatku na Fundację
Słoneczko. Wasza pomoc jest dla nas nieocenionym darem.
KRS 0000186434
Cel szczegółowy: 809/K Dominika Koperska

Staś przez skrajne wcześniactwo boryka się z mózgowym porażeniem dziecięcym, niedowidzeniem znacznego stopnia na jedno
oko i brakiem widzenia na drugie, jaskrą, padaczką, wodogłowiem
oraz opóźnieniem rozwoju. Nasz synek nie chodzi i nie mówi. Staś
wymaga codziennej intensywnej rehabilitacji i opieki ruchowej, neurologopedycznej, integracji sensorycznej, terapii widzenia, zajęć z tyflopedagogiem,
sprzętu rehabilitacyjnego, turnusów rehabilitacyjnych i leków. Jeśli ktoś z Was może
przekazać mu swój 1%, to bardzo o to prosimy.
Fundacja Dzieciom „ZDĄŻYĆ Z POMOCĄ”
KRS: 0000037904
Cel szczegółowy: 15493 Orłowski Stanisław

Kacper urodził się z CLVM – malformacją kapilarno-limfatyczno-żylną obydwu kończyn dolnych. Następstwem choroby jest
porażenie nerwu strzałkowego lewej stopy, głęboka neuropatia
aksonalna obustronna nóg, głęboka neuropatia prawej ręki. Nerwy
strzałkowy, piszczelowy, łydkowy, kulszowy obustronnie nie funkcjonują. Kacper zmaga się również z problemami endokrynologicznymi i urologicznymi. Choroba postępuje i syn wymaga nowych ortez, dalszej terapii, rehabilitacji
i sprzętu ortopedycznego do codziennego funkcjonowania.
KRS 0000037904

Zbliża się termin składania
zeznań podatkowych za 2018
rok. Tak, jak w latach ubiegłych
podatnicy mogą zdecydować,
komu przekażą 1% swojego
podatku. Zachęcamy do
wsparcia potrzebujących
mieszkańców powiatu.

z płyty „Sekrety życia według Leonarda
Cohena”. Wstęp wolny, ale obowiązują
wejściówki, które można odebrać w siedzibie PIK przy ul. Sowińskiego 15 w Legionowie.
Wisienką na torcie będzie marcowa
odsłona „Kina Otwartego”. 21 marca br.

Piotruś ma 6 lat. Jest wesołym i energicznym chłopcem. Uwielbia
wszystko co ma cztery koła. Choć wygląda tak jak inne dzieci,
jest chory na nieuleczalną chorobę – neurofibromatozę NF1, której
objawem jest m.in. glejak drogi wzrokowej. Ponadto w centralnym
układzie nerwowym ma tzw. guzy hamartona. Synek wymaga zajęć
terapeutycznych, terapii SI i rehabilitacji. Prosimy o pomoc dla Piotrusia.
KRS 0000382243
Cel szczegółowy: 2017 pomoc dla Piotrusia Dziedzica

Kacper Czech urodził się ze złożoną wadą serca. Ma tylko lewą komorę. Dzięki czterem operacjom żyje blisko 12 lat. Ale nadal to tylko pół serduszka, które potrzebuje stałej opieki lekarzy kardiologów,
neurologów, endokrynologów, co wiąże się z częstymi pobytami
w szpitalu, przyjmowaniem każdego dnia leków wspomagających
pracę serca i systematyczną rehabilitacją. Koszty leczenia są ogromne. Dzięki
Państwa wsparciu będzie można pokryć ich część i wesprzeć Kacpra w dążeniu
do normalnego życia.
KRS 0000266644
Cel szczegółowy: ZC 6342 Kacper Czech

Maja urodziła się zdrowa. Do piątego miesiąca życia rozwijała się
książkowo. W ciągu godziny straciliśmy z nią kontakt wzrokowy,
przestała robić postępy i uwsteczniła się. Obecnie ma 6 lat i z trudem sama siada, nie wstała jeszcze samodzielnie, a jej pierwszy
krok i słowa są naszym największym marzeniem.
Zwracamy się z prośbą o przekazanie 1% z podatku na rehabilitację naszej córki.
Fundacja „Złotowianka”
KRS 000308316
Cel szczegółowy: Darowizna na rzecz Maja Rybicka R/52

Igor ma 7 lat. Urodził się z hipoplazją prawej półkuli móżdżku i ma
stwierdzony autyzm.
Potrzebuje stałej rehabilitacji ze względu na opóźnienie psycho-ruchowe. Przekazując 1% podatku możesz wspomóc rehabilitację
i przyczynić się do lepszego rozwoju Igorka.
Nr KRS 0000037904
Cel szczegółowy: 23694 Igor Nasuta

Maja urodziła się 11.07.2014 r. Tuż po porodzie zdiagnozowano
u niej Zespół Downa, wadę słuchu, wadę serca oraz wadę wzroku.
Dzięki zebranej kwocie z 1% Maja może uczestniczyć w turnusach
rehabilitacyjnych i logopedycznych, które bardzo wspierają jej rozwój.
Fundacja „Zdążyć z Pomocą”
KRS: 0000037904
Cel szczegółowy: 31055 Artecka Maja
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Powidoki w Kinie Otwartym

Za nami pierwszy w tym roku pokaz w „Kinie Otwartym”. Tym razem Powiatowa Instytucja Kultury w Legionowie zaprosiła mieszkańców do obejrzenia
„Powidoków” Andrzeja Wajdy.

Po seansie o filmie „Powidoki” rozmawiały współpracująca przy produkcji dr Iwona Luba (z lewej) i dziennikarka
filmowa Magdalena Felis

K

olejny seans w „Kinie Otwartym”
i kolejny świetny wybór. W lutym
mieszkańcy mieli okazję obejrzeć
obraz wyjątkowy pod wieloma względami. ”Powidoki” to ostatni film wyreżyserowany przez zmarłego w 2016 roku
Andrzeja Wajdę oraz polski kandydat do
Oskara 2017 w kategorii film nieanglojęzyczny. „Powidoki” opowiadają o wybitnym artyście awangardowym Władysławie Strzemińskim, w ciekawy sposób

poruszając tematykę cenzury i wolności.
W roli głównej wystąpił fenomenalny Bogusław Linda. Warto też wspomnieć
o zdjęciach, które są niezaprzeczalnym
atutem produkcji. Za ich realizację odpowiada Paweł Edelman.
Obraz został wielokrotnie zrecenzowany. Lektura tych analiz i komentarzy nasuwa jeden zaskakujący wniosek. Film w zasadzie wydaje się dość prosty i właśnie
w tej prostocie jest tak niejednoznaczny

i wielowymiarowy. Mnogość wrażeń jest
wynikiem nastawienia widza, tego czego
oczekuje, na co zwróci uwagę i jakie ma
własne doświadczenia. Większość jednak
w „Powidokach” Andrzeja Wajdy odnajduje opowieść o potrzebie wewnętrznej
wolności, portret antykomunistycznego
buntownika oraz hołd złożony jednemu
artyście przez drugiego. Dla wielu Władysław Strzemiński pozostaje pozbawionym
złudzeń twardzielem, który nie zmienia

Sportowiec Roku poszukiwany

W

oryginał do Starostwa Powiatowego
w Legionowie osobiście, pocztą tradycyjną lub mailowo na adres:
promocja@powiat-legionowski.pl
najpóźniej do 24 marca br.

Strzemińskiego – artysty, teoretyka sztuki, dydaktyka, współtwórcy Państwowej
Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Łodzi. Jednak przede wszystkim widzowie
dowiadują się, w jaki sposób niszczy się
wolność. Ten film tak naprawdę jest nie
tyle biografią Strzemińskiego, co filmem
o znaczeniu wolności dla artysty i o tym,
jak można pozbawić człowieka godności
– powiedziała dr Iwona Luba.
Kolejny seans w „Kinie Otwartym”
już 21 marca br. Pokazany zostanie film
„Dzień Kobiet” w reżyserii Marii Sadowskiej.
KALINA BABECKA

Grzegorz
Kubalski

członek zarządu Powiatu
Sukces w zarządzaniu wynika
z umiejętnego łączenia nowego
z tym, co warto z przeszłości zachować. „Kino Otwarte” zebrało już grono swoich wiernych widzów, dlatego
też w tym roku będzie kontynuowane. Wysoka frekwencja na ostatnim
seansie potwierdza zarówno słuszność tej decyzji, jak i zasadność rozwijania oferty kulturalnej przez Powiat.

POWIAT LEGIONOWSKI –
KULTURALNIE I NA SPORTOWO

Starosta Legionowski po raz kolejny ogłosił plebiscyt na Najlepszego Sportowca Powiatu Legionowskiego
w roku 2018. Zachęcamy do udziału w szóstej edycji konkursu, która wyłoni najznakomitszego zawodnika.

powiecie legionowskim mieszka i trenuje wielu sportowców
odnoszących sukcesy w różnych dyscyplinach, również na arenie
międzynarodowej. Są to osoby, które swoim zaangażowaniem i wzorową postawą
zasługują na wyróżnienie. Warto zatem
promować i doceniać ich wkład w rozwój
sportu w powiecie legionowskim oraz reprezentowanie naszego regionu w kraju
i za granicą. Stąd pomysł na uhonorowanie najlepszych sportowców.
W pierwszym etapie konkursu zbierane są kandydatury do listy Nominowanych Sportowców, spośród których,
drogą publicznego głosowania, wybrany zostanie Sportowiec Roku. Zachęcamy do przesyłania propozycji kandydatów, którzy Państwa zdaniem zasługują
na powyższy tytuł.
Zgłoszenia można dokonać nadsyłając wypełniony formularz i dostarczając

przekonań, nawet jeśli doskonale wie, że
ostatecznie doprowadzą go do klęski.
Niektóre recenzje są o tyle odważne,
że ich autorzy nie boją się wprost postaci Strzemińskiego pokazanej w „Powidokach” nazwać, nie dosłownie wprawdzie,
egoistą. Wskazują, że jego nieugiętość
w obronie własnych przekonań, bezkompromisowy upór w otwartej obronie własnego ja nie tylko doprowadzają bohatera
do skrajnej nędzy, ale także dramatycznie wpływają na losy innych, w tym córki i studentów. W obliczu tych niejednoznaczności, najlepiej obejrzeć film
i wypracować własną opinię. I jaka by ona
nie była, to jedno jest pewne - „Powidoki” nikogo nie pozostawiają obojętnym.
W tym skrywa się wyjątkowość obrazu
i geniusz Andrzeja Wajdy.
Po seansie odbyło się spotkanie
z dr Iwoną Lubą, Kierownikiem Zakładu Historii Sztuki i Kultury Nowoczesnej
Instytutu Historii Sztuki UW, która prowadzi badania nad sztuką polską i europejską XIX i XX wieku, ze szczególnym
uwzględnieniem awangardy i sztuki oficjalnej. Zajmująco opowiedziała o najciekawszych momentach w biografii Władysława Strzemińskiego oraz o swoich
wrażeniach związanych z powstawaniem filmu – W trakcie pracy nad filmem
byłam konsultantem reżysera Andrzeja
Wajdy w kwestii biografii Strzemińskiego i jego aktywności artystycznej. Pomagałam ustalić chronologię zdarzeń, określić konteksty pewnych wydarzeń, które
miały miejsce w jego życiu. Dzięki „Powidokom” widzowie mają, po pierwsze,
szansę obejrzeć intersujące dzieło sztuki. Po drugie, mogą poznać, wciąż niedocenianą, a bardzo ważną dla polskiej i europejskiej kultury, postać Władysława

Formularz zgłoszeniowy oraz regulamin dostępne są na stronie
www.powiat-legionowski.pl
OPRAC. AMZ

Mariusz Wronowski
Sportowiec Roku 2017

Wygranie plebiscytu na Sportowca Roku 2017 dało mi poczucie, że walka z chorobą poprzez sport i niepoddawanie się jest radością. Teraz cieszę się każdym
przejechanym kilometrem podczas ciężkich treningów i zawodów. Rok 2018
zakończyłem z wynikiem przejechanych podczas zawodów 696km i 600 metrów. Cele, do których sportowiec dąży, to równy czas podczas biegów i bicie rekordów własnych. Stawiam sobie też nowe wyzwania.

7.03 – Dzień Kobiet dla Mam, Ratusz
w Legionowie, godz. 19.00
8.03 – Trzecia wystawa w Galerii
Dziesiątka, Gminne Centrum Kultury
i Sportu Filia w Skierdach,
ul. Nadnarwiańska1, godz. 18.00
8.03 – Spektakl „Klimakterium i już”,
sala widowiskowa w ratuszu, Legionowo,
godz. 20.00
9.03 – Akcja Krwiodawstwa,
plac przed Ratuszem w Legionowie,
godz. 9.30 – 13.30
9.03 – Kultura jest kobietą, CKiCz
w Serocku, godz. 16.00
9.03 – Spotkanie autorskie z Tanya Valko,
Gminna Biblioteka Publiczna w Jabłonnie,
godz. 17.00
9.03 – Spektakl muzyczno-kabaretowy
„Grzeszna i święta”, sala widowiskowa
w ratuszu, Legionowo, godz. 19.00
9.03 – Fit & Beauty, Poczytalnia
Legionowo, ul. Kościuszki 8a,
godz. 15.00
9.03 – Dzień Kobiet w GOK Nieporęt,
godz. 16.00
10.03 – Salon Artystyczny – koncert
kwartetu fortepianowego QUARTETTO
TEMPESTIVO, filia MOK Legionowo,
ul. Targowa 65, godz. 12.00
10.03 – Koncert z okazji Dnia Kobiet,
Wola Kiełpińska, sala OSP, godz. 13.00
10.03 – Koncert zespołu Universe, sala
widowiskowa w ratuszu, Legionowo,
godz. 18.00

12.03 – Akcja krwiodawstwa w szkołach
średnich – PZSO w Legionowie,
ul. Piłsudskiego 26, Legionowo,
godz. 9.00 – 13.30
13.03 – Koncert Lory Szafran, sala
widowiskowa w legionowskim ratuszu,
godz. 18.00
16.03 – Książę Papusz i jego przyjaciele –
bajka dla dzieci, Poczytalnia, Legionowo,
ul. Kościuszki 8a, godz. 14.00
17.03 – XI Spotkanie w Klubie
Winylowej Płyty, filia MOK Legionowo,
ul. Targowa 65, godz. 14.00
17.03 – Otwarcie wystawy czasowej
– Nad głowami sosny szumiące,
Muzeum Historyczne w Legionowie,
filia „Piaski”, al. Sybiraków 23,
godz. 15.00
19.03 – Akcja krwiodawstwa
w szkołach średnich – ZS w Komornicy,
ul. Nasielska 7, Komornica,
godz. 9.00 – 13.30
22.03 – Akcja krwiodawstwa
w szkołach średnich – PZSP
w Serocku, godz. 9.00 – 13.30
23.03 – Show „Wujek Czarek na żywo”,
sala widowiskowa w ratuszu,
Legionowo, godz. 16.00
26.03 – Akcja krwiodawstwa
w szkołach średnich -– ZSO nr 2
w Legionowie, ul. Królowej Jadwigi 11,
Legionowo, godz. 9.00 – 13.30
30.03 – 7. Bieg Zająca, trasa leśna
w gminie Nieporęt, godz. 8.00
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Mazowieckie Igrzyska Młodzieży Szkolnej w pełni
Trwają rozgrywki w ramach Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej. W ostatnim czasie uczniowie rywalizowali w tenisie stołowym i siatkówce.

U

czniowie siódmych i ósmych klas
szkół podstawowych oraz trzecich
klas gimnazjum walczyli o miano
najlepszych w półfinałach wojewódzkich
w tenisie stołowym, które 26 lutego br.
zorganizowano w legionowskiej DPD
Arenie. W klasyfikacji dziewcząt najlepszą drużyną okazały się zawodniczki ze
Szkoły Podstawowej nr 5 w Piasecznie.
Drugie miejsce wywalczyły dziewczęta
ze szkoły Podstawowej w Józefowie, a tuż
za nimi uplasowała się reprezentacja ze
Szkoły Podstawowej w Serocku. Wśród
chłopców bezkonkurencyjny okazał się
zespół z Prywatnej Szkoły Podstawowej
nr 72 w Piasecznie, tuż za nim miejsce na
podium zajęli zawodnicy z Niepublicznej
Szkoły Podstawowej im Jana Pawła II w Legionowie. Trzecie miejsce wywalczyła reprezentacja Szkoły Podstawowej w Wiązownie.
Z kolei w dniach 28 lutego br. i 4 marca br.
do rywalizacji stanęli młodzi siatkarze
i siatkarki. Oba turnieje licealiady rozegrano w hali sportowej Powiatowego Zespołu
Szkół Ogólnokształcących w Legionowie.

W turnieju siatkówki chłopców wystartowało sześć drużyn. Najlepszy okazał się
zespół Liceum im. Marii Konopnickiej
w Legionowie. Tuż za nim uplasowała się
reprezentacja II Liceum Ogólnokształcącego w Legionowie, a najniższe miejsce na
podium zajęli siatkarze z Powiatowego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Serocku. W siatkówce dziewcząt triumfowały
zawodniczki z Liceum im. Marii Konopnickiej w Legionowie. Tuż za nimi uplasowała się reprezentacja Liceum Ogólnokształcącego w Komornicy, a trzecie
miejsce zajęły siatkarki z Salezjańskiego Liceum Ogólnokształcącego w Legionowie.
Mazowieckie Igrzyska Młodzieży
Szkolnej tradycyjne potrwają do czerwca. Zatem przed nami jeszcze wiele emocjonujących zawodów w kilkunastu dyscyplinach sportowych.
KALINA BABECKA

Janusz Patriak
Trener, współorganizator

Mecze siatkówki w ramach licealiady MIMS były emocjonujące i wyrównane

Inauguracja Zimowego Poland Bike Marathon
w Nieporęcie
Największy w Polsce rozegrany dotychczas w tym roku wyścig rowerami górskimi i przełajowymi odbył
się w Nieporęcie. Aż 360 miłośników kolarstwa MTB konkurowało podczas Zimowego Poland Bike
Marathon 2019.

W

Nieporęcie, 17 lutego wystartowała kolarska zima z Poland
Bike Marathon. Udział wzięło aż 360 amatorów jazdy na rowerach
górskich i przełajowych. Był to pierwszy etap cyklu Zimowy Poland Bike Marathon 2019 – największy do tej pory
maraton MTB w Polsce. Bazą imprezy
była Szkoła Podstawowa im. Bronisława
Tokaja w Nieporęcie. Start i meta wyścigów znajdowały się na skraju Lasów Nieporęckich.
Nieporęcki Zimowy Poland Bike Marathon 2019 rozegrano na trzech dystansach. Na trasie MAX (33 km) zwyciężył Łukasz Góralewski (KK Catena
Wyszków). Wśród kobiet wygrała Izabela Kamińska (IM Logistic Rafbike Cycling
Team). Dystans MINI (17 km) najszybciej pokonał Michał Bojarczak (AGR Podlasie). W rywalizacji kobiet triumfowała
Julita Tomaszewska (Timbud Team).
Najmłodsi ścigali się na trasie FAN (6
km). Wśród chłopców zwyciężył Szymon

Rozgrywki MIMS to sprawdzony przez wiele lat system rywalizacji wśród dzieci
i młodzieży w wielu dyscyplinach sportowych. Poziom w danej dyscyplinie
np. w siatkówce podnosi klub sportowy w Legionowie – LTS Legionovia. W szkołach brakuje dodatkowych zajęć sportowych tzw. SKS-ów, gdzie można byłoby
przygotować uczniów do rozgrywek MIMS.W wielu dyscyplinach poziom sportowy uczniów jest teraz niższy niż w latach wcześniejszych. Mimo, że obecnie
mamy cztery godziny WF-u, to nie jesteśmy w stanie dobrze przygotować zawodników do zawodów szkolnych. Widać znaczącą przewagę zawodników uczęszczających do szkół z profilem sportowym, gdzie liczba zajęć WF-u jest znacznie
większa. Czasami zdarzają się perełki: Iga Chojnacka, która gra w Chemiku Police, Justyna Antosiewicz – mistrzyni Europy kadetek w siatkówce, Dawid Szulich - olimpijczyk w pływaniu, czy Piotr Pawlak – jeden z najlepszych juniorów
w siatkówce. Wszyscy ci zawodnicy uczestniczyli w rozgrywkach MIMS. Ważną zaletą tych rozgrywek jest masowość i różnorodność dyscyplin. Można powiedzieć, że od sportu szkolnego zaczyna się przygoda ze sportem kwalifikowanym. Bardzo ważną rolę spełniają trenerzy-pasjonaci, którzy pracują w szkołach.
Jest ich niestety coraz mniej. Sport szkolny jest piękny i daje wiele satysfakcji.
Marzy mi się taka olimpiada szkolna w Legionowie.

Lachowicz (Warszawski Klub Kolarski).
W gronie dziewcząt wygrała Kamila
Klaus (Kamyk Radzymin MTB Team).
W rywalizacji drużynowej w Nieporęcie
triumfował KK Catena Wyszków, a klasyfikację rodzinną wygrali państwo Surdykowie.
To dopiero trzecia rowerowa zima
z Poland Bike – mówi Grzegorz Wajs,
organizator Zimowego Poland Bike Marathon. – Cieszy bardzo wysoka frekwencja wśród uczestników. Dla nas
jest to sygnał, że organizujemy imprezy na dobrym poziomie. I nie zamierzamy tego zmieniać. Zimowa seria wyścigów Poland Bike w Nieporęcie, Kobyłce
i Markach jest świetną rozgrzewką i testem formy przed sezonem letnim.
Zimowy Poland Bike Marathon w Nieporęcie został zorganizowany pod patronatem honorowym Wójta Gminy Nieporęt Macieja Mazura.
MK/PBM

Trasy Zimowego Poland Bike Marathon 2019 prowadziły przez wymagające dukty Lasów Nieporęckich
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