Ambulatorium zapełnia istotną lukę
w systemie dostępnych na terenie
powiatu świadczeń medycznych, oferując
mieszkańcom bezpłatną i szybką pomoc
chirurga lub ortopedy.
Robert Wróbel
starosta legionowski
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Ambulatorium w Legionowie już działa!

Od 3 marca br. mieszkańcy powiatu, w nagłych wypadkach, mogą bezpłatnie skorzystać z pomocy medycznej w zakresie chirurgii ogólnej
oraz urazowo - ortopedycznej. Działalność ambulatorium, które jest czynne wieczorami, w weekendy i święta, finansuje Powiat Legionowski.
Ambulatorium finansowane jest
ze środków samorządowych, a nie
z ubezpieczenia społecznego (NFZ).
W efekcie recepty wypisywane przez
lekarzy dyżurujących w ambulatorium nie podlegają refundacji, czyli
są pełnopłatne, a wydawane skierowania do lekarza specjalisty lub na badania nie obowiązują w ramach umów
z NFZ.

Nie zamiast szpitala

Dzięki uruchomieniu ambulatorium mieszkańcy powiatu mogą liczyć na bezpłatną i szybką pomoc w przypadku doznania urazów i zranień.
Są już pierwsi, zadowoleni pacjenci

W

czerwcu ubiegłego roku starosta Robert Wróbel oraz włodarze wszystkich gmin powiatu
legionowskiego podpisali list intencyjny. Zapowiadał on utworzenie ambulatorium, świadczącego usługi w zakresie
chirurgii i ortopedii w Niepublicznym
Zakładzie Opieki Zdrowotnej „Legionowo”. Była to reakcja na potrzebę zapewnienia mieszkańcom pomocy medycznej w czasie, kiedy przychodnie już nie
pracują, czyli wieczorami, w weekendy
oraz święta. Dotychczas pacjenci, którzy doznali urazu zmuszeni byli udawać się na warszawskie SOR-y lub izby
przyjęć szpitali w Nowym Dworze Mazowieckim lub Pułtusku, spędzając tam
długie godziny w oczekiwaniu na udzielenie pomocy. Teraz mogą skorzystać
z usług legionowskiego ambulatorium,
które działa w dni powszednie w godzinach 19-24 oraz w weekendy i święta
w godzinach 8-24.
Pierwsze dni funkcjonowania ambulatorium potwierdziły zasadność
i potrzebę jego uruchomienia. Kilkudziesięciu mieszkańców już otrzymało niezbędną pomoc. – Zgłaszają się
pacjenci z drobnymi urazami, stłuczeniami i ranami, czyli dokładnie tacy, na
jakich tu czekamy. Nie muszą już jechać

do Warszawy i wyczekiwać w kolejkach
na ostrym dyżurze, bo ich obrażenia nie
stanowią zagrożenia życia, a więc nie
są pilne. Tutaj zostają szybko przyjęci
i opatrzeni - mówi dr Łukasz Czarnocki,
ortopeda dyżurujący w ambulatorium.

Tylko dla mieszkańców

Ambulatorium w całości finansowane jest ze środków samorządowych. Na
razie są to pieniądze z budżetu Powiatu Legionowskiego, ale docelowo ciężar
utrzymania jednostki zadeklarowały
się ponieść wszystkie gminy. W związku z tym bezpłatnie ze świadczeń oferowanych przez ambulatorium mogą skorzystać tylko mieszkańcy powiatu, po
okazaniu w rejestracji dowodu osobistego oraz podpisaniu oświadczenia o zamieszkaniu na naszym terenie. Pozostali pacjenci mają możliwość uzyskania
pomocy odpłatnie, na podstawie obowiązującego w NZOZ „Legionowo” cennika
usług medycznych.

Zakres pomocy

Około 17 tys. mieszkańców powiatu
korzysta corocznie z pomocy oddziałów
ratunkowych. Powstanie ambulatorium
sprawi, że część z nich tę pomoc otrzyma na miejscu. Zakres realizowanych

w ambulatorium świadczeń obejmuje
szycie i opatrywanie ran, unieruchamianie złamań nie wymagających cięć
chirurgicznych (wraz z diagnostyką obrazową), rozpoznawanie stanów zagrożenia życia, kierowanie do szpitala na
ostry dyżur pełniony w ramach Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz inne
drobne zabiegi możliwe do wykonania
w warunkach ambulatorium z wykorzystaniem wiedzy medycznej dyżurującego lekarza (np. usuwanie ciał obcych
z oczu, nosa czy jamy ustnej).
Pacjenci w ciężkim stanie, którym
nie będzie można udzielić pomocy na
miejscu zostaną przewiezieni do szpitala transportem medycznym, znajdującym się na wyposażeniu ambulatorium.
– Należy pamiętać, że ambulatorium
przeznaczone jest dla nagłych przypadków, czyli świeżych złamań i zranień.
Nie będą w nim udzielane konsultacje
specjalistyczne ani świadczone usługi
zdejmowania szwów, zmieniania opatrunków czy wykonywania planowych
zastrzyków – zaznacza Iwona Wyrozębska, koordynator ambulatorium.

Jak to działa?

Każdy pacjent ambulatorium otrzyma od lekarza dyżurnego informację

o postawionej diagnozie, zakresie zastosowanych procedur zabiegowych
i zaleconych lekach. Po przedstawieniu
jej lekarzowi POZ, pacjent dalsze leczenie będzie mógł kontynuować w oparciu
o ubezpieczenie społeczne, czyli w ramach NFZ.

Od lat Powiat Legionowski zabiega o budowę na swoim terenie szpitala. Postawienie budynku, a na ten cel
środki w samorządzie znalazłyby się
natychmiast, to jednak dopiero początek. Bez kontraktu NFZ, czyli zapewnionego finansowania z budżetu ministerstwa zdrowia, funkcjonowanie
placówki nie jest możliwe. Rozwiązanie tego problemu może nastąpić tylko
w oparciu o system ubezpieczeń społecznych. Pod koniec ubiegłego roku
pojawiła się obietnica budowy szpitala na terenie przychodni wojskowej na
os. Piaski w Legionowie, której inwestorem ma być Ministerstwo Obrony
Narodowej. Samorząd Powiatu Legionowskiego i samorządy gminne zadeklarowały pomoc i współpracę przy tej
inwestycji. Będąc więc dobrej myśli,
na razie Powiat Legionowski uruchomił dla mieszkańców ambulatorium
chirurgiczno-urazowe, jednocześnie
życząc im zdrowia i jak najmniej powodów, by je odwiedzać.
KALINA BABECKA

Mieszkańcy o ambulatorium:
Anita Brzozowska

Ambulatorium to świetna inicjatywa. Do tej pory trzeba było jechać do szpitala z urazem, a tam kolejki
i kilkugodzinne oczekiwanie na pomoc. Jestem bardzo zadowolona z obsługi zarówno lekarskiej oraz
pielęgniarskiej, jak i ze strony rejestracji. Wszyscy
są bardzo mili i pomocni. Moja wizyta w ambulatorium przebiegła tak, jak każdy pacjent by sobie
mógł tego życzyć.

Bożena Rudnicka

Urazy zdarzają mi się dość często. Jestem wdzięczna za
możliwość skorzystania w sobotę z pomocy ortopedy
w Legionowie. Ambulatorium to super pomysł. Zostałam przyjęta bez kolejki, zrobiono rentgen. Wszystko
szybko i w miłej atmosferze. Nie życzę nikomu urazów, ale kiedy już się stanie takie nieszczęście, dobrze
wiedzieć, że na miejscu można skorzystać z szybkiego i fachowego wsparcia medycznego.
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Tytuł Honorowego Obywatela Powiatu wręczony
W trakcie lutowej sesji Rady Powiatu w Legionowie po raz pierwszy wręczono odznakę Honorowego Obywatela Powiatu Legionowskiego.
Zaszczytny tytuł otrzymała Bronisława Romanowska-Mazur.

Bronisława Romanowska Mazur

Z wdzięcznością przyjmuję ten zaszczytny tytuł w imieniu własnym oraz moich kolegów kombatantów, którzy, podobnie jak ja, walczyli o niepodległość oraz
w imieniu nieobecnych, których wspólnie żegnaliśmy na cmentarzach powiatu
legionowskiego i Warszawy. Zasługi moich 25 lat pracy kombatanckiej to właściwe nasze wspólne zasługi, nasze wspólne święto. Jestem ogromnie wzruszona również tym, że otrzymuję ten tytuł w 20-lecie powstania naszego powiatu,
w którym tyle dobrego się stało w ciągu tych lat, i z którym współpracuję od
początku. W tym roku będziemy obchodzić setną rocznicę odzyskania niepodległości, a my kombatanci jesteśmy tym pierwszym pokoleniem niepodległościowym. Dziś niepodległością cieszymy się, kształtujemy ją i każdy na swój
sposób stara się jak najwięcej i jak najlepiej dla tego kraju zrobić.

Bronisława Romanowska-Mazur odznakę Honorowego Obywatela Powiatu Legionowskiego
odebrała z rąk starosty Roberta Wróbla i przewodniczącego Rady Powiatu w Legionowie
Szymona Rosiaka, w obecności prezydenta Legionowa Romana Smogorzewskiego

T

ytuł Honorowego Obywatela Powiatu Legionowskiego został
ustanowiony w marcu ubiegłego
roku przez powiatowych radnych, aby
wyróżnić osoby działające na rzecz lokalnej społeczności oraz w uznaniu
dla ich wyjątkowych zasług i postawy. Z inicjatywą uhonorowania tym
tytułem prezes Koła nr 1 Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej
Bronisławy Romanowskiej-Mazur wyszedł zarząd Fundacji na Rzecz Dzieci
i Młodzieży im. Wandy Tomczyńskiej.
Na sesji Rady Powiatu 26 stycznia br.
wniosek został jednogłośnie poparty
przez radnych.
W wystąpieniu przed wręczeniem
laureatce odznaki starosta Robert
Wróbel wspomniał o wartościach, na
które zwracano uwagę określając profil honorowego obywatela. W przypadku pani Bronisławy tą wartością jest
poświęcenie, wyrażone w czasie walki podczas Powstania Warszawskiego poprzez posługę rannym w szpitalu polowym oraz po wojnie poprzez

pracę na rzecz mieszkańców powiatu legionowskiego i pomoc potrzebującym dzieciom.

Bronisława Romanowska-Mazur od
dzieciństwa mieszka w Legionowie. Po
wybuchu wojny, jako młoda druhna,

działała w pogotowiu harcerskim w Legionowie, a później na warszawskiej
Starówce. Po wybuchu wojny przystąpiła do Szarych Szeregów, w których
pod pseudonimem „Sosna” prowadziła m.in. zastęp harcerek. W Powstaniu Warszawskim uczestniczyła jako
sanitariuszka i łączniczka na terenie
Legionowa. Po wojnie ukończyła studia wyższe - filologię polską. Jako pedagog wychowała wiele pokoleń legionowian, przekazując młodzieży nie
tylko wiedzę, ale także umiłowanie ojczyzny. Aktywnie pracowała na rzecz
środowisk kombatanckich. Z jej inicjatywy powstała Fundacja im. Wandy

AMZ

Bronisława Romanowska-Mazur przyjmowała liczne gratulacje od obecnych na uroczystości przedstawicieli mlodzieży, środowisk kombatanckich i przyjaciół

Słodkie zdrowie, czyli co
zawdzięczamy pszczołom

O pszczołach, ich zwyczajach, a przede wszystkim o dobrach,
które dzięki ich pracy otrzymujemy mówił ks. Eugeniusz Marciniak
podczas wykładu w legionowskim ratuszu.

ks. Eugeniusz Marciniak
prowadzący wykład

Ks. Eugeniusz Marciniak podkreślił
znaczącą rolę pszczół w ekosystemie
oraz zaprezentował szerokie możliwości
zastosowania produktów pszczelich

Tomczyńskiej w Legionowie. Za służbę
w konspiracji została awansowana do
stopnia porucznika oraz odznaczona
Warszawskim Krzyżem Powstańczym
i Krzyżem Armii Krajowej. Otrzymała
także Medal za Udział w Wojnie Obronnej 1939 oraz Złoty i Srebrny Krzyż Zasługi dla ZHP. Po latach, na wniosek
środowisk kombatanckich, otrzymała
awans do stopnia kapitana Wojska Polskiego. Została odznaczona Krzyżem
Kawalerskim i Krzyżem Oficerskim
Orderu Odrodzenia Polski. Jest honorowym obywatelem miasta Legionowo,
a teraz także Powiatu Legionowskiego.

Byłem kiedyś z wizytą u znajomych leśniczych, którzy posiadali ule. Zaproponowałem pomoc przy wirowaniu miodu. Szczerze mnie to wszystko zainteresowało. Zadawałem dużo pytań, na odchodne dostałem słoik miodu, a jakiś
czas później na imieniny dostałem od nich pszczoły. I tak się to zaczęło. Zafascynowany życiem tych owadów zdecydowałem się prowadzić pasiekę. Kilka
lat później we Francji zetknąłem się z apiterapią. Spotykam się z uczonymi,
którzy profesjonalnie zajmują się badaniem właściwości produktów pszczelich,
a potem zdobytą wiedzę, w sposób zrozumiały, staram się przekazywać dalej
na wykładach. Cieszę się, gdy ludzie zachowują zdrowie stosując miód i inne
produkty z ula, a ja mogłem im w tym swoją wiedzą i doświadczeniem pomóc.

S

potkanie zgromadziło głodnych informacji o miodolecznictwie oraz sympatyków pszczelarstwa, tych początkujących oraz
bardziej doświadczonych.
Apiterapia (od łac. apis - pszczoła
i grec. therapia - leczenie) oznacza leczenie chorób produktami pszczelimi,
takimi jak miód, wosk pszczeli, pyłek
kwiatowy, pierzga, propolis, mleczko pszczele, zasklep miodowy i jad
pszczeli. Ks. Marciniak opowiadał
o walorach każdego z nich oraz o metodach ich wytwarzania i możliwych zastosowaniach. Zwrócił także uwagę na

nieuczciwe praktyki i oszustwa, jakich
dopuszczają się niektórzy sprzedawcy
i poruszył kwestie dotyczące zagrożeń wynikających ze spadku populacji
pszczół, będącego głównie wynikiem
destrukcyjnej działalności człowieka.
Nie wszyscy mają świadomość, że ponad 84 proc. gatunków roślin uprawianych w Europie jest zależnych od zapylania przez pszczoły, a pszczoła miodna
jest głównym owadem zapylającym nasze pola i sady. Ignorancja w tym przypadku może doprowadzić do cywilizacyjnej katastrofy i pozbawić ludzkość
pożywienia.
Wystąpienie nie wyczerpało tematu
do końca. Dało jednak solidne podstawy,
by zachęcić zgromadzonych do stosowania produktów pszczelich w profilaktyce wielu chorób, a nawet do założenia
własnej, przydomowej pasieki.
Wydarzeniu patronował Powiat Legionowski.
AMZ

inwestycje/społeczność

Będzie dalsza rozbudowa
szkoły specjalnej
Powiat Legionowski ogłosił przetarg, w wyniku którego wyłoniona zostanie firma odpowiedzialna
za przeprowadzenie rozbudowy Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie.
Na ten cel Powiat przeznaczy blisko 3 mln złotych.

Informator Powiatu Legionowskiego

wicestarosta legionowski

Powiat Legionowski jest organem prowadzącym dla kilku szkół na terenie Legionowa i Serocka. Z uwagą podchodzimy do próśb i sugestii dotyczących ich
modernizacji, przebudowy i doposażenia. Dbamy, by administrowane przez
nas placówki były nowoczesne i spełniały najwyższe standardy, a ich uczniowie mogli korzystać z tego, co jest dla nich najlepsze. PZSiPS w Legionowie to
miejsce wyjątkowe ze względu na rolę jaką pełni dla swoich podopiecznych daje uczniom wsparcie terapeutyczne, pomaga im lepiej funkcjonować w rodzinie i w społeczeństwie oraz uczy tego wszystkiego, co większości z nas wydaje się proste i oczywiste. Aby móc tę rolę pełnić jak najlepiej i kompleksowo,
wymaga odpowiedniego zaplecza lokalowego.

ozbudowa będzie kolejną inwestycją realizowaną na terenie
PZSiPS. Wiosną 2016 r. zakończyły się prace związane z budową
nowego skrzydła placówki i termomodernizacją istniejącego budynku szkoły. Teraz powstanie dwupiętrowe skrzydło budynku.
Rozbudowa pociągnie za sobą reorganizację lokalową w budynku. Na
parter nowego obiektu przeniesie się
przedszkole przeznaczone dla dzieci
o różnym stopniu upośledzenia, a dobudowana dwa lata temu część z salami do zajęć twórczych i ćwiczeń posłuży uczniom szkoły. Pierwsze piętro
zajmie ośrodek wczesnego wspierania
rozwoju dzieci z salami do ćwiczeń i gabinetami terapeutycznymi, a na drugim
poziomie nowe gabinety terapeutyczne
oraz pokoje administracyjne zajmie Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna.
Wszystkie sanitariaty i szatnie w planowanym obiekcie dostosowane zostaną

do potrzeb osób niepełnosprawnych.
W piwnicach znajdą się pomieszczenia
techniczne. Do każdej części prowadzić
będą niezależne wejścia, a wszystkie zespoły pomieszczeń połączy wewnętrzny
układ komunikacyjny.
Teren wokół nowego budynku zostanie zagospodarowany. Powstanie plac
zabaw, ogród sensoryczny oraz boisko,
które zapewnią podopiecznym placówki bezpieczną i ciekawą aktywność na
świeżym powietrzu. Zaplanowano także miejsca parkingowe. Prace mają zostać rozłożone na 2 lata.
Jeśli wszystko pójdzie zgodnie
z planem, prace powinny ruszyć późną wiosną br. Nowopowstały kompleks
będzie tworzył Centrum Poradnictwa
i Wczesnego Wspomagania Rozwoju
Dziecka, służące wsparciem dla dzieci, młodzieży i ich rodzin z terenu całego powiatu.

Pod nowym dachem – remont hali sportowej PZSO
W tegorocznym budżecie zabezpieczono środki z przeznaczeniem na wymianę dachu sali gimnastycznej przy Powiatowym Zespole Szkół Ogólnokształcących w Legionowie.

P

owiat Legionowski ogłosił przetarg, w wyniku którego wyłoniony zostanie wykonawca
prac związanych z wymianą dachu,
pokrywającego salę gimnastyczną
legionowskiej „Konopnickiej”. Działania będą polegały na demontażu
i utylizacji starego pokrycia i montażu nowego wykonanego z płyty dachowej warstwowej z profilowaniem
trapezowym. Zamontowane zostaną
m.in. nowe obróbki blacharskie dachu, bariery przeciwśnieżne w strefie okapowej, system podgrzewania
rynien okapowych oraz instalacja
odgromowa.
Modernizacja jest konieczna
z uwagi na brak szczelności i przecieki. Nowe poszycie zagwarantuje
bezproblemową i bezpieczną eksploatację sali gimnastycznej.
AMZ

Rozpoczęcie prac na dachu PZSO w Legionowie zaplanowano na drugi kwartał br.

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

K

walifikacja odbywa się
w dniach od 27 lutego do 28
marca br. Obowiązkowo stawić się na niej powinno 717 osób
- mężczyźni z rocznika 1999 oraz
urodzeni w latach 1994-98 (nieposiadający określonej kategorii
zdolności do służby wojskowej).

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.
AMZ

TERMINY KWALIFIKACJI
WOJSKOWEJ DLA GMIN
• Jabłonna 27.02–01.03.2018 r.
• Wieliszew 02.03–06.03.2018 r.
• Serock 07.03–09.03.2018 r.
• Nieporęt 12.03–14.03.2018 r.
• Legionowo 15.03–26.03.2018 r.
• kobiety 27.03.2018 r.
• dzień dodatkowy 28.03.2018 r.
Godziny pracy komisji:
Poniedziałek 10.00-13.00
Wt.-pt. 9.00-13.00
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Jerzy Zaborowski

R

Budynek szkoły przy ul. Jagiellońskiej 69 zostanie rozbudowany, a nowy kompleks utworzy Centrum Poradnictwa
i Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka, w skład którego wejdą przedszkole, szkoła, ośrodek wczesnego wspierania
rozwoju dzieci oraz Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Kurier

Komisja pracować będzie do 27 marca. Przypominamy, że stawiennictwo na
wezwanie jest obowiązkowe

AMZ
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społeczność/bezpieczeństwo

VII 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. 1 marca br. w sali widowiskowej legionowskiego ratusza zainaugurowano
VII Dni Osób Niepełnosprawnych Miasta Legionowo i Powiatu Legionowskiego.

Agnieszka Mieszczanin
PZSiPS w Legionowie

Emocje są ogromne, nasi artyści bardzo poważnie
podchodzą do ról, jakie odgrywają i mocno ekscytują się występami. Na scenie pojawiają się maluchy
i uczniowie najstarszych klas. Atmosfera towarzysząca inauguracji DON jest wspaniała i uroczysta.

Beata Kępińska
mama Karola

Syn uczęszcza do PZSiPS i jest zaangażowany w występy w ramach przeglądu teatralnego, a ja jako rodzic pomagam i wspieram go. Pozytywnie oceniam
inicjatywę DON. Dzieci przygotowują się długo, bardzo przeżywają. Jest to dla nich nagroda za trud i
poświęcenie.

Katarzyna Troszczyńska
mama Julii

Występy osób niepełnosprawnych były przygotowane w najdrobniejszym szczególe, a artyści szczerze zaangażowani i przejęci

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 z członkiem zarządu

Powiatu Legionowskiego Michałem Kobrzyńskim oraz zastępcą prezydenta
miasta Legionowo Piotrem Zadrożnym
na czele.
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

Moja córka występuje jako solistka z nową piosenką.
Jestem pod wrażeniem możliwości, jakie PZSiPS daje
dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością. Takie
wydarzenia jak to są niezwykle ważne dla podopiecznych tej placówki. Występują przed nami i mogą poczuć własną wartość. Otwartość i wyczulenie na
krzywdę ludzką i inność wartościuje nas jako ludzi.

niepełnosprawnych w główny nurt życia społecznego. To także okazja, by
instytucje, stowarzyszenia i fundacje,
działające na co dzień na rzecz osób
dotkniętych niepełnosprawności, zaprezentowały swoją pracę na zewnątrz.
Po wstępie i inauguracyjnym koncercie odbyły się występy zespółów

i solistów w ramach Przeglądu Małych
Form Teatralnych i Muzycznych. Laureatów poznamy 15 marca podczas VII
Przeglądu Twórczości Osób Niepełnosprawnych Miasta Legionowo i Powiatu Legionowskiego.
AMZ

Policja i Straż Pożarna podsumowały 2017 rok

W

ysoki poziom bezpieczeństwa publicznego na naszym
terenie to jeden z priorytetów
zarówno dla władz samorządowych, jak
i służb, które mają je zapewniać. Z raportów Policji i Straży Pożarnej wynika, że powiat legionowski z roku na rok
jest coraz bezpieczniejszym i bardziej
przyjaznym miejscem do życia.

Walczyli z przestępcami
i drogowymi piratami…

W imieniu Komendy Powiatowej Policji w Legionowie sprawozdanie złożyła p.o. komendanta podinsp. Anna Jędrzejewska-Szpak. Z jej relacji wynika,
że w 2017 roku popełniono 2 655 przestępstw ogólnych i 1 754 przestępstwa
kryminalne, a 428 osób zostało zatrzymanych na gorącym uczynku próbując
popełnić przestępstwo. Odnotowano
spadek liczby przestępstw rozbójniczych, kradzieży z włamaniem i kradzieży cudzej rzeczy. Zmalała także
liczba zgłoszonych bójek i pobić oraz
liczba przypadków uszkodzenia mienia. Zanotowano jednak wzrost kradzieży samochodów – z 56 w 2016 r.
do 63 w 2017 r. Ponadto na terenie
powiatu odnotowano 1 zabójstwo
(sprawca został wykryty), 120 aktów
przestępczości narkotykowej oraz 337
przypadków przestępczości gospodarczej i korupcyjnej. Zatrzymano 48 osób
poszukiwanych listami gończymi.

Efektywnie działał Pion Prewencji,
który przeprowadził 1 767 postępowań
w sprawach o wykroczenie oraz skierował w teren 13 034 zewnętrzne służby patrolowe. W 2017 roku policjanci
zabezpieczyli łącznie 48 imprez masowych. Zrealizowano programy okolicznościowe z zakresu prewencji kryminalnej oraz zorganizowano 412
spotkań z dziećmi i seniorami w ramach działań dotyczących profilaktyki społecznej.
Policjanci z wydziału Ruchu Drogowego mogą zaliczyć 2017 rok do pracowitych. Skontrolowano 27 938 pojazdów ujawniając 442 kierowców
nietrzeźwych lub po spożyciu alkoholu. W ubiegłym roku nastąpił wzrost
liczby wypadków drogowych w porównaniu z rokiem 2016 (z 30 do 45). Rannych w nich zostało 55 osób, a 8 poniosło śmierć. Nieznacznie natomiast
spadła liczba kolizji drogowych z 1 292
do 1263. Nałożono 8 960 mandatów
karnych, udzielono 232 pouczenia oraz
zatrzymano 864 dowody rejestracyjne
i 791 praw jazdy.
W 2017 roku lokalne samorządy na
sfinansowanie m.in. służb ponadnormatywnych oraz zakup sprzętu i wyposażenia przeznaczyły środki pochodzące z dochodów własnych w wysokości
194.924,00 zł. Udział Powiatu Legionowskiego w tej kwocie to 89 500,00 zł.

Fot. KP PSP w Legionowie

Bezpieczeństwo publiczne na terenie powiatu legionowskiego było jednym z tematów omawianych na ostatniej sesji Rady Powiatu. Sprawozdania za ubiegły rok w tym
zakresie złożyli komendanci Komendy Powiatowej Policji oraz Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. Co z nich wynika?

Aby zapewnić mieszkańcom bezpieczeństwo, strażacy podnoszą umiejętności
i kompetencje uczestnicząc w ćwiczeniach. Ostatnie z zakresu ratownictwa
lodowego odbyły się w Zegrzu

…oraz wypadkami i pożarami

Komendant Powiatowy Państwowej
Straży Pożarnej w Legionowie st. bryg.
mgr inż. Mieczysław Klimczak poinformował, że w 2017 roku jednostki
ochrony przeciwpożarowej uczestniczyły w 2 121 akcjach ratowniczych.
Strażacy byli wzywani do 362 pożarów,
ale na szczęście nie były to pożary duże
i bardzo duże. Odnotowano 1 541 zagrożeń miejscowych, najczęściej związanych z silnym wiatrem i wypadkami
komunikacyjnymi. Ponadto strażaków

wzywano do 218 zdarzeń, które okazały się fałszywymi alarmami. Na terenie
powiatu miało także miejsce 5 zdarzeń
związanych z ulatnianiem tlenku węgla, w których ucierpiały dwie osoby.
W trakcie prowadzonych akcji nieocenionym wparciem tradycyjnie okazały
się Ochotnicze Straże Pożarne, działające na terenie każdej gminy. Na koniec zeszłego roku ich szeregi zrzeszały 380 druhów.
KP PSP przeprowadziła na terenie powiatu kontrole w 113 obiektach

(budynkach użyteczności publicznej,
budynkach zbiorowego zamieszkania,
budynkach wielorodzinnych i produkcyjno-magazynowych). W 41 przypadkach stwierdzono występowanie
nieprawidłowości w zakresie m.in. instalacji przeciwpożarowych i użytkowych oraz stanu dróg ewakuacyjnych
i pożarowych.
Z przygotowanych przez strażaków
warsztatów w salach edukacyjno-szkoleniowych „Iskierka” skorzystało 1 849
osób. Ponadto strażacy zorganizowali
i przeprowadzili programy edukacyjne, wycieczki oraz pokazy dla dzieci
i młodzieży z zakresu bezpieczeństwa
przeciwpożarowego.
Przez cały ubiegły rok strażacy podnosili swoje kompetencje i pozyskiwali
nowe umiejętności uczestnicząc w ćwiczeniach m.in. z zakresu ratownictwa
wodno-lodowego, obrony powietrznej,
ratownictwa lotniczego i morskiego.
W ubiegłym roku wsparcie finansowe starostwa i samorządów gminnych
dla Straży wyniosło 185 tys. zł. Otrzymane środki przeznaczone zostały na
zakup m.in. specjalistycznego sprzętu
i odzieży ochronnej. Ponadto Powiat
Legionowski przekazał materiały do
usuwania rozlewisk substancji ropopochodnych na drogach oraz zapory
przeciwpowodziowe o łącznej wartości 15 616 zł.
KALINA BABECKA

zdrowie/1%
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Bajecznie zdrowy konkurs – dzieciaki w akcji
W dniach 21-22 lutego br. dzieci z powiatowych szkół i przedszkoli już po raz dziewiąty rywalizowały w konkursie teatralnym „Zdrowie w Bajce”.

T

egoroczna edycja konkursu tradycyjnie odbyła się w sali widowiskowej legionowskiego ratusza. Wzięły w niej udział 32 grupy z placówek
przedszkolnych i szkolnych. Uczestników podzielono na trzy kategorie wiekowe, w ramach których prezentowali
autorskie występy o tematyce zdrowotnej. Mali artyści podeszli do zadania

niezwykle profesjonalnie i kreatywnie,
a początkową tremę szybko zastępowały uśmiech i dobra zabawa. Nie bez znaczenia była, dodająca otuchy, obecność
wychowawców oraz gorący doping rodziców, którzy troskliwie wspierali swoich podopiecznych i z dumą podziwiali
efekty wspólnej, wielotygodniowej pracy. Hasło tegorocznej edycji było bardzo

na czasie, w związku z pojawiającymi
się prawie każdego dnia alertami smogowymi i brzmiało: „Zdrowie powietrze
wokół nas”.
Wszystkie prezentacje charakteryzowała kolorowa i bajeczna oprawa z dużą dawką humoru. Rywalizacja była zacięta i bardzo wyrównana.
Wszyscy uczestnicy konkursu z rąk

Anna Szymańska

przedszkolanka w Samorządowym Przedszkolu
im. Krasnala Hałabały w Serocku

To już nasza druga przygoda ze Zdrowiem w Bajce.
W zeszłym roku udało się nam zdobyć drugie miejsce. Dzieci bardzo angażują się w przygotowywane
występy, cieszą na możliwość wystąpienia na scenie
i jednocześnie zdobywają nową wiedzę. To na pewno
nie nasza ostatnia przygoda z konkursem.

Marta Suska
mama Olimpii

Konkurs to wspaniały pomysł. Angażują się nie tylko
dzieci, ale także rodzice. Bardzo kibicowałam drużynie mojej córki i cieszę się, że zajęli pierwsze miejsce. Zabawa jest naprawdę wspaniała, a przy okazji
dzieciaki przyswajają dobre nawyki i uczą się, jak
dbać o zdrowie i środowisko.
starosty Roberta Wróbla, p.o. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego Sylwii Patejuk oraz dyrektora
Szkoły Podstawowej nr 7 w Legionowie Mariusza Borkowskiego i członka
zarządu Powiatu Legionowskiego Michała Kobrzyńskiego otrzymali pamiątkowe statuetki oraz nagrody rzeczowe
w postaci zabawek i gier.
Konkurs ma na celu kształtowanie
postaw prozdrowotnych i właściwych
nawyków higienicznych oraz pogłębienie świadomości na temat zdrowego

Zwycięzcy w kategorii „Przedszkola” z ZSP w Woli Kiełpińskiej podbili serca widowni i starosty Roberta Wróbla

Nowa karetka już na służbie
Od 1 marca br. uruchomiono nową karetkę w Legionowie, pracującą
w Systemie Państwowego Ratownictwa Medycznego. Tym samym
liczba ambulansów, obsługujących teren powiatu, wzrosła do pięciu.

Dodatkowa karetka dyżuruje w ciągu dnia, kiedy jest najwięcej zgłoszeń
i największe zapotrzebowanie na uzyskanie pomocy medycznej w nagłych
wypadkach

trybu życia wśród najmłodszych mieszkańców naszego powiatu. Format cieszy
się niesłabnącą popularnością z uwagi
na fakt, że w atrakcyjny sposób łączy ze
sobą walory edukacyjne, aktywność artystyczną i dobrą zabawę.
Organizatorami konkursu byli Wydział Spraw Społecznych Starostwa
Powiatowego w Legionowie, Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Legionowie oraz klasa III G Szkoły
Podstawowej nr 7 w Legionowie.
KALINA BABECKA

Zaproszenie na konferencję

N

owocześnie wyposażona karetka z podstawowym zespołem ratownictwa medycznego to kolejna dobra wiadomość na powiatowym
rynku usług medycznych, po uruchomieniu ambulatorium chirurgiczno-urazowego w Legionowie (więcej str.
1). Zakupiona i wyposażona ze środków NZOZ „Legionowo” karetka mogła podjąć pracę dzięki pozytywnemu
zaopiniowaniu planu działania Państwowego Ratownictwa Medycznego na Mazowszu przez ministra zdrowia. Dodatkowy ambulans oznacza
większe bezpieczeństwo mieszkańców i skrócony czas oczekiwania na
pomoc. Dodatkowa karetka dyżuruje
w godz. 7.00 – 19.00.
KB

Organizatorzy VII Dni Osób Niepełnosprawnych Miasta Legionowo
i Powiatu Legionowskiego zapraszają do udziału w konferencji
„Partnerstwo i relacje rodzinne osób z zespołem Aspergera
i neurotypowych”, która odbędzie się 25 marca br. w legionowskiej Arenie.

W

trakcie konferencji zostanie
poruszona
problematyka identyfikacji seksualnej osób
z zespołem Aspergera, ich funkcjonowania w związkach partnerskich oraz trudnościach
w relacjach rodzinnych. Prelegentami w trakcie spotkania będą dr Peter Schmidt z Niemiec oraz jego małżonka Martina.
Dr Peter Schmidt dopiero w wieku
40 lat dowiedział się o tym, że cierpi na
zespół Aspergera. Wielokrotnie bywał

w Polsce dając serie wykładów. Swoje problemy, przygody i przemyślenia w barwny
oraz dowcipny sposób
opisał w książkach
„Chłopiec z Saturna” i
„Kaktus na Walentynki”.
W Legionowie będzie gościł
po raz drugi.
Udział w konferencji jest
bezpłatny. Chętnych prosimy o rejestrację telefoniczną pod numerem:
22 732 01 82.
Zapraszamy.
KB

Przekaż swój 1%
Zbliża się termin składania zeznań
podatkowych za 2017 rok. Tak,
jak w latach ubiegłych podatnicy
mogą zdecydować, komu przekażą
1% swojego podatku. Zachęcamy
do wsparcia potrzebujących
mieszkańców powiatu.

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.

Dominika urodziła się w 2012 roku z zespołem Downa, wadą serca
oraz dwunastnicy. Dzięki wysiłkom lekarzy i terapeutów dziś jest
radosną i wspaniałą dziewczynką, ale nadal nie mówi i nie jest ani
odrobinę samodzielna. Potrzebujemy 1% z Waszych podatków na
opłacenie logopedy, rehabilitanta, psychologa i wszystkich innych
niezbędnych terapii, które sprawią, że życie Dominiki będzie lepsze.
Nr KRS: 0000186434
cel szczegółowy 809/K, Dominika Koperska.

Moja córka Olga ma 30 lat i choruje od 3 m-ca życia. Jest głęboko
upośledzona, nie widzi, ma niedowłady kończyn i padaczkę lekooporną. Funkcjonowanie Oli jest uzależnione od pomocy rodziny
i kilku wspaniałych przyjaciół. W ciągu dwóch minionych lat
spotkaliśmy się z dużą życzliwością darczyńców. Daje to wymierne
środki, ale też buduje siłę opiekunów.
Fundacja Avalon z dopiskiem Skrzypek, 4433
KRS: 0000270809 / cel: Skrzypek, 4433

Kacper ma 15 lat. Urodził się z zespołem Downa. Kacper ma
trudności z mówieniem, dlatego uczęszcza na zajęcia logopedyczne
i zajęcia z alternatywnych metod komunikacji AAC. Wymaga zajęć
z reedukacji, rehabilitacji ruchowej i zajęć na basenie. Dziękujemy
za okazane wsparcie.
Stowarzyszenie Rodzin i Opiekunów osób z Zespołem Downa „Bardziej Kochani”,
KRS 0000032355, Cel szczegółowy: Kacper Wlazło 243/2014

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% na koncie Fundacji Zdążyć z Pomocą,
Maja może uczestniczyć w turnusach rehabilitacyjnych i logopedycznych, które bardzo wspierają jej rozwój.
KRS: 0000037904,
cel szczegółowy: 31055 Artecka Maja
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W minionym roku Powiat Legionowski przeznaczył ponad 100 tys. zł na zajęcia
pozaszkolne i pozalekcyjne dla uczniów w zarządzanych przez siebie szkołach.

Fot. PZSO w Legionowie

Dodatkowe szanse dla
uczniów powiatowych szkół
PZSO w Legionowie uczestniczy w projekcie pn. „Zachować pamięć. Historia i kultura
dwóch narodów – Bliżej siebie”. Uczniowie szkoły spotkali się z młodzieżą z Izraela
podczas warsztatów historycznych, które odbyły się jesienią ub.r. w Warszawie

Programem objęte są szkoły, dla których Powiat Legionowski jest organem
zarządzającym - Powiatowy Zespół
Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie, Powiatowy Zespół Szkół Ogólnokształcących w Legionowie, Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

w Legionowie i Powiatowy Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych w Serocku.
KALINA BABECKA

Michał Kobrzyński
Członek zarządu Powiatu

Fot. PZSP w Serocku

Program „Powiat Otwartych Szans II” to ważny element uzupełniający edukację szkolną, który z jednej strony wspiera inicjatywy oraz promuje różne
dziedziny związane z rozwojem osobowym dzieci i młodzieży, a z drugiej
stwarza warunki do uzupełnienia braków, będących przyczyną niepowodzeń
w szkole, zwiększa motywację do nauki i przygotowuje do aktywnego udziału w życiu społecznym.
W maju ub. r. uczniów PZSP w Serocku odwiedzili koledzy z niemieckiej szkoły w Wetzlar w ramach realizacji projektu
historycznego. W poszukiwaniu miejsc pamięci terroru hitlerowskiego młodzież udała się m.in. na Pomorze

Ś

rodki wydatkowano w ramach realizacji programu „Powiat Otwartych Szans II”, który działa od
2011 roku i nie tylko z nazwy, ale także z założenia ma umożliwić uczniom
zdobycie nowych kompetencji, rozwijanie zainteresowań oraz poszerzanie
wiedzy i horyzontów – tak myślowych,
jak i geograficznych.
Dyrektorzy szkół decydowali o tym,
jakie projekty zgłosić do dofinansowania

i ze stosownym wnioskiem występowali do starosty. Dzięki środkom pochodzącym z programu, uczniowie wzięli udział w wycieczkach edukacyjnych
i krajoznawczych, warsztatach tematycznych, konkursach, spotkaniach
integracyjnych, zawodach sportowych
i innych aktywnościach.
Dzięki programowi poszerza się
oferta edukacyjna szkół. Uczniowie
zyskują dostęp do różnych, ciekawych

form spędzania czasu wolnego oraz
mają możliwość rozwijania talentów
i pasji. Projekty, realizowane dzięki
środkom pochodzącym z programu,
wzbogacają uczniów w nową wiedzę zarówno teoretyczną, jak i praktyczną. Urozmaicona forma wpływa
na atrakcyjność procesu nauczania,
a młodzież dodatkowo nabiera szacunku dla tradycji, kultury i dóbr narodowych.

Dodatkowe szkolenia
dla uczniów z Targowej
Do końca maja br. przedłużono realizację projektu „Lepszy start dla
energetyka i informatyka - rozwój kompetencji zawodowych uczniów
Powiatowego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jerzego
Siwińskiego w Legionowie”, współfinansowanego ze środków UE.
Dzięki niemu uczniowie zdobywają dodatkowe kompetencje, które
ułatwią im wejście na rynek pracy.

Przyszłość po gimnazjum
Referat Edukacji Starostwa Powiatowego w Legionowie, przy współpracy z gimnazjami z terenu naszego
powiatu, przeprowadził wśród uczniów klas trzecich ankietę dotyczącą ich oczekiwań i potrzeb w zakresie
kontynuowania nauki w szkołach ponadgimnazjalnych. Większość osób zamierza dalej uczyć się w liceach
ogólnokształcących, najchętniej w Warszawie.

A

nkietą objęto 1 028 uczniów.
Większość respondentów planuje dalszą naukę w liceum ogólnokształcącym (65,04%) lub technikum
(30,29%). Pozostali (4,6%) zamierzają kontynuować edukację w szkołach branżowych I stopnia. Większość
osób deklaruje, że szkoły ponadgimnazjalnej będzie szukać w Warszawie
(57,78%) oraz w Legionowie (30,45%).
Technik informatyk i technik mechanik to kierunki najczęściej wskazywane przez respondentów, planujących
dalsze kształcenie w technikum. Najmniejszą popularnością w tej kategorii
cieszą się technik drogownictwa i technik ogrodnik. Z kolei przyszli uczniowie szkół branżowych I stopnia najczęściej widzą się w zawodzie fotografa,
fryzjera, kucharza, elektryka i mechanika samochodowego. Zainteresowanie
zawodem krawca czy zegarmistrza jest
zerowe.
Przyszli licealiści wskazali w ankiecie przedmioty, które zamierzają realizować w trybie rozszerzonym.
W pierwszej trójce znalazły się język
angielski, biologia i matematyka. Najmniejszym zainteresowaniem cieszyły
się języki obce inne niż angielski (np.
KB
rosyjski, francuski).

Szkolenia odbywające się w ramach projektu realizowanego w PZSP
w Legionowie wyposażą uczniów w nowe umiejętności i kompetencje
oraz zwiększą ich konkurencyjność na rynku pracy

P
Część ankietowanych gimnazjalistów wciąż zastanawia się nad dalszą
przyszłością edukacyjną. W wyborze właściwej szkoły pomocna może
okazać się Powiatowa Giełda Szkół, która w tym roku
odbędzie się 6 kwietnia w Powiatowym Zespole
Szkół Ogólnokształcących w Legionowie

Anna Gajewska
Członek zarządu Powiatu

Preferencje młodzieży w zakresie typów szkół ponadgimnazjalnych w zasadzie nie ulegają zmianom od wielu lat i są to preferencje charakterystyczne dla uczniów z dużych miast. Stąd największa popularność liceów ogólnokształcących i mniejsze zainteresowanie kształceniem zawodowym. Nie
dziwi też znaczny odsetek chętnych do kontynuowania nauki w Warszawie,
bo to duży i różnorodny rynek edukacyjny. Ponadto Warszawa jest dla młodych ludzi atrakcyjna ze względu na szeroką ofertę kulturalno-rozrywkową.

rzedłużenie projektu stało się
możliwe dzięki oszczędnościom, które powstały w wyniku jego realizacji, po przeprowadzeniu przetargu nieograniczonego na
wybór wykonawców szkoleń. Przy
współpracy z PZSP w Legionowie
opracowano harmonogram szkoleń
dodatkowych, przewidujący przedłużenie realizacji projektu. Harmonogram został zaakceptowany przez
Mazowiecką Jednostkę Wdrażania
Programów Unijnych. Dzięki zaoszczędzonym środkom uczniowie
będą uczestniczyć m.in. w szkoleniach CAD, CORELL, CNC oraz lutowania twardego i obsługi wózków
widłowych. Ponadto doposażona zostanie pracownia informatyczna,

która wzbogaci się o 15 zestawów
komputerowych.
Projekt wystartował we wrześniu
2016 r. Jego celem jest zwiększenie
zdolności do zatrudnienia 60 uczniów
kierunku technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej oraz
kierunku technik informatyk, poprzez podniesienie kwalifikacji zawodowych tej grupy oraz doposażenie
pracowni przedmiotowej, odzwierciedlającej naturalne warunki pracy w
zawodzie. Dotąd uczniowie w ramach
projektu skorzystali ze szkoleń specjalistycznych oraz 150-cio godzinnych płatnych staży zawodowych.
Projekt współfinansowany jest ze
środków Europejskiego Funduszu
ZFZ/OPRAC. KB
Społecznego.

kultura

Informator Powiatu Legionowskiego

Kurier

7

Gwiazdy jasno zalśniły w Kinie Otwartym
Projekcja filmu „Gwiazdy” oraz spotkanie z jego reżyserem Janem Kidawą-Błońskim znalazły się w programie lutowej odsłony „Kina Otwartego”.

P

owiatowa Instytucja Kultury zaprosiła widzów do sali widowiskowej legionowskiego ratusza
na wieczór z dobrym filmem i wyjątkowym gościem. Tym razem wybór padł
na „Gwiazdy” Jana Kidawy-Błońskiego.
Film jest częściowo oparty na faktach,
prawdziwe wydarzenia przeplatają fikcyjne wątki i postacie. Opowiada historię kariery piłkarza Jana Banasia, jego
miłości do niejakiej Marleny oraz rywalizacji o nią i na boisku z przyjacielem
z dzieciństwa Ginterem. To poruszająca opowieść o pasji, ambicjach i niespełnionej miłości trójki bohaterów. Do
mocnych stron produkcji zdecydowanie
należą obsada (Mateusz Kościukiewicz,
Sebastian Fabijański, Magdalena Cielecka) oraz zdjęcia Michała Englerta.
Podczas spotkania, które odbyło się
po projekcji Jan Kidawa-Błoński opowiedział o kulisach powstawania filmu

Poczucie humoru reżysera Jana Kidawy-Błońskiego bawiło nie tylko publiczność, ale także prowadzącą z nim rozmowę
dziennikarkę filmową Magdalenę Felis

i rzeczywistej aktorskiej rywalizacji
między głównymi bohaterami, która
w sposób naturalny, z korzyścią dla filmu, przeniosła się na plan zdjęciowy.
Reżyser wspomniał też o wzruszeniu
Jana Banasia, gdy pierwszy raz obejrzał „Gwiazdy”. – Myślę, że to był dla
niego rodzaj rekompensaty za wszystkie niepowodzenia, które go w życiu spotkały – podsumował.
Widzowie chętnie zadawali pytania
i aktywnie uczestniczyli w prowadzonej
dyskusji, zachwyceni genialnie oddanymi w filmie realiami lat 60’ i 70’ oraz
emocjami, które wtedy towarzyszyły kibicom polskiej reprezentacji.
Na kolejne odsłony „Kina Otwartego”
zapraszamy tradycyjnie w każdy ostatni czwartek miesiąca do legionowskiego ratusza.
KALINA BABECKA

Wystawa w Galerii na Prostej
W jabłonowskiej Galerii na
Prostej odbył się wernisaż
wystawy Oliwii Hildebrandt.
Ekspozycję „Czas kamienia”
można oglądać do 4 kwietnia br.

Oliwa Hildebrandt
malarka, graficzka

Moje obecne działania twórcze skoncentrowane są wokół znaku i symbolu
kamienia, który jest osobliwą formą zapisu czasu, a przede wszystkim inspiracją dla mnie, by badać wartości malarskie, graficzne i pokrewne: kolor,
struktury, kształt, wielkość, czas, miejsce, emocje, wspomnienia. Moje prace stanowią rodzaj emocjonalnego pamiętnika, rejestrującego obrazy, uczucia, emocje i wrażenia inspirowane codziennością. Analizując moje obrazy zauważam wyraźną tendencję upraszczania, syntetyzowania i odejścia
od szczegółu.

K

amień to motyw przewodni prezentowanych prac. Może być milowy, węgielny, filozoficzny. Może
spaść z serca, albo przeciwnie – serce
nasze będzie z kamienia. Kamień jako
materia towarzyszy człowiekowi od zawsze, powstaje dzięki siłom natury, materializuje przeróżnie, jako ziarnko piasku, kamyk lub skała.
Zestaw prac malarskich, znajdujących się na wystawie to wynik eksperymentów z wykorzystaniem tradycyjnych technik malarskich i rysunkowych,
łączenia ich z innymi materiami oraz
zastosowania technik kolażu i montażu.
Poszerzenie gamy artystycznego wyrazu o techniki digitalne, cyfrowe i fotograficzne oraz ich malarskie przetworzenie, a następnie zaprezentowanie

POWIAT LEGIONOWSKI
– KULTURALNIE I NA SPORTOWO
8.03 – Spotkanie z podróżnikiem
Marcinem Dobasem, Muzeum
Historyczne w Legionowie

Niewyczerpanym źródłem twórczych inspiracji jest dla artystki codzienność.
Na zdjęciu Oliwia Hildebrandt i kurator galerii na Prostej Robert Żbik podczas
wernisażu

w postaci zestawu prac na plexi, pozwoliło uzyskać unikalne struktury, skrajne

wrażenia, efekty transparentności, iluzji, świetlistości i matu.
OPRAC. AMZ

8.03 – Biznes Mixer, GCKiS w Jabłonnie

Wariacje o Roszpunce

8.03 – Koncert z okazji Dnia Kobiet,
CKiCz w Serocku

Uczniowie z PZSP im. Józefa Siwińskiego w Legionowie we współpracy z Ośrodkiem Doskonalenia
Nauczycieli Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” uczestniczyli w projekcie międzynarodowym „Aktywnie
i w partnerstwie”. Efektem ich pracy jest książeczka pt. „Wariacje narodowo-baśniowe”.

W

przedsięwzięciu udział wzięła młodzież ze szkół polonijnych z czterech szkół:
polskiej Szkoły SEN w Dublinie,
Centrum Kulturalno-Edukacyjnego Mniejszości Narodowych Ukrainy,
Polskiej Szkoły Społecznej im. Ignacego Domeyki w Brześciu na Białorusi oraz Powiatowego Zespołu Szkół
Roszpunka
w centrum
okładki symbolizuje Polskę,
która oplatając
włosami bierze
pod opiekę:
Ukrainę, Irlandię,
Białoruś
i wszystkie inne
kraje, w których
mieszkają
Polacy

Ponadgimnazjalnych im. Jerzego Siwińskiego w Legionowie. Współpraca
między placówkami miała na celu przeprowadzenie wspólnego projektu edukacyjnego. Zadaniem było napisanie
dalszego ciągu baśni pt. „Roszpunka”
w formie komedii, fantastyki, romansu lub kryminału. Działania zaowocowały wydaniem książki zawierającej

8.03 – Legionowska Laktacyjna Grupa
Wsparcia – Poczytalnia Legionowo

najciekawsze opowiadania. Finalnie
w publikacji ukazało się romans-fantasy Aleksandry Wojciech z kl. 2ti oraz
komedia Patryka Szymańskiego z kl.
2teg, ozdobione ilustracjami Julii Łaniewskiej i Dominki Snopkiewicz z kl.
1teg oraz Dagmary Duńskiej z kl. 1ti.
AMZ

10.03 – Dzień Kobiet z Pazurem
– Poczytalnia Legionowo
10.03 – Koncert zespołu Per Cante
– TPD, ul. Główna 24a, Rynia
11.03 – Biblia w sztuce – wystawa,
GOK w Nieporęcie
11.03 – „Jabłonna Augusta”– spotkanie
autorskie, Pałac PAN w Jabłonnie
11.03 – Mecz KPR Legionowo S.A.
– Spójnia Gdynia, Arena Legionowo
11.03 – Zimowy Bike Marathon, Nieporęt
13.03 – Biznes Mixer , Ośrodek Kultury
w Wieliszewie, ul. Moniuszki 2, Łajski
14.03 – Spotkanie autorskie z Marcinem
Tychcikiem, CKiCz w Serocku

Dorota Kurowska

Dyrektor PZSP im. Józefa Siwińskiego
w Legionowie
Szukając przestrzeni do wspólnego działania uczniów w różnym wieku zrodził się pomysł napisania, a właściwie dopisania dalszej historii znanej baśni braci Grimm – „Roszpunka”. Projekt miał na celu rozwijanie wyobraźni,
zainteresowanie młodych ludzi literaturą piękną oraz doskonalenie umiejętności językowych.

15.03 – Koncert jazzowy zespołu HUM,
MOK Legionowo
15.03 – VII Przegląd Twórczości Osób
Niepełnosprawnych, ratusz w Legionowie
16.03 – Soyka solo – koncert,
sala koncertowa w Wieliszewie
16.03 – Marcowy wieczór poezji
w Serocku, Klub Aktywności Społecznej

16–17.03 – ProgRockFest, ratusz
w Legionowie
16.03 – Wiosenne wietrzenie szafff…
– zbiórka odzieży, ratusz
w Legionowie
17.03 – 4. Bieg Zająca, Nieporęt
– trasa leśna
17.03 – II Mistrzostwa Polski
w Przyrządzaniu Ślimaków i Owoców
Goji w Serocku, Restauracja Złoty Lin,
Wierzbica 9
17.03 – Rodzinne roz(g)rywki
matematyczne – GCKiS w Jabłonnie
18.03 – Niedzielna Szkółka Tradycji
– Izbia Pamięci i Tradycji Rybackich
w Serocku
18.03 – Metanoia – spektakl
ewangelizacyjnego Teatru Adonai,
ratusz w Legionowie
23.03 – Mateusz Gawęda Trio, ratusz
w Legionowie
24.03 – Recital Hanny Banaszak, ratusz
w Legionowie
24.03 – Pożegnanie zimy w Kani Polskiej
25.03 – Recital Magdy Umer, ratusz
w Legionowie
25.03 – Konferencja: Partnerstwo
i relacje rodzinne w związku osoby
z zespołem Aspergera, Arena Legionowo
25.03 – Niedzielne Spotkanie z Bajką,
ratusz w Legionowie
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VI edycja ligi powiatowej

Powiat patronuje młodym
talentom

Piłkarska Liga Powiatu Legionowskiego jest wydarzeniem, które daje szansę zaistnienia
młodym, szczególnie utalentowanym sportowcom. Dla pięciu roczników właśnie
zakończyła się jego VI edycja.

Powiat patronuje porozumieniu zawartemu pomiędzy klubami
KS Legionovia i KS Sokół Serock na rzecz rozwoju na naszym terenie
futbolu młodzieżowego.

Od lewej: członek zarządu KS Sokół Mariusz Rosiński, członek zarządu
KS Sokół Sebastian Świerkot, prezes KS Sokół Artur Borkowski, starosta
Robert Wróbel, członek zarządu Powiatu Michał Kobrzyński, prezes KS
Legionovia Dariusz Ziąbski, wiceprezes KS Sokół Leszek Wierzbowski,
koordynator akademii KS Legionovia Paweł Wasiak

Zwycięzcy VI edycji Piłkarskiej Ligi Powiatu Legionowskiego

Z

imowa VI edycja Piłkarskiej Ligi
Powiatu Legionowskiego dla roczników 2005-07, 2009 i 2011 zakończyła się co najmniej jedną niespodzianką. Wśród najmłodszych
zawodników zdecydowanie triumfował

AMP GOOL Stanisławów. Grupę 9-latków ponownie zdominowała Wisła Jabłonna. Jednak wśród najstarszych piłkarzy PLPL z roczników 2005-07 tym
razem najlepszy okazał się Żbik Nasielsk.

Ostateczne rozstrzygnięcia w rocznikach 2008 i 2010 nastąpią 25 marca br.
Na kolejną VII edycję PLPL, która zostanie rozegrana już na murawie, zapraszamy już w kwietniu br.
MK

Wybieramy Najlepszego Sportowca
Powiatu Legionowskiego 2017 r.
Zapraszamy do zgłaszania kandydatur w plebiscycie na Najlepszego Sportowca Powiatu Legionowskiego
2017 roku. Na propozycje czekamy do 21 marca br.

P

ierwszym etapem konkursu, w którym drogą głosowania wybierzemy
Najlepszego Sportowca Powiatu Legionowskiego 2017 roku, jest zebranie
kandydatur do listy nominowanych. Zgłoszenia można dokonać wypełniając dostępny na stronie powiat-legionowski.pl
formularz i dostarczając go do starostwa
powiatowego w Legionowie osobiście,
pocztą tradycyjną lub mailowo, na adres: sport@powiat-legionowski.pl
Przed wzięciem udziału w konkursie prosimy również o zapoznanie się
z jego regulaminem. Po ustaleniu listy
kandydatów 1 kwietnia br. rozpocznie

się właściwe głosowanie na zgłoszonych
sportowców. W kolejnym numerze naszej gazety zamieścimy konkursowy kupon. Głosowanie potrwa do 7 maja br.
Każdy mieszkaniec może oddać głos
jednokrotnie.
W powiecie legionowskim mieszka
i trenuje wielu zawodników odnoszących sportowe sukcesy, w tym na arenie
międzynarodowej. Są to osoby, które zaangażowaniem i postawą zasługują na
wyróżnienie. Doceńmy ich wkład w rozwój sportu w powiecie legionowskim.
Kandydatury zbieramy do 21 marca br.
GO/MK

R

MK

AB/MK

Artur Borkowski

Wierzę że mamy szansę na promocję młodych talentów i na udowodnienie, iż Powiat Legionowski, w którym samorządy łożą duże środki
na rozwój sportu i rekreacji, w tym na rozwój infrastruktury sportowej, jest idealnym miejscem dla kształtowania zawodników z najwyższej półki. Cieszę się, że znaleźliśmy dla tej wizji sojuszników i że wykonujemy dzisiaj wspólny krok w celu jej realizacji.

W plebiscycie na Sportowca Roku
2016 Powiatu Legionowskiego
zwyciężył Kamil Otowski

KONKURS NA NABÓR WNIOSKÓW W LGDZZ

Powiat Legionowski wspiera finansowo kluby, które reprezentują nas w najważniejszych rozgrywkach
ligowych, ale również inwestują w sportowy rozwój dzieci i młodzieży.
Oprócz walki o mistrzostwo Polski
wspierane przez Powiat Legionowski
kluby prowadzą działalność propagującą sport i zdrowy styl życia wśród dzieci i młodzieży. Właściwie każda grupa
wiekowa znajdzie ofertę skierowaną do
niej. Młodzi piłkarze oraz siatkarskie
kadetki i juniorki, podobnie jak ich starsze koleżanki i starsi koledzy, sięgają
po najwyższe trofea. Legionowo może
szczycić się na tym polu wieloma tytułami Mistrza Polski.

Piłkarskiej Ligi Powiatu Legionowskiego. Dzięki temu projektowi dotychczas prawie tysiąc młodych piłkarzy miało okazję uczestniczenia
w rywalizacji na kilku poziomach
umiejętności. Zastosowany system
pozwala wyłonić największe talenty, ale również daje szansę gry mniej
zaawansowanym.

sekretarz Powiatu Legionowskiego

Wspieramy rozwój sportu
ada Powiatu w Legionowie w ubiegłym roku podjęła uchwałę, na
mocy której starosta Robert Wróbel z zarządem Powiatu przyznał klubom sportowym pomoc finansową
o łącznej wysokości 177 000 zł. Beneficjentami wsparcia są: KS Legionovia
KZB Legionowo (piłka nożna), Legionovia SA (siatkówka) i Klub Piłki Ręcznej
Legionowo. Prawie każda z tych drużyn
występuje na najwyższym szczeblu rozgrywek ligowych. Startując w rozgrywkach ogólnopolskich są wizytówką naszego regionu.

P

od patronatem Powiatu Legionowskiego KS Legionovia Legionowo i KS Sokół Serock zawarły porozumienie o współpracy.
Dzięki umowie ma powstać model
systemu szkoleniowego i promowania młodych talentów. Dla takich klubów jak Sokół Serock jest to szansa
na budowanie perspektywy rozwoju własnych wychowanków, których
obecnie jest ponad 200.
Sygnatariusze porozumienia
przyznają, że impulsem był sukces

Lokalna Grupa Działania Zalew Zegrzyński informuje, że od 26 lutego do 12 marca
2018 r. do godziny 14.00 będzie prowadzony
nabór wniosków w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji
w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego
PROW na lata 2014-2020 oraz w ramach Priorytetu 4 PO „Rybactwo i Morze”.
Doradztwo w zakresie wdrażanych programów jest świadczone w Biurze Lokalnej
Grupy Działania Zalew Zegrzyński ul. Gen. Wł. Sikorskiego 11, pok. 413
oraz pod numerem telefonu (22) 76 40 413.
Jest ono realizowane w oparciu o Regulamin Organizacyjny Biura LGDZZ.
Więcej informacji znajdą Państwo na stronie www.lgdzz.pl

Klub Piłki Ręcznej Legionowo
w trakcie rozgrywek Superligi potrafi
wygrywać z najlepszymi

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary
wiejskie” Instytucja Zarządzająca PROW 2014 – 2020 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju
Wsi. Ogłoszenie opracowane przez Lokalną Grupę Działania Zalew Zegrzyński. Ogłoszenie
współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju
lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” - poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących
i aktywizacji” objętego PROW na lata 2014 - 2020.
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