Nasi mieszkańcy powinni skorzystać
z możliwości wypowiedzenia się na
temat przyszłości gminy.
Zachęcam wszystkich do wzięcia
udziału w referendum.
MACIEJ MAZUR
Wójt Gminy Nieporęt
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Nic o Nieporęcie bez Nieporętu

Nieporęt to już drugi samorząd w powiecie legionowskim, w którym mieszkańcy będą mogli w referendum wyrazić swoje zdanie na temat pomysłu włączenia ich gminy
w granice jednostki administracyjnej pod nazwą „miasto stołeczne Warszawa”. Wcześniej referendum odbyło się w Legionowie, przy spektakularnej frekwencji blisko
50% uprawnionych do głosowania mieszkańców.
Radni gminy Nieporęt
jednogłośnie zdecydowali
o referendum, które odbędzie się
14 maja 2017 roku

P

odczas nadzwyczajnego posiedzenia radni gminy Nieporęt przegłosowali uchwałę w sprawie
przeprowadzenia referendum, które
odbędzie się 14 maja 2017 r. Mieszkańcy odpowiedzą na pytanie: „Czy jest
Pan/Pani za tym, żeby m. st. Warszawa, jako metropolitalna jednostka samorządu terytorialnego, objęła Gminę
Nieporęt?” Zainteresowanie udziałem
w tym głosowaniu deklaruje znaczna
część mieszkańców gminy.

Wiele zatem wskazuje, że Nieporęt
powtórzy sukces Legionowa. Bo jakże
inaczej określić zwycięstwo demokracji zamanifestowane niemal 50-procentową frekwencją? W legionowskim referendum wypowiedziało się 17 793
mieszkańców, z czego 94,27 procent
powiedziało „nie” rządowym planom
włączenia stolicy powiatu do projektowanej metropolii warszawskiej.
Według Konstytucji RP referendum, jako sposób wyrażania opinii

przez suwerena, czyli naród, jest jednym z najważniejszych mechanizmów
kontroli władzy. Wynika z tego, że rząd
powinien w sposób odpowiedzialny
uwzględnić tak jednoznacznie i licznie
wyrażony głos. Ważnym pytaniem jest
kwestia, czy zdanie mieszkańców Legionowa jest odosobnione, czy jednak
wyraża stanowisko większości społeczności lokalnych objętych planami włączenia do Warszawy. W walkę o niezależność włączają się kolejne samorządy,

również spoza powiatu legionowskiego.
W Raszynie zbierane są podpisy pod
wnioskiem o referendum. Organizatorzy informują, że ich inicjatywa cieszy

się dużym zainteresowaniem. Tymczasem Podkowa Leśna prowadzi niezależne od strony rządowej konsultacje
społeczne. Również ten samorząd chce
doprowadzić do referendum dając swoim mieszkańcom możliwość wypowiedzenia się w ważnej kwestii, jaką jest
ewentualność przynależności do metropolii warszawskiej.
Przypomnijmy – trwają prace nad
powołaniem do życia nowego tworu
administracyjnego w postaci włączenia ponad 30 gmin do mającej powstać
metropolii warszawskiej. Co prawda
strona rządowa wycofała swój projekt
wniesiony pod obrady sejmu, ale nie rezygnuje z pomysłu. W reakcji na owe
plany mieszkańcy Legionowa opowiedzieli się przeciwko jakiejkolwiek ingerencji w autonomię ich miasta.
MARIUSZ KRASZEWSKI

SONDA

Jadwiga Dzięgielewska,
Białobrzegi

Uważam, że referendum w gminie Nieporęt jest potrzebne.
Ja też, jak inni mieszkańcy, nie chciałabym, żebyśmy byli
dołączeni do Warszawy. W referendum wezmę udział z całą
rodziną.

Dariusz Jarosiewicz,
Legionowo

Wziąłem udział w referendum. Zagłosowałem, bo jestem obywatelem Legionowa od 38 lat. Bardzo cieszę się z wyniku. Jestem dumny, że mieszkam w Legionowie. Warszawa niech
zostanie w Warszawie. Jesteśmy pięknym miastem; tak było,
jest i będzie.

Monika Kamińska,

radna gminy Nieporęt, Michałów-Grabina

Zamierzam wziąć udział w referendum. Uważam, że jest to prawo przysługujące każdemu obywatelowi. Temat dotyczy rzeczy
dla nas bardzo istotnej. Uważam, że konieczne jest rzetelne podanie informacji, jakie są plusy i minusy, jakie są korzyści i jakie zagrożenia dla nas. To powinien mieć w świadomości każdy mieszkaniec idący do referendum.
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Za zasługi dla kombatantów

L

Starosta Robert Wróbel
został uhonorowany
odznaczeniem Za Zasługi
dla Związku Kombatantów
RP i Byłych Więźniów
Politycznych. Dekoracja
odbyła się w czasie
XXVII sesji Rady Powiatu
w Legionowie.

egionowskie Koło Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów
Politycznych postanowiło uhonorować Powiat Legionowski odznaczeniem przyznawanym za szczególne
zasługi. W imieniu samorządu wyróżnienie przyjął starosta Robert Wróbel.
Odznaczeniem udekorował go prezes
legionowskiego Koła ZKRPiBWP Cezariusz Kalinowski. Gratulacje złożył
również m.in. honorowy prezes Koła
płk Kazimierz Przymusiński.
Odznakazostałaustanowionaw1965r.
Otrzymują ją osoby i instytucje, które
ściśle współpracują ze Związkiem Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych na rzecz pielęgnowania pamięci o weteranach walk i działalności
patriotycznej.

Odznaczenie starosty Roberta
Wróbla to wyraz uznania środowiska
kombatanckiego dla działalności Powiatu
Legionowskiego na rzecz pielęgnowania
pamięci o walczących za wolność Polski

MK

Wielkanocne cudeńka
Poszukiwacze wielkanocnych ozdób i dekoracji tłumnie odwiedzili legionowski ratusz. Odbywające się w nim Kiermasz Wielkanocny i Wielkanocny Kiermasz Sztuk Różnych
wprowadziły mieszkańców powiatu w świąteczny nastój.

Dochód ze sprzedaży dekoracji zaprezentowanych na Kiermaszu Wielkanocnym
przekazany zostanie na wyposażenie gabinetu terapii pedagogicznej w PZSiPS
w Legionowie
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kwietnia Kiermasz Wielkanocny
zorganizowały Fundacja „Promień
Słońca”, Powiatowy Zespół Szkół
i Placówek Specjalnych w Legionowie
oraz Zespół Szkolno-Przedszkolny Milenium w Legionowie. Zaprezentowano

ozdoby samodzielnie wykonane przez
podopiecznych fundacji oraz uczniów
zaprzyjaźnionych szkół. Także osoby prywatne przekazały wyroby rękodzielnicze, gdyż cel był szczytny. Dochód z kiermaszu zostanie przekazany

na wyposażenie gabinetu terapii pedagogicznej w PZSiPS w specjalistyczne
pomoce dydaktyczne.
Wielkanocny Kiermasz Sztuk Różnych zorganizowano w dniach 8-9 kwietnia. To już siódma odsłona tej imprezy
i czwarta w wersji wielkanocnej. Z możliwości zaprezentowania mieszkańcom
swoich wyrobów skorzystało ponad
pięćdziesięciu wystawców, także spoza
powiatu legionowskiego. Dominowały
produkty związane z tematyką Świąt
Wielkiej Nocy – kolorowe pisanki, zajączki i kurczaczki. Różnorodne, kolorowe i wprost idealne do udekorowania
świątecznego stołu. Ponadto można było
nabyć odzież, naczynia i wyroby spożywcze. „Kiermasz Sztuk Różnych” to
dla wystawców nie tylko szansa na wypromowanie swojej działalności, ale także okazja do branżowego spotkania, rozmowy i wymiany doświadczeń.
Oba kiermasze patronatem objął Starosta Legionowski.
KALINA BABECKA

Warsztaty prawne w szkołach

Anna Biernacka

uczestniczka Kiermaszu Sztuk Różnych

Sama w wolnym czasie zajmuję się ozdabianiem przedmiotów w technice decoupge i wykonywaniem maskotek na szydełku, dlatego chętnie uczestniczę w kiermaszach świątecznych. To świetna okazja, aby obejrzeć prace innych i znaleźć
inspirację dla siebie.

Mieczysława Wujtewicz
uczestniczka Kiermaszu Wielkanocnego
Fundacji Promień Słońca

Zazwyczaj planując święta skupiamy się na jedzeniu. Uważam, że równie ważna jest dekoracja domu. Wśród tych pięknych rzeczy znalazłam kilka prawdziwych perełek do ozdobienia wielkanocnego stołu. Poza tym cel jest szczytny, więc
cieszę się, że mogę pomóc.

Najlepsze zdjęcie miesiąca wybrane
Znamy już kolejnego laureata konkursu fotograficznego „Architektura
powiatu legionowskiego w obiektywie”. „Stara chata” autorstwa Anny
Tucholskiej zostało zdjęciem miesiąca w marcu.

Dobra osobiste i ich ochrona w zapisach kodeksu cywilnego i kodeksu postępowania cywilnego oraz na
gruncie prawa karnego były tematem warsztatów edukacyjnych, które odbyły się szkołach ponadgimnazjalnych
na terenie powiatu.

W

arsztaty dla uczniów w Powiatowym Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Legionowie
oraz Powiatowym Zespole Szkół Ogólnokształcących w Legionowie prowadzone były przez adwokat Elżbietę
Nejburg-Kramek z Fundacji Togatus
Pro Bono. Na swoją kolej czeka jeszcze młodzież z Powiatowego Zespołu
Szkół Ponadgimnazjalnych w Serocku. W tym roku zaplanowano po dwa
spotkania w każdej ze szkół. Inicjatywa wpisuje się w obowiązek realizacji zadań z zakresu edukacji prawnej,
nałożony na organy administracji publicznej przepisami ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji
prawnej z dnia 5 sierpnia 2015 roku.
Warsztaty mają na celu zapoznanie

słuchaczy z wybranymi zagadnieniami z obszaru prawa cywilnego, z możliwościami ochrony i dochodzenia swoich
praw oraz z zasadami prowadzenia postępowania cywilnego. Organizatorem
cyklu jest Wydział Spraw Społecznych

Starostwa Powiatowego w Legionowie.
KALINA BABECKA

Dorota Kurowska
dyrektor PZSP w Legionowie

Edukacja prawna uczniów, szczególnie tych stojących u progu dorosłości młodych obywateli, jest niezwykle ważna i potrzebna. Jeśli obywatele nie potrafią
korzystać z prawa i nie rozumieją zasad, według których działają instytucje
publiczne, są bierni i bezradni wobec życia i rzeczywistości. Poprzez podnoszenie wiedzy i świadomości prawnej m. in. dzięki spotkaniom takim jak to,
nasi uczniowie stają się świadomymi i odpowiedzialnymi, gotowymi do działania obywatelami.

Fot. Anna Tucholska „Stara chata”

K

onkurs trwać będzie przez cały
rok. Zachęcamy do nadsyłania
zdjęć budynków, współczesnych i zabytkowych oraz ciekawych
wnętrz i konstrukcji znajdujących się
na terenie naszego powiatu. Termin
nadsyłania prac to ostatni dzień każdego miesiąca. Najciekawsze prace

zostaną zaprezentowane w kalendarzu wieloplanszowym Powiatu Legionowskiego na 2018 rok. Szczegółowe
informacje na www.powiat-legionowski.pl oraz pod nr. tel. 22 764 05 95.
Organizatorem konkursu jest Powiat
Legionowski.
KB
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Droga z Białobrzegów do Beniaminowa
Przebudowa powiatowej drogi z Białobrzegów do Beniaminowa w gminie Nieporęt ruszy zaraz po świętach wielkanocnych. Inwestycja obejmie 4,5-kilometrowy
odcinek i ma zakończyć się we wrześniu br.

Joanna Pawłowska

pracuje w Białobrzegach, dojeżdża z kierunku Beniaminowa

Drogą z Beniaminowa do Białobrzegów jeździ się kiepsko.
Jest wąsko, co stanowi zagrożenie, szczególnie dla rowerzystów. Droga jest nierówna, podziurawiona. Trzeba ją poszerzyć, choćby o boczne pasy dla rowerzystów. Dobrze, że
gmina wybuduje im ścieżkę.

Eleonora Nowicka
Białobrzegi

Jakakolwiek modernizacja jest potrzebna, bo w tej jezdni
są dziury. I wysepka na przejściu dla pieszych będzie pomocna. Jest dużo dzieci, psy biegają… A kierowcy tutaj wcale nie zwalniają, pędzą okropnie. Jeżdżą szybko i motory,
i samochody.

Bogumiła Sobótko
Białobrzegi

Tą drogą nie jeżdżę, ale chodzę z dziećmi na spacery. Chodnik jest zniszczony i brzydki, trzeba go wymienić. Pasy też
trzeba przemalować. Przydałyby się światła na przejściu dla
pieszych, ale azyl na środku też jest dobrym rozwiązaniem.

Beniaminów jest położony na granicy powiatu legionowskiego. Prowadząca do tej miejscowości droga z Białobrzegów
po przebudowie będzie spełniała najwyższe standardy bezpieczeństwa

F

irma STRABAG Sp. z o.o. wygrała ogłoszony przez Powiat Legionowski przetarg dotyczący przebudowy 4,5-kilometrowego odcinka drogi
Białobrzegi-Beniaminów. Wykonanie
zadania ma kosztować 3 171 138,84 zł.
Wprowadzenie na budowę nastąpi najprawdopodobniej 19 kwietnia br. Prace
mają zakończyć się najpóźniej w połowie września 2017 r.

Zakres prac:

• położenie nowej nakładki i stworzenie

pobocza (dostosowanego do planowanej przez gminę Nieporęt ścieżki rowerowej),
• poszerzenie jezdni: na prostych odcinkach drogi - do 6,5 m, na łukach
– do 7 m.
• remont nawierzchni pętli autobusowej w Białobrzegach.
Powiat Legionowski zastosuje wysoki standard rozwiązań dotyczących
bezpieczeństwa – wydłużone separatory na przejściach dla pieszych

Komornica ma nowy chodnik
Prawie 250 metrów nowego chodnika Powiat Legionowski wybudował
w Komornicy (gmina Wieliszew). Inwestycję oddano do użytku
wcześniej, niż przewidywała umowa.
W Komornicy (gmina Wieliszew),
przy ul. Wspólnej Powiat Legionowski wybudował prawie 250 m chodnika, który ma szerokość 2 m i ponad
700 m2 powierzchni. W ramach inwestycji wykonane zostało również odwodnienie oraz 9 zjazdów na posesje.

Zadanie wykonała wieliszewska
firma TOMBUD. Za wykonanie zadania Powiat Legionowski zapłacił ponad 159 700 zł przy wsparciu gminy Wieliszew w wysokości
35 000 zł.

Chodnik w Komornicy został oddany do użytku kilka dni wcześniej,
niż planowano

MK

uniemożliwią piratom drogowym wyprzedzanie na pasach. W tym miejscu
jezdnia będzie miała szerokość 8 m. Na
niebezpiecznych łukach w okolicy fortu w Beniaminowie droga będzie poszerzona do 7,2 m.
Wykonawca daje 60-miesięczną
gwarancję na wykonanie usługi zgodnie z zawartymi w umowie zaleceniami Powiatu Legionowskiego.

Robert Wróbel
starosta legionowski

To już jedna z ostatnich powiatowych dróg na terenie gminy Nieporęt, która wymaga modernizacji. Przedsięwzięcie jest ważną inwestycją, która będzie służyć przede wszystkim mieszkańcom Białobrzegów i Beniaminowa.
Cieszę się, że możemy w ramach działań powiatu poprawić komfort i bezpieczeństwo użytkowników drogi. Szczególnie to ostatnie jest zawsze wysoko na liście naszych priorytetów. Po raz kolejny chcę również podkreślić dobrą współpracę z gminą Nieporęt, która wzdłuż remontowanej ulicy będzie
budowała ścieżkę rowerową.

MK

Koniec remontu w starostwie
Już tylko do końca kwietnia będzie trwał remont parteru w budynku starostwa powiatowego w Legionowie.
Udało się uniknąć utrudnień, jakie czekały mieszkańców – wejście główne będzie otwarte podczas całego
okresu przebudowy.

O

becnie trwają końcowe już prace wykończeniowe na remontowanym parterze starostwa powiatowego w Legionowie. Układane
są wykładziny, montowane meble, instalowane sufity podwieszane. Rozpoczyna się przebudowa wejścia głównego. Wbrew obawom uda się uniknąć
utrudnień w postaci konieczności jego
zamknięcia. Wejście główne będzie dostępne w godzinach urzędowania starostwa.
Dzięki przebudowie mieszkańcy będą
mogli w jednym miejscu załatwić wiele formalności, które dzisiaj wymagają
poszukiwania właściwych wydziałów na
terenie starostwa. Poza stoiskiem kancelarii zostanie uruchomionych 6 punktów
obsługi klienta. Dzięki zmianom architektonicznym będzie więcej przestrzeni. Osoby niepełnosprawne i ich opiekunów ucieszy zastąpienie schodów
wejściowych łagodną pochylnią oraz
zainstalowanie samoczynnie otwierających się drzwi.
MK

Przebudowa parteru Starostwa Powiatowego w Legionowie całkowicie zmieni
jego oblicze. Będzie estetyczniej, ale przy okazji również bardziej funkcjonalnie
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Rondo przy tunelu już w sierpniu
W połowie sierpnia br. zostanie oddane do użytku nowe rondo przy skrzyżowaniu Alei
Legionów z Aleją Róż w Legionowie. Prace zostały zaplanowane na okres wakacyjny, by
zminimalizować utrudnienia dla kierowców i rozpoczną się w drugiej połowie czerwca br.

Jerzy Zaborowski
wicestarosta legionowski

Rondo przy skrzyżowaniu Alei Legionów z Aleją Róż w Legionowie jest jedną
z najbardziej oczekiwanych przez mieszkańców Powiatu Legionowskiego inwestycją. Miejsce, w którym ono powstanie, charakteryzuje się bardzo dużym
natężeniem ruchu drogowego, szczególnie w godzinach porannych i wieczornych. Rondo podniesie nie tylko komfort użytkowania, ale również bezpieczeństwo, zarówno kierowców, jak i pieszych.

P

Projekt budowlany planowanego ronda

Prawie milion na Targową
Powiat Legionowski inwestuje w rozwój swojego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych na ul. Targowej
w Legionowie. Tym razem prawie milion złotych przeznaczono na docieplenie i zastosowanie rozwiązań,
które pozwolą znacznie obniżyć koszty utrzymania budynku.

W

maju br. zostanie oddana do
użytku kolejna inwestycja, która jest częścią modernizacji Powiatowego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Legionowie. Obecnie trwają
prace nad ociepleniem budynku przy
ul. Targowej oraz montażem instalacji,
które pozwolą zaoszczędzić fundusze
i pomogą w ochronie środowiska naturalnego.
W ramach inwestycji zostanie wykonane: docieplenie ścian zewnętrznych styropianem, docieplenie ościeży,
docieplenie stropodachu granulatem

z wełny mineralnej, pokrycie dachu podwójną papą zgrzewalną, docieplenie
stropu kanału instalacyjnego w piwnicy wełną mineralną, wymiana stolarki zewnętrznej okiennej i drzwiowej
wraz z nowymi parapetami, tynkowanie ścian zewnętrznych, demontaż krat
i balustrad oraz ponowny montaż balustrady zewnętrznej, montaż lekkich
systemowych zadaszeń nad wejściami
do budynku, powiększenie powierzchni 2 okien w kotłowni, montaż nowych
rynien i rur spustowych, montaż nowej
instalacji odgromowej, budowa nowej

opaski z kostki brukowej, remont schodów zewnętrznych polegający na wykonaniu okładziny z płytek antypoślizgowych mrozoodpornych.
Najwięcej oszczędności przyniesie
nowa instalacja CO wraz z grzejnikami.
Powiat planuje również założenie kolektorów słonecznych połączonych z zasobnikami ciepłej wody.
Inwestycja będzie kosztowała ponad
974 350 zł. Według umowy prace mają
zakończyć się przed 30 maja br.
MK

Podaruj swój 1%
Zbliża się termin składania zeznań podatkowych za 2016 rok. Tak, jak w latach ubiegłych podatnicy mogą
zdecydować, komu przekażą 1% swojego podatku. Poniżej prezentujemy sylwetki kolejnych osób z terenu
naszego powiatu, które potrzebują pomocy. Wykaz Organizacji Pożytku Publicznego znajduje się na
stronie www. powiat–legionowski.pl w zakładce PIT 2016.
Staś ma 6 lat. W wyniku wcześniactwa doznał uszkodzeń
neurologicznych i okulistycznych. Jeszcze nie chodzi, nie
mówi i widzi słabo tylko na jedno oczko. Potrzebuje leczenia
i rehabilitacji. Z góry dziękujemy wszystkim Darczyńcom.
KRS 0000037904
Cel szczegółowy: 15493 Stanisław Orłowski

Dzięki pomocy ludzi o wielkim sercu udało się zebrać pieniądze na wózek dla Mariusza. Aby Mariusz mógł pokonywać na
nim kolejne dziesiątki kilometrów podczas treningów i maratanów potrzebuje systematycznej rehabilitacji.
Europejskie Stowarzyszenie Młodych Fizjoterapeutów „Yeap Polska”
KRS: 0000231536
Cel szczegółowy: Mariusz Wronowski

Lena ma piękny
uśmiech i zespół
Downa. Intensywnie wspierając jej
rozwój, staramy
się zapewnić jej szczęśliwe dzieciństwo oraz jak najbardziej samodzielne życie, kiedy będzie już
dorosła. Codzienna rehabilitacja
wymaga ogromnych nakładów finansowych. Wystarczy 1% podatku, żeby sprawić, aby życie Lenki
było łatwiejsze.
KRS: 0000037904
Cel: 4219 Grabarczyk Lena

race na skrzyżowaniu Alei Legionów z Aleją Róż w Legionowie rozpoczną się w drugiej połowie czerwca. Koniec robót nastąpi pod
koniec sierpnia. Termin jest dobrany
tak, aby zminimalizować utrudnienia
dla kierowców. Okres wakacyjny, kiedy wielu mieszkańców przebywa poza
miastem, na relatywnie dłuższych urlopach, wydaje się odpowiedni.
Ponadto tam, gdzie będzie to możliwe na terenie budowy, zostanie wprowadzony ruch wahadłowy. Istnieje również
możliwość wytyczenia objazdu ulicą
Bandurskiego (pierwsza w prawo za
tunelem, jadąc w stronę skrzyżowania
z Aleją Legionów), a następnie Żelazną.
Nowe rondo zapobiegnie powstawaniu korków na skrzyżowaniu Alei
Róż z Aleją Legionów. Inwestycja będzie bliźniaczą wobec wybudowanego
przez Powiat w 2014 r. ronda przy ul.
Cynkowej. Jedyne różnice to cztery wloty (w przypadku Cynkowej – 3) oraz
oświetlenie zainstalowane w centrum
ronda (na Cynkowej – wokół). Rondo
przy Alei Róż będzie zatem miało wewnętrzną średnicę 25 m, a szerokość
jezdni – ok. 5 m.

Zakres planowanych prac obejmuje:
• wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni drogi (skrzyżowania),
• wykonanie chodnika,
• wykonanie krawężników i obrzeży,
• wykonanie nasypów pod tereny zielone płaskie,
• zagospodarowanie terenów zielenią
(założenie trawników),
• wykonanie odwodnienia (rowów rozsączająco-odparowujących, tzw. drenaż francuski).
Zgodnie z umową zawartą z firmą
Drogi i Mosty Jan Kaczmarczyk, która
wygrała przetarg, wykonanie nowego
ronda przy skrzyżowaniu Alei Legionów
z Aleją Róż w Legionowie będzie kosztowało 825 999,99 zł. Do całkowitych
kosztów inwestycji należy doliczyć również m.in. fundusze konieczne do wykupienia gruntów. W sumie budżet przedsięwzięcia prawdopodobnie zamknie się
kwotą ok. miliona zł. Kosztami realizacji inwestycji po połowie podzielą się Powiat Legionowski i Miasto Legionowo.
MARIUSZ KRASZEWSKI

Michał Kobrzyński

członek zarządu powiatu legionowskiego
Systematycznie inwestujemy w rozwój Powiatowego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych przy ul. Targowej w Legionowie. Nowe pracownie wyposażone w nowoczesny sprzęt – to najlepsze warunki do nauki dla naszej młodzieży. Obecnie rozbudowujemy infrastrukturę. Po termomodernizacji budynku
przyjdzie czas na nowe boisko wielofunkcyjne. Identyczne już od ponad roku
sprawdza się w Powiatowym Zespole Szkół Ogólnokształcących w Legionowie.

Maja urodziła się
z zespołem Downa
oraz wadą serca dlatego musi być pod
stałą opieką wielu
specjalistów. Dzięki 1% będzie mogła
uczestniczyć w turnusach rehabilitacyjnych i logopedycznych oraz korzystać z wizyt u specjalistów.

Leszek Gertruda
jest sparaliżowany od pasa w dół
w wyniku wypadku, któremu uległ
w 2014 roku. Potrzebuje długotrwałego leczenia, rehabilitacji
i sprzętu ortopedycznego.

KRS 0000032355
Cel szczegółowy: Maja Artecka 270/2015

Fundacja Avalon
KRS 0000270809
Cel szczegółowy: 3868 Gertruda

Ireneusz jest osobą niepełnosprawną, poruszającą się
na wózku od urodzenia. Ma 31 lat
i mieszka w Legionowie. Ma ciężką sytuację, dlatego prosi o 1%,
aby korzystać z wyjazdów rehabilitacyjnych oraz zakupić sprzęty
do usprawnienia życia codziennego.

Mam na imię
Danuta.
Od 2013 r. tracę
wzrok z powodu
jaskry. Jedno oko
jest martwe. Obecnie ratowane
jest drugie oko. Emerytura nie
starcza mi na zakup lekarstw
przepisanych przez lekarza, nie
mówiąc już o rehabilitacji.
Proszę o pomoc.

Dolnośląska Fundacja Rozwoju Ochrony
Zdrowia
KRS 0000050135, BŁASZAK

KRS 0000338389
Cel szczegółowy: 10943 Grupa OPP
Fundacja Sedeka – Kalinka

zdrowie
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Ruszył Zdrowy Powiat 2017
Zapraszamy mieszkańców do zapoznania się z ofertą przygotowaną w ramach 7. edycji
Powiatowego Programu Polityki Zdrowotnej „Zdrowy Powiat” na 2017 rok.
Zapisy już trwają.

ze wszystkich publicznych szkół podstawowych w naszym powiecie zostaną przebadani pod kątem wad postawy,
a w przypadku ich wykrycia uczniom zaproponowane będą bezpłatne, instruktażowe zajęcia korekcyjne. W trosce
o prawidłowy rozwój psychoruchowy zaplanowano bezpłatne badania psychologiczne i neurologopedyczne dla dzieci poniżej 6. roku życia. Dla maluchów
z najmłodszych grup przedszkolnych
przygotowano spotkania z higienistką
stomatologiczną. Uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych zaproszeni zostaną na warsztaty z Amazonkami, w trakcie których nauczą
się prawidłowego samobadania piersi

Lp.

Zapytaliśmy mieszkańców, co sądzą o Powiatowym
Programie Polityki Zdrowotnej „Zdrowy Powiat”?

Piotr Krynicki

Dostępność do diagnostyki specjalistycznej jest w Polsce ograniczona. Na badania prywatne nie każdego stać. Program
„Zdrowy Powiat” to odpowiedź na niektóre bolączki systemu
i recepta na spokojny sen. Przecież zdrowie jest najważniejsze.

Kamila Zielińska

Skorzystałam z programu zdrowotnego w zeszłym roku. Dzięki badaniom dowiedziałam się, że moje dzieci są zdrowie i prawidłowo rozwijają się. Bez proszenia lekarza o skierowania
i czekania miesiącami na wolny termin. W tym roku zamierzam zadbać o siebie i zbadać piersi.

Hanna Skarżyńska

Bezpłatne badania organizowane przez Powiat Legionowski
to wspaniała inicjatywa świadcząca o tym, że władze samorządowe troszczą się o mieszkańców. Oferta jest kompleksowa i uwzględnia potrzeby osób w każdym wieku.

Zrozumieć autyzm
Zagadnienia związane z funkcjonowaniem w życiu społecznym osób
z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, zwłaszcza z zespołem Aspergera,
były tematem Konferencji „Autyzm. Życie z zespołem Aspergera”,
zorganizowanej w ramach obchodów VI Dni Osób Niepełnosprawnych
Miasta Legionowo i Powiatu Legionowskiego.

Zdaniem dr. Petera Schmidta kluczem do nawiązania satysfakcjonującej relacji z osobą
z zespołem Aspergera jest akceptacja i zrozumienie jej odmienności. Na zdjęciu od
lewej: wiceprezydent Legionowa Piotr Zadrożny, dr Peter Schmidt i wicestarosta
legionowski Jerzy Zaborowski

W

S

potkanie odbyło się 1 kwietnia br.,
w sali widowiskowej legionowskiego ratusza. Głównym prelegentem był dr Peter Schmidt, który dopiero w wieku 40 lat dowiedział się o tym,
że ma zespół Aspergera. Od tego czasu
jeździ po świecie spotykając się z pedagogami, psychologami szkolnymi, terapeutami i rodzicami osób cierpiących na
zaburzenia ze spektrum autyzmu, aby
edukować oraz przybliżać słuchaczom
specyfikę tych zaburzeń. Swoje problemy, przygody i przemyślenia w barwny oraz dowcipny sposób opisał w książkach „Chłopiec z Saturna” i „Kaktus na
Walentynki”. W konferencji z ramienia
Powiatu Legionowskiego uczestniczył
wicestarosta Jerzy Zaborowski.
Dr Peter Schmidt poruszył problematykę funkcjonowania osób z zespołem
Aspergera w domu i w pracy oraz omówił
zagadnienia zawiązane z ich emocjami,
uczuciami i relacjami międzyludzkimi.
Dużo miejsca poświęcił kwestiom dotyczącym trudności, z którymi takie osoby
muszą się borykać w życiu zawodowym.
2 kwietnia ustanowiony został, rezolucją zgromadzenia Ogólnego ONZ
z 2010 roku, Światowym Dniem Wiedzy
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i dowiedzą wszystkiego o nowotworze
gruczołu sutkowego. Kolejna pula maskotek trafi do powiatowych karetek, aby
zminimalizować stres u najmłodszych
pacjentów. Ponadto dla mieszkańców
zorganizowane zostaną wykłady o tematyce zdrowotnej poruszające zagadnienia cukrzycy, nietrzymania moczu
i problemów zdrowotnych osób starszych. Przed nami też dziewiąta edycja
konkursu „Zdrowie w Bajce”.
Szczegółowe informacje, lokalizacje
i terminy oraz zasady rejestracji znajdują się na stronie www.powiat-legionowski.pl i na Facebooku oraz na billboardach na terenie powiatu.
KALINA BABECKA

Akcja zdrowotna w ramach
Powiatowego Programu Polityki
Zdrowotnej „Zdrowy Powiat”

Wykonawca

1

Edukacja przyszłych rodziców
w Szkole Rodzenia

Zdrowie – Legionowo Sp. z o.o.
ul. Sowińskiego 15A
05-120 Legionowo
tel. 502-307-967

2

Badania profilaktyczne zaburzeń
rozwoju psychologiczno
– neurologopedycznego
dzieci

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno
-Pedagogiczna IN-SENS,
ul. Zegrzyńska 45
05-119 Legionowo
tel. 502-829-809

3

Program profilaktyki i wczesnego
wykrywania raka jelita grubego
Program profilaktyki i wczesnego
wykrywania raka gruczołu
krokowego

Mazowiecki Szpital Onkologiczny
ul. Kościelna 61
05-135 Wieliszew
tel. 22 766-15-00 wew. 1

4

Program profilaktyki i wczesnego
wykrywania nowotworów piersi

Mazowiecki Szpital Onkologiczny
ul. Kościelna 61
05-135 Wieliszew
tel. 22 766-15-00 wew. 1

Badania i kampanie w ramach programu zdrowotnego zostały przygotowane z myślą o potrzebach mieszkańców w każdym wieku

ubiegłym roku z programu
skorzystało 5655 mieszkańców. W tym roku zaplanowano
realizację działań prozdrowotnych poprzez zorganizowanie bezpłatnych badań profilaktycznych, dofinansowanie
zajęć w szkole rodzenia, przeprowadzenie akcji informacyjno-edukacyjnych
i konkursów mających na celu podniesienie świadomości oraz rozpowszechnienie wiedzy z zakresu profilaktyki zdrowotnej. Utrzymana pozostanie
współpraca z podmiotami zewnętrznymi w zakresie krzewienia idei krwiodawstwa i dawstwa szpiku, organizacji
warsztatów z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz promocja
badań refundowanych przez NFZ.
W ofercie bezpłatnych badań znajdą się diagnostyka ultrasonograficzna
narządów wewnętrznych u dzieci, badania usg piersi oraz testy w kierunku chorób nowotworowych jelita grubego i gruczołu krokowego. Drugoklasiści

Kurier

Zespół Opieki Zdrowotnej
„Legionowo” Sp. z o.o.
ul. Sowińskiego 4
05-120 Legionowo
tel. 22 774-51-51
5

Program wczesnego wykrywania
wad rozwojowych i nowotworów
u dzieci

na Temat Autyzmu. Dzień ten rozpoczyna obchody Światowego Miesiąca Wiedzy na Temat Autyzmu, który ma zwrócić uwagę społeczeństwa na problemy
i potrzeby osób z autyzmem oraz pozwolić każdemu na wyrażenie z nimi solidarności. Szacuje się, że w Europie 1 na
100 dzieci rodzi się z zaburzeniami ze
spektrum autyzmu. Zaburzenia te ujawniają się w okresie pierwszych trzech
lat życia. Jednym z nich jest zespół
Aspergera, czyli zaburzenie o podłożu

Zespół Opieki Zdrowotnej
„Legionowo” Sp. z o.o.
ul. Sowińskiego 4
05-120 Legionowo
tel. 22 774-51-51

neurologicznym, które jest łagodniejszą
formą autyzmu.
Organizatorami konferencji byli Fundacja Promień Słońca, Zespół Szkolno-Przedszkolny Millenium w Legionowie
i Powiatowa Instytucja Kultury w Legionowie. Wydarzenie patronatem objął starosta legionowski.
KALINA BABECKA

Dr Peter Schmidt

prelegent na konferencji „Autyzm.
Życie z zespołem Aspergera”, autysta
Na swoim przykładzie opowiedziałem, jak autysta radzi sobie w życiu, w szkole,
jak postrzega świat i jakie trudności napotyka oraz, co można zrobić, aby ułatwić autyście funkcjonowanie. Osoby takie jak ja nie mają problemu z komunikacją jako taką. Mają problem z komunikacją emocjonalną, czyli tą niewerbalną. W pracy i kontaktach z osobami z zespołem Aspergera należy skupiać
się na ich mocnych stronach, rozwijać istniejące talenty, a nie na siłę dokonywać modyfikacji w ich zachowaniu i osobowości. Żadna terapia nie zmieni sposobu w jaki odbierają świat. Podejmowanie takich prób jest bezcelowe, a wręcz
może być niszczące.
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Szkoła do wzięcia

Uczniowie ostatniej klasy gimnazjum mają już coraz mniej czasu na wybór dalszej
ścieżki edukacji. Z pomocą w podjęciu właściwej decyzji przyszła XVII Powiatowa Giełda
Szkół Ponadgimnazjalnych, która odbyła się 7 kwietnia w Powiatowym Zespole Szkół
Ogólnokształcących w Legionowie.

K

andydaci i ich rodzice odwiedzający giełdę mieli okazję zapoznać
się z ofertą edukacyjną sześciu
szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu legionowskiego. Przedstawiciele
każdej z placówek dołożyli starań, aby
jak najlepiej zaprezentować potencjalnym uczniom swoją szkołę i zachęcić
ich do nauki w niej. 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 i kursach specjalistycznych.
Dodatkowe porady można było uzyskać od obecnych na miejscu pracowników Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Legionowie, Powiatowego
Urzędu Pracy, Powiatowej Izby Gospodarczej i Powiatowego Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości. Organizatorem giełdy był Referat
Edukacji Starostwa Powiatowego w Legionowie.
KALINA BABECKA

Maria Beata Leszczyńska
dyrektor PZSP w Serocku

Giełda szkół to wartościowe przedsięwzięcie władz Powiatu Legionowskiego skierowane do gimnazjalistów. Jest to doskonała okazja, aby poznać i porównać ofertę edukacyjną szkół ponadgimnazjalnych i wybrać najbardziej
odpowiedni kierunek kształcenia oraz dowiedzieć się, jak zaplanować swoją karierę zawodową. Jednocześnie jest to promocja szkolnictwa ponadgimnazjalnego powiatu.
PZSP w Serocku jest szkołą wyjątkową, rozwijającą się i odnoszącą sukcesy.
Kształcimy w atrakcyjnych i kreatywnych zawodach. Posiadamy profesjonalną bazę dydaktyczną. Znaleźliśmy się wśród 100 najlepszych techników
na Mazowszu w Ogólnopolskim Rankingu PERSPEKTYWY 2017. Jesteśmy
szkołą otwierającą drogę do sukcesu.
Uczestnicy giełdy mogli przekonać się, że szkoły ponadgimnazjalne z terenu powiatu są nowoczesne, atrakcyjne oraz bezpieczne i z powodzeniem mogą konkurować z placówkami warszawskimi

Konkursowe poRachunki
Za nami IV edycja Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy i Umiejętności
Matematyczno – Przyrodniczych dla uczniów z niepełnosprawnością
intelektualną w stopniu lekkim i umiarkowanym. Konkurs zorganizował
Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie.

Z wizytą u przedszkolaków
Od września 2016 r., dzięki pozyskanym przez Starostwo Powiatowe
w Legionowie środkom z Europejskiego Funduszu Społecznego,
prowadzone są dodatkowe zajęcia specjalistyczne skierowane
do 16 dzieci uczęszczających do Przedszkola Specjalnego
w Powiatowym Zespole Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie.

Konkursowe zadania pomagają dzieciom niepełnosprawnym utrwalić wiedzę
i praktyczne umiejętności takie, jak korzystanie z zegara, liczenie pieniędzy
oraz orientacja w terenie

Z

roku na rok konkurs cieszy się coraz większym zainteresowaniem.
W tegorocznej edycji udział wzięło 28 uczniów z siedmiu szkół z terenu
powiatu legionowskiego, którzy rywalizowali w ośmiu etapach edukacyjnych.
Konkurs ma na celu rozwijanie
wśród uczniów zdolności i zainteresowań matematyczno-przyrodniczych,
aktywizowanie ich do samodzielnego,
twórczego myślenia oraz integrację

lub posługującym się mową w ograniczonym stopniu. Dodatkowo przedszkolaki uczestniczą w sesjach terapii behawioralnej, której głównym
celem jest rozwijanie zachowań deficytowych i redukcja zachowań niepożądanych. W programie znalazły
się także spotkania z psychologiem
i pedagogiem oraz zajęcia z gimnastyki korekcyjnej mające na celu
przeciwdziałanie powstawaniu wad
postawy. Muzykoterapia stymuluje
rozwój dzieci poprzez różne formy
aktywności muzycznej. Do niestandardowych zajęć należą hipoterapia
i dogoterapia. Pierwsza wykorzystuje
obcowanie dziecka z koniem, a druga z psem. Ponadto dzieci wyjeżdżają do Aquaparku i Centrum Kreatywnej Zabawy.
KB

środowiska uczniowskiego. Ponadto daje szansę doskonalenia umiejętności sprawnego wykorzystania obliczeń w życiu codziennym.
Konkurs patronatem objął Starosta
Legionowski.
KALINA BABECKA

Edyta Wołos

nauczyciel wspierający
ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Legionowie
Już po raz kolejny biorę udział w tym konkursie jako opiekun. To inicjatywna, na którą uczniowie i nauczyciele czekali wiele lat. Dzieci niepełnosprawne mają niewiele możliwości, aby sprawdzić się i porywalizować ze sobą. Przy
tej okazji mogą wykazać się wiedzą, poznać nowe osoby oraz podjąć nowe wyzwania. Mam nadzieję, że konkurs będzie kontynuowany w latach następnych.

Od czasu rozpoczęcia projektu u dzieci poprawie uległa praca zmysłów.
Wzrosła też sprawność motoryczna, czyli zdolność do sprawnego wykonywania czynności. Rozwinęły się umiejętności związane z logicznym myśleniem i pamięcią, rozumieniem sytuacji i pojęć oraz komunikacja i mowa

P

rzedszkolaki zostały objęte terapią logopedyczną stymulującą rozwój mowy niezbędnej
w procesie komunikacji. Terapia sensoryczna (SI) ma na celu prawidłowe przetwarzanie i integrację bodźców zmysłowych oraz doświadczeń,
co przyczynia się do lepszej organizacji działań dziecka i pozytywnie
wpływa na jego rozwój. Z kolei zadaniem alternatywnych i wspomagających metod komunikacji (AAC)
jest pomoc dzieciom niemówiącym

Ewa Lewicka

dyrektor PZSiPS w Legionowie
Podczas zajęć dzieci zdobywają funkcjonalne umiejętności niezbędne
w życiu codziennym. Dzięki projektowi mamy możliwość dostosowania
się do indywidualnych potrzeb rozwojowych każdego dziecka i dlatego
też każde dziecko robi postępy i odnosi sukcesy w nauce i terapii. Podczas wycieczek wdrażamy rodziców w proces terapii oraz generalizowania umiejętności zdobytych na zajęciach indywidualnych. Projekt to czas
intensywnej pracy, która jednocześnie jest źródłem radości ze wspólnie
spędzonego czasu oraz rozwoju zarówno dzieci, nauczycieli i rodziców.

kultura
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Mistrzowskie tańce w Wieliszewie
130 par z 29 ośrodków tanecznych z całej Polski rywalizowało w Konkursie i Mistrzostwach Polski
w Tańcach Polskich Mazur 2017, które odbyły się w Wieliszewie. Współorganizatorem wydarzenia
był Powiat Legionowski.

W

nowej hali sportowej przy
Gimnazjum Gminnym w Wieliszewie przez dwa dni rozbrzmiewały dźwięki polskich tańców
narodowych, a na parkiecie swoje umiejętności prezentowały najlepsze pary taneczne w kraju.
Wieliszewski „Mazur” to ogólnopolskie wydarzenie kulturalno-sportowe
relacjonowane przez lokalne i krajowe media mające na celu ochronę dziedzictwa narodowego, propagowanie
polskich tańców narodowych wśród społeczeństwa oraz pielęgnowanie polskich
tradycji. Wieliszew po raz dziesiąty był
gospodarzem tanecznych Mistrzostw
Polski, a Konkursu w Tańcach Polskich
po raz siedemnasty. Podzielone na siedem kategorii wiekowych pary konkurowały w krakowiaku, polce, mazurze, kujawiaku i oberku. Imprezie towarzyszyły

Kurier

warsztaty taneczne i sympozjum naukowe poświęcone krakowiakowi. Mieszkańcy, którzy nie mogli uczestniczyć
w wydarzeniu mieli okazję śledzić relację na żywo w Internecie.
Jak co roku silną reprezentację wystawili gospodarze imprezy – Zespół
Tańca Ludowego „Promyki” z Ośrodka Kultury w Wieliszewie, trenowany
przez Dariusza Skrzydlewskiego i Kamila Rzącę, reprezentowało 12 par zarówno w Konkursie, jak i Mistrzostwach
Polski. Ogromny sukces odnieśli Zuzanna Szmyt i Marcin Kańkowski zajmując I miejsce w kategorii II Open (1012 lat). Szczegółowe wyniki znajdują się
na stronie www.powiat-legionowski.pl.
KALINA BABECKA

Zuzanna Szmyt

Zespół Tańca Ludowego „Promyki”
Wieliszew, Mistrz Polski w kat. II

Wiceprzewodniczący rady powiatu w Legionowie podczas Mistrzostw Polski w Tańcach Polskich Mazur 2017 reprezentował nie
tylko Powiat, ale również Zespół Tańca Ludowego „Promyki”

Legionowo na lodowcu
Biegun, pies rasy
husky, towarzyszy
Robertowi
Pogorzelskiemu
w trakcie wypraw i na
co dzień. Wystawę
zdjęć w ratuszu też
otwierali razem

Przed nami „Wiosenne Czarowanie”

J

uż po raz ósmy zapraszamy
mieszkańców do udziału w Harcerskim Festiwalu Piosenki „Wiosenne Czarowanie”, który odbędzie się
w dniach 21-23 kwietnia, w Legionowie. To okazja do wyjątkowego spotkania z piosenką harcerską i turystyczną oraz poezją śpiewaną. W programie

konkursy piosenek, Harcerskie Świeczkowisko, Wielki Taniec Belgijski na rondzie przy legionowskim ratuszu oraz
koncerty zespołów B.O.R.Y. i Dom o Zielonych Progach. Imprezę patronatem
objął starosta Robert Wróbel. Serdecznie zapraszamy.
KB

O tym, jak przemierzał bezkresy
północy i zatknął flagę Legionowa
na lodowcu na Spitsbergenie
opowiedział mieszkańcom polarnik
i fotograf Robert Pogorzelski przy
okazji wernisażu wystawy zdjęć,
którą otwarto w legionowskiej
Galerii Sztuki „Ratusz”.

P

odróżnik na spotkanie, które odbyło się 31 marca br. w sali widowiskowej ratusza przybył ze swoim przyjacielem i wiernym kompanem
wypraw – psem Biegunem. Robert Pogorzelski ciekawie i z pasją opowiadał
o swoich eskapadach, dzielił się wrażeniami i doświadczeniami oraz chętnie odpowiadał na pytania publiczności. Zaprosił też do obejrzenia wystawy
zdjęć dokumentujących jego wyprawę

Tańczę w parze z Marcinem Kańkowskim. Mamy po 11 lat. To nasza druga wygrana. Pierwsza była w 2016 r., na ogólnopolskim turnieju w Gdańsku. Trenujemy: ja od 7 lat, Marcin od 6 lat. Tej pasji poświęcamy sporo
czasu. Dwa razy w tygodniu trenujemy zespołowo, a raz – indywidualnie,
w parze, turniejowo. Często mamy zajęcia poza planem.

na norweską wyspę Spitsbergen. Na
ekspozycję składa się 20 fotogramów
przedstawiających najważniejsze momenty z wyprawy, która odbyła się w latach 2015-2016.
Wystawę można oglądać w legionowskim ratuszu do 15 kwietnia.

Później zostanie zaprezentowana
m.in. w szkołach z naszego terenu, Muzeum Historycznym w Legionowie, podczas Dni Legionowa
oraz wrześniowego Festiwalu Nauki
w Jabłonnie.
KALINA BABECKA

Robert Pogorzelski
podróżnik, fotograf

Do Arktyki sprowadzil mnie moje potrzeba zdobywania nowych doświadczeń i sprawdzania się w trudnych warunkach. Na Spitsbergenie znalazłem też to, czego zawsze szukałem: dziką przyrodę, otwarte przestrzenie i brak cywilizacji. Kolejnym sprawdzianem będzie dla mnie piesze
przejście Ameryki Południowej, którego start planowany jest na marzec
2018 roku. Myślę, że poza chęcią zobaczenia nowych miejsc i poznania innych kultur, robię to także po to, żeby udowodnić sobie, że nie ma
rzeczy niemożliwych, jeśli człowiek jest wystarczająco zdeterminowany.

POWIAT LEGIONOWSKI – KULTURALNIE I NA SPORTOWO
12.04 – Projekcja filmu „Pasja”
w Legionowie, sala widowiskowa
w ratuszu
12.04 – Warsztaty z tradycją
w Stanisławowie Drugim, Filia GOK
przy ul. Wolskiej 71a
21.04 – „Między Litwą a Koroną”
– koncert Wiktora Szałkiewicza
w Wieliszewie, sala koncertowa
21.04 – Spektakl muzyczny
„Nikt mnie nie chce” w Legionowie,
sala widowiskowa w ratuszu
21-23.04 – VIII Harcerski Festiwal
Piosenki „Wiosenne Czarowanie”
w Legionowie
22.04 – Gala Boksu Zawodowego
w Legionowie, Arena Legionowo
22.04 – Koncert Satellites i Przyjaciele
w Legionowie, Poczytalnia przy
ul. Kościuszki 8A

22.04 – XXIII Grand Prix Gminy
Jabłonna w Szachach, GCKiS
przy ul. Modlińskiej 102
22.04 – Zbiórka dla bezdomnych
zwierząt w Legionowie,
ratusz miejski
22.04 – XXXIII Biegi Przełajowe
o Puchar Prezydenta Miasta
Legionowo
22.04 – I Targi Przedszkoli Powiatu
Legionowskiego, Spektrum Sportu
w Legionowie przy ul. Narutowicza 96
23.04 – Obchody 77. rocznicy
Zbrodni Katyńskiej w Legionowie,
parafia pw. Matki Bożej Fatimskiej
przy ul. Orląt Lwowskich 8
23.04 – Niedzielne Spotkania z Bajką
w Legionowie, sala widowiskowa
w ratuszu
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24.04 – Spotkanie z Hanną Niewiadomską
w Legionowie, Tree Color – Centrum
Kreatywne przy ul. Piłsudskiego 6
27.04 – Kino Otwarte w Legionowie,
sala widowiskowa w ratuszu
27.04 – Warsztaty edukacji prawnej
w Legionowie, sala konferencyjna
w ratuszu
28.04 – Promocja książki „Wołyń.
Bez litości” Piotra Tymińskiego
w Legionowie, Poczytalnia
przy ul. Kościuszki 8A
30.04 – Obchody 600-lecia nadania
Serockowi praw miejskich, kościół
pw. Zwiastowania NMP w Serocku
3.05 – Beef&Grill w Legionowie,
Arena Legionowo
7.05 – Bieg Wojciechowy
w Serocku

Kurier
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Pierwszy Bieg Zająca w Nieporęcie
Fundacja Active Live we współpracy z Powiatem Legionowskim i gminą Nieporęt po raz
pierwszy zorganizowała Bieg Zająca, w którym uczestniczyły osoby niepełnosprawne.
W zawodach wystartowało ponad 300 zawodników i wolontariuszy.

Mistrzostwa taekwon-do
w Jabłonnie

Juniorzy, juniorzy młodsi i młodzicy walczyli w Jabłonnie
o kwalifikacje do Mistrzostw Polski w taekwon-do. Powiat
Legionowski był patronem tego wydarzenia.

J

abłonna był gospodarzem Międzywojewódzkich Mistrzostw
juniorów, juniorów młodszych
i młodzików w taekwon-do. Zawody
odbyły się 8 kwietnia, w hali sportowej Szkoły Podstawowej im. Armii
Krajowej w Jabłonnie. W mistrzostwach wzięło udział ponad stu najlepszych w województwach mazowieckim i warmińsko-mazurskim
zawodników. Wśród nich znalazło
się 54 taekwondzistów trenujących
w Ludowym Klubie Sportowym „Lotos” Jabłonna. W dniu wydania naszej gazety nie podano jeszcze oficjalnych wyników, ale już teraz
wiadomo, że w kategorii młodzików

zarówno dziewczyny, jak i chłopcy reprezentujący jabłonowski klub wywalczyli najwyższe pozycje. W tych
rocznikach LKS Lotos zwyciężył
w klasyfikacji medalowej zdobywając po 3 złote, srebrne i brązowe medale. Informacje dotyczące imprezy
na bieżąco są podawane na fecebookowym profilu LKS Lotos Jabłonna.
Jabłonowska impreza była drugą eliminacją do Mistrzostw Polski.
Oprócz gospodarza obiektu – SP im.
Armii Krajowej – organizatorami
byli Urząd Gminy Jabłonna i Ludowy Klub Sportowy „Lotos” jabłonna.
MK

Nieporęcki Bieg Zająca jest wydarzeniem charytatywnym. Startujący w biegu głównym zawodnicy, dzięki wpłaconemu
wpisowemu, umożliwiają wzięcie udziału osobom niepełnosprawnym

W najbardziej wymagającej konkurencji wzięło udział 102 biegaczy, którzy mieli do pokonania 10-kilometrowy dystans. Zwyciężył mieszkaniec
Marek Sylwester Kuśmierz, ale zaraz
za nim uplasował się mieszkaniec naszego powiatu legionowianin Dariusz

Wieczorek. Wśród pań triumfowała
Ukrainka Julia Tarasowa.
Już teraz zapraszamy do udziału
w przyszłorocznej edycji nieporęckiego Biegu Zająca.

Mariusz Wronowski
Legionowo

Na trasie moim „zającem” była naczelnik wydziału zdrowia z Urzędu Miasta Legionowo Ewa Milner-Kochańska. Impreza mi się podobała ze względu na integrację osób niepełnosprawnych, chorych na stwardnienie rozsiane, choć nie tylko. Widziałem wiele nowych twarzy; osób, które dotąd
nie pojawiały się na wydarzeniach sportowych. Trasa była bardzo ciężka
do pokonania, ale w przyszłym roku planuję powtórkę. Liczyłem, że będę
pierwszy, ale Michał Machnacki mnie wyprzedził.

Kiedy pierwszy Honorowy Obywatel
Powiatu Legionowskiego?
Rada Powiatu w Legionowie
uchwaliła zasady przyznawania
tytułu Honorowy Obywatel
Powiatu Legionowskiego.
Możliwość zgłaszania
kandydatur mają m.in.
grupy powyżej 100 osób,
stowarzyszenia, fundacje,
organizacje społeczne
działające na terenie powiatu
legionowskiego.

U

chwała rady powiatu w Legionowie określa zasady przyznawania tytułu „Honorowy Obywatel

Powiatu Legionowskiego”. Będą go
otrzymywały osoby „w uznaniu wybitnych osiągnięć oraz zasług poniesionych na rzecz społeczności powiatu, a także rozwoju i promocji naszego
regionu”. Kapituła wyróżnienia będzie
oceniała kandydatury uwzględniając:
działalność publiczną i społeczną; wybitną twórczość naukową, literacką,
artystyczną i sportową oraz inne zasługi, które przyczyniły się do rozwoju i promocji Powiatu Legionowskiego.
Honorowym Obywatelem Powiatu
Legionowskiego może zostać nie tylko Polak, ale również osoba pochodzenia obcego. Wyróżnienie nie jest przyznawane pośmiertnie.

fot. Urząd Gminy Jabłonna

P

ierwszy Bieg Zająca w Nieporęcie
odbył się 8 kwietnia. Przełajowa
trasa należała do wymagających.
Startujące osoby niepełnosprawne
i chore pokonywały ją w asyście swoich „zająców”, czyli wolontariuszy towarzyszących od startu do mety. Do
pokonania mieli dystans 2 km. Wielu
przebyło go na wózkach, kilka osób –
o kulach, kilka – opierając się na chodzikach. Ale nikt nie pękał. Każdy pokonał swoje słabości docierając do celu.
W nieporęckim Biegu Zająca wzięło
udział 45 osób chorych i niepełnosprawnych.
Organizatorzy zadbali, aby każdy
znalazł dla siebie odpowiedni dystans
do pokonania. Młodzież pobiegła na
1 km lub 600 m, natomiast dzieci – 100 m
lub 200 m. Na trasie nieporęckiego Biegu Zająca pojawiło się w sumie 100 młodych zawodników.

Taekwon-do jest dyscypliną
sportową w Jabłonnie coraz
bardziej popularną. Z tym
zainteresowaniem idą w parze
coraz lepsze wyniki na
turniejach ogólnopolskich

Wiosenna Piłkarska Liga Powiatu
Legionowskiego

Wnioski o nadanie tytułu można
składać raz w roku. Należy je kierować do starosty legionowskiego Roberta Wróbla. Wnioski przyjmuje wydział
spraw społecznych starostwa powiatowego – w bieżącym roku do 30 czerwca. Formularz jest załącznikiem do
uchwały. Można go pobrać ze strony
Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Legionowskiego.
MK

Po spędzonym na halach sportowych sezonie zimowym Piłkarska
Liga Powiatu Legionowskiego wróciła na boiska trawiaste.
Pierwszy wiosenny turniej rozegrany został w Jadwisinie.
Gospodarzem pierwszego po zimie
wiosennego turnieju Piłkarskiej Ligi
Powiatu Legionowskiego było boisko
serockiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy Szkole Podstawowej w Jadwisinie. Zawody rozegrano 9 kwietnia.
Wystartowało w nich 27 drużyn jak
zwykle podzielonych na 5 grup wiekowych. W sumie zagrało ponad 300
zawodników.

Zapraszamy do kibicowania. Kolejne zawody Piłkarska Liga Powiatu Legionowskiego zagra 6 maja.
MK

