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Zmiany i utrudnienia na DK 61

Roboty drogowe związane z przebudową drogi krajowej nr 61 w Legionowie wymagają zmian lokalizacji przejść dla pieszych, przesunięcia pasów ruchu oraz czasami
wytyczenia objazdu. Prowadzone działania wiążą się z utrudnieniami komunikacyjnymi dla pieszych i kierowców.

L

okalizację zmieniło jedno z przejść
dla pieszych, umiejscowione przy
skrzyżowaniu z ul. Piaskową, które obecnie tymczasowo przesunięto
w stronę sklepu motoryzacyjnego i piekarni przy PIM-ie. Ruch pojazdów również odbywa się po prawym pasie jezdni,

w dwóch kierunkach. Powyższe zmiany
w organizacji ruchu będą obowiązywać
przez kilka tygodni.
Na okres około dwóch miesięcy utworzono objazd omijający jezdnię główną
na wysokości ul. Polnej. Liczący 80 metrów tzw. bajpas drogowy zlokalizowany

będzie po stronie zachodniej DK nr 61.
Konieczność wyłączenia ruchu na tym
fragmencie krajówki wynika z potrzeby
przebudowy sieci wodociągowej związanej z główną magistralą Wodociągu Północnego w rejonie ulicy Polnej.
Ponadto trwają roboty ziemne od CSP

do ul. Polnej, prace kanalizacyjne wzdłuż
murów Centrum Szkolenia Policji, roboty elektryczne od ul. Strużańskiej
do ul. Tatrzańskiej, jak również prace teletechniczne w różnych lokalizacjach.
W związku z rozpoczęciem robót mostowych nad Kanałkiem Bródnowskim

mogą pojawiać się miejscowe utrudnienia związane z chwilowym wstrzymaniem ruchu w okolicach mostu - podczas
przenoszenia dużych elementów konstrukcyjnych będzie odbywało się ręczne kierowanie ruchem.

Przez prawie dwa miesiące fragment krajówki trzeba będzie omijać specjalnie wyznaczonym objazdem

Biało-czerwono z PIKi-em
Powiatowa Instytucja Kultury w Legionowie PIK zaprasza
mieszkańców do wzięcia udziału w happeningu
z okazji Święta Niepodległości.

P

odkreślanie tożsamości i poczucia wspólnoty poprzez
udział w rocznicowych uroczystościach i obchodach to już tradycja. Do nietypowego świętowania
Niepodległości zachęca legionowski
PIK. W samo południe, 12 listopada,
w Parku Solidarności, na tyłach legionowskiego ratusza, odbędzie się
wydarzenie, podczas którego, utworzona zostanie „żywa flaga”. Strój
obowiązujący tego dnia – najlepiej

biały lub czerwony. W niebo poszybuje 200 balonów w narodowych barwach z życzeniami dla Polski. Cała akcja będzie filmowania z drona.
Spotkanie będzie również okazją
do odczytania „Listów do Polski”, które zostały nadesłane na konkurs pod
tym samym tytułem. Wszyscy chętni
będą mogli zapozować do grupowego,
pamiątkowego zdjęcia z okazji 100-lecia nazwy Legionowo.
AMZ

Trwają intensywne prace przy przebudowie DK 61 na odcinku od wiaduktu do granic Legionowa

oprac. AMZ

2

Kurier

wieści z powiatu

Informator Powiatu Legionowskiego

SKM dojedzie do Nieporętu
Połączenie łączące stolicę z Nieporętem i Radzyminem zostanie uruchomione
od 2 stycznia 2020 roku.

W

ójt Gminy Nieporęt Maciej Mazur 25 października podpisał,
porozumienie z Dyrektorem
PKP Polskie Linie Kolejowe w Warszawie Piotrem Siemianowskim na przygotowanie przystanków w Nieporęcie i Wólce Radzymińskiej dla linii SKM na trasie
Lotnisko Chopina – Radzymin.
Wydłużenie kursów linii S3, która
obecnie kończy swój bieg w Wieliszewie,
to efekt wielomiesięcznych negocjacji, jakie z Zarządem Transportu Miejskiego
w Warszawie prowadzili wójt Nieporętu

i burmistrz Radzymina. Na początek SKM
na wydłużonej trasie będzie jeździć w dni
robocze. ZTM zaplanowało osiem kursów
dziennie – cztery w godzinach przedpołudniowych i cztery po południu. Do nowych połączeń SKM dostosowany zostanie układ komunikacji lokalnej, tak
aby z autobusu można było przesiąść się
do pociągu.
oprac. AMZ

Robert Wróbel
Wydłużenie trasy SKM do Nieporętu to świetna wiadomość dla naszych mieszkańców. Uzupełni ofertę komunikacji z Warszawą, w której uczy się i pracuje ich
znaczna część, wzbogaci również sieć połączeń wewnątrz powiatu. Pozwoli też
wielu dojeżdżającym na rezygnację z dojazdów samochodem, zmniejszając korki, skracając czas i zwiększając komfort podróżowania.

Jak informuje Generalna Dyrekcja
Dróg Krajowych i Autostrad
w listopadzie, na czas remontu,
zamknięty zostanie most
w Wierzbicy.

Rada Powiatu w Legionowie wyraziła zgodę na nawiązanie
przez Powiat Legionowski współpracy z niemieckim
Powiatem Miltenberg. Na wiosnę przyszłego roku zostanie
podpisane porozumienie między oboma samorządami,
jako że podobną zgodę wyraziła też Rada Powiatu
Miltenberg.

C

ałkowite zamknięcie dla ruchu
kołowego mostu, w ciągu DK
nr 62, w miejscowościach Wierzbica – Łacha, ma nastąpić 4 listopada i potrwa przez około 3 tygodnie.
Od 26 listopada uruchomiony ma zostać ruch wahadłowy, który prowadzony ma być do 6 grudnia. W tym
czasie przejazd sterowany będzie sygnalizacją świetlną, a w godzinach
szczytu również ręcznie. Ruch pieszy będzie wstrzymywany tylko w nocy lub w weekendy na czas podnoszenia przęsła. Zakończenie wszystkich
prac planowane jest przed świętami
Bożego Narodzenia. Inwestor zastrzega jednak, że przedstawiony harmonogram uzależniony jest od warunków
atmosferycznych. Więcej informacji,
harmonogram prac, proponowane objazdy itp. znajduje się na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Serocku: www.serock.pl
oprac. AMZ

Delegacja z Miltenbergu gościła w powiecie legionowskim na początku
października. Podczas wizyty samorządy podpisały list intencyjny,
w którym wyraziły wolę współpracy. Na zdjęciu od lewej: Sylwester
Sokolnicki (członek zarządu powiatu), Jens Marco Scherf (starosta Powiatu
Miltenberg) i Konrad Michalski (wicestarosta legionowski).

P

administracyjnych. Region jest rajem dla pasjonatów kolarstwa górskiego, słynie też z produkcji wina
oraz uprawy jabłek.

Konrad Michalski
wicestarosta legionowski

Mamy świetnie rozwiniętą współpracę międzynarodową na wschód od
Polski, partnera na południu Europy w Chorwacji, teraz przyszedł czas,
by wymieniać doświadczenia z partnerami z Europy Zachodniej. Współpraca z bawarskim powiatem Miltenberg to pierwszy krok na tej drodze.

Noworocznym prezentem dla mieszkańców gmin Nieporęt i Radzymin będzie wydłużenie linii Szybkiej Kolei Miejskiej S3.
Na zdjęciu Wójt Gminy Nieporęt Maciej Mazur (z lewej) oraz Prezes PKP PLK Piotr Siemianowski (z prawej) w dniu
podpisania porozumienia

Utrudnienia w Wierzbicy

Nowi przyjaciele
powiatu

owiat Miltenberg leży w Bawarii w rejencji Dolna Frankonia.
Zamieszkuje go ok. 128 tysięcy osób, a w jego skład wchodzi
7 gmin miejskich, 11 gmin targowych, 14 gmin wiejskich i 5 wspólnot

fot. UG Nieporęt

starosta legionowski

JK

A KT U A LNY HA R MONOGR A M:
4.11–25.11.2019 r. wyłączenie mostu dla ruchu kołowego
26.11–06.12. 2019 r. wprowadzenie ruchu wahadłowego
20–23.12.2019 r. zakończenie wszystkich prac
Całkowite zamknięcie mostu na czas podniesienia przęsła będzie miało miejsce
w nocy z 6 na 7 listopada w godzinach od 22.00 (06.11) do 04.30 (07.11).
W tym czasie ruch pieszy przez most również nie będzie możliwy.

100 lat generała Stanisława
Mandykowskiego
Postać tego niezłomnego żołnierza,
aktywnego działacza społecznego,
człowieka wielkiej godności i honoru
zna niemal każdy mieszkaniec
powiatu legionowskiego. Generał
Stanisław Mandykowski obchodził
urodziny w legionowskim starostwie
powiatowym.

S

tarostwo powiatowe w Legionowie
po raz kolejny gościło w swoich
progach generała Stanisława Mandykowskiego. Tym razem okazją był jubileusz 100. urodzin tego niezłomnego
żołnierza, weterana, działacza społecznego. Na uroczystości obecni byli przedstawiciele rodziny, samorządu i organizacji kombatanckich.

Jubilat otrzymał od Powiatu
Legionowskiego prezent w postaci
kosza smakołyków i okazałego tortu.
Spotkanie było okazją do wspomnień
i snucia planów na przyszłość

Stanisław Mandykowski - honorowy
generał brygady strzelców, major Wojska Polskiego, Honorowy Obywatel Gminy Wieliszew - przez lata aktywnie działał w środowiskach kombatanckich kładąc
nacisk na patriotyczne edukowanie dzieci
i młodzieży. Jest człowiekiem szanującym
ludzką godność, wartości umiłowania Ojczyzny, honorowym i – mimo podeszłego
wieku – niezwykle aktywnym. Walczył
w czasie II wojny światowej. Kontynuował opór po zajęciu Polski przez wojska
sowieckie. Konsekwencją niezłomności
były dwa internowania i aresztowania –
przed referendum w 1946 r. i przed wyborami w 1947 r. Represjonowany za czasów
tzw. Polski Ludowej. Był wiceprezesem
Światowego Prezydium Kombatantów
MK
w Warszawie.

inwestycje
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Ruszyli z budową szpitala
Prace związane z budową
szpitala w Legionowie
przebiegają sprawnie
i zgodnie z harmonogramem.
Placówka przyjmie
pierwszych pacjentów
w drugim kwartale
2022 roku.

W

ykonawcą robót, wyłonionym
w postępowaniu przetargowym,
jest konsorcjum firm Strabag
sp. z o.o. z Pruszkowa (lider konsorcjum)
i Ed. Zueblin AG ze Stuttgartu (partner
konsorcjum). Wprowadzenie wykonawcy na teren budowy szpitala w Legionowie odbyło się 9 października. Prace rozpoczęto od przygotowania terenu. Plac
budowy został oznakowany i ogrodzony.
Rozebrano znajdujące się na jego terenie
garaże i inne zbędne obiekty. Materiały
porozbiórkowe uprzątnięto i wywieziono. Trwają prace ziemne, powstał wykop pod fundamenty budynku głównego. Wkrótce na placu budowy pojawią się
żurawie wieżowe. Dostarczone zostaną
także materiały budowlane, niezbędne
do wykonania konstrukcji fundamentów,
ław i szalunków.
Szpital, który będzie filią Wojskowego
Instytutu Medycznego przy ul. Szaserów
w Warszawie, powstaje na działce sąsiadującej z Wojskową Specjalistyczną Przychodnią Lekarską SPZOZ w Legionowie.
Budynek będzie miał pięć kondygnacji naziemnych i podziemny parking. Będą tu
funkcjonowały izba przyjęć, blok operacyjny oraz oddziały: kardiologiczny, chirurgiczny, intensywnej terapii, chorób
wewnętrznych, okulistyczny i ginekologiczno-położniczy.
Na łamach „Kuriera” będziemy na
bieżąco informować o postępach tej inwestycji.
AMZ

Nowo wybudowany obiekt o powierzchni całkowitej brutto 14,5 tys. m2 i kubaturze 57,5 tys. m3 zostanie połączony łącznikiem z istniejącą przychodnią

Dwa nowe aktywne przejścia dla pieszych
Trwają prace przy przebudowie przejść dla pieszych w Legionowie w ciągu Al. Krakowskiej
oraz w Olszewnicy Starej przy szkole podstawowej im. B. Tokaja. W ten sposób powiat rozszerza
swój program „Bezpieczna droga do szkoły” o kolejne miejsca.

Już teraz zamontowano diody w jezdni,
oraz pionowe, znaki uzbrojone w czujniki
ruchu, zamontowane w obrębie przejścia.
Sygnalizują one zbliżanie się pieszego,
poprzez uruchomienie ostrzegawczego,
pulsującego światła. Przejście zostanie
doświetlone z góry silnym światłem ledowym. Od strony tunelu, w kierunku miasta, przed przejściem zostanie położona
szorstka mata najazdowa. Białoczerwone pasy na przejściu zostaną wykonane
w trwałej technologii grubowarstwowej,
wyróżniającej się doskonałą widocznością w dzień i w nocy. Koszt modernizacji
przejścia wyniesie ponad 94 tys. złotych.
W Olszewnicy Starej na drodze powiatowej 1820 W na wysokości Szkoły Podstawowej im. B. Sokoła, zbudowane zostanie wyniesienie znajdującego
się tam przejścia dla pieszych. To kolejne miejsce, w którym zastosowanie nowoczesnych rozwiązań ma wpłynąć na

poprawę bezpieczeństwa. Na jezdni, na
długości około 20 m, powstanie wzniesienie z kostki, na środku którego wyznaczone zostanie przejście dla pieszych. Już ta
przebudowa sprawi, że kierowcy zwolnią
na progu.
Nad pasami pojawi się odnowiona
konstrukcja z wysięgnikiem, a na niej
plastron z aktywnym znakiem D-6 oraz
oświetlenie led. Dodatkowo w rejonie wyniesienia, pojawią się fluorescencyjne
znaki ostrzegawcze, informujące o przejściu dla pieszych oraz znak ograniczający prędkość do 30km/h. Przed wzniesieniem pojawią się pasy ze strukturalnej
masy chemoutwardzalnej. Koszt tej inwestycji to ponad 145 tys. złotych.
AMZ

Sylwester Sokolnicki
członek zarządu Powiatu
Prace jeszcze trwają, ale ich efekty są już widoczne i to w dosłownym tego słowa znaczeniu. Aktywne diody zapalają się
w momencie, gdy pieszy zbliży się do krawędzi jezdni. Światła zwracają uwagę kierowców nie tylko nocą, ale także za dnia

D

ozbrojenie istniejących przejść
w urządzenia alarmujące kierowców o miejscu gdzie powinni zachować szczególną ostrożność, to zadanie realizowane w miejscach, gdzie piesi,
a szczególnie dzieci, muszą przejść przez

drogę z dużym natężeniem ruchu. Tak jest
m.in. w Legionowie w ciągu drogi 1825W,
na skrzyżowaniu ulic Krakowskiej i Gnieźnieńskiej, przez które dzieci przechodzą
w kierunku Szkoły Podstawowej nr 2.

Istniejące tam przejście dla pieszych,
przed którym już wcześniej zamontowano
znak wyświetlający kierowcom informację o ograniczeniu prędkości do 50 km/h,
zostaje doposażone w dodatkowe elementy.

Bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu jest dla władz Powiatu Legionowskiego priorytetem. Szereg działań i inwestycji prowadzonych jest tak, by
konsekwentnie działać w tym kierunku. W ubiegłym roku nowe aktywne przejścia powstały w ośmiu miejscach na terenie powiatu. Ich rozlokowanie i funkcjonalność zostały docenione przez mieszkańców. Także w tym roku kolejne przejścia dla pieszych wyposażamy w urządzenia wzmacniające czujność kierowców
i poprawiające tym samym bezpieczeństwo .
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Wycieczka Szlakiem Polski Walczącej
Powiat Legionowski zorganizował kolejną wycieczkę w oparciu o swój turystyczny patriotyczny Szlak Polski
Walczącej. Z naszej propozycji skorzystało ponad 20 mieszkańców. Odwiedziliśmy 6 miejsc związanych
z historią terenów należących obecnie do powiatu legionowskiego.

W

kolejnej zorganizowanej przez
Powiat Legionowski wycieczce
autokarowej turystycznym patriotycznym Szlakiem Polski Walczącej
wzięło udział ponad 20 mieszkańców. Ponieważ pogoda dopisała – było słonecznie i ciepło – uczestnicy tego dnia pokonali trasę ponad 10 km.

Odwiedziliśmy miejsca na czarnej trasie Szlaku, m.in.: Pałac i cmentarz w Jabłonie, miejsca ufortyfikowane na wiślanych
wałach, dom ze śladami walk w 1944 r.
Mieliśmy okazję, jako jedni z pierwszych, odwiedzić rzeczywiste miejsce,
w którym podczas powstania warszawskiego w kierunku Puszczy Kampinoskiej

przeprawiał się batalion „Znicza”. Punkt
ten dotychczas był lokalizowany na wysokości Pałacu w Jabłonnie. Tymczasem
najnowsze ustalenia historyków każą
go identyfikować na Tarchominie. Wycieczka była nieodpłatna. Każdy uczestnik otrzymał upominek w postaci wydanej przez Powiat Legionowski książki
„Od kuchni”.
Zapraszamy na następne tego typu
wydarzenia. Kolejna wycieczka prawdopodobnie wiosną przyszłego roku. Informacje podamy na naszej stronie powiat-legionowski.pl oraz facebookowym
profilu Powiat Legionowski.

Jerzy Gronek

mieszkaniec Rembelszczyzny
Takie wycieczki do miejsc związanych z historią warto organizować; szczególnie w dzisiejszych czasach. Ludzie w moim wieku jeszcze coś pamiętają, poza
tym rodzice nam opowiadali. Młodzi natomiast już takiej wiedzy nie mają. Tylko
ogólną. Na takiej wycieczce można wiedzę doprecyzować. Mi najbardziej utkwił
w pamięci punkt umocniony z II wojny światowej, na którym niemieccy żołnierze w betonie pozostawili na pamiątkę wyryte napisy. Ja też, gdy coś budowałem
w domu, na betonie pisałem datę.

MK

Nowy chodnik w Dębem
Trwają prace przy remoncie chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1802W w Dębem w gminie Serock.
Koszt inwestycji to blisko 276 tys. złotych.

R

Polska złota jesień była jednym z uczestników powiatowej wycieczki Szlakiem
Polski Walczącej

Modernizują „Kombatanta”

AMZ

Wyłoniony w postępowaniu przetargowym wykonawca prowadzi prace
termoizolacyjne oraz dostosowujące budynek DPS „Kombatant”
do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. Wartość inwestycji
to 1.652.400 złotych.

R

oboty obejmą m.in. kompleksowe ocieplenie stropodachu, wydzielenia pożarowe budynku,
wymianę instalacji hydrantowej, wentylacyjnej, zainstalowane zostanie
oświetlenie ewakuacyjne i System Sygnalizacji Pożarowej. Nowy wygląd zyskają klatki schodowe oraz hol. Do tej
pory przeprowadzono prace polegające na dociepleniu stropodachu, przygotowaniu otworów pod montaż drzwi

obooty budowlane prowadzone
są na około pięciusetmetrowym
odcinku od drogi wojewódzkiej
nr 632, wzdłuż drogi 1802W, w kierunku wsi. Zniszczona, porośnięta chwastami, stara nawierzchnia z betonowych płytek została już rozebrana. W jej
miejsce położona będzie kostka brukowa. Chodnik wykończą obrzeza betonowe i krawężniki, powstaną zjazdy do
posesji, wyznaczone zostanie również
przejście dla pieszych. Okolice budowy
zostaną uporządkowane, wykarczowane lub przycięte będą rosnące wzdłuż
chodnika krzewy. Wykonawca zobowiązał się wykonać prace w ciągu sześciu
tygodni, a na wykonane roboty daje pięcioletnią gwarancję.

pożarowych, wykonano instalację hydrantową, którą oddzielono od instalacji wody bytowej. W ramach zadania
wyremontowane zostaną także tarasy i balkony. Skuto już warstwy posadzkowe na balkonach, które obecnie są izolowane. Powstała już część
instalacyjna nowego węzła cieplnego
zasilanego z sieci miejskiej, który już
w grudniu zastąpi kotłownię gazową.
AMZ

Za koniecznością realizacji inwestycji przemawiają względy bezpieczeństwa.
Obiekt spełniający aktualne normy ochrony przeciwpożarowej, to gwarancja
spokoju mieszkańców i pracowników. Dobrze zaizolowany budynek zapewni
ciepło i zapobiegnie jego utracie, a co za tym idzie wpłynie na zmniejszenie
kosztów ogrzewania

Już nie długo piesi będą mogli korzystać bez przeszkód z nowego, wygodnego
chodnika

Sprawdzali wiedzę o zdrowym
żywieniu
W październiku uczniowie z dwóch placówek prowadzonych przez Powiat Legionowski wzięli udział w pierwszym,
szkolnym etapie XXIV Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności.

O

limpiada jest jednym z ważniejszych przedsięwzięć edukacyjnych, których celem jest inwestowanie w zdrowie społeczeństwa.
Głównym jej zadaniem jest upowszechnianie szeroko rozumianej wiedzy o żywieniu i żywności, rozwijanie zainteresowań uczniów powyższą tematyką,
upowszechnianie wzorców prawidłowego żywienia, promocja zdrowia, a także umożliwienie ogólnopolskiej rywalizacji w tym obszarze wiedzy pomiędzy
najlepszymi uczniami z całego kraju.
17 października młodzież z PZSP im.
Jerzego Siwińskiego w Legionowie
oraz PZSP im. Włodzimierza Wolskiego w Serocku zmierzyła się z zagadnieniami tegorocznej Olimpiady. Motywem
przewodnim było hasło: „ Profilaktyka
żywieniowa, w szczególności w otyłości,
cukrzycy i chorobach układu krążenia”.
Do etapu okręgowego zakwalifikowały się
Wiktoria Falkiewicz i Wiktoria Kędra ze
szkoły na Targowej w Legionowie oraz Julia Karasiewicz i Rafał Osiecki z Serocka.
Eliminacje okręgowe odbędą się 3 stycznia 2020 r. w Warszawie.
AMZ

Laureaci i finaliści olimpiady mogą być zwolnieni w części lub w całości
z egzaminów wstępnych do szkół wyższych na kierunek zgodny z profilem
Olimpiady. Gratulujemy i życzymy powodzenia na kolejnych etapach zmagań.
Na zdjęciu uczniowie z PZSP w Legionowie

edukacja

Informator Powiatu Legionowskiego
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W październiku Powiatowy
Zespół Szkół i Placówek
Specjalnych wraz z partnerami
prowadzi akcję mającą na celu
przybliżenie mieszkańcom
powiatu sytuacji osób
niemówiących. W tym roku
prócz placówek oświatowych
w projekt włączyli się
pracownicy Starostwa
Powiatowego w Legionowie.

P

aździernik obchodzony jest jako
Międzynarodowy Miesiąc Alternatywnych i Wspomagających Metod
Komunikacji. Hasło tegorocznej kampanii brzmi „Przez życie z AAC”. Szereg
działań podejmowanych w jej ramach
ma na celu zwrócenie uwagi społeczeństwa na osoby niepełnosprawne, które

Fot. PZSiPS w Legionowie

Przez
życie
z AAC

Dzięki gościnności Ogrodu Zoologicznego uczestnicy wyjazdu mogli zobaczyć jak dzikie zwierzęta, które mimo że nie mówią, fantastycznie porozumiewają się między sobą

porozumiewają się z otoczeniem nie używając mowy, zastępując słowa gestami
i symbolami graficznymi.
W tym roku do udziału w akcji zaproszone zostały dwie grupy przedszkolne
z Przedszkola Miejskiego nr 7 oraz Niepublicznego Przedszkola Bąbel, a także klasa pierwsza ze Szkoły Podstawowej nr 2,

Nowy projekt
z dofinansowaniem
Umowa na dofinansowanie projektu „Na drodze rozwoju wspomaganie i rozbudzanie aktywności dzieci z autyzmem
i sprzężeniami”, w którym udział biorą dzieci z Powiatowego
Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie, została
podpisana 31 października.

gospodarzami akcji są przedszkolaki z PZSiPS w Legionowie.
Dzieci wybrały się do warszawskiego
ZOO gdzie brały udział w grze terenowej
przygotowanej przez nauczycieli z Przedszkola Specjalnego przy pomocy wolontariuszy z Salezjańskiego Liceum Ogólnokształcącego. Gra była jednocześnie
warsztatem, podczas którego uczestnicy
zdobywali wiedzę na temat alternatywnych sposobów porozumiewania się. Poznawali podstawowe gesty, nauczyli się
śpiewać za pomocą rąk, dowiedzieli się,
jak różne symbole wykorzystywane są
do komunikowania. Zobaczyli jak wyglądają książki do komunikacji i komunikatory oraz jak ich używać.
Uczestnicy akcji uzbrojeni w nowe
wiadomości, materiały i pomoce, skontaktowali się z pracownikami Starostwa,
z którymi podzielili się swoimi doświadczeniami. Urzędnicy z czterech wydziałów, pod czujnym okiem małych przewodników z przedszkola i podstawówki
nauczą się alternatywnych metod komunikowania, by za ich pomocą przystąpić do realizacji specjalnych zadań, które

zaprezentują podczas finału akcji.
Podsumowanie działań prowadzonych
przez cały październik będzie miało miejsce 22 listopada w legionowskim ratuszu.
Wówczas niemówiący uczniowie i absolwenci PZSiPS w Legionowie, wraz ze swoimi rodzinami zaprezentują, za pomocą
elektronicznych komunikatorów, przedstawienie „Król Lew”. Wyemitowany zostanie film o uczestnikach i prezentacja podsumowującą przebieg całej akcji.
Imprezą towarzyszącą będzie wystawa

twórczości artystycznej przedszkolaków
i uczniów Powiatowego Zespołu Szkół
i Placówek Specjalnych w Legionowie pt.
„Malowane sercem 2019”.
AMZ

Paweł Trawkowski
sekretarz Powiatu

Urzędnicy aktywnie włączają się w powiatową akcję Międzynarodowego
Miesiąca AAC „Przez życie z AAC” ucząc się, w jaki sposób można zrozumieć osoby mające trudności w werbalnym porozumiewaniu się. Jesteśmy otwarci na alternatywne środki komunikacji, angażując się w działania związane z Międzynarodowym Miesiącem AAC. Wspieranie tego typu
inicjatyw przyczynia się do zwiększenia wśród pracowników urzędu wiedzy dotyczącej porozumiewania się z osobami korzystającymi z komunikacji alternatywnej.

Tymczasem w liceum w Stanisławowie…
Liceum Ogólnokształcące w Stanisławowie Pierwszym istnieje dopiero kilkadziesiąt dni.
Jednak mimo tak krótkiego czasu kronika szkoły ma już wiele zapisanych kart.

W
G

łównym założeniem projektu jest wyrównywanie szans
edukacyjnych i rozwojowych
dwanaściorga dzieci z autyzmem
i ze sprzężeniami w wieku 3–9 lat.
Wyznaczony cel zostanie osiągnięty poprzez organizację dodatkowych
zajęć specjalistycznych, wspierających i wyrównujących szanse edukacyjne w zakresie stwierdzonych
deficytów. Dzięki realizacji projektu
każde dziecko z autyzmem i sprzężeniami uczęszczające do przedszkola poddane zostanie treningowi

umiejętności społecznych. Ponadto
dzieci będą uczestniczyły w grupowych zajęciach wspierających i rozwijających umiejętności samoobsługowe i samodzielność, dogoterapii,
koncertach muzycznych oraz warsztatach tanecznych o charakterze terapeutycznym. W ramach projektu
zakupione zostaną pomoce dydaktyczne, służce do realizacji zaplanowanych zajęć, a po jego zakończeniu
wykorzystane zostaną do realizacji
potrzeb bieżących placówki.

Sofokles”. W październiku spotkali się z wykładowcą dr. Janem Kunickim, który wprowadził ich w świat inżynierii. Dodatkowo uczniowie klasy
ekonomiczno-bankowej uczestniczyli w zajęciach prowadzonych przez
znawcę i praktyka rynku finansowego – Kajetana Bulge. Ponad to uczniowie wzięli udział w warsztatach rozwoju osobistego z elementami edukacji
filmowej, których głównym celem była profilaktyka uzależnień i promocja zdrowego stylu. W październiku wystartowały dodatkowe zajęcia

z algorytmiki, na które szkoła uzyskała grant z Centrum Mistrzostwa Informatycznego. W ramach akcji Czytaj PL
i projektowi „Upoluj swoją książkę”,
uczniowie mogą za darmo przeczytać
kilkanaście e-booków i audiobooków.
Do końca roku szkolnego jeszcze daleko, na pozostałe miesiące kadra nauczycielska zaplanowała szereg aktywności wpływających zarówno na
rozwój edukacyjny młodzieży jak i na
integrację budującej się szkolnej społeczności
oprac. AMZ

fot. Magdalena Grodzka-Bulge

Projekt j realizowany jest od września br. i potrwa do końca 2020 roku. Jego
wartość to 105.117,50 zł, a kwota dofinansowania wynosi 83.997,50 zł.
Na zięciu Elżbieta Szymanik – Zastępca Dyrektora ds. EFS w Mazowieckiej
Jednostce Wdrażania Programów Unijnych oraz Robert Wrobel – Starosta
Legionowski

e wrześniu uczniowie liceum
uczestniczyli w „Narodowym
Czytaniu” oraz w „Sprzątaniu
świata”. Podczas wyjazdu integracyjnego wzięli udział w warsztatach historycznych oraz o przedsiębiorczości. Pojechali do kina na film „Piłsudski” oraz
uczestniczyli w wykładzie historycznym prowadzonym przez dr. Michała
Palacza – pracownika naukowo-dydaktycznego na Oxford Brookes University w Anglii. Przygotowali występ z okazji ślubowania, po którym udali się do
teatru Palladium na spektakl „Projekt

oprac. AMZ

Uczniowie – wolontariusze, w ramach akcji „Upoluj książkę” organizowanej podczas projektu Czytaj PL, promują
czytelnictwo w liceum oraz szkole podstawowej w Stanisławowie Pierwszym
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Przychodnia z certyfikatem
NZOZ „Legionowo”, zwany potocznie „przychodnią na górce”, został wyróżniony Certyfikatem
nr 2019/P/98 w zakresie standardów akredytacyjnych dla podstawowej opieki zdrowotnej.
Akredytacja została przyznana 10 października przez Ministra Zdrowia.

U

zyskanie certyfikatu poprzedzone zostało wizytą kontrolną zespołu wizytatorów Centrum Monitorowania Jakości w Służbie Zdrowia
z Krakowa. Ocenione zostały 123 standardy, które NZOZ „Legionowo” spełnił
uzyskując 89% możliwej liczby punktów.
Korzyści wynikające z wdrożenia standardów akredytacyjnych są niepodważalne. Obejmują one m.in. podniesienie
jakości świadczeń udzielanych pacjentowi poprzez wysokie, potwierdzone

szkoleniami i kursami, kwalifikacje
personelu, wprowadzenie cyklicznych
analiz oceniających sposób wypełniania dokumentacji medycznej oraz kompleksowość udzielanych świadczeń.
To także wzrost bezpieczeństwa pacjentów oraz personelu poprzez używanie sprzętu medycznego o najwyższy poziomie technicznym, używanie
wysokiej jakości jednorazowych artykułów medycznych, ścisły nadzór nad
kompletnością i ważnością produktów

Konferencja trafiona w punkt

leczniczych, korzystanie z usług wiarygodnych, zewnętrznych placówek diagnostycznych. Wyróżnikiem jest również usprawnienie działania placówki.
Opracowana i wdrożona strategia działania precyzyjnie określa zasady postępowania w sytuacjach zagrożenia, postępowania z produktami leczniczymi,
precyzuje standardy zachowania higieny.
Na podstawie przeprowadzonych ankiet
i sugestii wprowadzono standardy obsługi. Wzmocnienie relacji pacjent-personel
medyczny wypracowano podczas szkoleń wewnętrznych oraz spotkań personelu z zakresu poprawy jakości.

Dorota Glinicka

Prezes Zarządu ZOZ „Legionowo” sp. z o.o.
Aktualnie jesteśmy jedyną przychodnią, która otrzymała certyfikat
akredytacyjny w naszym powiecie. Akredytacja jest najszerzej sprawdzoną i najskuteczniejszą metodą zapewnienia wysokiej jakości świadczeń na świecie. Posiadanie akredytacji jest potwierdzeniem spełnienia
rygorystycznych wymagań z zakresu różnych obszarów działalności zarówno administracyjnych, a przede wszystkim medycznych. Zewnętrzna ocena jakości tak wysokiej rangi daje gwarancję bezpieczeństwa
i wszechstronności opieki, niesie za sobą wiele korzyści dla pacjentów,
kierownictwa oraz pracowników jednostki. Jest to niewątpliwy sukces,
na który pracował cały zespół: lekarze, pielęgniarki, położna oraz pracownicy administracyjni.

oprac. AMZ

Fot. Miromir Murawski

„Trafna Interwencja” to tytuł konferencji edukacyjno-szkoleniowej,
skierowanej do pracowników placówek przedszkolnych i szkolnych,
dyrektorów, psychologów i pedagogów, która odbyła się 21 października
w legionowskim ratuszu. Powiat Legionowski patronował tej inicjatywie.

Projekt „Trafna Interwencja”, którego główną częścią jest konferencja,
miał za zadanie pokazać jak wspierać i profesjonalnie pomagać dzieciom
i młodzieży zmagającym się z kryzysami psychicznymi

K

onferencja została zorganizowana jako odpowiedź na coraz
częstsze problemy związane
z przypadkami kryzysów psychicznych w tym depresji, samookaleczeń,
zaburzeń odżywiania oraz uzależnień wśród dzieci i młodzieży. Brak
wiedzy, nieumiejętność rozpoznania, czy zbyt późne zauważenie problemu może prowadzić do różnego
typu zagrożeń w rozwoju, w tym nawet do śmierci. Trafna interwencja,
w stosunku do dziecka i jego najbliższej rodziny, oznacza szybkie zdiagnozowanie problemu i profesjonalne
podejście do jego rozwiązania. Intencją organizatorów było zapoznanie zebranych przedstawicieli środowiska
oświatowego i służb ze skalą zjawiska, tak by w sytuacjach kryzysowych
potrafili podjąć skuteczne działania.

Organizatorem wydarzenia była
Fundacja ECE „Po Prostu”, która zaprosiła do współpracy specjalistów.
Swoją wiedzą i doświadczeniem podzielili się pedagodzy, seksuolodzy,
superwizor, psychoonkolog, prawnik
oraz kryminolog. Ze strony Legionowa
główną prelegentką była Maja Pisarek
(psycholog, psychotraumatolog), która
przybliżała sytuację dzieci i młodzieży związaną z zaburzeniami o podłożu depresyjnym w mieście i powiecie.
Konferencja współfinansowana była
ze środków Samorządu Województwa
Mazowieckiego. Koordynacją wydarzenia zajął się Wydział Zdrowia Publicznego i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Legionowo.
oprac. AMZ

Maja Pisarek

psycholog, psychotraumatolog,
prelegentka podczas konferencji
Takie spotkania są bardzo ważne, szczególnie dla kadry pedagogicznej, specjalistów i dyrektorów, ze względu na fakt, iż depresja dotyka
coraz młodszych dzieci. Wśród młodzieży licealnej zbiera największe
plony. Pracownicy szkół powinni zdecydowanie poszerzać swoją wiedzę na temat tej choroby, ponieważ rzutuje ona na naukę, motywację,
pamięć, zasadniczo na wszelkie możliwe procesy poznawcze. Dzieci
z depresją, po traumach, trudnych wydarzeniach rodzinnych jest coraz więcej, a wymagania wobec nich w szkole są dokładnie takie same
jak od dzieci nieobciążonych. Warto zacząć zastanawiać się, jak można dostosować wymagania do potrzeb również dzieci z depresją. Skala problemu jest ogromna, a pomoc zdecydowanie niewystarczająca.

Przychodnia przy ul. Sowińskiego 4 nieustająco rozwija się dostosowując swą ofertę do oczekiwań pacjentów.
Stawia na nowoczesność i najwyższą jakość usług

Problem z głowy
XI edycja powiatowego konkursu „Zdrowie w bajce” rozpocznie się 25 listopada br. Tegorocznym tematem jest hasło
„Problem z głowy – WSZYstko o wszawicy”. Organizatorzy mają na celu kształtowanie wśród najmłodszych postawy
odpowiedzialności za swoje zdrowie.

K

olejna, jedenasta już edycja konkursu „Zdrowie w bajce” odbędzie się pod
hasłem „Problem z głowy – WSZYstko o wszawicy”. Uczestnicy zmierzą się
z nim w kilku formach artystycznych.
Na temat problemu wszawicy powstaną
m.in. przedstawienia teatralne, wiersze,
piosenki, z którymi będzie można się zapoznać w trakcie finału konkursu.
Wszawica to problem narastający od
kilku lat. Wcześniej uznawana za chorobę zakaźną, obecnie zaliczana jest do
chorób pasożytniczych. Tym samym
brak jest podstaw do wydania, przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej,
decyzji administracyjnej nakazującej
osobie dotkniętej problemem pozostanie w domu do czasu usunięcia wszy.
Wszawicą najczęściej zarażają się dzieci w wieku 3-12 lat, jednak w przypadku
jej zdiagnozowania należy bezwzględnie leczyć nie tylko samego pacjenta,
ale także obserwować i leczyć osoby z jego bliskiego otoczenia.
Ważną rolę w zapobieganiu wszawicy

odgrywa edukacja. Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna w Legionowie oferuje poradnictwo w tym zakresie, możliwość przeprowadzenia

pogadanek i udostępnienia materiałów, dotyczących profilaktyki i zwalczania tego problemu. Kierowane one mogą
MK
być do dzieci i dorosłych.

Dobre nawyki higieniczne i wiedza na temat wszawicy pozwalają na wczesne
wykrycie obecności pasożytów i ich szybką eliminację

kultura/sport

Informator Powiatu Legionowskiego

W (o)biegu po książki
Po raz kolejny miłośnicy książek mieli szansę odświeżyć domowe biblioteczki. Za nami jesienna odsłona „Książki
w (o)biegu”, którą 26 września w holu ratusza w Legionowie zorganizowała Powiatowa Instytucja Kultury.

Kurier

7

I

dea przedsięwzięcia sprowadza się
do bezgotówkowej wymiany książek.
Uczestnicy przekazują do 10 pozycji i w zamian mogą zabrać ze sobą tyle samo tytułów, ile przynieśli. Wybór
jak zawsze był ogromny – książki historyczne, kucharskie biografie, beletrystyka, kryminały, poradniki oraz literatura
dziecięca, więc każdy mógł znaleźć coś
dla siebie. W akcji wzięło udział blisko
150 osób i wymieniono ponad 1500
książek. Wśród uczestników rozlosowano upominki.
Statystyki dotyczące czytelnictwa
w Polsce są wyjątkowo smutne i prawdopodobne będą się jeszcze pogarszać
ze względu na rozwój nowych technologii, często oferujących szybką i nieskomplikowaną rozrywkę. Na szczęście
mieszkańcy powiatu wciąż licznie i chętnie czytają, na co dowodem jest sukces
„Książki w (o)biegu.
Akcja zadebiutowała w 2012 roku.
Ciesząc się ogromnym zainteresowaniem, znalazła stałe miejsce w kalendarzu wydarzeń kulturalnych organizowanych przez PIK. Na kolejną edycję
zapraszamy już wiosną.
KALINA BABECKA

„Książka w (o)biegu” to doskonała propozycja dla osób, które czytanie uczyniły sposobem na spędzenie wolnego czasu.
To także szansa na zdobycie ciekawych tytułów i spotkanie z innymi pasjonatami książek

Monika Nyrć mistrzynią Europy
w Taekwon-do
Zawodniczka Lotosu Jabłonna Monika Nyrć wywalczyła złoty medal podczas rozgrywanych w Sarajewie
Mistrzostw Europy w Taekwon-do.

Ewa Listkowska

dyrektor Powiatowej Instytucji Kultury
w Legionowie
Kiedyś w drugim obiegu funkcjonowały książki zakazane przez cenzurę.
Dziś można swobodnie oddawać się lekturze. Dzięki akcji książki mogą
trafić do szerszego grona odbiorców i znaczenie drugiego obiegu ma zupełnie inny sens. Wymiana książek jest doskonałą okazją na wzbogacenie domowej biblioteczki bez uszczuplenia domowego budżetu. Ta inicjatywa cieszy się dużym zainteresowaniem, dlatego rozważamy możliwość
organizowania częstszych spotkań miłośników książek.

POWIAT LEGIONOWSKI – KULTURALNIE I NA SPORTOWO

Monika Nyrć
mistrzyni Europy
w Taekwon-do

W kategorii walki na sukcesy Moniki Nyrć musimy trochę poczekać, ale
one przyjdą już wkrótce. Nasza zawodniczka już wie, jakie elementy musi
poprawić, aby częściej pokonywać rywalki

P

odczas Mistrzostw Europy, które w tym roku odbyły się w stolicy Bośni i Hercegowiny, Polskę reprezentowała trenująca w LKS
Lotos Jabłonna Monika Nyrć. Nasza zawodniczka wywalczyła złoty medal w konkurencji testy siły.
W macierzystym klubie trenuje pod
opieką Tomasza Szczepaniuka. Klasyfikację drużynową Polki zakończyły ze srebrnymi medalami na piersi.
W tegorocznych Mistrzostwach
Świata w Inzell Monika była drugą

Europejką. Wyprzedziła ją reprezentująca Rumunię Andra Gheteu. Drużynowo w kategorii walki Polki zajęły
pierwsze miejsce. Tym razem w kategorii testy siły na Mistrzostwach Europy triumfowała Monika Nyrć, choć, jak
przyznaje, na co dzień podczas treningów nie dysponuje odpowiednim sprzętem pozwalającym ćwiczyć w warunkach zbliżonych do startowych. Tym
bardziej cieszy sukces, którego serdecznie gratulujemy.
MK

Trenuję od 15 lat pod okiem
Tomasza Szczepaniuka oraz
Marka Kostery. W testach siły
startuję od kilku lat, z każdych zawodów wynosiłam
swojego rodzaju doświadczenie i naukę, które zaowocowały długo wyczekiwanym złotym medalem w Sarajewie.
Jest to również sukces i zasługa moich trenerów, bez których nie udałoby mi się zajść
tak daleko w karierze sportowej za co jestem im bardzo
wdzięczna. Mistrzostwa Starego Kontynentu były na bardzo wysokim poziomie sportowym, o czym świadczyć może
fakt, że pojawiło się na nich
wielu zawodników ze ścisłej
światowej czołówki. Plany na
najbliższą przyszłość to ukończenie studiów magisterskich
na Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie i być
może praca w zawodzie.

8.11 – Narodowe Święto Niepodległości
– obchody w Nieporęcie, GOK Nieporęt,
ul. Dworcowa 9a, godz. 10.00–20.00
8.11 – Koncert muzyki klezmerskiej.
Wystawa grafik Marca Chagalla, MOK
Legionowo, ul. Norwida 10, godz. 19.00
9.11 – Akcja Krwiodawstwa przy
legionowskim ratuszu, godz.9.30-13.00
9.11 – Piknik na zdrowie, Centrum Sportów
BeFit w Skierdach, godz. 10.00
9.11 – Nadzwyczajne spotkanie
z Mistrzem Dubbingu, GCKiS w Skierdach,
ul. Nadwiślańska 1, godz. 11.00
9.11 – Terenowy Bieg Niepodległości,
start Skierdy, ul. Modlińska 2, godz. 17.00
10.11 – VI Przegląd Pieśni Patriotycznej
VIVA POLONIA, sala widowiskowa, ratusz
w Legionowie, ul. Piłsudskiego 41,
godz. 12.00–20.00
10.11 – Salon Artystyczny Koncert zespołu
Klezmersi i wernisaż wystawy gobelinów,
MOK Legionowo, ul. Targowa 65,
godz. 12.00
10.11 – 7. Festiwal Gęsiny, DPD Arena
w Legionowie, godz. 13.00
10.11 – Prezentacja książki,
Muzeum Historyczne w Legionowie,
ul. A. Mickiewicza 23, godz. 15.00
10.11 – XIX Festiwal Pieśni i Tańców
Polskich im. Stanisława Moniuszki, hala
sportowa w Wieliszewie przy ul. Modlińskiej,
godz. 16.30

10.11 – Narodowe Święto Niepodległości,
obchody w Legionowie, sala widowiskowa
w ratuszu, ul. Piłsudskiego 41,
godz. 18.00
11.11 – IV Bieg Niepodległości, Stanisławów
Pierwszy, gmina Nieporęt, godz. 9.00
11.11 – Legionowo – do hymnu!,
sala widowiskowa, ratusz w Legionowie,
ul. Piłsudskiego 41, godz. 12.00
11.11 – Niepodległość Ogniem Pisana,
GCKiS w Skierdach, ul. Nadwiślańska 1,
godz. 17.30
12.11 – Nietypowe Świętowanie
Niepodległości z PIK, Park Solidarności
w Legionowie, godz. 12.00
16.11 – Profilaktyka nowotworu gruczołu
krokowego – wykład, sala widowiskowa
legionowskiego ratusza, ul. Piłsudskiego 41,
godz. 16.30
16.11 – Dwóch we trzech ku pamięci
jednego– Kaczmarski, MOK Legionowo,
ul. Norwida 10, godz. 18.00
17.11 – Cała Jabłonna śpiewa pieśni
Stanisława Moniuszki, Pałac PAN
w Jabłonnie, godz. 13.00
18.11 – Jesienne Wietrzenie Szafff, ratusz
w Legionowie, ul. Piłsudskiego 41,
godz. 10.00
22.11 – Finał akcji Międzynarodowy
Miesiąc AAC, sala widowiskowa
legionowskiego ratusza, ul. Piłsudskiego 41,
godz. 11.00
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Podsumowanie MIMS 2018/2019
Powiat Legionowski uhonorował uczniów, którzy z poświęceniem i powodzeniem reprezentowali nas w ubiegłym roku na Mazowieckich Igrzyskach Młodzieży
Szkolnej. Wyróżnienia otrzymali uczniowie mający na koncie wysokie lokaty uzyskane na szczeblu wojewódzkim i ogólnopolskim.
Uroczystość wręczenia nagród odbyła się podczas sesji rady powiatu w Legionowie.

Bardzo dobre wyniki na poziomie wojewódzkim
osiągnęli biegacze przełajowi w kategorii
indywidualnej i drużynowej

W podsumowaniu MIMS nagrody i wyróżnienia otrzymało ponad 200 zawodników i trenerów

W

sezonie 2018/2019 w Mazowieckich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej wzięło udział ponad
5 tys. uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadpodstawowych z terenu powiatu legionowskiego. Młodzi sportowcy walczyli w 15 dyscyplinach. Były
to: biegi przełajowe indywidualne i sztafetowe, czwórbój, trójbój, pływanie, gimnastyka, tenis stołowy, badminton, unihokej, piłka nożna, piłka ręczna, siatkówka,
koszykówka, dwa ognie, ringo. Zawody
rozgrywane były w trzech kategoriach
wiekowych: dzieci (klasy IV-VI szkoły
podstawowej), młodzież (gimnazja i klasy VII-VIII szkoły podstawowej) i licealiada (szkoły ponadpodstawowe).

Podczas uroczystości, która odbyła się na sesji rady powiatu w Legionowie najlepsi zawodnicy, ich szkoły i trenerzy otrzymali stosowne wyróżnienia.
Na szczególne wyrazy uznania zasłużyli
uczniowie reprezentujący nas na najwyższych szczeblach MIMS – wojewódzkim
i ogólnopolskim. Podziękowania otrzymali
również trenerzy, którzy przygotowali zawodników do rywalizacji.
W rankingu szkół najlepsze okazały
się Szkoła Podstawowa nr 8 w Legionowie (dzieci i młodzież) oraz Powiatowy
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Legionowie (licealiada). Wśród zespołów najlepszy wynik osiągnęła drużyna unihokeja
ze Szkoły Podstawowej w Łajskach, która

Wszystkim wyróżnionym i nagrodzonym dziękujemy za wysiłek włożony w treningi. Gratulujemy osiągniętych
sukcesów życząc kolejnych pomyślnych
startów.

wywalczyła złote medale Mistrzostw Mazowsza zajmując 6. lokatę podczas rywalizacji ogólnopolskiej.

MK

Jakub Banasiewicz

kapitan drużyny unihokeja, reprezentant SP
w Łajskach i Powiatu Legionowskiego
Naszym trenerem jest Aleksander Miętek. Unihokej jest sportem wiodącym
w Szkole Podstawowej w Łajskach. Nasza klasa wykazywała duży talent w tym
kierunku. Wynajęliśmy halę sportową w Wieliszewie. Trenowaliśmy 2 razy
w tygodniu. Jak widać wysiłek przyniósł rezultaty. Po finałach MIMS planowaliśmy z trenerem założenie klubu unihokeja. Jeśli taka drużyna powstanie, chcę
w niej grać. W naszym zespole szkolnym panowała świetna atmosfera. Myślę,
że była ona jednym z głównych powodów, że zaszliśmy tak daleko.

Robert Wróbel
starosta legionowski

Po raz 11. Powiat Legionowski zaprasza do starostwa uczniów, którzy konsekwentnie trenując osiągają dobre wyniki, czego wyrazem są
wysokie lokaty podczas Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej.
Rokrocznie staramy się w ten sposób wyrazić uznanie oraz motywować do dalszego wysiłku. W imieniu
samorządowców i myślę, że również
mieszkańców, gratuluję wszystkim
kilku tysiącom zawodników, którzy dotychczas startowali w ramach
MIMS. Niech ten trud procentuje
w przyszłości.

Finał 11. edycji Piłkarskiej Ligi Powiatu Legionowskiego
Ponad 500 młodych piłkarzy rywalizowało w 11. edycji Piłkarskiej
Ligi Powiatu Legionowskiego. Zagrała w niej rekordowa liczba
aż 43 drużyn. Finałowy turniej rozegrano 26 października na boisku
w Jadwisinie.

W

11. edycji Piłkarskiej Ligi
Powiatu Legionowskiego
wystartowały 43 drużyny,
w których tym razem zagrało ponad
500 piłkarzy. Rozgrywki podzielone były tym razem na 6 kategorii wiekowych.
W najstarszych rocznikach 2006-07

Gigant Smile Legionowo. W roczniku
2009 wysokiego prowadzenia nie oddał AP Sokół Serock, natomiast Legionovia Legionowo zgromadziła najwięcej punktów w rocznikach 2010 i 2012.
Wśród 8-latków liderem pozostał

AP 11 Legionowo, choć o jego zwycięstwie zadecydowały bramki w bezpośrednim spotkaniu z Legionovią.

w Legionowie. Rozgrywki cieszą się coraz większą popularnością. Na start
w nich coraz częściej decydują się drużyny spoza naszego terenu.

Piłkarską Ligę Powiatu Legionowskiego organizuje starostwo powiatowe

zdecydowanie, z przewagą 6 punktów
zwyciężyła Legionovia Legionowo. Wśród
młodszych o rok kolegów z jeszcze większą
różnicą 14 punktów najlepszy okazał się

Mariusz Śledziewski

Radny Rady Powiatu Legionowskiego
Konsekwentnie inwestujemy w rozwój sportu na terenie powiatu legionowskiego.
Szczególną uwagę zwracamy w stronę dzieci i młodzieży. Ich aktywność fizyczna
będzie procentowała w przyszłości. Treningi wykonywane teraz, to w perspektywie dziesięcioleci więcej trofeów w postaci pucharów i medali, ale również mniej
chorób i niepełnosprawności. Ta inwestycja zwróci się naszej lokalnej społeczności po tysiąckroć. Właściwie trudno przecenić korzyści płynące z projektów takich,
jak nasza Piłkarska Liga Powiatu Legionowskiego.

Piłkarska Liga Powiatu Legionowskiego rokrocznie gromadzi coraz większą liczbę drużyn, a co za tym idzie – coraz
większa liczbę młodych piłkarzy
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