Mieszkańcy oczekują od administracji
obsługi najwyższej jakości. Uruchomienie
Biura Obsługi Mieszkańców to nasza
odpowiedź na te oczekiwania. Chcemy,
by sprawy u nas załatwiało się szybko,
wygodnie i kompetentnie
ROBERT WRÓBEL
starosta legionowski
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Biuro Obsługi Mieszkańca Powiatu
Legionowskiego już otwarte
Starostwo Powiatowe w Legionowie otworzyło na parterze swojej siedziby składające się z aż 9 stanowisk Biuro
Obsługi Mieszkańca. Nowe rozwiązanie sprawi, że prawie wszystkie formalności będzie można załatwić w jednym
miejscu i znacznie krótszym czasie.

Jacek Otowski
Legionowo

Bywam w starostwie co najmniej raz w tygodniu. Załatwiam sprawy głównie
w wydziałach komunikacji i architektury. Teraz na parterze wielkie zmiany
– przestrzennie, przyjaźnie, estetycznie, ładny wystrój. Ważne jest też zwiększenie funkcjonalności – jest zachowany porządek, to się liczy w oczach klientów. Zawsze, gdy ktoś próbuje załatwić coś poza kolejnością, wydłuża to czas
oczekiwania.

Andrzej Suchomski
Serock

Nie bywam często w starostwie stąd moje ogromne, pozytywne zaskoczenie,
gdy dziś zobaczyłem parter po remoncie. Jest przestronnie i nowocześnie.
Cieszy mnie, że jest tak ładnie i że interesanci mają teraz możliwość sprawniej i wygodniej załatwić swoje sprawy. Wizyta w starostwie to teraz przyjemność, a obsługa jest miła i pomocna.

Symboliczną wstęgę przecinali (od lewej): starosta Robert Wróbel, członek zarządu Grzegorz Kubalski, członek zarządu Anna
Gajewska, Monika Pytka (PODGiK), przewodniczący rady Szymon Rosiak, wicestarosta Jerzy Zaborowski, naczelnik wydziału
obsługi Grzegorz Ziemichód

P

unkt informacyjny, biuro podawcze i siedem stanowisk obsługi
czekają na mieszkańców, którzy
mają do załatwienia formalności w budynku Starostwa Powiatowego w Legionowie. Można złożyć tu pismo, otrzymać
m.in. wypis i wyrys z ewidencji gruntów i budynków, mapę z powiatowego
zasobu kartograficznego, kartę wędkarską czy rejestrację łodzi – to wszystko
w jednej, łatwo dostępnej i estetycznej
przestrzeni na świeżo przebudowanym
parterze starostwa. Tak działa otwarte
26 maja br. powiatowe Biuro Obsługi
Mieszkańca (BOM).
Do starostwa prowadzi teraz łagodny podjazd, który zastąpił schody sprawiające kłopoty poruszającym
się o kulach lub na wózkach niepełnosprawnym. Również nowe drzwi sprawią tym osobom miłą niespodziankę.
Zamiast uchylnych skrzydeł zastosowano mechanizm przesuwny z czujką
otwierającą i zamykającą wejście automatycznie. Tuż za drzwiami budynku
znajduje się stanowisko informacyjne,
na którym pracownik starostwa kieruje
mieszkańców w odpowiednie miejsce.
Dzięki temu unikniemy straty czasu

na poszukiwanie pomocy. Biuro Obsługi Mieszkańców usprawniło obsługę interesantów. Ulokowanie na parterze stanowisk, gdzie załatwiane są
sprawy, które najczęściej sprowadzają
mieszkańców do starostwa sprawia, że
nie ma już potrzeby zwiedzania pięter
w sześciokondygnacyjnym budynku.
Częścią BOM-u jest również wyremontowany w ubiegłym roku Wydział Komunikacji, znajdujący się na parterze.
Podczas uroczystości otwarcia Biura Obsługi Mieszkańca starosta Robert
Wróbel podkreślił, że poziom obsługi
jest najważniejszym kryterium oceny
dla mieszkańców będących klientami
urzędów. Tymczasem przewodniczący
rady Szymon Rosiak porównał architekturę obecnego budynku starostwa z tą
sprzed kilkunastu lat zaznaczając, że
to dwa różne światy. W otwarciu BOM
brało udział kilkudziesięciu przedstawicieli lokalnych samorządów i organizacji społecznych.
BOM powstał w wyniku remontu parteru budynku Starostwa Powiatowego
w Legionowie. W ramach robót zamontowano nowe, duże okna, które znacznie rozświetlają wnętrza. Usunięto dużą

część ścian działowych, dzięki czemu
powstała wygodna, otwarta przestrzeń
dla osób korzystających z usług urzędu.
Nie zapomniano o usunięciu barier architektonicznych.
Oprócz otwartej przestrzeni i Biura
Obsługi Mieszkańców parter budynku
zyskał nowe, dostosowane do potrzeb
osób niepełnosprawnych sanitariaty.
Wymieniono na nowoczesne pamiętające stary system rury centralnego ogrzewania oraz instalacje elektryczne. Przy
okazji robót odświeżono też znajdującą
się na parterze starostwa aulę, w której
odbywają się sesje Rady Powiatu w Legionowie, a także inne wydarzenia samorządowe oraz uroczystości. Cała inwestycja kosztowała 1,47 mln zł.
Przy okazji otwarcia BOM-u zainaugurował działalność zamknięty na czas
remontu RaBarBar, który wykorzystał
przerwę do zmiany wystroju i koncepcji. Prowadzony przez pomagające osobom bezrobotnym Powiatowe Centrum
Integracji Społecznej punkt gastronomiczny zaprasza mieszkańców na relatywnie tanie i obiektywnie smaczne
posiłki.
JK/MK

Powiatowy Dzień Strażaka

Obchody Powiatowego Dnia Strażaka odbyły się 20 maja br., w Legionowie.
Uroczystą Mszę św. odprawiono w kościele parafii św. Józefa Oblubieńca
NMP. Po nabożeństwie, podczas apelu przed Powiatową Komendą
Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie, wyróżniający się w służbie druhny
i druhowie odebrali nagrody i wyróżnienia. Część z nich, w imieniu Powiatu
Legionowskiego, wręczył starosta Robert Wróbel
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Matura 2017 nie taka straszna
Maj to tradycyjnie czas egzaminów maturalnych. Ze szkół prowadzonych przez Powiat
Legionowski przystąpiło do nich 244 uczniów.

Uczniowie planujący dalszą edukację na
mają jednak znacznie większe aspiracje,
gdyż od wyniku egzaminu maturalnego
zależy, czy absolwent dostanie się na wymarzone studia. Im lepiej zdana matura,
tym większa szansa na studiowanie w wybranej szkole wyższej. Większość maturzystów z terenu powiatu zamierza uczyć
się dalej. – Uczniowie niechętnie mówili
o swoich planach twierdząc, że nie chcą
zapeszyć, ale skądinąd wiem, że wybierają się na studia. W wielu przypadkach
będzie to kontynuacja naszych kierunków

kształcenia: żywienie, hotelarstwo, logistyka, studia wojskowe. Nie mogę powiedzieć,
że jestem spokojna, przeżywam kolejną
„swoją” maturę, ale wierzę, że zaangażowanie nauczycieli, wiedza i umiejętności zdobyte przez uczniów zaprocentują
– powiedziała Maria Beata Leszczyńska
Dyrektor PZSP w Serocku.
KALINA BABECKA

Dorota Kurowska

Dyrektor PZSP w Legionowie
Nasi uczniowie kończąc szkołę mają już konkretny zawód, ale matura daje
im dodatkowe możliwości. Będą mogli kontynuować naukę, czyli rozwijać
swoje zainteresowania, poznawać świat, ludzi oraz zdobywać doświadczenia. Matura nazywana jest też egzaminem dojrzałości. To symbol wejścia
w dorosłość ze świadomością, że od tego momentu każdy młody człowiek
rozpoczyna życie na własny rachunek i zaczyna decydować o swojej przyszłości. Zawsze mocno trzymamy kciuki za naszych abiturientów, życząc
im połamania pióra i języka.

Zapytaliśmy maturzystów z PZSO w Legionowie o ich wrażenia:

Zdaniem uczniów PZSO w Legionowie (na zdj.) matura nie była trudna. Towarzyszący im stres
przedegzaminacyjny uznali za niepotrzebny

Z

Powiatowego Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Legionowie do matury przystąpiło 190 uczniów, 31
z Powiatowego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Legionowie oraz 23 z Powiatowego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Serocku. Egzamin dojrzałości
składa się z dwóch etapów. Obowiązkowo należy przystąpić do części pisemnej
z jęz. polskiego, matematyki i języka obcego oraz do części ustnej z języka polskiego, języka obcego i wybranego przez
ucznia przedmiotu dodatkowego. Ponadto maturzyści pisemnie zdają egzamin
z wybranych przez siebie przedmiotów
dodatkowych. Tutaj wybór podyktowany

Konrad Gawryluk

Michał Kobrzyński
członek zarządu powiatu

Czas egzaminów maturalnych to szczególny i przełomowy moment w życiu. Podsumowanie i weryfikacja dotychczas zdobytej przez młodych ludzi wiedzy idzie w parze z przejściem z okresu dzieciństwa w dorosłość.
Od tego momentu, zgodnie z własnymi potrzebami i planami, zaczynamy
budować swoją przyszłość. Życzę tegorocznym maturzystom powodzenia
na testach oraz podejmowania tylko dobrych decyzji po ich zakończeniu.
jest zazwyczaj wymaganiami rekrutacyjnymi określonymi przez szkoły wyższe. Niezmiennie od lat największą popularnością cieszą się język angielski,

geografia i matematyka. Tuż za nimi plasują się biologia, język polski i chemia.
Aby zdać maturę należy z każdego egzaminu uzyskać minimum 30% punktów.

Myślę, że tegoroczna matura nie jest trudna. Ogólnie jestem
zadowolony. Wybrałem trzy przedmioty dodatkowe – język
angielski, matematykę i informatykę, jako zgodne z planowanym kierunkiem studiów. Moje plany na przyszłość nie
są jeszcze do końca sprecyzowane. Rozważam studia dzienne lub zaoczne w połączeniu z pracą. Decyzję podejmę w najbliższym czasie, po ogłoszeniu wszystkich wyników.

Aleksandra Jędryszczak

Jak to mówią – strach ma wielkie oczy. Egzaminy podstawowe były do przejścia, niespecjalnie skomplikowane. Natomiast
poziom rozszerzony wymagał już sporych zasobów wiedzy.
Postanowiłam zdawać dodatkowo język angielski, wiedzę
o społeczeństwie i matematykę, ponieważ myślę o studiach
na kierunku filologia angielska lub ekonomicznych. Bez względu na ostateczny wybór, na pewno będą to studia w trybie dziennym.

Wizyta niemieckich przyjaciół w Serocku
Uczniowie THS Schule z Wetzlar odwiedzili swoich kolegów z Powiatowego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Serocku. Spotkanie zorganizowano w ramach trójstronnego projektu realizowanego
za pośrednictwem „Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży” oraz „Czesko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży Tandem”.

Dorota Rusiniak

nauczyciel języka niemieckiego
w PZSP w Serocku, opiekun wymiany
Wymiana uczniowska przynosi oczywiste korzyści dla jej uczestników. Udział
w niej pozwala przede wszystkim na doskonalenie znajomości języków obcych, a wspólne działania umożliwiają wzajemne poznanie się młodzieży, nawiązanie przyjacielskich relacji, co ma ogromne znaczenie dla trwałego porozumienia między naszymi narodami.

W uroczystym pożegnaniu uczniów z Wetzlar uczestniczył wicestarosta Jerzy Zaborowski. Udany pobyt w Polsce goście
z Niemiec zakończyli wizytą w ratuszu miejskim w Serocku

W

połowie maja jedenastoosobowa
grupa młodzieży wraz z opiekunami gościła z tygodniową
wizytą w Polsce. Było to już trzecie spotkanie młodzieży z obu szkół od momentu rozpoczęcia współpracy we wrześniu
2014 r. Goście zostali zakwaterowani
w domach polskich rodzin, co pozwoliło
im poznać naszą kulturę i tradycje oraz

przełamać wciąż istniejące stereotypy.
Uczniowie wspólnie odwiedzili miejsca pamięci terroru hitlerowskiego,
wzięli udział w warsztatach w muzeum na Majdanku, poznali historię
warszawskiego getta i tragiczny finał
społeczności warszawskich Żydów. Ponadto młodzież uczestniczyła w grach
i zabawach integracyjnych, animacjach

językowych, spływie kajakowym oraz
meczu piłki siatkowej.
W przyszłym roku uczniowie z Serocka, Wetzlar i Kladna w Czechach rozpoczną realizację kolejnego przedsięwzięcia
pod szyldem Erazmus+. Inicjatywnie patronuje Powiat Legionowski w ramach
projektu „Powiat Otwartych Szans”.
KALINA BABECKA

Jerzy Zaborowski
wicestarosta legionowski

Młodzi ludzie są przyszłością Europy. Od nich zależy, w jakim świecie będziemy żyć przez następne dziesięciolecia. Tego typu spotkania tworzą
solidne fundamenty pod budowę dobrosąsiedzkich stosunków oraz uczą
zrozumienia dla wspólnej historii. Ponadto dodają uczniom pewności siebie i pozytywnie wpływają na ich rozwój osobisty.

inwestycje
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Dalszy ciąg remontu „na górce”

Jeszcze w tym roku ma rozpocząć się przebudowa ostatniego skrzydła Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Legionowo”. Zarząd Powiatu Legionowskiego w porozumieniu
z dyrektor NZOZ Dorotą Glinicką przyjął koncepcję tej inwestycji.
i administracyjną. W pierwszej będą
przyjmowali okuliści (2 gabinety),
laryngolodzy (gabinet lekarski i kabina do audiogramu) oraz dentyści.
W pomieszczeniach pracowni zostanie zorganizowane laboratorium: analityki ogólnej, hematologii, biochemii,
koagulologii, immunologii oraz oceny
wyników. Ponadto na I piętrze będą
2 gabinety medycyny pracy. Zostanie
wygospodarowane również miejsce na
pokój socjalny dla personelu. W części administracyjnej zaplanowano pomieszczenia dla 14 osób – m.in. pracowników statystyki medycznej, kadr,
księgowości, działu technicznego oraz

zamówień. To już ostatni etap przebudowy przychodni Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Legionowo”.
Dotychczas Powiat Legionowski przeprowadził gruntowne remonty lewego
skrzydła przychodni i części głównej,
co przyczyniło się do usprawnienia obsługi pacjentow. Ponadto zlikwidowano nieestetyczne ogrodzenie placówki
otwierając przestrzeń. W przyszłości
w tym miejscu mają powstać nowe parkingi oraz skwer z wytyczonymi alejkami. Park będzie oświetlony, wyposażony w ławki i kosze.
MK

Robert Wróbel
starosta legionowski
Na zmianach związanych z przebudową realizowaną przez Powiat Legionowski w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej
„Legionowo” korzystają pacjenci już na etapie rejestracji – nowy punkt jest nie tylko estetyczny, ale przede wszystkim funkcjonalny

P

owiat Legionowski rozpoczął procedurę przygotowującą rozpoczęcie robót kończących przebudowę
Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Legionowo”. Zarząd zgłosił kilka poprawek do koncepcji określającej
zakres prac. Jednym z postulatów było
dostosowanie bocznego wejścia do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Ustalono, że Powiat Legionowski przebuduje ponad 1000-metrową

powierzchnię na 3 kondygnacjach drugiego skrzydła budynku. W miejsce starej dobudowana zostanie nowa klatka
schodowa, która spełni wszystkie wymogi bezpieczeństwa, w tym jako wyjścia
ewakuacyjnego przystosowanego do obsługi osób niepełnosprawnych.
Piwnica zyska nowe pomieszczenia
techniczne, między innymi szatnie dla
personelu i sanitariaty, a także przebudowany węzeł cieplny.

Mamy nowy chodnik w Bożej Woli

Na parterze po remoncie docelowo
będą funkcjonowały 2 specjalistyczne
gabinety lekarskie i gabinet pobrań.
Poza tym znajdą się tam poradnie: ginekologiczna (wraz z kabiną higieny
osobistej i gabinetem położnej), chirurgiczna, ortopedyczna, proktologiczna
i urologiczna (z kabiną higieny osobistej).
Pierwsze piętro pozostanie bez
zmian – podzielone na część medyczną

Władze powiatu konsekwentnie dążą do podnoszenia jakości życia naszych
mieszkańców, a kwestie ochrony zdrowia plasują się w wysoko wśród naszych priorytetów. Chcemy, by pacjenci powiatowej przychodni byli obsługiwani profesjonalnie i na najwyższym poziomie, co oznacza zarówno zatrudnianie wysokokwalifikowanej kadry medycznej, jak i coraz wyższy
standard pomieszczeń, w których mieszkańcy powiatu legionowskiego korzystają ze świadczeń zdrowotnych. Dlatego kontynuujemy proces modernizacji przychodni „na górce”, przeznaczając na ten cel znaczące środki.
Docierają do mnie informacje zwrotne od mieszkańców, że doceniają efekty przebudowy przychodni, zarówno pod kątem estetycznym, jak i wprowadzanych w jej działaniu usprawnień. Cieszy fakt, że możemy odpowiedzieć na zapotrzebowanie lokalnej społeczności i mobilizuje nas do dalszych
działań w tym kierunku.

Będą nowe azyle dla pieszych
Powiat Legionowski kontynuuje rozpoczętą w połowie kwietnia przebudowę
4-kilometrowego odcinka drogi nr 4303W łączącej Białobrzegi z Beniaminowem.
Rozpoczęło się kładzenie nowej nawierzchni jezdni.

Zakończyły się prace przy budowie chodnika w Bożej Woli.
To inwestycja Powiatu Legionowskiego przy współpracy
z gminami Jabłonna i Wieliszew, na terenie których była
realizowana.

P
Sprzyjająca pogoda pozwoliła wykonawcy bez problemów zakończyć prace
budowlane w terminie określonym w umowie z Powiatem

W

Bożej Woli zakończyły się,
rozpoczęte już w ubiegłym
roku, prace przy budowie
chodnika. Wtedy kładzenie prawie
1500 m chodnika przerwały niesprzyjające warunki atmosferyczne. Obecnie trwa procedura odbioru
przez inwestora – Powiat Legionowski. Co prawda mieszkańcy już cieszą się nowym chodnikiem, jednak
wszelkie formalności powinny zostać
dopełnione do końca maja 2017 r.

Chodnik w Bożej Woli ma od 1,5
m do 2 m szerokości. W ramach zadania wykonawca wybudował również zjazdy na posesje oraz system
odwodnienia.
Koszt inwestycji wynosi ponad
909 500 zł. Ponieważ projekt dotyczy pogranicza dwóch gmin, finansowanie odbywa się z udziałem samorządów Jabłonny – 285 000 zł
i Wieliszewa – 141 000 zł.
MK

race rozpoczęły się 19 kwietnia
br., a zostaną zakończone najpóźniej w połowie września 2017 r.
Wyłoniona w wyniku przetargu firma
STRABAG Sp. z o.o. na całym odcinku
wykonała dotychczas frezowanie nawierzchni jezdni, a także położyła krawężnik po prawej stronie drogi z Beniaminowa do Białobrzegów (po lewej
w przyszłości gmina Nieporęt wybuduje ścieżkę rowerową). Poza tym poszerzono pasy ruchu, ze szczególnym
uwzględnieniem niebezpiecznych zakrętów. Przygotowano również teren
pod budowę azylu na przejściu dla pieszych w Beniaminowie.
Obecnie ekipa budowlana kładzie
nową nawierzchnię bitumiczną (popularnie zwaną asfaltem) na całej długości drogi. W okolicy osiedla wojskowego w Białobrzegach przekładany jest chodnik.
Przypomnijmy, że ostatecznie jezdnia będzie miała szerokość: na prostych odcinkach drogi 6,5 m, na łukach
7 m. Zostanie również wyremontowana
nawierzchnia pętli autobusowej w Białobrzegach. Inwestor stosuje wysoki

W Beniaminowie powstanie bezpieczne, wyposażone w azyl przejście dla pieszych

standard rozwiązań dotyczących bezpieczeństwa – wydłużone separatory na
przejściach dla pieszych uniemożliwią
piratom drogowym wyprzedzanie na pasach. W tym miejscu jezdnia będzie miała szerokość 8 m. Na niebezpiecznych
łukach w okolicy fortu w Beniaminowie

droga została poszerzona do 7,2 m. Wykonawca daje 60-miesięczną gwarancję
na wykonanie usługi, zgodnie z zawartymi w umowie zaleceniami Powiatu Legionowskiego. Wykonanie zadania ma
kosztować 3 171 138,84 zł.
MK
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Malarski kosmos

Integracyjny plener malarski „Chodź, pomaluj mój świat” jest stałym punktem
w programie obchodów Dni Osób Niepełnosprawnych miasta Legionowo i powiatu
Legionowskiego. W tym roku uczestnicy malowali swoje wyobrażenia o kosmosie.

Jerzy Jastrzębski

Prezes Fundacji „Promień Słońca”
Dni Osób Niepełnosprawnych są okazją, dla nas organizatorów i dla mieszkańców powiatu, do okazania szacunku wszystkim osobom niepełnosprawnym. Czynimy to między innymi poprzez organizowanie im przestrzeni do
twórczej realizacji. Przed nami kolejne wydarzenia w ramach obchodów Dni
Osób Niepełnosprawnych. 9 czerwca zapraszamy na Dzień w Muzeum Historycznym, a w lipcu na Muzealne Warsztaty Integracyjne.

T

Przepis na arcydzieło malarskie to piękna pogoda, przyjazna atmosfera i przypływ weny twórczej. Uczestnicy pleneru,
w trakcie pracy twórczej, mogli liczyć na pomoc wolontariuszy i najbliższych

Józef Lemański Honorowym
Obywatelem Gminy Jabłonna
Zasługi kapitana Józefa Lemańskiego zostały nagrodzone
nadaniem mu tytułu Honorowego Obywatela Gminy Jabłonna.
Radni zagłosowali za tym wnioskiem jednogłośnie.

ym razem plener malarski rzeczywiście odbył się w plenerze.
Wiosenna aura pozwoliła na zorganizowanie imprezy w parku za ratuszem miejskim. Za pędzle chwycili podopieczni Powiatowego Zespołu
Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie, Warsztatów Terapii Zajęciowej
z Legionowa i Środowiskowego Domu
Samopomocy z Serocka. We wspólnym malowaniu łącznie wzięły udział
34 osoby, którym towarzyszyli wolontariusze i bliscy. Powstało dwadzieścia
kosmicznie pięknych i barwnych obrazów, które szersza publiczność będzie miała okazję obejrzeć podczas
imprez miejskich. Kierownikiem artystycznym wydarzenia była malarka

Barbara Retmaniak, organizatorka
warsztatów plastycznych przygotowujących uczestników do udziału w plenerze. Jej zdaniem najważniejsza jest
wymowa tego typu przedsięwzięć. Za
pośrednictwem twórczości artystycznej osoby niepełnosprawne akcentują
swoją obecność w społeczeństwie i wyrażają chęć uczestniczenia w wydarzeniach kulturalnych.
Plener zorganizowali MOK Legionowo i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie przy współpracy pozostałych
organizatorów VI Dni Osób Niepełnosprawnych Miasta Legionowo i Powiatu Legionowskiego.
KALINA BABECKA

Bezpieczni na drodze
Znamy już laureatów powiatowego etapu XL Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa
w Ruchu Drogowym, którzy wezmą udział w rywalizacji na szczeblu rejonowym w Warszawie.
Konkurs patronatem objął Starosta Legionowski.

Uczniowie z terenu naszego powiatu udowodnili, że zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym są im doskonale znane. Na
zdjęciu uczestnicy turnieju ze starostą Robertem Wróblem (w środku)

Józef Lemański był jednym z najmłodszych uczestników powstania
warszawskiego w Legionowie. Walczył pod pseudonimem „Kajtuś”

R

ada Gminy Jabłonna jednogłośnie przyjęła uchwałę nadającą tytuł Honorowego Obywatela
Gminy Jabłonna Józefowi Lemańskiemu. To kolejne w bogatej kolekcji
wyróżnień kapitana. Za swoje zaangażowanie w życie społeczne Józef Lemański otrzymał liczne odznaczenia,
w tym medal Kustosza Tradycji Chwały i Sławy Oręża Polskiego, Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski,
Krzyż Powstańczy, Medal „Pro-Partia”, odznakę Za wybitne Zasługi dla
ZKRPiBWP. W latach 1968-1988 pełnił
funkcję radnego Rady Gminy Jabłonna. Wśród mieszkańców Józef Lemański jest znany przede wszystkim jako
społecznik zaangażowany w patriotyczne wychowanie młodzieży i pielęgnowanie miejsc pamięci narodowej.
Dzięki jego staraniom, powstały tablice

upamiętniające ważne wydarzenia historyczne, a ulice zyskały nazwy nawiązujące do zwycięstw oręża polskiego.
Kpt. Józef Lemański urodził się 15
marca 1929 r. W wieku 13 lat wstąpił
do Szarych Szeregów działających przy
dowództwie 3. kompanii AK–Chotomów.
Uczestniczył w walkach powstania warszawskiego. Po jego upadku ukrywał się,
a do zniszczonego Chotomowa powrócił
w styczniu 1945 r. Od 1993 r. kieruje
chotomowskim kołem Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych.
Jako społecznik i członek Ochotniczej
Straży Pożarnej, organizował powojenną odbudowę strażnicy. Za swe zasługi dla pożarnictwa, został odznaczony
m.in. Złotym Znakiem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP.
MK/UGJABŁONNA
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maja br. w siedzibie Komendy Powiatowej Policji w Legionowie przeprowadzono
etap powiatowy turnieju. Przystąpiły do niego drużyny z sześciu szkół
podstawowych i dwóch gimnazjów.
Uczestnicy mieli za zadanie rozwiązać test wiedzy o bezpieczeństwie
w ruchu drogowym. Najlepiej spisały się zespoły ze Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Jabłonnie (Gabriela Sykut, Zofia Niewolik,
Oskar Zadróżny i Oskar Jabłoński)
oraz Gimnazjum nr 4 im. Aleksandra Kamińskiego w Legionowie (Wiktor Topolski, Mikołaj Wewiór i Dominik Dziura).
Przed zwycięzcami teraz etap rejonowy w Warszawie, a jak dopisze
szczęście, także wojewódzki i ogólnopolski. Ponadto wyróżniono najlepszych uczestników tego etapu turnieju. Zostali nimi Antoni Rusiecki (SP
Nr 7 w Legionowie) i Mikołaj Wewiór
(Gimnazjum nr 4 w Legionowie). Nagrody dla uczestników i zwycięzców

konkursu ufundował Powiat Legionowski, a wręczył starosta Robert
Wróbel.
Celem Ogólnopolskiego Turnieju
Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym
jest popularyzowanie przepisów i zasad bezpiecznego poruszania się po
drogach oraz umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, kształtowanie partnerskich

zachowań wobec innych uczestników
ruchu, popularyzowanie jazdy rowerem, rekreacji i sportu, a także inspirowanie uczniów i nauczycieli do
pracy u podstaw na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
KALINA BABECKA

st. asp. Justyna Stopińska

Specjalista ds. Profilaktyki Społecznej Komendy
Powiatowej Policji w Legionowie

Turniej to nie jedyna okazja dla uczniów, aby mogli poznać zasady
bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Przez cały rok, w trakcie spotkań profilaktyczno-edukacyjnych w szkołach na terenie powiatu, policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Legionowie omawiają zagadnienia związane z bezpieczeństwem w ruchu drogowym. Młodzież
i dzieci są zapoznawane z przepisami i dowiadują się, jak należy prawidłowo zachowywać się na drodze, gdy jest się pieszym, rowerzystą
lub pasażerem pojazdu.
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Badania już trwają
Pierwsi mieszkańcy już skorzystali z bezpłatnych badań diagnostycznych,
prowadzonych w ramach 7. edycji Powiatowego Programu Polityki Zdrowotnej „Zdrowy
Powiat” na 2017 rok. Zapisy wciąż trwają.

Lek. med. Radosław Kalisz

specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej
Posiadam ponad dziesięcioletnie doświadczenie w wykonywaniu badań USG.
Od czterech lat wykonuję diagnostykę ultrasonograficzną w ramach powiatowego programu zdrowotnego. Do tej pory przebadałem w tym programie kilka
tysięcy dzieci. Na szczęście u najmłodszych pacjentów choroby nowotworowe
zdarzają się niezwykle rzadko, co potwierdzają także statystyki tej kampanii.
Natomiast znajdujemy inne schorzenia, które wymagają leczenia i będą miały wpływ na dalsze funkcjonowanie dzieci. Zaliczają się do nich wady układu
moczowego, choroby tarczycy i jąder. Wiele zaburzeń wykrywanych jest po
raz pierwszy właśnie w trakcie tych badań, gdyż są to nieprawidłowości zupełnie bezobjawowe i pacjenci nie zdają sobie sprawy z ich istnienia, choć już
niezbędna jest interwencja lekarska. To samo dotyczy kobiet. Część pacjentek regularnie wykonuje samobadanie piersi i zgłaszają się na usg, bo coś je
zaniepokoiło. Zwykle są to zmiany niezłośliwe – torbiele, włókniaki. Niestety zdarzają się też panie, które zgłaszają się do lekarza, gdy proces nowotworowy trwa już jakiś czas i przerzucił się do węzłów chłonnych, płuc czy wątroby. Dlatego w Polsce z rakiem piersi przeżywa niestety tylko 40% kobiet.
Wiele osób nie wie również, że 1% chorych na raka sutka to mężczyźni. Profilaktyka to jeden z głównych filarów współczesnej medycyny.

Rak sutka to jeden z najczęściej występujących nowotworów u kobiet. Na szczęście wcześnie wykryty jest całkowicie
uleczalny, dlatego tak duże znaczenie ma właściwa profilaktyka obejmująca regularne badania kontrolne (usg, mammografia)
oraz samodzielne badania palpacyjne

W

NZOZ „Legionowo” odbywają
się właśnie pierwsze badania
ultrasonograficzne w ramach
kampanii wczesnego wykrywania wad
rozwojowych u dzieci w wieku od 9 miesięcy do 6 lat, ze szczególnym uwzględnieniem nowotworów, obejmujące kontrolne badania ultrasonograficzne jamy
brzusznej, szyi oraz moszny u chłopców. Dzięki nim dokonuje się kompleksowej diagnostyki budowy i rozwoju narządów wewnętrznych. Warto wiedzieć,
że badanie usg jest bezpieczne i całkowicie bezbolesne. Pozwala wykryć wiele schorzeń i nieprawidłowości oraz
rozstrzyga o poszerzeniu diagnostyki
i podjęciu leczenia w przypadku, gdy te
schorzenia i nieprawidłowości zostaną

wykryte. W ubiegłym roku przebadano
374 dzieci. Nieprawidłowości stwierdzono w 150 przypadkach, a w 9 zachodziło podejrzenie nowotworu.
Także w przychodni „na górce” oraz
w Mazowieckim Szpitalu Onkologicznym w Wieliszewie trwają badania usg
piersi przeznaczone dla mieszkanek powiatu w wieku 25-49 lat. W ubiegłym
roku przebadano 816 kobiet, nieprawidłowości stwierdzono u 361 z nich,
z czego 9 dotyczyło podejrzenia nowotworu.
Przypominamy, że w programie zdrowotnym znalazły się także bezpłatne
badania w kierunku nowotworów prostaty (dla mężczyzn pow. 40. r.ż.) i jelita grubego (dla osób pow. 50. r.ż.)

W ramach powiatowego programu zdrowotnego wykonałam usg piersi. W zeszłym roku z badań skorzystali dziecko i mąż. Uważam, że to wspaniała i bardzo
potrzebna inicjatywa. Ciężko dostać się do specjalisty,
a jeszcze trudniej otrzymać od niego skierowanie na badania. A przecież jeśli chodzi o zdrowie, to czas jest istotny. Program umożliwia bezpłatną i szybką diagnostykę.
Mieszkańcy na pewno to doceniają.

przeprowadzane w Mazowieckim Szpitalu Onkologicznym w Wieliszewie (zapisy pod nr. tel. 22 766 15 00 wew.1). Zachęcamy do skorzystania. Szczegółowe
informacje o programie, miejsca i terminy kampanii oraz zasady rejestracji znajdują się na stronie internetowej Powiatu
Legionowskiego www.powiat-legionowski.pl, na portalu społecznościowym Facebook, w lokalnych mediach oraz na
billboardach na terenie powiatu.

Iwona Lisicka z córką Polą, Łajski

O możliwości wykonania badań córce dowiedziałam się
od koleżanki. Skorzystałam z oferty, bo chciałam mieć
pewność, że zdrowiu Poli nic nie zagraża. Wiem, jak
ważna jest wczesna diagnostyka, a usg daje możliwość
wykrycia wielu chorób i szybkiego podjęcia leczenia. Ponadto to bardzo wygodne dla osób pracujących, że badania odbywają się w sobotę. Jestem bardzo zadowolona,
że jest taki program i że władze naszego powiatu dbają
o kondycję zdrowotną mieszkańców.

Szanowni Mieszkańcy! Zwracamy się
z uprzejmą prośbą, aby odwoływać umówione wizyty, na które nie możecie dotrzeć. Pozwoli to skorzystać z badań innym pacjentom.
KALINA BABECKA

Dbamy o zdrowe kręgosłupy
Ruszyła kolejna edycja powiatowego programu „Trzymam się prosto”. W tym roku badaniom
ortopedycznym pod kątem wad postawy poddanych zostanie blisko 1800 uczniów publicznych szkół
podstawowych z terenu powiatu.

A

Wady postawy to prawdziwa plaga wśród dzieci. Na szczęście odpowiednio
wcześnie rozpoczęta korektywa pozwala na wyeliminowanie większości z nich.
W zeszłym roku przebadano 1848 dzieci, wady postawy wykryto u 1169.
395 uczniów skorzystało z instruktażowych zajęć korekcyjnych

Zapytaliśmy mieszkańców o badania
w powiatowym programie zdrowotnym:
Anna Majchrzak, Chotomów

kcja jest jedną z propozycji Powiatowego Programu Polityki Zdrowotnej „Zdrowy Powiat” na 2017
rok i obejmuje ortopedyczne badania
przesiewowe dla dzieci uczęszczających w tym roku szkolnym do pierwszych klas. Część uczniów zostanie
poddana badaniom jeszcze przed wakacjami, reszta jesienią. Fizjoterapeuci dokonują szczegółowej oceny kręgosłupów dzieci pod kątem wad postawy.
W przypadku wykrycia nieprawidłowości wymagających rehabilitacji, zostanie ona dofinansowana i przeprowadzona na początku przyszłego roku
kalendarzowego. Natomiast w tym
roku Powiat Legionowski pokryje część
kosztów za zajęcia rehabilitacyjne oraz
przygotowanie indywidualnych zestawów ćwiczeń do wykonywania w domu
dla dzieci, u których wykryto wady
postawy w zeszłym roku. Skorzystać
z tego może 400 dzieci.
KALINA BABECKA

Ambulans znów w powiecie

A

mbulans Fundacji Ronalda McDonalda po raz kolejny zawita
do powiatu legionowskiego. 7
czerwca będzie stacjonował
w Jabłonnie (przy Urzędzie Gminy), 13 czerwca
w Nieporęcie (Centrum
Medyczne, ul. Podleśna 4)
i 14 czerwca w Legionowie
(Starostwo Powiatowe). Wizyta ambulansu jest częścią kampanii „Nie nowotworom u dzieci”, prowadzonej w ramach Powiatowego

Programu Polityki Zdrowotnej „Zdrowy Powiat” na 2017 rok, mającej na
celu kompleksową diagnostykę budowy i rozwoju narządów wewnętrznych u dzieci w wieku od 9 miesięcy do 6 lat,
ze szczególnym uwzględnieniem chorób nowotworowych. Zapisy od 31 maja
pod numerem telefonu 22 774
51 51. Liczba miejsc ograniczona.
Zapraszamy.
KB

Profilaktyka nietrzymania moczu

P

owiatowy program zdrowotny
to nie tylko bezpłatne badania
diagnostyczne. W ofercie znajdują się także warsztaty edukacyjne o tematyce zdrowotnej, prowadzone przez specjalistów z różnych
dziedzin. Już w czerwcu zapraszamy
mieszkańców na wykłady dotyczące

profilaktyki nietrzymania moczu.
Spotkania odbędą się 9, 12, 14,
16 i 19 czerwca o godz. 12 w Gabinecie Rehabilitacji Zdrowe Plecy w Legionowie przy ul. Broniewskiego 4/42. Zapisy pod numerem
tel.: 535 892 922.
Zapraszamy.
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Nieporęt też nie chce do Warszawy
W referendum, które odbyło się 14 maja, mieszkańcy gminy Nieporęt wypowiedzieli się przeciwko włączeniu do Warszawy jako metropolitalnej jednostki
samorządu terytorialnego. W tej samej sprawie 4 czerwca wypowiedzą się mieszkańcy gminy Wieliszew.
laski marszałkowskiej wpłynął poselski projekt ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy, włączający do niej,
jako nowego tworu samorządowego, 32
gminy. Dokument dotyczył również powiatu legionowskiego, który miał być
zlikwidowany. Jako pierwsze zareagowało miasto Legionowo, które już 26

W referendum, jako
mieszkaniec gminy
Nieporęt, wziął udział
starosta Robert Wróbel

Maciej Mazur

fot. Mirosław Gleb

wójt gminy Nieporęt

P

rawie 40 proc. osób uprawnionych
do głosowania zdecydowało się
odpowiedzieć na postawione w referendum pytanie: „Czy jest Pan/Pani
za tym, żeby m. st. Warszawa, jako metropolitalna jednostka samorządu terytorialnego, objęła Gminę Nieporęt?” Ponad 96 proc. z nich odpowiedziało „nie”

tym samym odrzucając pomysł włączenia do planowanej „Mega Warszawy”.
Głosowanie rozpoczęło się o godz. 7
i trwało do godz. 21. Referendum uznaje się za ważne, gdy frekwencja przekracza 30 proc., zatem to, które odbyło się w gminie Nieporęt, jest wiążące.
Przypomnijmy, że 30 stycznia br. do

Mieszkańcy gminy Nieporęt opowiedzieli się przeciwko przynależności gminy do nowego metropolitalnego szczebla samorządu.
Chcemy nadal mieć możliwość decydowania o sprawach, które nas
bezpośrednio dotyczą. Jesteśmy
gotowi do rozmów na temat zmian
w ustroju Warszawy, ale muszą
być one toczone na zasadzie partnerstwa. Przyjęcie przez nas proponowanych zmian musi być dobrowolne, a nie odbywać się pod
przymusem.

Zapraszamy na urodziny Konopnickiej
Z okazji 175. rocznicy
urodzin Marii Konopnickiej
– patronki Liceum
w Powiatowym Zespole
Szkół Ogólnokształcących
w Legionowie – zapraszamy
na uroczystości, których
główna część odbędzie się
4 czerwca br.

Robert Wróbel
starosta legionowski

Wielkim problemem referendów,
szczególnie tych lokalnych, była
niska frekwencja, niewystarczająca
dla ich ważności. Głosowanie w Nieporęcie i blisko 40-procentowa frekwencja pokazuje, że mieszkańcy
chcą mieć wpływ na sprawy lokalne: na to jakie inwestycje będą wykonywane w ich otoczeniu, na planowanie przestrzenne w miejscu,
gdzie mieszkają. Chcą mieć łatwy
dostęp do wójta i pewność wpływu
na to, w jaki sposób wydawane są
pieniądze z ich podatków. Chcą też
zachować tożsamość lokalną swoich małych ojczyzn. Dlatego, pomimo wycofania projektu ustawy włączającej podwarszawskie gminy
w granice stolicy, poszli głosować,
by dać wyraz swojemu stanowisku
w odniesieniu do takiej koncepcji
i by mieć pewność, że, gdyby temat
powrócił, posłowie w sejmie będą
musieli to stanowisko uwzględnić.

MK

Przy kawie o biznesie
Przedsiębiorcy z terenu powiatu legionowskiego zyskali nową
platformę współpracy i wymiany doświadczeń. Biznes Mixer
to najnowszy projekt Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości i Inicjatyw
Lokalnych Bizoon, skierowany do osób prowadzących własną
działalność. W spotkaniu inauguracyjnym uczestniczył starosta
Robert Wróbel.

Wybrany w wyniku konkursu
projekt posągu Marii
Konopnickiej, który zostanie
otwarty przy legionowskim
liceum jej imienia. Autorem
jest Karol Badyna

I

mpreza bbędzie podzielona na części – oficjalną i rozrywkową. Na
pierwszą zapraszamy mieszkańców
o godz. 13, przed wejściem do szkoły od strony ul. marsz. J. Piłsudskiego. Kolejna część rozpocznie się pół
godziny później, z drugiej strony budynku, w okolicy boiska ze sztuczną
nawierzchnią.
Część oficjalną otworzy wspomnienie o Marii Konopnickiej oraz odśpiewanie dwóch piosenek z jej słowami.
Kulminacyjnym momentem będzie odsłonięcie przez starostę Roberta Wróbla i prezydenta Romana Smogorzewskiego wykonanej z brązu ławeczki, na

marca br. przeprowadziło w tej sprawie
referendum. Wzięło w nim udział ponad 46 proc. osób uprawnionych, wśród
których prawie 95 proc. odrzuciło pomysł włączenia do Warszawy.
Najprawdopodobniej w wyniku nacisków społecznych, a wśród nich referendum jest najbardziej skuteczne,
wnioskodawcy ustawy metropolitalnej
z końcem kwietnia wycofali jej projekt z obrad. Jednakże rezygnując teraz z realizacji pomysłu utworzenia
„Mega Warszawy”, pozostawiono sprawę otwartą. Wnioskodawcy zapowiadają, że w przyszłości podobny wniosek
mogłaby zgłosić pod obrady sejmu strona rządowa.
Dlatego część samorządów utrzymuje w mocy uchwały decydujące o przeprowadzeniu referendów. W niedzielę, 4 czerwca odbędzie się głosowanie,
w którym zostanie postawione pytanie: „Czy jest Pan/Pani za tym, żeby
m. st. Warszawa, jako metropolitalna
jednostka samorządu terytorialnego,
objęła Gminę Wieliszew?” Tego samego dnia w tej samej sprawie wypowiedzą się mieszkańcy Pruszkowa i Podkowy Leśnej.

której zasiądzie posąg Marii Konopnickiej. O godz. 13.30, na boisku szkolnym i terenie wokół niego będzie miało miejsce wręczenie nagród za udział
w konkursach: plastycznym, literackim,
konkursie na mema i matematycznym
oraz część rozrywkowa, a w jej trakcie
gra miejska „Krasnoludki są na świecie”. Dla łasuchów przygotowane zostaną słodkie przekąski i kiełbasa z grilla. Zapraszamy również do stoiska ze

zdrową żywnością. Pozostałe atrakcje to
kącik literatury dla dzieci, konkursy i loteria z nagrodami. Mieszkańcy będą mogli też wziąć udział w rywalizacji sportowej w kilku konkurencjach.
Organizatorem uroczystości, które
odbędą się 4 czerwca, jest Powiat Legionowski. Współorganizatorami – Województwo Mazowieckie, Miasto Legionowo, Liceum im. M. Konopnickiej
w Legionowie, Powiatowa Instytucja Kultury w Legionowie, Miejski Ośrodek Kultury w Legionowie, Miejska Biblioteka
Publiczna w Legionowie. Imprezę objął
patronatem Marszałek Województwa
Mazowieckiego.
MK

Idea spotkań networkingowych
istnieje od dawna i świetnie
sprawdza się w biznesie. Teraz
mogą się o tym także przekonać
przedsiębiorcy z terenu powiatu
legionowskiego

W

ramach projektu, w co drugi poniedziałek miesiąca
o godz. 9, w legionowskiej
Restauracji Ratusz, organizowane będą spotkania networkingowe,
mające na celu nawiązanie relacji
między przedsiębiorcami działającymi na naszym obszarze. Zdaniem
organizatorów nieformalny charakter, przyjazna atmosfera i otwartość uczestników pozwolą na stworzenie grupy współdziałających ze
sobą przedsiębiorców, którzy chcą

rozwijać swoje biznesy, dzielić się
wiedzą i doświadczeniem oraz budować efektywne relacje.
Pierwsze spotkanie odbyło się 15
maja w Centrum Komunikacyjnym
w Legionowie. Wzięło w nim udział 20
osób, wśród nich lokalni przedsiębiorcy, przedstawiciele samorządu i Powiatowej Izby Gospodarczej. Przy wspólnym śniadaniu uczestnicy mieli okazję
poznać się, zaprezentować swoją działalność oraz wymienić wizytówki.
Kolejne spotkanie w Legionowie
odbędzie się 12 czerwca. Szczegóły
i rejestracja na stronie projektu www.
biznesmixer.pl. Projekt Biznes Mixer
realizowany jest w Legionowie i Wyszkowie, a niebawem także w Warszawie.
KALINA BABECKA
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Przynieś książkę, weź książkę

Za nami 9. edycja Strefy Wymiany Książek. 13 maja br. miłośnicy czytania tłumnie odwiedzili legionowski ratusz.

Mieszkańcy o Strefie Wymiany Książek:
Marianna Jankowska

Złoty medal dla pomysłodawcy tej akcji. W wymianie
biorę udział już po raz kolejny. Zawsze pilnuję terminu
i czekam z niecierpliwością. Jest duży wybór i różnorodność. Osobiście szukam poradników i książek edukacyjnych. Książki są drogie, a dzięki tej inicjatywie można
mieć do nich bezpłatny dostęp i cyklicznie je wymieniać.

Łukasz Gągalski

Pierwszy raz wziąłem udział w wymianie, ale na pewno nie ostatni. O tym, że coś takiego jest w Legionowie
dowiedziałem się od koleżanki. Miałem w domu książki, które przeczytałem i wiem, że ponownie do nich nie
zajrzę. Chętnie przyniosłem je na wymianę. Interesują
mnie horrory i kryminały, zwłaszcza Stephena Kinga.
Wybrałem też coś dla żony i córki.
Uśmiech i satysfakcja mieszkańców po udanym polowaniu na książki jest dla
organizatorów wymiany najlepszą nagrodą i motywacją na przyszłość
Strefa Wymiany Książek 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

A

kcja, której organizatorami są
Powiatowa Instytucja Kultury
w Legionowie i Dyskusyjny Klub
Książki „Ścieżki” cieszy się niesłabnącą popularnością. Z roku na rok coraz
więcej mieszkańców chce wymieniać
się książkami. Statystyki mówiące, że

dwie trzecie Polaków nie czyta w ogóle książek wydają się nie znajdować
odzwierciedlenia w naszym powiecie.
Strefa Wymiany Książek przez cały czas
trwania była oblegana przez mieszkańców spragnionych wzbogacenia domowych biblioteczek o nowe pozycje. Idea

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 był ogromny
– książki historyczne, kucharskie biografie, beletrystyka, kryminały oraz

Noc w Muzeum

20 maja odbyła się 14. Noc Muzeów, otwierająca zwiedzającym drzwi do galerii i instytucji kultury w całej Polsce.
Do akcji przyłączyło się także Muzeum Historyczne w Legionowie.

literatura dziecięca, więc każdy mógł
znaleźć coś dla siebie. W akcji wzięło udział blisko 150 osób i wymieniono ponad 1000 książek. Wymianie towarzyszyła akcja fotograficzna „Portret
z Książką” oraz loteria z nagrodami.
Strefa Wymiany Książek zadebiutowała w 2012 roku towarzysząc

obchodom pierwszych urodzin DKK
„Ścieżki”. Akcja okazała się ogromnym
sukcesem i postanowiono na stałe wpisać ją do kalendarza wydarzeń kulturalnych organizowanych przez PIK.
Kolejna Strefa Wymiany Książek”już jesienią.
KALINA BABECKA

POWIAT LEGIONOWSKI – KULTURALNIE
I NA SPORTOWO

LOPP, któremu poświęcono jedną z wystaw, skupił w swych szeregach około 2 milionów członków, którzy w czasie
II wojny światowej walczyli w szeregach polskiej armii na wszystkich frontach

W

pawilonie muzeum przy ul.
Mickiewicza 23 odbył się
wernisaż wystawy czasowej
pt. „LOPP – Liga Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej” poświęconej
organizacji, która w niepodległej
Polsce zrzeszyła społeczeństwo,
przygotowując i szkoląc do obrony
na wypadek konfliktu. Prezentowane zbiory pochodzą z prywatnej kolekcji. W trakcie wydarzenia odbył
się także pokaz wojskowego sprzętu chemicznego i przeciwgazowego

zorganizowany przez Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu. Z myślą o dzieciach i młodzieży przygotowano zajęcia modelarskie.
Familijną atrakcją wieczoru był Konkurs Rodzinny.
Noc Muzeów w Filii „Piaski” Muzeum Historycznego rozpoczęła się
otwarciem wystawy pt. „Nie tylko
bale i brydż… Garnizonowe kasyna
oficerskie. Ich funkcje i znaczenie”.
Nie lada atrakcją dla odwiedzających
był występ grupy rekonstrukcyjnej

w mundurach z czasów II Rzeczpospolitej oraz prezentacja zabytkowych aut z tego okresu. Mieszkańcy
entuzjastycznie przyjęli koncert szlagierów z lat 20. i 30. XX w. oraz wzięli udział w plenerowej potańcówce.
Młodzież chętnie skorzystała z możliwości strzelania z pistoletu z wykorzystaniem laserowego symulatora.
Wydarzenie patronatem objął Starosta Legionowski.
OPRAC. KB

1.06 – Koncert pamięci Waldka
Lewandowskiego w Legionowie,
MOK Legionowo przy ul. Norwida 10
2.06 – Roztocze-spotkanie z fotografią
przyrodniczą w Legionowie, Poczytalnia
2.06 – Koncert galowy laureatów
XVI Przeglądu Amatorskiej Twórczości
Scenicznej Miasta i Gminy Serock,
Centrum Kultury i Czytelnictwa
w Serocku, ul. Pułtuska 35
2.06 – Święto 32. Wieliszewskiego
Dywizjonu Rakietowego Obrony
Powietrznej im. gen. dyw. Konstantego
Orlicz-Dreszera w Wieliszewie
3.06 – Włoska Noc Bibliotek
w Legionowie, Powiatowa Biblioteka
Publiczna przy ul. Sowińskiego 15
3.06 – Spektakl dla dzieci „Awanturka
z leśnego podwórka” w Serocku,
Centrum Kultury i Czytelnictwa
w Serocku, ul. Pułtuska 35

3.06 – Turniej tenisa stołowego w Zegrzu
Południowym, Filia Gminnego Ośrodka
Kultury przy ul. Osiedle Wojskowe 13
3.06 – Święto Gminy Wieliszew
3.06 – Gminny Dzień Dziecka
w Jabłonnie
3-4.06 – II Wojciechowy Turniej
Szachowy w Serocku, Centrum Kultury
i Czytelnictwa w Serocku,
ul. Pułtuska 35
4.06 – Obchody 175. rocznicy urodzin
Marii Konopnickiej w Legionowie
– odsłonięcie rzeźby, LO im. Marii
Konopnickiej przy ul. Piłsudskiego 26
8.06 – Spektakl muzyczny
„Nutki Pana Kleksa” w Wieliszewie,
sala widowiskowa im. K. Klenczona
10.06 – Święto Gminy Nieporęt
11.06 – IX Legionowska Dycha,
Arena Legionowo
12.06 – Prelekcja dr Leny Magnone pt.:
„Konopnicka Inaczej” w Legionowie,
ratusz miejski
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Paraolimpiada Dzieci i Młodzieży 2017

W ramach VI Dni Osób Niepełnosprawnych na stadionie miejskim w Legionowie odbyła się Paraolimpiada Dzieci i Młodzieży, w której udział wzięło
kilkuset zawodników i wolontariuszy. Choć teoretycznie zwycięzca może być tylko jeden, tego dnia wszyscy mogli poczuć się wygranymi.

P

Paraolimpiada to dużo więcej niż rozgrywki sportowe, które są środkiem do osiągniecia celu, jakim jest radość dzieci i ich
rodziców

Uczestnicy Paraolimpiady:
Iga Chojnacka,

kapitan LTS Legionovia Legionowo

Pomysł, że my, zawodowi sportowcy, możemy pomóc dzieciom, jest wspaniały. W legionowskiej Paraolimpiadzie biorę udział trzeci raz. Jest to dla mnie niesamowite przeżycie
skłaniające do refleksji, ale też dające mnóstwo pozytywnych wrażeń. Dzieci też mają dużo radości i mega frajdę. Dzisiaj pomagałam w organizowaniu dyscypliny polegającej na rzucie obręczą na patyk
oraz piłką do koszyka. Jeśli będę miała okazję do wzięcia udziału w naszej
Paraolimpiadzie za rok, na pewno z niej skorzystam.

araolimpiada, która jest częścią
Dni Osób Niepełnosprawnych,
zgromadziła na stadionie miejskim w Legionowie kilkuset zawodników i wolontariuszy z terenu całego powiatu. Przy organizacji imprezy
pomagali piłkarze zespołu KS Legionovia KZB Legionowo, siatkarki LTS Legionovii i szczypiorniści drużyny KPR
Legionowo. Zaangażowali się również
uczniowie, rodzice i nauczyciele. Aura
dostosowała się do pełnych radości,
uśmiechniętych niepełnosprawnych
uczestników Paraolimpiady – słoneczna pogoda zachęcała do wspólnej zabawy.
Konkurencje zostały podzielone
na dwie części. Główna płyta boiska
piłkarskiego oraz otaczająca je bieżnia były areną zmagań lekkoatletycznych. Zawodnicy skakali w dal, biegali oraz rzucali piłką na odległość. Na
terenie boisk treningowych ze sztuczną murawą uczestnicy wystartowali

w pozostałychkonkurencjach. Do ich
zadań należały m.in.: rzuty piłką i obręczą do celu, bieg po torze przeszkód,
strzały na bramkę. Obserwując zmagania osób niepełnosprawnych trudno
było się oprzeć wrażeniu, że właśnie
oni potrafią – jak nikt inny – wydobyć
na światło dzienne piękno sportu. Rywalizacja w ich wykonaniu jest pełna
ambicji i zaangażowania, ale przy tym
pełna szacunku dla rywala.
Dlatego stwierdzenie, że każdy
uczestnik Paraolimpiady Dzieci i Młodzieży może czuć się zwycięzcą, nie
jest metaforą. To fakt. Wielu zdrowych
uczestników wydarzenia podkreślało
swój podziw dla zawodników, którzy
zarówno swoje wygrane, jak i niepowodzenia kwitowali szerokim uśmiechem, ciesząc się samym tylko spotkaniem w gronie osób równie radosnych
i otwartych.
MK

Podwójnie jubileuszowy Bieg Wojciechowy
Uczestnicy tegorocznego, organizowanego przez miasto i gminę Serock, Biegu Wojciechowego mieli
podwójną okazję do świętowania. Impreza obchodziła jubileusze: mały, bo była piątą w historii, oraz
duży – odbywała się z okazji 600-lecia nadania praw miejskich Serockowi.
Imprezie towarzyszył piknik ekologiczny, podczas którego można było
zaopatrzyć się w sadzonki kwiatów
ogrodowych i wiedzę m.in. o segregacji odpadów, a także skosztować potraw z naturalnych produktów.
MK

Michał Florczuk,
Legionowo

W Paraolimpiadzie uczestniczymy po raz pierwszy. Przyjechałem tu z 4-letnią córką Wiktorią, która na co dzień
uczęszcza do Przedszkola im. Janusza Korczaka w Legionowie. Impreza bardzo nam się podoba. Współzawodnictwo daje dzieciom dużą frajdę, rozwija. Wiktoria nie chce wracać do domu,
więc za rok na pewno tutaj wrócimy. Córka najchętniej tańczy, a tu brakuje takiej konkurencji; przydałaby się.

Dominik Cieślak,

Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego
w Legionowie
Jestem wolontariuszem. Nasz udział w tym wydarzeniu zorganizowała nauczycielka religii. Zgłosiliśmy się z kolegą na
ochotników. Nigdy w ten sposób nie pomagałem, ale chciałem spróbować w życiu czegoś nowego. Jest tu naprawdę bardzo fajnie, pogoda sprzyja. Pod opieką mamy bardzo pozytywnych ludzi – grupę mężczyzn z rocznika 2000 i starszych. Do naszych zadań należy doprowadzenie
zawodników na miejsce, gdzie rozgrywają konkurencje, a także zorganizowanie im czasu pomiędzy startami. Na początku, żeby obyło się bez kontuzji, zrobiliśmy małą rozgrzewkę, pograliśmy w piłkę, zapoznaliśmy się,
zawiązały się nowe znajomości. Fajni ludzie się trafili, więc jest spoko.

Artur Borkowski
Bieg Wojciechowy połączył nie tylko kolory z flagi Serocka, ale również
pokolenia

W

jubileuszowym, V Biegu
Wojciechowym, który start
i metę miał w Serocku,
uczestniczyło kilkaset osób. Na dystansie 10 km wystartowało ponad
200 zawodników. Odbył się również
bieg 600-lecia nadania praw miejskich
Serockowi. Przed startem uczestnicy
ubrali koszulki żółte, białe, czerwone
i niebieskie tworząc w ten sposób barwy serockiej flagi.
Wśród panów w biegu głównym
zwyciężył Adam Wakaluk, najlepszą
kobietą okazała się Diana Dawidziuk.

W klasyfikacji drużynowej triumfowała grupa Dream Run.
Start w konkurencjach Bieg Rodzinny i Bieg z Książką wielu uczestników potraktowało na luzie. Trasa nie
była wymagająca – trzeba było pokonać 330 m wokół serockiego rynku.
Uczestnicy otrzymali talony na zabawę w wesołym miasteczku oraz na
lody.
Bieg Wojciechowy to również sportowe chodzenie w stylu Nordic Walking. Pętlę długości 5 km pokonało ponad 30 „chodziarzy”.
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przewodniczący rady
gminy i miasta Serock

Bieg Wojciechowy jest jednym
z wielu wydarzeń wiążących
się z obchodami 600-lecia nadania praw miejskich Serockowi.
Chcemy udziałem w takich imprezach zamanifestować przywiązanie do swojej wspólnoty lokalnej i pokazać, jaki potencjał
w nas drzemie. Cieszymy się, że
zaproszenie samorządu na Bieg
Wojciechowy spotkało się z tak
licznym odzewem. Zapraszamy
na kolejne uroczystości, których
będzie jeszcze bez liku.

