Budżet powiatu na 2017 rok jest o 10%
większy niż tegoroczny, a zaplanowane
dochody największe w historii powiatu
legionowskiego. Pomimo tego
planujemy pozyskanie środków ze źródeł
zewnętrznych.
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Więcej na inwestycje, zdrowie i oświatę

Rada Powiatu w Legionowie uchwaliła budżet powiatu na 2017 rok. Przyjęty przez radnych 19 grudnia br. dokument napawa optymizmem. Wzrosną nie tylko
dochody, ale też wydatki na kluczowe dla mieszkańców sfery: zdrowie, oświatę, bezpieczeństwo i inwestycje.

Radni powiatu legionowskiego przyjęli budżet na kolejny rok podczas sesji 19 grudnia. Plan finansowy powiatu jest
zgodny z jego strategią rozwoju i o 10 procent większy niż tegoroczny. Od prawej: Marzenna Kmieciak, Agnieszka
Powała, Zbigniew Garbaczewski, Janina Osińska

B

udżet powiatu legionowskiego na
2017 rok ma być większy od tegorocznego o około 10%, zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków. Te ostatnie zostały zaplanowane
na 96,7 miliona złotych, czyli o blisko
8 milionów więcej niż zakładano w planie roku 2016.

Inwestycje w komfort życia

Od roku powiat ma nową strategię
rozwoju, a budżet 2017 jest zgodny
z kierunkami działań w niej zapisanymi. Zakłada znaczne zwiększenie wydatków prorozwojowych, głównie na

inwestycje. Ubiegłoroczny budżet zakładał w swojej pierwotnej wersji, że inwestycje pochłoną 11% środków (ostatecznie wartość ta wzrosła, bo na inwestycje
powiat wydał o milion złotych więcej,
niż początkowo planowano). Tegoroczny tę wartość na starcie ustala na ponad
13,7% wydatków, a przypomnijmy, że te
mają być wyższe od ubiegłorocznych o 8
milionów złotych, co oznacza, że wyższy udział procentowy jest liczony dodatkowo od znacznie wyższej kwoty. Jak
zapewnia skarbnik powiatu Dorota Łyszkowska zaplanowane w budżecie wydatki mogą zostać jeszcze zwiększone,

ponieważ powiat będzie się ubiegał
o środki zewnętrzne, które budżet inwestycyjny wzmocnią.
Zwiększona aktywność inwestycyjna
powiatu nie wiąże się natomiast z rozrostem administracji. Udział urzędniczych
pensji w strukturze budżetu 2017 roku
zaplanowano na poziomie o 2% niższym
niż w roku 2016.

Zdrowie, szkoły, bezpieczeństwo
i komunikacja

W planach działań na przyszły rok
powiat zaplanował przedsięwzięcia
w każdej z ważnych dla mieszkańców

dziedzin. W sferze ochrony zdrowia
przewidziano kontynuację remontu powiatowej przychodni NZOZ Legionowo
przy ul. Sowińskiego 4 o wartości 3,7
mln złotych. W ubiegłych latach na ten
cel wydatkowano blisko 2,3 mln zł. Nie
zapomniano też o obiektach oświatowych. Przy Powiatowym Zespole Szkół
Ponadgimnazjalnych w Legionowie przy
ul. Targowej powstanie wielofunkcyjne
boisko, szkoła przejdzie też termomodernizację. Budynek Powiatowego Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Legionowie, zyska windę, której budowa
już się rozpoczęła i będzie miał wyremontowany dach.
Powiat stale inwestuje też w bezpieczeństwo mieszkańców. W przyszłym
roku powstanie, w ramach projektu
z zewnętrznym dofinansowaniem, system wczesnego ostrzegania ludności
o niebezpieczeństwach. Dodatkowo powiat przekaże 150 tysięcy złotych na

opracowanie projektu przebudowy wałów przeciwpowodziowych, biegnących
wzdłuż Wisły na odcinku od Jabłonny do
Nowego Dworu Mazowieckiego.
W sferze komunikacji warto wspomnieć o wspólnym z gminami przedsięwzięciu zaplanowanym na przyszły
rok – przygotowaniu projektu centrum komunikacyjnego, które powstanie w Zegrzu Południowym. To zadanie,
które samorządy wzięły na swoje barki w ramach prac przygotowujących ponowne uruchomienie linii kolejowej do
Zegrza. Przebudowa kolejnych powiatowych dróg to zadanie, które jest realizowane co roku i w nadchodzącym 2017
to się nie zmieni.
JOANNA KAJDANOWICZ

Robert Wróbel
starosta legionowski

Priorytetem władz powiatu jest zapewnienie mieszkańcom odpowiedniej
jakości życia. To oznacza konieczność ciągłego inwestowania w dziedziny,
które są im w codziennej egzystencji najbliższe: zdrowie, oświata, bezpieczeństwo i infrastruktura drogowa. Jeśli weźmiemy pod uwagę, że liczba
mieszkańców powiatu sukcesywnie rośnie, śmiało możemy uznać, że zarówno powiat, jak i gminy czynią to z powodzeniem. A liczby mówią same za
siebie: na koniec 2015 roku wg danych GUS było nas już ponad 113 tysięcy
– o tysiąc osób więcej niż na koniec 2014 i o 2 tysiące więcej niż w 2013.
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powiat świątecznie
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Jacek Szczepański
Poza tradycyjnymi życzeniami pomyślności życzę Państwu, abyście w nowym roku
mieli więcej wolnego czasu na realizację
własnych pasji oraz więcej wolnych chwil,
by skorzystać z lokalnej oferty kulturalnej, w tym Muzeum
Historycznego w Legionowie.

Grzegorz Kubalski
Święta Bożego Narodzenia to czas radości,
ale też i nadziei. Życzę wszystkim mieszkańcom powiatu, by świąteczna radość towarzyszyła im przez cały nadchodzący
2017 rok. A w chwilach trudnych, by nie zabrakło im nadziei na lepsze jutro.

Janusz Kubicki
Niech to będą święta niezapomniane, spędzone wśród bliskich, z kolędą i wspólną
radością. Niech nie zabraknie pysznych potraw na stole i super prezentów pod choinką. Niech zabawa w Sylwestra będzie szampańska, a Nowy
Rok okaże się lepszy od poprzedniego!

Tomasz Talarski
Rodzinne i radosne - takie powinny być
Święta Bożego Narodzenia . Czy takie właśnie będą, zależy wyłącznie od nas. Dlatego wybaczajmy i prośmy o wybaczenie,
kochajmy i pozwalajmy się kochać innym, radujmy się chwilą, bo ta przy wigilijnym stole jest zawsze najpiękniejsza.

Olga Muniak
Z okazji Świąt Bożego Narodzenia z całego serca życzę mieszkańcom powiatu, by
był to czas wyjątkowy, spędzony wśród najbliższych osób, pełen miłości i zrozumienia. Niech Nowy Rok przyniesie dużo zdrowia i wszelkiej
pomyślności.

Ewa Płaciszewska

Anna Gajewska
Niech Święta Bożego Narodzenia spędzone w gronie najbliższych przyniosą wiele
radości, ciepła, optymizmu i pogody ducha
a nadchodzący rok 2017 doda siły i energii do tworzenia i realizacji nowych zamierzeń.

Marzenna Kmieciak
Życzę Państwu, abyście Boże Narodzenie
spędzili bez pośpiechu, trosk i zmartwień,
przeżyli je w spokoju, radości, wśród rodziny i przyjaciół. Niech rok 2017 będzie czasem pokoju i realizacji zamierzeń, zaś narodzenie Jezusa
inspiracją do pomocy innym w odkrywaniu piękna świata.

Marcin Feliga
Szanowni Państwo, przed nami niezwykły czas Świąt Bożego Narodzenia. Na ten
szczególny okres chciałbym życzyć Państwu pełni zdrowia, pozytywnej energii i sił
witalnych, płynących z bliskości Rodziny, Przyjaciół i serdecznych gestów przychylnych ludzi.

Michał Kobrzyński
Życzę Państwu, by każdy otrzymał na Boże
Narodzenie najlepszy z możliwych prezentów: radość z przebywania w życzliwym,
kochającym gronie rodziny i przyjaciół. Na
nowy rok życzę siły i determinacji w dążeniu do wyznaczonych celów.

Zbigniew Garbaczewski
W ten magiczny, świąteczny czas życzę
Państwu wiele radości i rodzinnego ciepła. Niech dobre emocje nie opuszczają Państwa przez cały nadchodzący rok
i będą opoką, która pozwoli zmierzyć się z wyzwaniami,
jakie postawi przed nami los.

Piotr Płaciszewski

Agnieszka Powała
Z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia oraz nadchodzącego Nowego
2017 roku, życzę Państwu spokoju, ciepła,
rodzinnej atmosfery przy świątecznym stole, aby każdy dzień Nowego Roku przyniósł wiele szczęścia
i sukcesów w życiu osobistym, rodzinnym i zawodowym.

Janina Osińska
Wszystkim mieszkańcom Powiatu Legionowskiego, z okazji nadchodzących Świąt
Bożego Narodzenia życzę, aby ten wspaniały czas upłynął w rodzinnej atmosferze, pełnej ciepła i miłości. Składam także najlepsze życzenia noworoczne.

Marek Mazur
Niech Boże Narodzenie będzie dla Państwa
okazją do zadumy, ale i radości z rodzinnego spotkania oraz niech przyniesie wytchnienie od codziennych trosk. Na nowy
2017 rok życzę pogody ducha, miłości, dostatku, spełnienia
marzeń oraz sił do realizacji nowych pomysłów.

Mirosław Kado
Niech zbliżające się Święta Bożego Narodzenia będą pełne radości i skłaniają Państwa do refleksji i zadumy nad planami
na Nowy Rok. Życzę Wszystkim Państwu,
mieszkańcom i gościom zadowolenia i satysfakcji z podejmowanych wyzwań.

Stanisław Kraszewski
Z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzę
Państwu, byście spędzili je w kręgu bliskich radośnie, gdyż radosne jest ich przesłanie. Na nadchodzący rok życzę Państwu
zdrowia i wytrwałości w dążeniu do celów, jakie sobie stawiacie oraz by był on dla Państwa rokiem radosnych niespodzianek i wykorzystanych szans.

Sebastian Sikora

Na święta Narodzenia Pańskiego życzę
wiele radości, ciepła i optymizmu, by atmosfera tych szczególnych dni wzmocniła więzi rodzinne i przyjacielskie. Niech
2017 rok przyniesie nam szczęście i pomyślność, a wiara
doda energii do tworzenia i realizacji nowych zamierzeń.

Życzę Państwu, byście spędzili Boże Narodzenie w zdrowiu, radości i rodzinnej atmosferze. Niech te chwile przyczynią się
do narodzenia Jezusa w naszych sercach,
a nowy rok upływa w pokoju, przepełniony optymizmem,
jako czas realizacji osobistych i zawodowych zamierzeń.

Drodzy Mieszkańcy powiatu legionowskiego, z okazji Świąt Bożego Narodzenia pragnę złożyć wszystkim najserdeczniejsze
życzenia – zdrowia, szczęścia, błogosławieństwa Bożego na każdy dzień oraz pomyślności w Nowym Roku 2017.

Wiesław Smoczyński

Stanisław Gołąbek

Karolina Długołęcka

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku życzę Państwu miłości, spokoju
i wszelkiego dobra. Aby przy świątecznym
stole nie zabrakło ciepła, rodzinnej atmosfery, a Nowy Rok przyniósł ze sobą szczęście, pomyślność
oraz twórcze i pełne wartości życie.

Boże Narodzenie to czas niezwykły. Niechaj w Państwa domach zagości miłość,
spokój, wzajemne zrozumienie i radość
z czasu spędzonego w gronie najbliższych. Oby Nowy Rok przyniósł zdrowie, szczęście i spełnienie marzeń.

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia życzę Państwu, aby ten wyjątkowy czas był wypełniony radością, miłością i spokojem. Życzę Państwu także,
aby Nowy Rok spełniał wszelkie marzenia, był pełen optymizmu, wiary i szczęścia.
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Szkolna w Izabelinie otwarta
Przedstawiciele samorządów, społeczności Szkoły Podstawowej im. I Batalionu
Saperów Kościuszkowskich, parafii oraz sołectwa Izabelin uroczyście otworzyli
przebudowaną ul. Szkolną.

Zakończona właśnie przebudowa ul. Szkolnej w Izabelinie poprawi bezpieczeństwo uczestników ruchu, a przede wszystkim
uczniów znajdującej się przy niej szkoły podstawowej

P

odczas uroczystości otwarcia ul.
Szkolnej w Izabelinie, która odbyła się 14 grudnia, samorządy
– powiatowy i gminny – reprezentowali starosta Robert Wróbel i wójt Maciej Mazur oraz ich zastępcy - Jerzy

Zaborowski i Alicja Sokołowska. Obecny był przewodniczący rady gminy Nieporęt Eugeniusz Woźniakowski i radny
Jarosław Koperski. Wieś reprezentował
sołtys Adam Banaszek. W spotkaniu
uczestniczyła również dyrektor Szkoły

Wanda Biłas wraz z uczniami. Nową
inwestycję poświęcił ks. Tomasz Osiadacz, proboszcz parafii NMP Wspomożycielki Wiernych w Stanisławowie
Pierwszym. Na wszystkich uczestników uroczystości czekał gorący,

Nowe radiowozy w Powiecie

Powiat Legionowski wzbogacił się o 5 nowych radiowozów przekazanych przez Komendę
Stołeczną Policji w Warszawie. Oznakowane, małolitrażowe ople otrzymała komenda
powiatowa w Legionowie i komisariaty gminne w Jabłonnie i Nieporęcie.

W imieniu Komendy Powiatowej Policji w Legionowie kluczyki do nowego,
dofinansowanego przez Powiat radiowozu, odebrał podinspektor Krzysztof
Kapuściński

P

odczas uroczystości, która odbyła
się na terenie Komendy Stołecznej Policji w Warszawie, starosta
Robert Wróbel oraz wójtowie Jarosław
Chodorski i Maciej Mazur symbolicznie odebrali radiowozy, które zasiliły komendy – powiatową w Legionowie i komisariaty gminne w Jabłonnie
i Nieporęcie. Kluczyki do nowych samochodów przekazywali samorządom komendant stołeczny Policji insp. Robert

Żebrowski i prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz. Na zakończenie
uroczystości radiowozy poświęcili: kapelan stołecznych policjantów ks. Józef
Jachimczak oraz Naczelny Prawosławny Kapelan Policji – ks. Andrzej Bołbot.
Zakup każdego z pięciu radiowozów
został dofinansowany przez samorządy kwotą 22 500 zł. Legionowo otrzymało 2 auta dotowane przez Powiat

i Miasto. Gmina Jabłonna dostała również 2 samochody, natomiast gmina
Nieporęt – 1.
– Dbamy, aby odpowiedzialne za bezpieczeństwo służby działające na naszym terenie dysponowały dobrym
sprzętem – powiedział podczas uroczystości przekazania radiowozów starosta Robert Wróbel. – Należy pamiętać, że ruch turystyczny, który sprzyja
rozwojowi naszego powiatu, generuje
również dodatkowe zagrożenia. Dzięki nowoczesnemu wyposażeniu Policja
może adekwatnie reagować w skuteczny sposób zapewniający mieszkańcom
i turystom bezpieczeństwo.
Radiowozy to nie jedyne wsparcie,
jakiego Policji udzielił ostatnimi czasy
Powiat Legionowski. W ramach Funduszu Wsparcia przekazano Komendzie
Stołecznej Policji w Warszawie 20 000
zł, które zostały przeznaczone na zakup sprzętu informatycznego – drukarek laserowych, komputerów, monitorów - dla Komendy Powiatowej Policji
w Legionowie i komisariatów z terenu
naszego powiatu. Inwestujemy również
w szkolenie funkcjonariuszy. Ich umiejętności mają kluczowe znaczenie dla
naszego bezpieczeństwo. Powiat dofinansował w wysokości 3 000 zł dodatkowe szkolenia strzeleckie policjantów.
MARIUSZ KRASZEWSKI

nawiązujący do wigilijnej tradycji, poczęstunek: barszcz i pierogi.
– Dziękuję Radzie Powiatu w Legionowie za przyznanie środków na realizację tak ważnej dla gminy Nieporęt inwestycji, jaką była przebudowa
otwieranej dzisiaj ul. Szkolnej – powiedział przed symbolicznym przecięciem
wstęgi wójt Maciej Mazur. – Wyrazy
wdzięczności kieruję również w stronę starosty Roberta Wróbla za profesjonalne zrealizowanie zadania. Mimo
szeroko zakrojonych robót, droga była
cały czas przejezdna.
Zadanie wykonała wyłoniona w wyniku przetargu firma Skanska. Przebudowa ul. Szkolnej trwała krócej, niż
określone w umowie 8 tygodni.
W ramach zadania przebudowano
drogę na długości 826 metrów. Asfaltowa jezdnia została poszerzona do
6 metrów. Przy jezdni, po jednej stronie
drogi, powstał szeroki na 2 metry chodnik o nawierzchni z kostki brukowej, ze
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zjazdami do posesji. Pobocze wykonane
zostało z naturalnego kruszywa z miejscowym odwodnieniem. Jednospadowe
nachylenie pobocza, w kierunku przeciwnym do posesji, zapobiega spływaniu wody opadowej na działki. To istotny element inwestycji, ponieważ przed
remontem zalegające w koleinach i nierównościach wody opadowe stwarzały zagrożenie m.in. dla głównych użytkowników, czyli rodziców dowożących
dzieci do Szkoły Podstawowej w Izabelinie.
Inwestorem tego przedsięwzięcia
jest Powiat Legionowski przy wsparciu
finansowym gminy Nieporęt w wysokości 300 tys. zł. Całkowity budżet inwestycji zamyka się w kwocie ponad
994 tys. zł.
MARIUSZ KRASZEWSKI

Wanda Biłas

dyrektor Szkoły Podstawowej
im. I Batalionu Saperów Kościuszkowskich w Izabelinie
Mam nadzieję, że nowa inwestycja spowoduje, że większa liczba rodzin będzie decydowała się na zrezygnowanie z podwożenia dzieci samochodem.
Do wykorzystania jest szeroki chodnik, który pozwala na bezpieczne zażywanie ruchu podczas drogi do szkoły. Izabelin jest coraz piękniejszy, na co
wpływ miało niewątpliwie przebudowanie wcześniej ul. Małołęckiej, teraz
– ul. Szkolnej.

Powiat Legionowski
Stolicą Kultury Mazowsza 2017!
Powiat Legionowski został laureatem prestiżowego konkursu
Stolica Kultury Mazowsza na 2017 rok, orgaznizowanego przez
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego.

W

arunkiem udziału w konkursie było przedłożenie
propozycji rocznego programu imprez kulturalnych organizowanych w mieście powiatowym
oraz w sąsiadujących gminach. Rywalizacja była zacięta, ale ostatecznie oferta Powiatu Legionowskiego
okazała się najlepsza. Komisja konkursowa doceniła jej bogactwo i różnorodność oraz fakt, że planowane
imprezy wychodzą naprzeciw potrzebom mieszkańców, a ich organizacja uwzględnia uwarunkowania
historyczne, geograficzne, lokalne tradycje i aktualnie panujące na
rynku kulturalnym trendy. Nagrodą
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w konkursie jest 100 tys. zł, które
Powiat Legionowski otrzyma na realizację zaplanowanych wydarzeń
kulturalnych.
Uroczystość inauguracyjna odbędzie się pod koniec stycznia przyszłego roku. W jej trakcie będzie
miało miejsce symboliczne przekazanie „Klucza do Stolicy” Powiatowi Legionowskiemu przez przedstawicieli Powiatu Otwockiego, który
dzierżył tytuł Stolicy Kultury Mazowsza w mijającym roku.
Już dziś zapraszamy na nią mieszkańców. Datę i miejsce imprezy podamy w styczniowym numerze Kuriera.
KALINA BABECKA

Kurier
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PZSP w Serocku ma nową pracownię gastronomiczną
Społeczność Powiatowego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych otrzymała nowoczesną pracownię gastronomiczną.
Na ten cel Powiat Legionowski przeznaczył blisko 450 tys. zł.
składa się z sześciu kompleksowo wyposażonych stanowisk do pracy, stanowiska do mycia serwisu stołowego,
stanowiska do mycia sprzętu kuchennego oraz części konsumpcyjnej ze stołem cateringowym. Na zakup sprzętu
i mebli Powiat Legionowski przeznaczył ponad 175 tys. zł. Z pracowni na
co dzień korzystają uczniowie kierunku technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik hotelarstwa
w ramach zajęć praktycznych. W pracowni będą odbywały się także egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie dla kierunków technik żywienia
Dzięki nowej pracowni gastronomicznej przygotowanie nawet najbardziej skomplikowanych potraw będzie dla uczniów przysłowiową bułką z masłem. Na zdjęciu
od lewej: sekretarz powiatu Artur Borkowski, starosta Robert Wróbel oraz członek
zarządu Michał Kobrzyński wraz z uczniami PZSP w Serocku

U

roczystego otwarcia pracowni dokonano 2 grudnia br. w obecności
starosty Roberta Wróbla, wicestarosty Jerzego Zaborowskiego, członków
zarządu Michała Kobrzyńskiego i Grzegorza Kubalskiego, przewodniczącego
Rady Powiatu Szymona Rosiaka, burmistrza miasta i gminy Serock Sylwestra

Sokolnickiego oraz przedstawicieli samorządu, instytucji i szkół z terenu powiatu legionowskiego.
Jeszcze w zeszłym roku na potrzeby
tej inwestycji zaadoptowano pomieszczenia piwniczne oraz wykonano niezbędne roboty budowlane i wszystkie
instalacje. Pracownia gastronomiczna

Mateusz Noszczyk
uczeń PZSP w Serocku

Nowa pracownia gastronomiczna daje nam przede wszystkim możliwość
praktycznej nauki w szkole, a nie tak jak do tej pory w hotelach. Ponadto, dzięki temu o wiele łatwiej i bez stresu będziemy mogli zdawać egzaminy zawodowe. Wyposażenie pracowni jest super! To bardzo drogi i nowoczesny sprzęt. Dzięki niemu czujemy się jak w kuchni na miarę XXII
wieku. Do tej pory oglądaliśmy taki sprzęt tylko w ekskluzywnych restauracjach. Nowa pracownia daje nam wiele możliwości – możemy na przykład przygotowywać się do udziału w prestiżowych konkursach. To świetna inwestycja.

radny powiatu legionowskiego
Powiatowy Zespół Szkół Ogólnokształcących to szkoła z tradycjami.
Jako absolwent Liceum Ogólnokształcącego im. M. Konopnickiej,
które jest obecnie częścią Zespołu Szkół, bardzo cieszę się, że placówka jest stale modernizowana. Tradycja jest ważna, ale staramy
się nie zapominać, że do utrzymania wysokiego poziomu nauczania konieczne są również odpowiednie warunki lokalowe. Instalacja windy otworzy podwoje placówki dla szerszej grupy uczniów –
również tych mających trudności w poruszaniu się.

Podstawą do profesjonalnego
kształcenia technika żywienia jest
pracownia gastronomiczna, którą od niedawna posiadamy. Jesteśmy wdzięczni, że organ prowadzący dostrzegł problem braku
odpowiedniej bazy w naszej szkole.
Nie zmarnujemy danej nam szansy, przełoży się ona na podniesienie
efektów kształcenia, przygotowanie wysoko wykwalifikowanej kadry dla nowoczesnego rynku pracy
i podniesienie poziomu wykształcenia młodego pokolenia. Pragniemy również wykorzystywać naszą
pracownię do organizacji konkursów, szkoleń i warsztatów, a także
do podejmowania wszelkich działań na rzecz środowiska lokalnego.
W naszej pracowni młodzież będzie
realizowała swoje marzenia, rozwijała umiejętności i pasje.

Całkowity budżet inwestycji wynosi ponad 900 tys. zł. Udział finansowy w realizacji tego przedsięwzięcia mają: gmina Jabłonna – ponad
285 000 zł i gmina Wieliszew – ponad 140 000 zł. Głównym inwestorem
jest Powiat Legionowski, który przeznaczył na wykonanie zadania ponad
475 000 zł.

który pozwoli osiągnąć prędkość
1 m/s. Zmieści się w niej 8 osób
o łącznej wadze 630 kg. Będzie posiadała automatyczne, dwupanelowe drzwi teleskopowe. Kabina
będzie poruszała się w konstrukcji typu plecakowego – dwiema
umieszczonymi na ścianie szybu prowadnicami, które spełnią
zadanie stabilizatorów toru jazdy kabiny.
Zadanie będzie kosztowało
343 000 zł, a część budżetu inwestycji zostanie pokryta z funduszy
zewnętrznych.

Marek Mazur

dyrektor PZSP w Serocku

Na granicy gmin Jabłonna i Wieliszew, przy drodze 1817W Powiat Legionowski buduje chodnik.
Jeśli aura pozwoli, inwestycja zostanie oddana do użytku jeszcze w tym roku.

Prace przy budowie windy, która będzie obsługiwała
budynek Powiatowego Zespołu Szkół Ogólnokształcących
w Legionowie, osiągnęły półmetek. Na początku 2017 r.
wykonawca przystąpi do montażu kabiny.

P

KALINA BABECKA

Maria Beata
Leszczyńska

Chodnik łączy gminy

Winda po Nowym Roku

o 8 stycznia 2017 r. wykonawca windy w Powiatowym Zespole Szkół Ogólnokształcących w Legionowie - wyłoniona
w przetargu warszawska firma
Masterlift – przystąpi do montażu kabiny. Obecnie zakończono już
roboty ziemne i na podszybiu. Wybudowano wykonane z płyty żelbetowej nadszybie, czyli „dach” windy. Trwają prace wykończeniowe:
kładzione są tynki wewnętrzne
i zewnętrzne szybu.
Winda obsłuży 5 poziomów
– łącznie z półpiętrami. Będzie
przystosowana do potrzeb osób
niepełnosprawnych. Napędzi ją silnik elektryczny bezreduktorowy,

i usług gastronomicznych oraz kucharz
i cukiernik w Zasadniczej Szkole Zawodowej. W sumie z pomieszczenia w tym
roku szkolnym będzie korzystać 82
uczniów. Zwieńczeniem uroczystości
był poczęstunek przygotowany przez
uczniów PZSP. Wszystkie potrawy powstały oczywiście w nowej pracowni.
Całkowity koszt inwestycji to blisko
450 tys. zł. W jej ramach przebudowano
i zmodernizowano także szatnię.

MK

MK

Na ul. Klonowej w Bożej Woli trwają prace przygotowawcze do budowy chodnika.
Kiedy powstanie, mieszkańcy będą mogli wygodnie i bezpiecznie poruszać się
wzdłuż powiatowej arterii

P

owiat Legionowski buduje chodnik
przy drodze powiatowej 1817W,
która łączy Bożą Wolę w gminie
Jabłonna i Janówek w gminie Wieliszew. Całkowita długość ciągu wynosi prawie 1,5 km. Budowany chodnik
ma przy ul. Klonowej w Bożej Woli
ok. 700 m długości, natomiast przy ul.
Warszawskiej w Janówku – ok. 800 m.
W ramach inwestycji Powiat buduje:
• chodnik,
• zjazdy do posesji,
• przepusty rurowe,
• nowoprojektowane rowy odwadniające.

Wyłoniony w wyniku przetargu wykonawca – Roboty Ziemne-Budowlane
Janusz Mróz – wykona dodatkowe zadanie w postaci adaptacji istniejącej
nawierzchni jezdni do powstającego
chodnika. Dzięki przebudowie znacznie poprawi się bezpieczeństwo pieszych poruszających się ulicami Klonową i Warszawską. Poza tym zwiększy
się wytrzymałość chodnika na warunki
zewnętrzne oraz komfort korzystania
z tego ciągu komunikacyjnego. Duży
wpływ na poprawę warunków korzystania z remontowanego odcinka będzie miało wybudowanie odwodnienia.

Zbigniew
Garbaczewski
radny powiatu
legionowskiego

Inwestycje na pograniczu gmin są
teoretycznie trudniejsze do realizowania, ponieważ wymagają porozumienia kilku podmiotów. W tym
przypadku przy budowie chodnika
wzdłuż ulic Klonowej i Warszawskiej współpracują gminy Jabłonna i Wieliszew oraz Powiat Legionowski. Obserwuję prace, które na
tym etapie są zaawansowane. Mam
nadzieję, że mieszkańcy już niebawem skorzystają z nowego chodnika.

środki zewnętrzne/rynek pracy

Informator Powiatu Legionowskiego

Kurier
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Nowa perspektywa finansowa Powiatowe Targi Pracy

2 grudnia br. w Centrum Komunikacyjnym w Legionowie po raz drugi
zorganizowano Powiatowe Targi Pracy. Poza ofertami zatrudnienia,
uczestnikom zaproponowano udział w panelu edukacyjnym oraz
możliwość skorzystania z profesjonalnego doradztwa zawodowego.

Konferencja na temat nowej perspektywy finansowej Programu Operacyjnego RYBY
zorganizowana przez Lokalną Grupę Działania Zalew Zegrzyński pod patronatem
Marszałka Województwa Mazowieckiego odbyła się 12 grudnia br. w Serocku.

Radosław Rybicki
Dyrektor Departamentu
Rolnictwa i Rozwoju
Obszarów Wiejskich UMWM
Lokalna Grupa Działania Zalew Zegrzyński to stowarzyszenie, które w ramach
programów unijnych dystrybuuje środki wspierające rozwój regionu.
Skorzystać z nich mogą przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe i samorządy

P

rzy wsparciu środków, jakimi dysponuje Województwo Mazowieckie
w ramach Priorytetu 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej
Program Operacyjny „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020, podmioty prowadzące działalność na terenie powiatu
legionowskiego mogą zrealizować zadania, wspierające rozwój regionu.
Jednym z punktów spotkania była
prezentacja dobrych praktyk przy
realizacji projektów w poprzedniej

perspektywie finansowej 20072013. Jako przykłady prezentowane
były m.in. trzy projekty, które zrealizował Powiat Legionowski. Opowiedział
o nich starosta Robert Wróbel, który
przybliżył zebranym działania w ramach utworzenia Turystycznego szlaku patriotycznego Polski Walczącej,

Edward Trojanowski

prezes Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński
Konferencja była podsumowaniem perspektywy finansowej 2007-2013
w działalności Lokalnej Grupy Rybackiej. Była również okazją do zaprezentowania założeń obecnej perspektywy 2014-2020. Przedstawiciele Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej omówili działania, które będą
finansowane w aktualnym okresie. Istotnym elementem konferencji było podziękowanie osobom zaangażowanym w pracę Lokalnej Grupy Rybackiej.

W województwie mazowieckim
mamy jedną grupę, która realizuje Strategię Rozwoju Lokalnego
Kierowanego przez Społeczność
współfinansowaną ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego
i Rybackiego. Jest to Stowarzyszenie LGD Zalew Zegrzyński, w skład
którego wchodzą wszystkie gminy
powiatu legionowskiego oraz gminy Radzymin, Somianka i Dąbrówka. Głównym celem strategii jest
rozwój przedsiębiorczości i turystyki, oczywiście w oparciu o działania zapisane w LSR LGD Zalew
Zegrzyński.
promocji powiatu związanej z 50-leciem
Jeziora Zegrzyńskiego oraz projektu Kibicujemy Turystom, związanego
z promocją powiatu podczas Euro 2012.
Dofinansowanie do nich z PO Ryby wyniosło blisko 230 000 zł.
Informacje na temat programu można uzyskać w LGD Zalew Zegrzyński,
w siedzibie przy ul. Sikorskiego 11 (budynek starostwa pok. 413) lub telefonicznie 7640 413..
MK

VIII Zjazd Sołtysów

Sołtysi z terenu powiatu legionowskiego wzięli udział w VIII Powiatowym Zjeździe Sołtysów.
Tegoroczne spotkanie poświęcono omówieniu zagadnień związanych z tworzeniem i rozwojem
inkubatorów przetwórstwa lokalnego.

W

itając gości starosta Robert
Wróbel podkreślił rolę sołtysów jako przedstawicieli mieszkańców obszarów wiejskich
w kontaktach z lokalnym samorządem. List okazjonalny od marszałka
Województwa Mazowieckiego Adama
Struzika odczytał dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów
Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego
Radosław Rybicki. Następnie prezes
Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński Edward Trojanowski zapoznał
zgromadzonych z możliwościami pozyskania środków zewnętrznych na tworzenie i prowadzenie, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2014-2020, inkubatorów przetwórstwa lokalnego.
Doroczne spotkania sołtysów z terenu powiatu legionowskiego na stałe wpisały się w kalendarz wydarzeń samorządowych. W ich trakcie

Sołtysi to niezwykle ważne ogniwo w kontakcie pomiędzy mieszkańcami
a samorządem na obszarach wiejskich. Są z mieszkańcami w bezpośrednim
kontakcie, najlepiej znają ich problemy i potrzeby oraz reprezentują ich interesy

prezentowane są i omawiane możliwości rozwoju terenów wiejskich oraz lokalnych inicjatyw. Ponadto zjazdy stwarzają okazję do rozmów o potrzebach

wsi, sprzyjają wymianie doświadczeń,
dobrych praktyk i integracji środowiska sołtysów.
KALINA BABECKA

Uczestnikom targów zaoferowano pomoc oraz udzielono wielu przydatnych
wskazówek dotyczących efektywnego poszukiwania pracy

T

argi przygotowano z myślą
o młodzieży uczącej się, zainteresowanej podjęciem pracy, absolwentach wchodzących na rynek
pracy, osobach bezrobotnych oraz
poszukujących pracy. Na uczestników czekały oferty pracy, staży oraz
praktyk z Polski i z zagranicy. Organizatorami Targów Pracy byli Fundacja

Rozwoju Przedsiębiorczości i Inicjatyw Lokalnych Bizoon oraz Centrum
Edukacji i Pracy Młodzieży MWK
OHP w Warszawie. Wydarzenie patronatem objął starosta legionowski.
KALINA BABECKA

Arkadiusz Bień

uczestnik Powiatowych Targów Pracy
Powoli debiutuję na rynku pracy i nie jest łatwo. W trakcie targów miałem
okazję porozmawiać z potencjalnymi pracodawcami oraz dowiedziałem się
kilku istotnych rzeczy. Wiem już, jak zaprezentować się podczas rozmowy
kwalifikacyjnej, jak skonstruować CV, aby było atrakcyjne dla pracodawcy i jak zaplanować swoją karierę. Targi Pracy to ciekawa propozycja nie
tylko dla poszukujących zatrudnienia, ale także dla myślących o zmianach
w życiu zawodowym.

Na dobry start

Powiat Legionowski otrzymał z Europejskiego Funduszu Społecznego
dofinansowanie na realizację projektu „Dobry start”, którego celem
jest zwiększenie szans na zatrudnienie osób ze środowiska pieczy
zastępczej zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Kwota dofinansowania to blisko 450 tys. zł.

P

rojekt „Dobry Start” będzie realizowany do 31 sierpnia 2018 r.
za pośrednictwem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
i obejmie 40 wychowanków pieczy zastępczej z terenu powiatu legionowskiego, w wieku 14-25 lat,
z czego minimum 20% stanowić
będą osoby z niepełnosprawnościami. Działania realizowane w ramach
projektu obejmą rekrutację beneficjentów, indywidualną diagnozę
potrzeb, wypracowanie ścieżki reintegracji dla każdego uczestnika
projektu, treningi kompetencji społecznych, życiowych oraz wsparcie
psychologiczne i psychospołeczne.
Ponadto zaplanowano organizację
kursów i szkoleń umożliwiających
nabycie, podniesienie lub zmianę
kwalifikacji zawodowych oraz grupowe i indywidualne poradnictwo

zawodowe. Przewidziano też pomoc
dla otoczenia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym wzmacniającą lub odbudowującą naturalne
systemy wsparcia (rodzina, społeczność lokalna). Dzięki tym działaniom zostanie przezwyciężona apatia i izolacja wychowanków pieczy
zastępczej, którzy zyskają właściwe wzorce i kwalifikacje zawodowe,
aby stać się aktywnymi uczestnikami rynku pracy. Projekt przyczyni
się także do zwiększenia integracji
środowiska pieczy zastępczej.
Całkowita wartość projektu „Dobry Start” to 552 152,31 zł. Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu
Społecznego wynosi 441 721,85 zł.
Pozostałe środki w kwocie
110 430,46 zł to wkład własny Powiatu Legionowskiego.
KALINA BABECKA

Kurier
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społeczność

Informator Powiatu Legionowskiego

Na pomoc dzieciom
Zagadnienia związane z problematyką dziecka zagrożonego niedostosowaniem społecznym
były tematem konferencji zorganizowanej przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną
w Legionowie. W spotkaniu uczestniczyło ponad 120 osób.

Problem niedostosowania społecznego coraz częściej dotyczy dzieci w młodszym
wieku szkolnym. Aby im pomóc niezbędna jest specjalistyczna terapia, w którą
czynnie zaangażują się opiekunowie przy wsparciu nauczycieli

I

nspiracją do zorganizowania konferencji było, obserwowane z perspektywy realizowanej przez poradnię działalności, narastające zjawisko
zaburzeń zachowania u dzieci, w stopniu uniemożliwiającym im funkcjonowanie w grupie rówieśniczej. Dane

wskazują, że w ciągu ostatnich pięciu
lat trzykrotnie wzrosła liczba orzeczeń

Grażyna Okarska

dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Legionowie
Zaburzenia zachowania w postaci agresji werbalnej i fizycznej, niszczenia
własności, kradzieży, kłamstw, zaniedbywania obowiązków i odmowy uczęszczania do szkoły negatywnie wpływają na otoczenie dziecka, co skutkuje
utrwalającą się wokół niego sytuacją konfliktową. Celem konferencji nie było
dostarczenie uczestnikom gotowych rozwiązań, możliwych do zastosowania
szybkich i skutecznych działań zaradczych. Chodziło raczej o pokazanie złożoności zjawiska oraz wzbudzenie refleksji nad rozumieniem problemu zagrożenia niedostosowaniem społecznym u dzieci i poszukiwanie dróg do udzielania w takich przypadkach realnej pomocy.

o potrzebie kształcenia specjalnego wydanych z powodu zagrożenia niedostosowaniem społecznym.
Do udziału w konferencji w charakterze prelegentów zaproszono specjalistów, zatrudnionych w placówkach,
których działalność ukierunkowana
jest na udzielanie pomocy dzieciom
i młodzieży z zaburzeniami zachowania w zakresie przystosowywania się
do funkcjonowania w społeczeństwie.
Wykorzystując swoje wieloletnie doświadczenie zawodowe, zaproszeni
goście omówili przyczyny i mechanizmy powstawania zaburzeń zachowania, zaprezentowali zróżnicowane podejścia terapeutyczne oraz stosowane
przez nich metody i techniki pracy socjoterapeutycznej. Zdaniem specjalistów podejmowane oddziaływania terapeutyczne są procesem długotrwałym
i wymagają stworzenia wokół dysfunkcyjnego dziecka sprzyjającego środowiska. Niezbędne jest rozpoznanie jego
potrzeb i wspieranie go w ich konstruktywnym zaspokajaniu oraz budowanie
w nim motywacji do zmiany. Dzięki zaangażowaniu i cierpliwości można skutecznie pomóc dziecku.
W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele różnych środowisk, głównie dyrektorzy placówek oświatowych, nauczyciele, psycholodzy i pedagodzy ze
szkół i przedszkoli, kuratorzy sądowi
oraz rodzice. Uczestnicy konferencji
chętnie korzystali z możliwości zadawania prelegentom pytań, które najczęściej dotyczyły omawianych w wystąpieniach kwestii.
OPRAC. KALINA BABECKA

Zasady prawidłowego dbania o higienę jamy ustnej poznały
przedszkolaki z terenu powiatu legionowskiego na zajęciach
edukacyjnych prowadzonych przez higienistkę stomatologiczną.
Akcja „Dbam o zdrowie” była częścią tegorocznego Powiatowego
Programu Polityki Zdrowotnej „Zdrowy Powiat” i objęła swym
zasięgiem blisko 1000 dzieci.

Przedszkolaki już wiedzą, że właściwe dbanie o higienę jamy ustnej chroni
przed dziurami w ząbkach i borowaniem u dentysty

O

tym, że dentysta nie jest straszny
przekonały się najmłodsze przedszkolaki ze wszystkich 25 placówek publicznych zlokalizowanych na
terenie powiatu. W ramach warsztatów
higienistka stomatologiczna w przystępny i zabawny sposób uczyła dzieci
dbać o higienę jamy ustnej i prawidłowo szczotkować zęby. Szkolenia odbywały się z wykorzystaniem rekwizytów,
które ułatwiły prowadzenie zajęć i podniosły ich atrakcyjność. Każde dziecko

biorące udział w warsztatach otrzymało dla utrwalenia wiadomości, dostosowaną do wieku, książeczkę lub kolorowankę z zadaniami prozdrowotnymi,
wydaną przez Starostwo Powiatowe
w Legionowie.
KALINA BABECKA

Karolina Stankiewicz

higienistka stomatologiczna, prowadząca zajęcia z dziećmi
w ramach akcji „Dbam o zdrowie”

Wigilia Kombatantów
Przedstawiciele środowisk kombatanckich z terenu powiatu legionowskiego wzięli udział w spotkaniu
opłatkowym, które zorganizowano 15 grudnia br. w Powiatowym Zespole Szkół Ogólnokształcących
w Legionowie.

S

potkanie zainaugurowano wspólną modlitwą, której przewodniczył ksiądz pułkownik Zenon Pawelak, proboszcz parafii pw. św. Józefa
Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny
w Legionowie. Zgromadzonym życzenia świąteczne i noworoczne złożyli wicestarosta Jerzy Zaborowski oraz wiceprezydent miasta Legionowo Piotr
Zadrożny. – Państwa działalność jest
niezwykle ważna dla kształtowania
naszej społeczności lokalnej. Jesteście źródłem cennej wiedzy historycznej i wzorem postaw patriotycznych.
- zwrócił się do kombatantów wicestarosta Jerzy Zaborowski. Uczestnicy tradycyjnie podzielili się opłatkiem przed
przystąpieniem do wspólnego posiłku.
O oprawę artystyczną spotkania zadbali uczniowie Powiatowego Zespołu
Szkół Ponadgimnazjalnych w Serocku
oraz chórzyści Powiatowego Zespołu
Szkół Ogólnokształcących w Legionowie wykonując najpiękniejsze polskie
kolędy. Dodatkowo młodzież z serockiej szkoły przygotowała tradycyjny,

Maluchy już umieją
dbać o ząbki

Mało kto wie, że próchnica zębów jest chorobą przewlekłą. Nieleczona
może spowodować inne choroby w organizmie. Przy prawidłowych działaniach profilaktyczno - leczniczych można cofnąć pierwsze objawy próchnicy i zapobiec rozprzestrzenianiu się dalszych zmian. To ważne, aby od
najmłodszych lat uczyć maluchy, jak dbać o higienę jamy ustnej.

Ostrzeżenie przed afrykańskim
pomorem świń
W powiecie legionowskim nie odnotowano dotąd przypadków
zakażenia ASF, czyli afrykańskim pomorem świń. Minister
Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Główny Lekarz Weterynarii
apelują do hodowców o ostrożność.

A
Powiat corocznie organizuje spotkania opłatkowe dla środowisk kombatanckich
z naszego regionu

świąteczny poczęstunek. Na stołach
królowały dania z ryb, kapusta z grzybami, pierogi, barszcz i słodkie wypieki.
Spotkanie zorganizowano z myślą o integracji członków środowiska
kombatanckiego, uhonorowaniu ich

wkładu w walkę o niepodległość oraz
działalności na rzecz pielęgnowania
pamięci o bohaterskiej walce za wolność Ojczyzny. Mile spędzony czas był
okazją do rozmów, wspomnień i wspólnego kolędowania.
KALINA BABECKA

SF nie jest groźny dla ludzi, ale
jest bardzo szkodliwy dla gospodarki. Śmiertelność zarażonej trzody chlewnej wynosi 100%.
Główną przyczyną rozprzestrzeniania się wirusa są chore dziki. Aby
zahamować jego ekspansję, należy przestrzegać następujących zasad: kupować świnie wyłącznie ze
znanych i sprawdzonych hodowli,
utrzymywać świnie w sposób wykluczający kontakt z dzikami, stosować tylko pasze zabezpieczone
przed dostępem zwierząt wolno

żyjących, wyłożyć maty nasączone
środkiem dezynfekcyjnym przed
wjazdami i wyjazdami z gospodarstw oraz przed wejściami do pomieszczeń, w których przetrzymywane są świnie. Hodowcom, którzy
nie stosują zasad bioasekuracji grożą kary administracyjne. W przypadku podejrzenia zachorowania,
należy niezwłocznie skontaktować
się z Powiatowym Inspektoratem
Weterynarii w Nowym Dworze Mazowieckim, tel. 22 775 22 27.
KB

społeczność
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PCPR zaprosił na Mikołajki
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie zaprosiło osoby niepełnosprawne oraz środowisko rodzin zastępczych
i chotomowskiego Domu Dziecka na spotkanie mikołajkowe. Rozdano ponad 300 zawierających słodkie prezenty paczek.
i opiekunowie z Domu Dziecka w Chotomowie. Również oni skorzystali ze
słodkiego poczęstunku i zostali obdarowani świątecznymi paczkami. Czas
szybko upływał podczas zabaw integracyjnych i konkursów. Największe
emocje wzbudziło przechodzenie pod
coraz niżej zawieszoną liną. Oblegane
były stoiska, na których malowano dzieciom buźki oraz nadmuchiwano balony
w fantazyjnych kształtach – dziewczynki wybierały motylki, a chłopcy oczywiście miecze. Zwieńczeniem spotkania
był występ teatrzyku. Podczas przedstawienia można się było nie tylko pośmiać, ale również dowiedzieć wielu
ciekawych rzeczy o zwyczajach zamieszkujących Polskę ptaków.
Organizatorem było Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie,
przy udziale finansowym środków zewnętrznych – część zorganizowaną dla
rodzin zastępczych i wychowanków
Domu Dziecka w Chotomowie wsparły fundusze unijnego Programu Regionalnego „Dobry start”.
Mikołajkowe spotkania środowiska rodzin zastępczych to już tradycja w powiecie legionowskim. Tegoroczne odbyło się
w gościnnych progach wieliszewskiej sali widowiskowej im. K. Klenczona

Z

organizowane przez Powiatowe
Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie spotkanie mikołajkowe
odbyło się w sali widowiskowej wieliszewskiego urzędu gminy. W imprezie udział wzięło ponad 300 osób. Każdy otrzymał słodki podarunek i mógł
skorzystać ze smacznego poczęstunku.

Spotkanie było podzielone na dwa
etapy. Najpierw bawiły się osoby niepełnosprawne z Koła Pomocy Dzieciom
Specjalnej Troski. Największym hitem
imprezy był występ iluzjonisty, który
ku uciesze zebranych wyczarował…
bieliznę dla członka zarządu Powiatu
Michała Kobrzyńskiego. Cieszę się, że

MK

Anna i Dariusz
Czapscy
Odbyło się już kolejne spotkanie
mikołajkowe organizowane przez
PCPR dla podopiecznych z rodzin
zastępczych i domu dziecka. Dla
nas jako zawodowej rodziny zastępczej to dobry czas do spotkań z innymi rodzicami i rozmów o naszych podopiecznych.
Dla maluchów to czas dobrej zabawy: szalonych tańców, śmiesznego teatrzyku i najważniejsze,
spotkania ze Św. Mikołajem, który jak zwykle przyniósł górę łakoci w prezencie. Dziękujemy
organizatorom za dobrą zabawę
i wszystkie chwile, które dostarczyły radości i niezapomnianych
wrażeń dzieciom.

mogłem uczestniczyć w tak rodzinnym
spotkaniu i przyczynić się do sprawienia radości tym, którzy na co dzień doświadczają sytuacji trudnych – powiedział obdarowany.
W drugim etapie spotkania wieliszewską salę widowiskową opanowały
rodziny zastępcze oraz wychowankowie

Kiermasz świąteczny

W dniach 10-11 grudnia br. atrium ratusza miejskiego w Legionowie przeżyło oblężenie miłośników wszelkiej maści rękodzieła. Wszystko za sprawą Świątecznego
Kiermaszu Sztuk Różnych. Wydarzeniu towarzyszyła zbiórka charytatywna na rzecz Marcina Osieckiego.
Uwagę zwracały także wykonane na
drutach swetry, szale i czapki, które
idealnie sprawdzą się na zimowe chłody. Na smakoszy czekały domowej roboty dżemy i chleby oraz miody z przydomowych pasiek. Najmłodsi mieli okazję
spotkać się ze Świętym Mikołajem i wyjawić mu swoje najskrytsze marzenia.
Kiermaszowi towarzyszyła zbiórka charytatywna na rzecz Marcina Osieckiego, której wsparcia udzielił teatr PoProstu prezentując dwa spektakle. W dobie
szybkiej konsumpcji i umasowienia produktów cieszy fakt, że wciąż znajdują
się ludzie, którzy poświęcają swój czas,
aby stworzyć coś unikatowego i aby

podzielić się swoją pasją z innymi. Warto
też wspomnieć, że Kiermasz Sztuk Różnych to dla wystawców nie tylko szansa
na wypromowanie swojej działalności,
ale także okazja do branżowego spotkania, rozmowy i wymiany doświadczeń.
Była to już siódma odsłona imprezy
i czwarta w wersji bożonarodzeniowej.
Kiermasz tradycyjnie zorganizowała
Pracownia Sztuk Różnych, działająca
od 2011 roku w Legionowie inicjatywa artystyczna oferująca warsztaty dla
dzieci i dorosłych oraz skupiająca lokalnych twórców rękodzieła. Wydarzenie
patronatem objął Starosta Legionowski.
KALINA BABECKA

POWIAT LEGIONOWSKI
– KULTURALNIE I NA SPORTOWO
Bożonarodzeniowe cudeńka cieszyły się największą popularnością wśród odwiedzających. Ręcznie wykonane ozdoby i bibeloty to doskonały przepis na stworzenie w domu świątecznego klimatu

Z

możliwości zaprezentowania
mieszkańcom swoich wyrobów
skorzystało blisko sześćdziesięciu wystawców, także spoza powiatu
legionowskiego. Dominowały produkty związane z tematyką świąt Bożego

Narodzenia – oczy cieszyły kolorowe
bombki, aniołki, choinki i stroiki.
Wielbiciele sztuki handmade mieli okazję podziwiać oraz nabyć ręcznie wykonane przedmioty codziennego
użytku, wiklinowe ozdoby, malowane

figurki, kolorowe mydełka i świece
oraz fantazyjne przytulanki dla maluchów. W zatrzęsieniu różności nie zabrakło wyrobów ceramicznych oraz coraz bardziej zyskującej na popularności
biżuterii z kamieni półszlachetnych.

20.12 – Koncert kolęd i kiermasz
świąteczny w Legionowie, Ratusz miejski
22.12 – Spektakl autorski „Spieszmy
przywitać Pana!”, GOK w Nieporęcie, ul.
Dworcowa 9a
6.01 – Koncert kolęd w Wieliszewie, sala
koncertowa im. K. Klenczona
8.01 – Recital akordeonowy Pawła

Nowaka w Legionowie, Filia MOK,
ul. Targowa 65
14.01 – Koncert Pawła Kaczmarczyka
w Legionowie, Ratusz miejski
15.01 – Koncert z cyklu „Pałacowe
spotkania z muzyką”, Pałac w Jabłonnie
15.01 – 25. Finał Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy, Powiat Legionowski
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Powiat pomaga wystartować młodym
W 2016 r. Powiat Legionowski przekazał na rozwój sportowy i wychowawczy najmłodszych zawodników 82 000 zł.
Dla niektórych jest to wstęp do zawodowej kariery, która będzie promowała nasz region i przysparzała nam dumy.

fot. Bogusław Krośkiewicz

turnieje towarzyskie, gdzie mogły skonfrontować swoje umiejętności z dobrymi drużynami.
Efekty ciężkiej pracy młodych siatkarek Legionovii trzeba uznać za sukces.
Kadetki i juniorki dotarły do finału Mistrzostw Polski w swoich kategoriach
zajmując I miejsce. Młodziczki wywalczyły II i III miejsce na Mazowszu. Minisiatkarski narybek również szturmuje
najwyższe lokaty – dziewczęta startujące w tzw. „czwórkach” zajęły w 2016 r.
IV miejsce w województwie.

Kolarze

Juniorki LTS Legionovia w meczu z Atomem Trefl Sopot

R

okrocznie Powiat Legionowski
przekazuje środki na zajęcia dla
najmłodszych zawodników trenujących w klubach sportowych pod
okiem doświadczonych trenerów. W mijającym roku nasz budżet zasilił juniorów, kadetów i młodzików kwotą 82 000
zł.

Piłkarze

Klub Sportowy Legionovia prowadzi sekcje piłkarskie właściwie w każdej grupie wiekowej. Dzięki powiatowej
dotacji udało się zachęcić do trenowania futbolu kolejnych chłopaków. Pomogło temu 14 spotkań z zawodnikami

oglądanymi przez nich na zielonej murawie stadionu przy ul. Parkowej. Późniejsze treningi były prowadzone pod
kątem czerpania zadowolenia z uprawiania piłki nożnej.
Ci, którzy złapali futbolowego bakcyla, przychodzili na zajęcia regularnie.
Treningi odbywały się trzy razy w tygodniu, po 1,5 godziny, od kwietnia do
listopada. Na początku października dotacja Powiatu pozwoliła zorganizować
turniej piłki nożnej dla młodzieży, gdzie
piłkarski narybek mógł sprawdzić swoje umiejętności. Poza tą główną imprezą odbyły się 4 zawody o mniejszym
zasięgu.

Trenerzy podkreślają, że dla wielu uczestników zajęć finansowanych
przez Powiat były one zupełnie nowym
doświadczeniem aktywnego kontaktu
z jakimkolwiek sportem.

Siatkarki

Powiat wsparł siatkarki startujące we
wszystkich grupach wiekowych: młodziczkach, kadetkach, juniorkach i najmłodszych. Dotacja została wykorzystana na organizację przez LTS Legionovię
i KS Iskrę Legionowo treningów, zakup
sprzętu oraz udział w mistrzostwach
na szczeblu mazowieckim i ogólnopolskim. Dziewczyny jeździły również na

Kolarstwo jest najprężniej rozwijającą
się dyscypliną sportową w powiecie legionowskim. Dlatego wsparcie nie mogło
go ominąć. Wielką rolę w popularyzacji
tego sportu mają wyścigi organizowane
przez legendę dwóch kółek Cezarego Zamanę w ramach Mazovia MTB Marathon.
W zawodach organizowanych na terenie
naszego powiatu wzięło udział prawie 1,5
tys. osób, w tym ponad 300 dzieci w wieku poniżej 13 lat. To dobrze rokuje na
przyszłość – uprawianie kolarstwa ma
wpływ na rozwój turystyki.

Dariusz Ziąbski
prezes KS Legionovia

Coroczna dotacja przyznawana na
zajęcia dla dzieci i młodzieży z powiatu legionowskiego otwiera możliwość współpracy z osobami, które
nie trafiły jeszcze w szeregi zawodników KS Legionovia, a po kilku zajęciach chcą to uczynić.
Ale najważniejsze to spotkanie
z dziećmi, które w sporcie wyczynowym mają małe szanse na odniesienie sukcesu, gdyż ich stan zdrowia
ogranicza ich możliwości. Oni spotykają się z zawodnikami drużyny seniorów, ćwiczą z nimi i rozmawiają.
Z tego miejsca pragnę serdecznie
podziękować władzom powiatu za
możliwość realizacji takiego projektu, ponieważ obie strony mają z tego
korzyści. Oby jak najwięcej takich
inicjatyw. Zawsze chętnie weźmiemy w nich udział.
Wszystkim z okazji Świąt Bożego
Narodzenia i nadchodzącego Nowego Roku życzymy samych sukcesów,
zdrowia i realizacji przedsięwzięć na
rzecz osób, które tego potrzebują.

MARIUSZ KRASZEWSKI

OGŁOSZENIE
Starostwo Powiatowe w Legionowie 9 stycznia 2017 r. rozpoczyna remont
parteru. Przebudowa potrwa 110 dni. Obsługa będzie odbywała się w pełnym
zakresie przy przeniesieniu PODGiK-u do auli.
Jedynym utrudnieniem będzie przeniesienie kancelarii na I piętro,
do pok. 122. Wejście główne pozostanie otwarte
(z wyjątkiem 2 tygodni w marcu 2017).

Pamięci Małgorzaty Kowalskiej

Ludowy Klub Sportowy Lotos Jabłonna przy wsparciu Powiatu Legionowskiego po raz drugi rozpoczął Memoriał Tenisa Stołowego
poświęcony swojej założycielce – Małgorzacie Kowalskiej. Pierwszy turniej z serii czterech odbył się 4 grudnia br.

R

ozgrywany po raz drugi Memoriał
Tenisa Stołowego imienia Małgorzaty Kowalskiej został podzielony na 4 turnieje. Pierwszy z nich odbył się 4 grudnia br., na hali sportowej
Szkoły Podstawowej w Jabłonnie.
Ozdobą zawodów była rywalizacja
w dwóch kategoriach, choć przez widzów potraktowanych z lekkim przymrużeniem oka, to przez zawodników
– całkiem poważnie. Wśród samorządowców stanęli naprzeciw siebie wójt Jarosław Chodorski i reprezentant Starostwa Powiatowego w Legionowie Janusz
Głogowski, który pokonał gospodarza
z dużą przewagą. Drugą kategorię „z historią w tle” tworzyła grupa „Przyjaciółki Małgośki”. Wśród kobiet składających

hołd Małgorzacie Kowalskiej najlepszą
okazała się Janina Lengiewicz.
W kategorii Open kobiety z Jabłonny nie były już tak gościnne, jak samorządowcy. Zwyciężyła zawodniczka
Lotosu Beata Kowalska. Podobny scenariusz mógł rozegrać się w kategorii mężczyzn, jednak wszystkich zaskoczył zawodnik Sokoła Serock Maciej Pieńkosz
wygrywając z faworyzowanym jabłonowianinem Janem Adamiakiem.
W pierwszym turnieju Memoriału Tenisa Stołowego imienia Małgorzaty Kowalskiej wystartowało 90 zawodników.
Drugi turniej – już w styczniu. Imprezie
patronuje starosta Robert Wróbel.
MK

Organizatorzy Memoriału - na dole, od lewej: Michał Machnacki,
Marcin Wojciechowski, Anna Wojtyła, Beata Kowalska, Franciszek Kowalski,
Małgorzata Krystosik. Stoją, od lewej: Krzysztof Psiuk, Daria Kowalska
i Leszek Kowalski.
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ZWYCIĘZCY W KATEGORIACH
Dziewczęta kl. 1-3

Gabriela Wodzińska – 30pkt.
Dziewczęta kl. 4-6
Julia Balcerzak – 30pkt.
Dziewczęta – gimnazjum
Lidia Walecka
Przyjaciółki Małgośki
Janina Lengiewicz – 30pkt.
Chłopcy kl. 1-3
Mateusz Sakowicz – 30pkt.
Chłopcy kl. 4-6
Karol Wiernicki – 30pkt.
Chłopcy – gimnazjum
Seweryn Antosiewicz – 30pkt.
Mężczyźni pow. 40 lat
Włodzimierz Brylak – 30pkt.
OPEN – Kobiety
Beata Kowalska – 30pkt.
OPEN – Mężczyźni

Maciej Pieńkosz – 30pkt.

