Serock to jedno z najstarszych miast na
Mazowszu. Przy okazji jubileuszu 600-lecia
nadania mu praw miejskich staramy się
zaangażować jak najszerszą reprezentację
mieszkańców, stąd rozmaite akcje, jak
sadzenie drzewa 600-lecia, uprawa dyń
czy Bieg Wojciechowy.
SYLWESTER SOKOLNICKI
burmistrz miasta i gminy Serock
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Mieszkańcy o Serocku:

W tym roku przypada jubileusz 600-lecia nadania Serockowi praw miejskich. Z tej okazji
mieszkańcom przekazano Dekret Papieski potwierdzający patronat św. Wojciecha nad
miastem.

Bogdan Błoński, Serock

W Serocku mieszkam od urodzenia. Miasto bardzo się
zmieniło. I ludzi było mniej - kiedyś bardziej życzliwi
dla siebie. Teraz 90 proc. to narybek. Dzięki burmistrzowi powstaje wiele bloków, w tym komunalnych. Ludzie
sprowadzają się do nas z całej Polski – znad morza albo
ze Śląska. Na taki jubileusz 600-lecia nie każde miasto może sobie pozwolić, nie każde miasto może się pochwalić taką historią. Naszym patronem od zawsze jest
św. Wojciech. Mamy tu spokój, żadnego chuligaństwa.

Agnieszka Rozbicka, Izbica

O rocznicy 600-lecia Serocka dowiedziałam się z tablic informacyjnych, których dużo znajduje się na
rynku. Są wymienione wydarzenia związane z tym
jubileuszem. Planujemy przyjechać na święto gminy,
zobaczyć, jak wygląda nasza tradycja. Rynek w Serocku bardzo mi się podoba. Jest inny niż wszystkie rynki, które widziałam. Trochę ciężko tu dojechać, ale warto, bo jest tu bardzo ładnie – krajobraz, blisko wody,
można odpocząć.

Grzegorz Bukat, Izbica

Izba Pamięci i Tradycji Rybackich to placówka o charakterze muzealnym. W niedzielę (30.04.) dokonało się jej uroczyste
otwarcie. Wstęgę przecięli (od lewej) burmistrz Sylwester Sokolnicki, Stefan Woźniak, dyrektor legionowskiego muzeum
dr Jacek Szczepański, przewodniczący rady miejskiej Artur Borkowski i znawca lokalnej historii dr Sławomir Jakubczak

Drzewo 600-lecia sadzili w Serocku wspólnie mieszkańcy i samorządowcy.
Na zdjęciu: starosta legionowski Robert Wróbel

O

bchody 600. urodzin Serocka to
cały cykl wydarzeń kulturalnych,
sportowych i samorządowych, którymi lokalna społeczność czci tę rocznicę. 29 kwietnia odbyła się uroczysta sesja rady miejskiej w Serocku, podczas
której m.in. uhonorowano osoby zasłużone dla lokalnej społeczności Medalami za Zasługi dla Miasta i Gminy Serock.
Po sesji zasadzono drzewo 600-lecia,
w rynku umieszczono kapsułę czasu,

a na koniec sobotnich uroczystości odsłonięto pamiątkową tablicę. Nie obeszło
się oczywiście bez urodzinowego tortu,
serwowanego w ratuszu.
Następnego dnia mieszkańcy uczestniczyli w uroczystej Mszy świętej w kościele parafialnym w Serocku pw. Zwiastowania NMP. W jej trakcie bp Diecezji
Płockiej Piotr Libera przekazał mieszkańcom na ręce burmistrza Serocka Dekret Papieski, wystawiony przez

Do Serocka przyjeżdżam często, głównie na weekend.
Jest tu woda, fajny rynek, kilka barów, gofry, lody…
Z tym 600-leciem to fajna sprawa, że to miasto jest takie
stare. Ale jego wiek jest dla mnie mało ważny. Po prostu mi się podoba. W mniejszym mieście żyje się lepiej,
każdy każdego zna, można w razie potrzeby pożyczyć
od sąsiada przysłowiowy cukier. W dużych miastach jest
anonimowość. Tam można łatwiej paść ofiarą kradzieży.
Serock jest mały, ale mógłby być ciut większy.

Na serockim rynku umieszczono kapsułę czasu. W imieniu rady miasta i gminy Serock pamiątki do niej
włożyli (od lewej) Józef Lutomirski, przewodniczący Artur Borkowski i Marek Biliński

Kongregację ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów w Rzymie, potwierdzający wybór św. Wojciecha na patrona miasta.
Ustanowienie św. Wojciecha Patronem
Miasta i Gminy Serock ma uzasadnienie
w historii miasta i parafii oraz wiąże się
z wielowiekową tradycją patronatu św.
Wojciecha, które znajdują potwierdzenie
w herbie miasta, pierwotnym wezwaniu
serockiego kościoła oraz zachowanych

dokumentach historycznych sygnowanych wizerunkiem św. Wojciecha w połączeniu z nazwą miasta.
Po uroczystości miało miejsce uroczyste otwarcie placówki o charakterze muzealnym pod nazwą Izba Pamięci i Tradycji Rybackich, która ma swoją siedzibę
w zrewitalizowanym budynku starej
szkoły przy ul. św. Wojciecha. Powstała tu nowoczesna, multimedialna ekspozycja poświęcona dziejom Serocka.

Placówka będzie także pełnić funkcję
informacji turystycznej dla regionu.
Uroczystości, które odbyły się w ostatni weekend kwietnia nie są ostatnimi
wydarzeniami, zaplanowanymi przez
serocki samorząd z okazji 600-lecia.
W maju zaplanowano jeszcze Bieg Wojciechowy (7 maja) i doroczny festyn
z okazji Wojciechowego Świętowania
(27 maja).
KALINA BABECKA
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Legionowski Piknik Obywatelski
P
Prawie 18 tysięcy mieszkańców Legionowa 26 marca br. wzięło udział w referendum
dotyczącym ewentualności rozszerzenia o ich miasto metropolii warszawskiej. Miesiąc później,
na pikniku zorganizowanym pod legionowską Areną, dla uczczenia tego święta demokracji,
również było tłoczno.

iknik Obywatelski zorganizowany z okazji sukcesu, jakim były
frekwencja i wynik legionowskiego referendum dotyczącego propozycji
włączenia do nowego tworu samorządowego roboczo nazywanego Metropolią Warszawską, odbył się 23 kwietnia
br., przy Arenie Legionowo. Oczywiście
podczas tak ważnego wydarzenia, które zgromadziło duże rzesze mieszkańców, nie mogło zabraknąć stoiska Powiatu Legionowskiego. Pracownicy
starostwa zapraszali do wzięcia udziału w konkursach dla dzieci i dorosłych.
Można było wygrać powiatowe wydawnictwa – książki, albumy, foldery
i mapy. Każdy, kto prawidłowo odpowiedział na wylosowane jedno z wielu konkursowych pytań, miał szansę
również na otrzymanie koszulki, czapki, kubka… Wszystkie nagrody oczywiście oznaczone herbem Powiatu Legionowskiego.
Nasze stoisko nie było jedyną atrakcją. Czym byłby piknik bez waty cukrowej, popcornu, gofrów i kiełbasek.

Te ostatnie można było nabyć za symboliczną złotówkę i upiec na ognisku
lub grillu. Najmłodsi piknikowicze oblegali dmuchańce.
Wśród atrakcji były też takie, które
przy okazji zabawy promowały zdrowie i ekologię. Kierowcy diesli chętnie
korzystali z możliwości sprawdzenia
składu spalin emitowanych przez ich
samochody. Ciekawą inicjatywą było
rozdawanie mieszkańcom sadzonek
ziół, krzewów i drzew.
Piknik nie może się udać bez skocznej muzyki. Tę rozrywkę podczas legionowskiego Pikniku Obywatelskiego
zapewniły dzieci z Zespołu Szkolno–
Przedszkolnego nr 2, Centrum Artystyczne MetroKultura oraz grupy
Na Luzie, Legionowskie Młode Talenty, Erin, Alexia Dance Studio, a także
Gośka Andrzejewska. Do tańca zachęcał Dj Illusion, a gwiazdą, która zgromadziła największą widownię, była discopolowa ekipa After Party.
MK

Najlepsze zdjęcia kwartału
i miesiąca wybrane
Znamy już kolejnych laureatów konkursu fotograficznego „Architektura
powiatu legionowskiego w obiektywie”. „Dworzec” autorstwa Daniela
Katkowskiego został zdjęciem miesiąca w kwietniu.Tytuł fotografii
kwartału otrzymuje „Stara Chata” Anny Tucholskiej. Gratulujemy!

Uczestnicy pikniku chętnie odwiedzali stoisko Powiatu Legionowskiego, gdzie czekał na nich konkurs z nagrodami

Dotacja dla pasieki

F

IO Mazowsze Lokalnie jest programem wsparcia dla młodych
organizacji pozarządowych, grup
nieformalnych i samopomocowych
działających na terenie województwa
mazowieckiego. Jego celem jest zwiększenie zaangażowania obywateli w życie publiczne, szczególnie w małych
społecznościach lokalnych. Program
realizowany jest w ramach rządowego
Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020, finansowanego z krajowych środków publicznych
pochodzących z budżetu państwa.
W konkursie ofert wniosek Stowarzyszenia „Nasze Pszczoły” uzyskał 27
punktów na 28 możliwych. Otrzymane
środki pozwolą na rozbudowę pasieki
oraz instalację systemu nawadniania
w ogrodzie miododajnym, zlokalizowanym na jej terenie.
Pasiekę szkoleniowo-edukacyjną
otwarto jesienią ubiegłego roku. Służy

Fot. Andrzej Kubat

5 tys. złotych dotacji
otrzymało Stowarzyszenie
Sympatyków Pszczelarstwa
„Nasze Pszczoły” z Funduszu
Inicjatyw Obywatelskich
Mazowsze Lokalnie. Środki
przeznaczone zostaną
na rozbudowę pasieki
edukacyjno-szkoleniowej
w Chotomowie.
propagowaniu wiedzy o pszczelarstwie
i roli pszczół w ekosystemie. Utworzenie pasieki Powiat Legionowski wsparł
kwotą blisko 10 tys. zł.
KALINA BABECKA

Warsztaty edukacyjne organizowane
w pasiece zaznajamiają mieszkańców
z pszczelarstwem, a przyszłych
pszczelarzy uczą, jak rozpocząć
i prowadzić swoją hodowlę

Zdjęcie kwietnia:
fot. Daniel Katkowski „Dworzec”

K

onkurs trwać będzie przez cały
rok. Zachęcamy do nadsyłania
zdjęć budynków, współczesnych i zabytkowych oraz ciekawych
wnętrz i konstrukcji znajdujących
się na terenie naszego powiatu. Termin nadsyłania prac to ostatni dzień
każdego miesiąca. Najciekawsze
Zdjęcie kwartału: fot. Anna Tucholska
Stasi Las Stara Chata

Marek Dudek

Prezes Stowarzyszenia Sympatyków
Pszczelarstwa „Nasze Pszczoły”
Grant pozyskany z FIO Mazowsze Lokalnie zachęcił nas do poszukiwania
funduszy na działalność i rozwój pasieki ze źródeł zewnętrznych i konkursów. Będziemy reagowali na bieżąco, przygotowując oferty i wnioski zgodnie z założeniami poszczególnych inicjatyw. Stowarzyszenie będzie starać się
także o dotacje na szeroko pojętą edukację ekologiczną, skierowaną do dzieci,
młodzieży i dorosłych z terenu Powiatu Legionowskiego. Korzystając z okazji, już teraz chciałbym zaprosić na wspólne świętowanie pierwszej rocznicy naszej działalności. Spotkanie będzie miało miejsce 28.05.2017 r., na terenie naszego ogrodu i pasieki w Chotomowie przy ul. Partyzantów 126A.

prace zostaną zaprezentowane
w kalendarzu wieloplanszowym Powiatu Legionowskiego na 2018 rok.
Szczegółowe informacje na www.powiat-legionowski.pl oraz pod nr. tel.
22 764 05 95. Organizatorem konkursu jest Powiat Legionowski.
KB
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O drodze na spotkaniu wiejskim
w Beniaminowie

starostwa przypomnieli, że w przypadku tego projektu zostanie zastosowany wysoki 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

Powiat Legionowski rozpoczął zapowiadaną już w Kurierze inwestycję polegającą na przebudowie drogi
nr 4303W łączącej Białobrzegi z Beniaminowem. Prace potrwają do połowy września 2017 r.
wspomagał naczelnik wydziału inwestycji w starostwie Paweł Zając. Przedstawiciele samorządów wysłuchali
wniosków kilkudziesięciu mieszkańców i odpowiedzieli na ich pytania.
W ramach inwestycji Powiat Legionowski wykona: położenie nowej nakładki i stworzenie pobocza (dostosowanego do planowanej przez gminę
Nieporęt ścieżki rowerowej), poszerzenie jezdni: na prostych odcinkach
drogi - do 6,5 m, na łukach – do 7 m,
remont nawierzchni pętli autobusowej w Białobrzegach. Przedstawiciele

Przebudowę powiatowej drogi nr 4303W rozpoczęto od strony Beniaminowa.
Ruch na remontowanym odcinku odbywa się wahadłowo

S

tarosta Robert Wróbel był gościem
spotkania wiejskiego z mieszkańcami Beniaminowa. Jednym
z omawianych tematów była przebudowywana przez Powiat Legionowski
droga nr 4303W na odcinku do ronda
w Białobrzegach. Inwestycję wykonuje
wyłoniona w wyniku przetargu firma
STRABAG Sp. z o.o. Prace rozpoczęły

się 19 kwietnia br., a zostaną zakończone najpóźniej w połowie września
2017 r.
W spotkaniu wiejskim uczestniczyli
również gospodarze – wójt gminy Nieporęt Maciej Mazur, przewodniczący
rady Eugeniusz Woźniakowski i sołtys
Beniaminowa Mariusz Rasiński. Starostę Roberta Wróbla merytorycznie

Pochylnia lepsza od schodów
Uwzględniając niepełnosprawność ruchową wielu pensjonariuszy
Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie Powiat
Legionowski wykonuje pochylnię przy bocznym wyjściu z tego
budynku.

P

w Beniaminowie droga będzie poszerzona do 7,2 m.
Ważną informacją jest również fakt,
że wykonawca daje 60-miesięczną
gwarancję na wykonanie usługi, zgodnie z zawartymi w umowie zaleceniami Powiatu Legionowskiego. Inwestycja
ma kosztować 3 171 138,84 zł.
MK

Nowe Biuro Obsługi
Mieszkańca w starostwie
W połowie maja br. na parterze starostwa powiatowego
w Legionowie zostanie uruchomione Biuro Obsługi Mieszkańca.
Obecnie trwają ostatnie prace budowlane.

starosta legionowski

Rozpoczęliśmy przebudowę drogi
z Białobrzegów do Beniaminowa. Postaramy się, by roboty jak najmniej
utrudniały życie mieszkańcom. Proszę jednak o ostrożność i wyrozumiałość.

Chodnik na
granicy gmin
W połowie maja zakończy się
budowa chodnika w Bożej
Woli, który jest inwestycją
Powiatu Legionowskiego.
Projekt współfinansują również
gminy Jabłonna i Wieliszew.

W
rzy nowej pochylni, która jest
budowana przed bocznym
wejściem (od strony ul. Nowobarskiej) będą również klasyczne
schody, ale to z uwagi właśnie na
niepełnosprawnych ruchowo mieszkańców DPS „Kombatant” Powiat
Legionowski realizuje tę inwestycję. W jej ramach inwestor wykona:
ustawienie palisady wzdłuż biegów
pochylni oraz stopni schodów, podbudowę, nawierzchnię z kostki betonowej, barierki wraz z pochwytami
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Robert Wróbel

dla osób niepełnosprawnych z rur
stalowych nierdzewnych oraz ustawienie 4-metrowej bramy wjazdowej. Zanim przystąpiono do budowy wykonano prace rozbiórkowe.
Za realizację tej inwestycji Powiat Legionowski zapłaci wyłonionej w wyniku postępowania administracyjnego firmie WIMAKS
Toczydłowski Dariusz 75 898,49 zł.
Budowa zakończy się w pierwszej
połowie maja br.

Bożej Woli Powiat kontynuuje, rozpoczęte już
w ubiegłym roku, kładzenie prawie 1500 m chodnika.
Wtedy prace zostały przerwane ze
względu na niesprzyjające warunki atmosferyczne. Ponowne wprowadzenie ekipy na budowę nastąpiło 18 kwietnia br. Mieszkańcy
będą mogli cieszyć się oddanym
do użytku chodnikiem już w połowie maja 2017 r.
Chodnik w Bożej Woli będzie
miał od 1,5 m do 2 m szerokości.
W ramach zadania wykonawca
wybuduje 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

MK

Budowana pochylnia umożliwia pensjonariuszom niepełnosprawnym
ruchowo korzystanie z bocznego wejścia i bramy

Kurier

Po przebudowie parter starostwa powiatowego w Legionowie wita klientów
większą i estetyczną przestrzenią

Z

akończyła się budowa Biura
Obsługi Mieszkańca w starostwie powiatowym w Legionowie. To jeden z najważniejszych
elementów remontu niemal całego
parteru budynku. Przypomnijmy,
że w ubiegłym roku Powiat przebudował wydział komunikacji i zmienił w nim organizację obsługi.
Obecnie trwają odbiory techniczne nowych pomieszczeń. Po nich
przyjdzie czas na sprawdzenie systemów informatycznych, w tym elektronicznej kontroli kolejności obsługi mieszkańców. Nowe rozwiązania
ułatwią życie większości klientów
starostwa. Dzięki nim zdecydowaną
większość spraw urzędowych będzie
można załatwić w jednym miejscu,
bez konieczności poszukiwania poszczególnych wydziałów na terenie budynku. Poza Biurem Obsługi
Mieszkańca starostwo uruchomi 6
punktów wydziałów najczęściej odwiedzanych przez interesantów.
Dzięki zmianom architektonicznym będzie więcej przestrzeni.

Osoby niepełnosprawne i ich opiekunów ucieszy zastąpienie schodów
wejściowych łagodną pochylnią oraz
zainstalowanie samoczynnie otwierających się drzwi.
Nowe Biuro Obsługi Mieszkańca
w starostwie powiatowym zostanie
oddane do użytku w połowie maja.
Oficjalne, uroczyste oddanie do użytku przebudowanego parteru ma nastąpić 26 maja br. Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału wszystkich
zainteresowanych.
Dzięki dobrej współpracy Powiatu z wykonawcą inwestycji, w trakcie robót udało się uniknąć zapowiadanych utrudnień dla mieszkańców
odwiedzających urząd. W ciągu
trwania prac główne wejście było
non stop dostępne i drożne. Również windy obsługiwały klientów
starostwa na każdym poziomie budynku, łącznie z parterem.
MK

Artur Borkowski

sekretarz powiatu legionowskiego
Sprawność działania, intuicyjność, dostępność, komfort – to wszystko chcemy zaoferować naszym klientom. Nie będą musieli oni wejściu do starostwa gorączkowo poszukiwać miejsca, gdzie powinien
być obsłużony. Praktycznie zaraz za progiem, w miłej atmosferze, będzie można większość spraw załatwić. Wzorem wydziału komunikacji wprowadzimy ewentualność telefonicznego zapisania się na wizytę z określeniem jej dokładnej godziny. Ponadto rozbudowujemy bar
prowadzony przez nasz powiatowy CIS, tym samym każdemu klientowi dysponującemu wolnym czasem umożliwiamy skorzystanie z ciepłych i smacznych posiłków.

Kurier
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Gmina Wieliszew decyduje 4 czerwca
Rada Gminy Wieliszew i wójt Paweł Kownacki zareagowali na podpisany przez 810 mieszkańców
wniosek o przeprowadzenie referendum w sprawie ewentualnego przyłączenia ich samorządu do
metropolii warszawskiej. Głosowanie odbędzie się 4 czerwca.

Mieszkańcy gminy Wieliszew kultywują tradycję i są przywiązani do tożsamości
związanej z Małą Ojczyzną. Na zdjęciu gospodynie sołectwa Michałów-Reginów
podczas uroczystości dożynkowych w Kałuszynie

P

odczas nadzwyczajnej sesji, która odbyła się 12 kwietnia, radni gminy Wieliszew przyjęli
uchwałę o przeprowadzeniu 4 czerwca referendum dotyczącego ewentualności przyłączenia reprezentowanego przez nich samorządu do
metropoliiwarszawskiej.Ozastosowanie
tego demokratycznego narzędzia

wnioskowało 810 mieszkańców. Ich
prośbę poparło 11 radnych, 3 wstrzymało się od głosu, odrzucił ją tylko jeden.
Ustalono, że pytanie, na które odpowiedzą mieszkańcy, będzie brzmiało:

Paweł Kownacki
wójt gminy Wieliszew

Początkowo starałem się dawać mandat zaufania rządzącym i zalecałem
mieszkańcom ostrożność w osądach planów stworzenia „Mega Warszawy”, jednak mało profesjonalne konsultacje pomysłodawców ustawy, brak
wyraźnych plusów ich pomysłu, ale przede wszystkim wniosek ponad 800
mieszkańców sprawiły, że postanowiłem przedstawić radnym problem do
skonsultowania w formie referendum. Mam nadzieję, że 4 czerwca pokażemy, iż referendum, jako przejaw demokracji bezpośredniej, powinno dla
polityków być bezwzględną wytyczną do dalszych działań. Bez względu
na to, czy im decyzja mieszkańców się spodoba, czy nie. Ze swojej strony
mogę obiecać, że przeprowadzimy możliwie najlepsze konsultacje, w trakcie których przedstawiane będą plusy i minusy projektu ustawy. Naszym
zadaniem będzie zachęcenie mieszkańców do wypowiedzenia w referendum. Mieszkańcy chcą być traktowani podmiotowo, w myśl słów „nic o nas
bez nas”. Teraz, kiedy władze znowu nas zaskakują zapowiedzią wycofania projektu z Sejmu, tym bardziej należy referendum przeprowadzić, na
wypadek kolejnej ich zaskakującej decyzji.

„Czy jest Pan/Pani za tym, żeby m.
st. Warszawa, jako metropolitalna jednostka samorządu terytorialnego, objęła Gminę Wieliszew?” Referendum
przeprowadzone w Legionowie pokazało, że kwestia tożsamości związanej z Małą Ojczyzną jest traktowana
poważnie. Świadczy o tym zarówno
frekwencja, jak i wynik głosowania.
W legionowskim referendum wzięło
udział prawie 50 procent uprawnionych obywateli – 17 793 osoby. Aż
94,27 procent powiedziało „nie” rządowym planom włączenia stolicy powiatu do projektowanej metropolii
warszawskiej.
Wiele wskazuje, że gmina Wieliszew
powtórzy frekwencyjny sukces Legionowa, a być może również gminy Nieporęt, gdzie podobne referendum odbędzie się już 14 maja br. Nieporęccy
radni jednogłośnie poparli wniosek
o umożliwienie mieszkańcom wypowiedzenia się w sprawie planowanych
zmian administracyjnych dotyczących
perspektywy utworzenia metropolii
warszawskiej. Jeśli referendum w gminie Nieporęt będzie kolejnym świętem
demokracji – a wszystko na to wskazuje
– zapewne podziała to na mieszkańców
gminy Wieliszew mobilizująco. Już dzisiaj zresztą większość pytanych deklaruje wzięcie czynnego udziału w głosowaniu.
W walkę o niezależność włączają się
kolejne samorządy, również spoza powiatu legionowskiego. W Raszynie zebrano 766 podpisów pod wnioskiem
o referendum. Jednak jeszcze nie ma
decyzji o organizacji tego głosowania.
Przypomnijmy – trwają prace nad
powołaniem do życia nowego tworu
administracyjnego w postaci włączenia ponad 30 gmin do mającej powstać
metropolii warszawskiej. Co prawda
strona rządowa wycofała swój projekt
wniesiony pod obrady sejmu, ale nie rezygnuje z pomysłu. W reakcji na owe
plany mieszkańcy Legionowa opowiedzieli się przeciwko jakiejkolwiek ingerencji w autonomię ich miasta.
MARIUSZ KRASZEWSKI

O referendum zapytaliśmy mieszkańców gminy Wieliszew:

Lidia Gąsiorek, Wieliszew

Przydałaby się kampania informacyjna. Chciałabym poznać argumenty za i przeciw przyłączeniu gminy Wieliszew do metropolii warszawskiej. Informacje powinny pochodzić z wiarygodnego źródła, np.
urząd mógłby wydać specjalny dodatek do Gazety Wieliszewskiej. Bo na razie znam opinie wykluczające się. Jedni mówią, że po włączeniu podatki by wzrosły, inni, że wręcz przeciwnie. I komu wierzyć?
A w referendum wezmę udział, to mój obowiązek obywatelski.

Robert Polewaczyk, Łajski

Jeśli będę w kraju, bo pracuję w Norwegii, na pewno wezmę udział w referendum i będę głosował przeciwko wstąpieniu gminy Wieliszew do metropolii warszawskiej. Przewiduję podwyżki cen działek i wysokości podatków. Ponadto obawiam się, że teren będzie zabudowywany i na siłę będzie tu tworzone
miasto. To nikomu nie jest potrzebne. A jeszcze przeznaczenie podatków na inwestycje, na pewno Warszawa chciałaby dla siebie zebrać jak najwięcej.

Kazimierz Boniecki, Wieliszew

Można iść zagłosować, żeby zostało, jak było. Żeby Wieliszew pozostał w powiecie legionowskim, a nie był
przyłączony do Warszawy. Niby mówią, obiecują, że bilety mają potanieć, ale człowiek na emeryturze, to
mu tak bardzo na tym nie zależy. Inni straszą, że podatki by wzrosły, ale to trzeba by się dopiero przekonać. Ja chcę, żeby wszystko zostało po staremu; gmina podległa powiatowi legionowskiemu.

77 lat po zbrodni
katyńskiej
Pomnik ofiar zbrodni katyńskiej związanych z Legionowem
stoi w pobliżu kościoła parafii pw. Matki Bożej Fatimskiej.
W tym miejscu odbyły się kolejne 77. już obchody
upamiętniające to tragiczne wydarzenie.

Rocznice tragicznych wydarzeń, które miały miejsce w 1940 r. pod
Katyniem i Miednoje są ważnymi uroczystościami w życiu Powiatu i miasta
Legionowo

W

uroczystościach z okazji
77. rocznicy zbrodni katyńskiej, które odbyły się
w niedzielę, 23 kwietnia br., pod pomnikiem upamiętniającym zamordowanych, związanych z ziemiami
obecnego powiatu legionowskiego
oficerów, wzięli udział przedstawiciele samorządów, instytucji i organizacji społecznych. Powiat Legionowski
był reprezentowany przez wicestarostę Jerzego Zaborowskiego.

Wśród wyższych rangą żołnierzy
i policjantów, którzy zginęli z rąk sowieckich oprawców w lasach pod Katyniem i Miednoje, dużą grupę stanowili nasi krajanie. Było to 87 osób
urodzonych lub pełniących służbę
na terenie gmin tworzących obecnie powiat legionowski. Wśród nich
wyróżnić należy 46 oficerów Wojska
Polskiego i 3 aspirantów Policji Państwowej RP.
MK
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Szkoła rodzenia ruszyła
W ramach tegorocznej odsłony Powiatowego Programu Polityki Zdrowotnej
„Zdrowy Powiat” dofinansowano udział w szkole rodzenia dla par spodziewających się
potomstwa. Zajęcia już trwają.

Iwona Górska

pediatra, prowadząca zajęcia w Szkole Rodzenia
Od pięciu lat prowadzę w naszej przychodni zajęcia w szkole rodzenia. Przyszłym rodzicom bardzo zależy na zdobyciu wiedzy i umiejętności praktycznych związanych z porodem i opieką nad noworodkiem. Podczas zajęć obserwuję, jak bardzo uczestnicy są zaangażowani, z jakim zaciekawieniem
słuchają wykładów i z jakim skupieniem wykonują ćwiczenia praktyczne. Zebraliśmy grupę świetnych profesjonalistów z różnych dziedzin, którzy dzieląc
się swoją wiedzą i doświadczeniem przygotowują pary do porodu oraz pełnienia roli rodziców oraz, co najważniejsze, dają im pewność, że poradzą sobie z tymi wyzwaniami.

Przyszli rodzice o szkole rodzenia:
Martyna Krakowiak
uczestniczka Szkoły Rodzenia

Wygodna pozycja, prawidłowe oddychanie i wsparcie bliskiej osoby mogą sprawić, że poród będzie lżejszy. Uczestnicy szkoły
rodzenia w trakcie kursu poznają naturalne sposoby na redukcję bólu porodowego

W

trakcie dziesięciu spotkań
przyszli rodzice zdobędą wiedzę o ciąży, porodzie i połogu.
Pod okiem specjalistów przygotują się
na jeden z najważniejszych dni w swoim życiu, a także nauczą się, jak zadbać
o maleństwo w pierwszych tygodniach
życia. Zajęcia obejmują spotkania z położną, pediatrą, dietetykiem, rehabilitantem, a nawet z instruktorem ruchu drogowego. Ten ostatni zapozna kursantów

z zasadami bezpiecznego przewożenia
niemowląt w samochodzie.
Badania wykazują, że kobiety uczestniczące w szkole rodzenia lepiej odczytują sygnały swojego ciała podczas porodu oraz efektywniej współpracują
z położną i lekarzem. Dzięki temu poród jest krótszy, a powikłania występują rzadziej. Edukacja przedporodowa
i stosowanie się do jej zasad sprawiają, że w trakcie porodu płód jest lepiej

dotleniony, odsetek urazów okołoporodowych zmniejsza się, a kobieta szybciej wraca do pełnej sprawności.
Wciąż jeszcze mamy wolne miejsca
w szkole rodzenia. Zajęcia odbywają się
w przychodni „Zdrowie” w Legionowie
przy ul. Sowińskiego 15A. Zapisy i informacje pod numerem tel.: 502-307967. Zapraszamy.

Zapisaliśmy się na zajęcia, bo chcemy jak najwięcej dowiedzieć się o porodzie i pielęgnacji noworodka. Ważne dla nas są zwłaszcza zajęcia praktyczne prowadzone
przez położne. Jesteśmy bardzo zadowoleni, że szkoła
rodzenia jest dofinasowana przez Powiat Legionowski
i mogliśmy z tej możliwości skorzystać.

Marcin Witowski
uczestnik Szkoły Rodzenia

Uczestniczę w zajęciach, bo chcę być z żoną i dowiedzieć
się, jak właściwie wesprzeć ją w trakcie porodu. Planuję
być przy nim obecny. Najbardziej zainteresowały mnie
ćwiczenia z wykorzystaniem fantomu noworodka. Dzięki nim uczę się, jak właściwie zaopiekować się dzieckiem, gdy już będzie z nami.

KB

Warsztaty, że palce lizać

Zasady zdrowego odżywiania oraz tajniki sztuki kulinarnej poznają uczniowie Szkoły Podstawowej nr 7 w Legionowie i ich rodzice w ramach realizowanego przez placówkę projektu
„Zdrowe odżywianie”. Inicjatywę patronatem objął Starosta Legionowski.

D

bałość o zrównoważony rozwój
uczniów, w tym ich zdrowe odżywianie to jeden z priorytetów
szkoły. Wspólne gotowanie jest sposobem na budowanie mostów międzypokoleniowych i wzmocnienie relacji
w rodzinie. Powyższe założenia leżą
u podstaw projektu, który legionowska „siódemka” uruchomiła w marcu
br. Warsztaty kulinarne skierowane są

do uczniów szkoły i ich rodziców. W ich
trakcie uczestnicy dowiadują się, jak
zdrowo odżywiać się i jak zdrowo gotować. Poznają pułapki źle zbilansowanej
diety, konsekwencje stosowania produktów wysoko przetworzonych oraz
odkrywają przepisy na tradycyjne polskie potrawy w nowych odsłonach. Prowadzący zajęcia, dzieląc się swoją wiedzą i doświadczeniem, uczą jak dbać

Otyłość i inne zaburzenia odżywiania oraz alergie pokarmowe dotykają coraz więcej
osób. Uczestnicy warsztatów kulinarnych już wiedzą, jak zdrowo odżywiać się
i czerpać radość z przygotowywania posiłków

o układ trawienny, dostosować dietę do
indywidualnych potrzeb i przygotowywać pełnowartościowe posiłki. Jedzenie
jest nie tylko zaspokajaniem potrzeby

filozoficznej. To przede wszystkim budowanie organizmu, aby mógł jak najlepiej funkcjonować. Poza tym sztuka kulinarna i savoir – vivre jej towarzyszący

to ważne elementy dziedzictwa kulturowego. Także o tym dowiadują się
uczestnicy warsztatów.
KB
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Dwie uczennice zostały częściowo
zwolnione z egzaminu (Natalia Pyźlak
z języka polskiego oraz Laura Pierzchanowska z języka angielskiego)
w związku z tym, że są laureatkami
wojewódzkiego konkursu kuratoryjnego, zorganizowanego przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

Przed egzaminem większość uczniów Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi w Legionowie przyznała, że najbardziej obawia
się części humanistycznej. Za to język angielski to dla nich przysłowiowa „bułka z masłem”

Gimnazjaliści już po egzaminie
Trzecioklasiści z gimnazjów w całej Polsce, w dniach 19-21 kwietnia br., zdawali
egzamin gimnazjalny. W Powiatowym Zespole Szkół Ogólnokształcących w Legionowie,
w Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi przystąpiło do niego 92 uczniów.
Egzaminy oceniam jako dość łatwe, a na pewno ciekawe. Nie
było pytań podchwytliwych ani zbyt szczegółowych. Nie pojawiły się zagadnienia, które typowałam. Najwięcej stresu przysporzył mi test z historii, gdyż nie jest ona moją mocną stroną.

Filip Leszczyński

Myślę, że poszło mi dobrze. Niektóre pytania i zadania sprawiły mi trudność, ale jestem dobrej myśli. Przygotowywałem
się od dłuższego czasu, ostatni tydzień naprawdę intensywnie. Najmniej obawiałem się egzaminu z języka angielskiego.

KALINA BABECKA

Szkoła na kliknięcie
W tym roku już po raz piąty Powiat Legionowski wspólnie
z Miastem Stołecznym Warszawa i niektórymi powiatami
okołowarszawskimi korzysta z tego samego systemu
elektronicznej obsługi, bazy oraz rekrutacji uczniów do klas
pierwszych szkół ponadgimnazjalnych.

Bartłomiej Polak

Jestem zadowolony. Poszło mi lepiej niż na egzaminie próbnym. Dużo się uczyłem. Wydaje mi się, że część humanistyczną opracowałem najlepiej, bo tutaj miałem największe braki.
Najpewniej czuję się w związku z testem z języka angielskiego.

Wybór odpowiedniego przedszkola bywa tak samo trudny jak wybór
szkoły, czy studiów. Rodzicom z pomocą w podjęciu właściwej
decyzji przyszły I Targi Przedszkoli Powiatu Legionowskiego, które
zorganizowano 22 kwietnia br., w Spektrum Sportu w Legionowie.

Okres przedszkolny to czas zabawy i wstęp do nauki. Przedszkola
z naszego terenu zapewniają odpowiednią równowagę między jednym
i drugim oraz gwarantują troskliwą opiekę

N

Egzaminy gimnazjalne są przeżyciem nie tylko dla uczniów, ich rodziców. Dla nauczycieli i dyrektora
szkoły również. Przeżywam każdy
ich egzaminacyjny dzień, podtrzymuję ich na duchu, dodaję otuchy
rozmawiając z nimi, pisząc komentarze na Facebooku, trzymając za
nich kciuki.
Tak chciałabym, żeby moje orły napisały te egzaminy najlepiej jak potrafią i żebyśmy razem w czerwcu
mogli cieszyć się ich wynikami.
To długi czas oczekiwań, ale mam
cichą nadzieję, że wszyscy sprostaliśmy temu egzaminacyjnemu
wyzwaniu i, że razem będziemy
świętować sukces naszych trzecioklasistów.

Natalia Drzewiecka

Najlepszy start dla malucha

a targach swoją ofertę zaprezentowało osiem przedszkoli niepublicznych z terenu powiatu legionowskiego. Wszystkie
mają kandydatom wiele do zaoferowania i w zależności od indywidualnych preferencji rodziców są

Dyrektor PZSO
w Legionowie

w stanie zapewnić edukację przedszkolną i opiekę na najwyższym poziomie. Atrakcyjne i bezpieczne wnętrza, wykwalifikowana kadra oraz
ciekawy program zajęć to największe atuty prezentowanych placówek.
Przedszkola profilowane to dziś już

niemal standard. Te obecne na giełdzie, w zależności od przejawianych
przez dziecko talentów i zainteresowań, mogą zapewnić edukację artystyczną, muzyczną, sportową lub językową oraz mnóstwo zajęć i zabaw
pozytywnie wpływających na rozwój
malucha.
Giełda była niepowtarzalną okazją do porównania ofert poszczególnych przedszkoli oraz spotkania
z ich pracownikami, którzy odpowiadali na wszystkie pytania, wyjaśniali wątpliwości, prezentowali możliwości i osiągnięcia swoich placówek.
Podczas, kiedy rodzice dokonywali
rozeznania, dzieci bawiły się w specjalnie przygotowanym dla nich kąciku pod czujnym okiem animatora.
Dla uczestników, tych dużych i małych, przygotowano także dodatkowe atrakcje w postaci występów artystycznych, zawodów sportowych,
gier rakietowych oraz wykładu fizjoterapeutki Renaty Wiśniewskiej
z zakresu prawidłowej postawy ciała i zapobiegania powstawaniu jej
wad u najmłodszych.
KB
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gzamin podzielony był na trzy
części. Pierwszego dnia uczniowie zmierzyli się z częścią humanistyczną składającą się z testu z historii i wiedzy o społeczeństwie oraz
egzaminu z języka polskiego.
Drugiego dnia przyszedł czas na weryfikację wiedzy z przedmiotów przyrodniczych (biologia, chemia, geografia i fizyka) oraz matematyki. Na końcu
zmagań trzeba było pokonać barierę językową wykazując się znajomością, na
poziomie podstawowym lub rozszerzonym, jednego z nowożytnych języków
obcych. Zdecydowana większość osób
wybrała język angielski i test z niego
uznała za najłatwiejszy w całej sesji egzaminacyjnej.

Każdy uczeń kończący gimnazjum
musi przystąpić do egzaminu gimnazjalnego, lecz jego rezultat nie ma
wpływu na promocję. Egzaminu nie
można nie zdać, ale jego wynik ma
istotne znaczenie przy rekrutacji do
szkoły ponadgimnazjalnej. Im lepszy
wynik procentowy z egzaminu gimnazjalnego, tym więcej punktów, na
które ten wynik jest przeliczany i tym
większa szansa na przyjęcie do wybranej szkoły.
Prace gimnazjalistów zostaną sprawdzone przez egzaminatorów, a wyniki przysłane do szkoły przez okręgową
komisję egzaminacyjną. Ogólnopolskie
wyniki egzaminu gimnazjalnego zostaną ogłoszone 16 czerwca br. Zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego uczniowie otrzymają w dniu
zakończenia roku szkolnego wraz ze
świadectwem szkolnym, czyli 23 czerwca br.

Brygida Wagner
-Konstantynowicz

W ubiegłym roku z elektronicznej rekrutacji skorzystało prawie
100% kandydatów z terenu powiatu legionowskiego.
W tym roku spodziewana jest podobna frekwencja

O

d 29 kwietnia br. kandydaci
do szkół ponadgimnazjalnych
mogą zapoznać się z ofertą
szkół w elektronicznym systemie rekrutacji pod adresem www.warszawa.edu.com.pl. Konto w systemie będzie można założyć od 8 maja br., od
godz. 10. Wypełniony i wydrukowany
w systemie wniosek kandydat składa
w szkole pierwszego wyboru. Szczegółowy harmonogram działań gimnazjalisty – kandydata do szkoły ponadgimnazjalnej znajduje się na stronie
internetowej Powiatu Legionowskiego www.powiat-legionowski.pl
w zakładce Edukacja.

Rekrutacja elektroniczna to wygodny i, co ważne, bezpieczny sposób
aplikacji do wybranej szkoły. Dzięki niej kandydaci bez wychodzenia
z domu mogą na bieżąco śledzić sytuację dotyczącą naboru i mieć dostęp do aktualnych informacji związanych z procesem rekrutacyjnym.
Przy pomocy serwisu internetowego
można wypełnić wniosek o przyjęcie
do szkoły, poznać zasady punktacji
oraz monitorować zainteresowanie
innych kandydatów poszczególnymi oddziałami w wybranej placówce.
KALINA BABECKA

kultura

Informator Powiatu Legionowskiego

Kurier

7

Zaśpiewali, zaczarowali

Za nami VIII Harcerski Festiwal Piosenki „Wiosenne Czarowanie”. Pod hasłem „Z Aniołami”,
wspólnie ze społecznością harcerską, bawili się mieszkańcy naszego powiatu.

phm. Urszula Czapska
Komendant Festiwalu

Harcerski Festiwal Piosenki „Wiosenne Czarowanie” to wydarzenie poruszające Legionowo. Co roku harcerze i harcerki, chóry szkolne, przedszkola i młodzieżowe zespoły z całej Polski spotykają się, by wspólnie śpiewać,
grać i chłonąć harcerską atmosferę.
Organizując imprezę po raz 8. chciałam, by w każdej osobie, po wspólnym
czarowaniu piosenką, pozostał pozytywny ślad, miłe wrażenia oraz motywacja do działania. Festiwal to propozycja dla każdego i okazja do wspólnej zabawy, integracji oraz wspomnienia młodzieńczych lat.

Rozmowa z…
Szymonem Morawskim,

zastępowym 13. Dywizji Wielopoziomowej Drużyny
Harcerskiej „Szare Szeregi” im. Jana Bytnara
„Rudego” w Darłowie

„Wiosenne Czarowanie” na stałe wpisało się w krajobraz powiatu legionowskiego. W tym roku laureaci konkursu otrzymali
gitary akustyczne, ufundowane przez Powiat Legionowski, które wręczył wicestarosta Jerzy Zaborowski

W

dniach 21-23 kwietnia br. Legionowo było harcerską stolicą Polski. Festiwal tradycyjnie zgromadził setki harcerzy z całego
kraju. Na scenie zaprezentowało się
w sumie 36 formacji i solistów rywalizujących w trzech kategoriach konkursowych. Wysoki poziom występów
i zróżnicowany repertuar świadczą
o tym, że piosenki harcerskie i turystyczne oraz poezja śpiewana mają się
bardzo dobrze. Konkursowe zmagania

zakończył koncert zespołu B.O.R.Y.
oraz świeczkowisko.
Ostatni dzień festiwalu zainaugurowano Mszą świętą polową celebrowaną,
w Zespole Szkół nr 1, przez bp. Marka
Solarczyka, po której uczestnicy przemaszerowali na rondo przy ratuszu
miejskim. Tam, harcerze wspólnie
z mieszkańcami Legionowa odtańczyli Wielki Taniec Belgijski. Punktem kulminacyjnym Festiwalu był koncert zespołu Dom o Zielonych Progach oraz

ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród laureatom. Zawiązanie
kręgu i przekazanie iskierki przyjaźni zakończyły tegoroczne „Wiosenne
Czarowanie”.
„Wiosenne Czarowanie” to okazja do
spotkania wypełnionego muzyką, radością i dobrą zabawą oraz do integracji środowiska harcerskiego. Dla uczestników
spotkania to niezapomniane przeżycie
owocujące nawiązaniem nowych przyjaźni, dające poczucie wspólnoty i misji.

Na Festiwal „Wiosenne Czarowanie” przyjechałeś z…
Z daleka, bo aż z Darłowa w województwie zachodniopomorskim. Jestem
tu wraz z moimi przyjaciółmi harcerzami, którzy biorą udział w konkursie
piosenki. Trzymam kciuki i gorąco ich dopinguję.
Harcerstwo dla Ciebie to…
Przygoda życia i sposób na życie.
Festiwal jest…
Niesamowitym i ekscytującym wydarzeniem oraz szansą na spotkanie
innych osób, które cenią sobie podobne wartości i styl życia. To wspólna
zabawa i muzykowanie, na które czekam cały rok.
W pamięci na długo pozostanie…
Wizyta na cmentarzu powązkowskim, gdzie spoczywa nasz patron Jan Bytnar
pseudonim „Rudy” – harcerz i członek Szarych Szeregów. Modlitwa przy
jego grobie była dla mnie wielkim przeżyciem.
Współorganizatorem Festiwalu i fundatorem części nagród dla laureatów konkursu piosenki był Powiat Legionowski,
reprezentowany na imprezie przez wicestarostę Jerzego Zaborowskiego. Impreza otrzymała także dofinansowanie

z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w ramach projektu
„Powiat Legionowski – Stolica Kultury
Mazowsza 2017”.
KALINA BABECKA

Spotkanie z bajczytankami

Do świata wierszy dla dzieci najmłodszych mieszkańców naszego powiatu zaprosiła poetka Hanna Niewiadomska.
Spotkanie zorganizowała Powiatowa Instytucja Kultury w Legionowie.

Fot. PIK w Legionowie

w szkołach, przedszkolach, bibliotekach
i domach kultury spotykać się z najmłodszymi i zachęcać ich do czytania.
Dotąd napisała ponad 200 wierszy
i piosenek dla dzieci, ale nie zamierza
na tym poprzestać. Inspirację czerpie
z wydarzeń życia codziennego. Z entuzjazmem opowiedziała uczestnikom spotkania o swojej pracy, przeczytała swoje
ulubione wiersze i wzruszona wysłuchała, jak recytują i czytają jej wiersze dzieci.
Chętni mogli na miejscu nabyć egzemplarz książki „Bajczytanki Pani Hanki”
i otrzymać autograf poetki.
Hanna Niewiadomska przyznaje, że kontakt z dziećmi, ich żywiołowa reakcja,
śmiech i radość są dla niej najlepszą nagrodą i dają jej ogromną siłę napędową,
aby kontynuować to, co robi

„B

ajczytanki Pani Hanki” to zbiór
wierszy dla dzieci, którego
czwarta część niedawno ukazała się na rynku. Z tej okazji autorka
książki spotkała się ze swoimi czytelnikami i ich rodzicami w legionowskim
Tree Color – Centrum Kreatywnym.
Hanna Niewiadomska poetką, jak sama
mówi, została przez przypadek, ale dzięki temu odnalazła swoją drogę w życiu.
Na co dzień mieszka w Legionowie, ale
większość czasu spędza w podróży. Dociera do najdalszych zakątków kraju, aby

KB

Hanna Niewiadomska
poetka

Moja przygoda z pisaniem wierszy zaczęła się 15 lat temu od napisania wierszyka dla najmłodszego, wówczas pięcioletniego synka. Potem napisałam
kolejne dla dwóch starszych i nie mogę przestać pisać do dnia dzisiejszego. Co prawda piszę teraz mniej niż wtedy, ponieważ prawie cały mój czas
wypełniają spotkania z dziećmi, czytanie im wierszy, namawiane do sięgania po książkę oraz podejmowania samodzielnych prób twórczości. Kontakt z dziećmi, ich żywiołowa reakcja, śmiech i radość są dla mnie najlepszą nagrodą i dają mi ogromną siłę napędową, aby kontynuować to co robię.

POWIAT LEGIONOWSKI – KULTURALNIE
I NA SPORTOWO
6.05 – Spotkanie autorskie
z Włodzimierzem Bławdziewiczem
i Michałem Laszukiem w Nieporęcie,
GOK przy ul. Dworcowej 9a
7.05 – Spektakl dla dzieci pt.:
„Brzydkie kaczątko” w Legionowie,
sala widowiskowa w ratuszu
7.05 – Bieg Wojciechowy w Serocku
8.05 – Występ Marka Majewskiego
w Jabłonnie, GCKiS przy
ul. Modlińskiej 102
12.05 – Spotkanie autorskie
z Anną Seniuk i Magdaleną Małecką
w Wieliszewie, sala widowiskowa
12.05 – Paraolimpiada w Legionowie,
Arena Legionowo
13.05 – Nieporęcki Piknik Rodzinny,
plac przy GOK, ul. Dworcowa 9a
13.05 – Spektakl taneczny pt.: „Don
Kichot i spółka” w Legionowie, sala
widowiskowa w ratuszu
13.05 – Wiosenne wietrzenie szaff…
w Legionowie, ratusz miejski
13.05 – Finał Grand Prix w tenisie
stołowym w Legionowie, Arena
Legionowo

13.05 – Gminne Święto Strażaka
w Wieliszewie
14.05 – Recital Weroniki Chodakowskiej
w Legionowie, Filia MOK Legionowo
przy ul. Targowej 65
14.05 – Bieg po Złote Jabłko
w Chotomowie
14.05 – Run4Fun w Komornicy
17.05 – Koncert jazzowy – Łukasz
Borowicki Quartet w Legionowie,
MOK przy ul. Norwida 10
18.05 – Objazdowe Kino Visa
w Wieliszewie, sala widowiskowa
20.05 – Koncert Haliny Kunickiej
w Legionowie, sala widowiskowa
w ratuszu
21.05 – Wernisaż wystawy gobelinów
i malarstwa Ewy Elsner w Legionowie,
Galeria Sztuki Ratusz
21.05 – Niedzielne Spotkania z Bajką
w Legionowie, sala widowiskowa
w ratuszu
21.05 – Pałacowe spotkania z muzyką
w Jabłonnie, Pałac w Jabłonnie
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Mazowieckie Igrzyska Młodzieży Szkolnej
W decydującą fazę wkraczają zmagania sportowe odbywające się w ramach Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej.
Najlepsi zawodnicy, zanim trafią do finału, przechodzą selekcję w trzech fazach turniejowych.

W

Mazowieckich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej startują tysiące uczniów ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Rozgrywki odbywają się
w dyscyplinach: mini piłka nożna, ręczna, siatkówka, unihokej i koszykówka,
piłka plażowa, piłka halowa, tenis stołowy, gimnastyka, pływanie indywidualne i sztafetowe, czwórbój lekkoatletyczny, dwubój nowoczesny, dwa ognie,
ringo, biegi przełajowe indywidualne
i sztafetowe.
W większości dyscyplin zakończył
się etap eliminacji gminnych. Kolejna
runda odbywa się już na poziomie powiatowym. Mazowieckim Igrzyskom
Młodzieży Szkolnej patronuje starosta
Robert Wróbel. Na poziomie powiatowym i wyższym, rozgrywanym na terenie powiatu legionowskiego, starostwo
funduje puchary i dyplomy; finansuje
również udział sędziów i ratowników
medycznych. Kolejnym etapem są zawody międzypowiatowe. Zawodnicy
z terenu powiatu legionowskiego walczą
w nich z koleżankami i kolegami z powiatów: piaseczyńskiego, wołomińskiego, otwockiego i nowodworskiego. Starostwo funduje naszym reprezentantom
Turniej mini piłki nożnej w Skrzeszewie wygrali
uczniowie Legionowskiej szkoły podstawowej
nr 7 i to oni będą nas reprezentowali na
zawodach międzypowiatowych

Jacek Narewski

nauczyciel wychowania fizycznego,
Szkoła Podstawowa nr 7 w Legionowie
Na etapie miejskim pokonaliśmy 7 reprezentacji szkół z terenu Legionowa.
Głównie trenujemy na lekcjach wychowania fizycznego, ale są też zajęcia
dodatkowe w ramach Szkolnego Klubu Sportowego. Wielu reprezentujących swoje szkoły chłopców gra w klubach piłkarskich. To nam, nauczycielom, bardzo ułatwia przygotowanie tych dzieci do rozgrywek w ramach
Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej. W drużynie SP 7 bazujemy
na umiejętnościach indywidualnych, trochę improwizujemy, żeby uczniowie mieli jak najwięcej frajdy i satysfakcji z powodu występów dla szkoły.

Poland Bike Marathon
8. raz wystartował z Legionowa

Powiat Legionowski po raz kolejny stał się areną kolarskich zmagań
na najwyższym sportowym poziomie. Na początku długiego
weekendu, 30 kwietnia br., w Legionowie odbył się LOTTO Poland
Bike Marathon.

D

o Legionowa zawsze wracamy
z wielką przyjemnością - mówi
organizator LOTTO Poland Bike
Marathon Grzegorz Wajs. - Na miłośników jazdy na rowerach górskich czeka trasa niezwykle malownicza, pełna
uroku, urozmaicona i jak na Mazowsze… dość pagórkowata. Do pokonania techniczne zjazdy i podjazdy oraz
spora liczba wąskich, krętych ścieżek
w Lasach Legionowskich, Nieporęckich i okolicach Choszczówki.
Rywalizacja rozegrała się na trzech
dystansach: MAX - 65 km, MINI - 34

km oraz FAN - 8 km (dla uczniów szkół
podstawowych - otwarte mistrzostwa
Legionowa w kolarstwie górskim).
W pobliżu startu i mety rozłożyło się
spore Miasteczko Poland Bike z licznymi atrakcjami dla widzów. W namiotach można było nabyć zdrowe słodycze, skorzystać z bezpłatnego masażu,
regeneracji i serwisu rowerowego. Jednak i tutaj królowała sportowa rywalizacja, do której przystąpili najmłodsi
w wieku 2-4 i 5-6 lat, startujący w ramach Mini Cross.
LOTTO Poland Bike Marathon
w Legionowie organizowany jest we

Arkadiusz
Michalik

organizator turnieju
w Skrzeszewie
Mistrzostwa Powiatu w mini piłce
nożnej chłopców ze szkół podstawowych zorganizowaliśmy w Szkole Podstawowej w Skrzeszewie.
W turnieju zagrało 6 reprezentujących swoje gminy drużyn. Z Legionowa przyjechały dwa zespoły
– SP 7 i SP 8, poza nimi – SP Wieliszew, SP Nieporęt i SP Serock.
Puchary i dyplomy ufundował Powiat Legionowski, za co serdecznie dziękuję.
transport do miejscowości, gdzie odbywają się rozgrywki międzypowiatowe.
Do Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej przystąpiły w tym roku 44
szkoły – 22 podstawowych, 16 gimnazjalnych i 6 ponadgimnazjalnych.
W sumie do konkurencji przystąpiło
kilkuset uczniów.
MK

Zaproszenie
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w V Biegu Wojciechowym, który odbędzie się 7 maja br.,
na Rynku Miejskim w Serocku. Start w pierwszej konkurencji nastąpi o godz. 12.15.

D

o V Biegu Wojciechowego zapisało się już ponad 200 zawodników, ale jeszcze jest szansa wystartować w jednej z 4 konkurencji
zgłaszając się w dniu zawodów. Organizatorzy zaplanowali start do pierwszego biegu o godz. 12.15. Będzie to
konkurencja nawiązująca do jubileuszu 600-lecia nadania Serockowi

współpracy z Urzędem Miasta Legionowo, Areną Legionowo, Powiatem
Legionowskim, Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego, profesjonalnym sklepem i serwisem ABSOLUTE BIKES oraz marką

praw miejskich. Dlatego bieg odbędzie
się na dystansie 600 m. O godz. 12.30
wystartują rodziny na dystansie 330
m. Będzie to ciekawa konkurencja pod
hasłem „Bieg z książką”. Bieg główny, na dystansie 10 km, rozpocznie

się o godz. 12.45, a zaraz po nim –
o godz. 12.50 - ruszą na 5-kilometrową trasę nordic walkingowcy.
Biuro zawodów będzie się znajdowało w siedzibie OSiR w Serocku,
przy ul. Pułtuskiej 47, oraz w dniu zawodów na Rynku Miejskim, w godz.
9:00 – 12:00.
MK

rowerów SUPERIOR. Więcej informacji, w tym wyniki, można znaleźć na
stronach www.polandbike.pl i www.
facebook.com/Poland.Bike.Marathon
MK

Michał
Kobrzyński
członek zarządu
powiatu

To już ósma impreza organizowana w tym cyklu, której
gospodarzem było Legionowo. Wcześniej LOTTO Poland
Bike Marathon gościł również
w gminach Wieliszew i Nieporęt. Organizatorów tej imprezy przekonują walory powiatu
legionowskiego, m.in. cenione
przez kolarzy górskich bogactwo krajobrazu.

