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Powiatowi zwycięzcy nagrodzeni
Po raz dziewiąty
uroczyście
podsumowano
całoroczne zmagania
sportowe uczniów
prowadzone
w ramach
Mazowieckich Igrzysk
Młodzieży Szkolnej.
Uhonorowanie
młodych sportowców
odbyło się
27 listopada 2015
roku podczas sesji
rady powiatu.
Ciąg dalszy na str. 2
Gimnastycy ze szkoły podstawowej nr 2 w Legionowie z trenerem Wojciechem Augustynowiczem (z lewej) oraz starostą legionowskim Robertem Wróblem
(obok trenera) i członkiem zarządu powiatu Michałem Kobrzyńskim

Boisko już na wiosnę
Powiat rozstrzygnął przetarg na budowę boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Legionowie. Szkoła po kilkudziesięciu latach doczeka się
w końcu bezpiecznego i dobrej jakości miejsca do uprawiania sportu na świeżym powietrzu. Prace ruszą na wiosnę, jak tylko pogoda na to pozwoli.

S

połeczność szkolna czekała na tę
inwestycję od dziesięcioleci. Nie
dziwią więc entuzjastyczne reakcje uczniów na wieść, że niebawem
ta sytuacja się zmieni. - Jestem bardzo
zadowolona, że powstanie profesjonalne boisko na terenie naszej szkoły. Nie
da się ukryć, że dotkliwie odczuwaliśmy jego brak. Liczę, że po oddaniu go
do użytku lekcje W-F-u zyskają na różnorodności i atrakcyjności, a uczniowie
w ciągu dnia będą mieli okazję przysłowiowo „złapać oddech”. Mamy piękną
halę sportową, a teraz będziemy mieli
nowe boisko. Bardzo się cieszę. – mówi
Natalia Mazurkiewicz, uczennica Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Legionowie – dla mnie, jako chłopaka i miłośnika sportu oraz dla moich kolegów,
to fantastyczna wiadomość. Czekamy
niecierpliwie na sfinalizowanie przedsięwzięcia, bo właśnie wielofunkcyjne
boisko pod gołym niebem na terenie
szkoły było często tematem naszych
rozmów. Mam nadzieję, że będziemy
mogli z niego korzystać także poza czasem lekcyjnym. Czekamy niecierpliwie
– wtóruje jej kolega Bartosz Kamiński.

Uczniowie, nauczyciele, rodzice nie
byli, jak się okazuje, osamotnieni w swoim przekonaniu, że w miejsce żużlowego klepiska powinno powstać bardziej
przyjazne dla sportowców miejsce. Ich
zdanie podziela również starosta legionowski Robert Wróbel. - Jesteśmy z panem prezydentem zgodni co do tego,
że to boisko jest niezbędne. W budynku uczy się w sumie 725 uczniów liceum
i gimnazjum dwujęzycznego. Poza tym
w ponad pięćdziesięciotysięcznym mieście, jakim jest Legionowo, takich obiektów powinno być jak najwięcej. – mówił
starosta Wróbel we wrześniu br., kiedy
z prezydentem Legionowa Romanem
Smogorzewskim podpisywali porozumienie o wspólnej realizacji inwestycji.

Na mocy tej umowy, którą zatwierdziły również obydwie rady, budowa zostanie po połowie sfinansowana z miejskiej
i powiatowej kasy.

zobowiązała się wykonać zamówienie
za 641.240,90 zł w ciągu 11 tygodni. Na
wykonanie prac firma udzieli 60-miesięcznej gwarancji.Teraz powiedzonko

„byle do wiosny!” nabiera dla licealistów i gimnazjalistów z tej szkoły całkiem nowego, pozytywnego znaczenia.
JOANNA KAJDANOWICZ

Dziś już wiadomo, ile dokładnie będzie kosztować to przedsięwzięcie, kto
boisko zbuduje i w jakim czasie. Starostwo rozstrzygnęło właśnie przetarg na roboty budowlane. Spośród 8
ofert, jakie wpłynęły na w odpowiedzi na ogłoszenie, najkorzystniejszą
złożyła firma Roboty Ziemne-Budowlane Janusz Mróz z Legionowa, która

Natalia Martyniak

uczennica LO im. Marii Konopnickiej w Legionowie w latach 2000-2004
Często przechodzę obok liceum i z radością stwierdzam, że jest
coraz piękniej i nowocześniej. Budowa boiska jest inwestycją, która
dodatkowo wpłynie na atrakcyjność placówki wśród przyszłych
uczniów, a obecnym poprawi warunki do uprawiania sportów. Jestem
jak najbardziej na TAK!

Życzenia świąteczne dla Mieszkańców str. 6, 7, 12
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nagrodzeni
Ciąg dalszy ze str. 1

P

o roku wyczerpującej i emocjonującej rywalizacji przyszedł czas
na odbiór zasłużonych gratulacji oraz wręczenie finalistom nagród
i pamiątkowych dyplomów. W siedzibie legionowskiego starostwa zgromadzili się dyrektorzy zwycięskich
placówek, trenerzy oraz liczna reprezentacja uczniów, którzy w zawodach
osiągnęli najlepsze wyniki. Nagrody
wręczyli starosta Robert Wróbel oraz
członek zarządu powiatu Michał Kobrzyński.
Organizowane corocznie Mazowieckie Igrzyska Młodzieży Szkolnej są cyklem kilkudziesięciu imprez skierowanych do uczniów szkół podstawowych,
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
z terenu Powiatu Legionowskiego. Bierze w nich udział około 5000 osób, co
czyni je najbardziej powszechną formą
współzawodnictwa sportowego na naszym obszarze. Powiat, jako współorganizator igrzysk, jest fundatorem nagród
rzeczowych, dyplomów i statuetek, zapewnia obecność kadry sędziowskiej
oraz opieki medycznej. Ponadto odpowiada za transport zawodników na rozgrywki międzypowiatowe.

W klasyfikacji Szkolnego Związku
Sportowego za rok szkolny 2014/2015
Powiat Legionowski uplasował się na
19 miejscu spośród 42 powiatów biorących udział we współzawodnictwie.
Serdecznie gratulujemy wszystkim zawodnikom oraz ich trenerom, jednocześnie życząc dalszych sukcesów na polu
sportowej rywalizacji.
KALINA BABECKA

Wyróżnienia i nagrody
Dla trenerów:
Bogusława Kukla, Wanda Jastrzębska, Katarzyna Słomińska, Bogumiła
Piłatowicz, Barbara Klik, Katarzyna Tulin, Urszula Włostowska, Mariola
Majcher, Anna Borkowska, Wojciech Augustynowicz, Ryszard Pilecki,
Daniel Kreps, Roman Madej, Jan Dytrych, Jakub Szczerba, Robert Sitek,
Krzysztof Kuna, Dariusz Świstek, Przemysław Źródło, Piotr Cesarczyk,
Wojciech Lalek, Włodzimierz Matejewski, Krzysztof Roszak, Tadeusz
Szczygielski.
Nagrody specjalne:
Za zajęcie I miejsca w zawodach wojewódzkich w gimnastyce sportowej
dla chłopców ze Szkoły Podstawowej Nr 2 w Legionowie – zawodnicy:
Michał Petrykowski, Mateusz Bogusławski, Bartosz Miętek, Igor Świrski,
Piotr Gemza, Wojciech Pawłowski, Wojciech Kiełczewski, Stanisław
Pawłowski (trener Wojciech Augustynowicz).
Mistrz Mazowsza, za zajęcie III miejsca w piłce siatkowej dla dziewcząt
z Gimnazjum nr 4 w Legionowie – zawodniczki: Julia Ciejka, Wiktoria
Grzegorzewska, Paulina Kosewska, Zofia Parzydło, Emilia Sikora,
Aleksandra Rojecka, Sandra Szczepańska, Klaudia Margalska, Milena
Montowska, Katarzyna Niderla, Michalina Sochaczewska, Weronika
Trzeciak, Julia Wałek, Natalia Mazurkiewicz (trener Krzysztof Kuna).
Dla reprezentacji Powiatu w Szkolnej Lidze Siatkówki Szkół Średnich
(awans do I ligi) – zawodniczki: Dominika Knap, Dominika Bańska,
Natalia Urban, Maryla Karczmarczyk, Sylwia Postek, Magdalena Postek,
Patrycja Bartkowska, Weronika Denkiewicz, Weronika Szraga, Karolina
Szabelewska, Aleksandra Hołuj, Karolina Banaszek, Weronika Pawłowska,
Adrianna Słomińska, Karolina Smoczyńska (trener Dariusz Pieśniak).
Pozostałe nagrody specjalne:
Maksymilian Kadłubowski – za zajęcie IV miejsca w Wojewódzkich
Indywidualnych Biegach Przełajowych (były uczeń SP w Chotomowie);
Barbara Banaszkiewicz – za zajęcie II miejsca w Wojewódzkich zawodach
w gimnastyce sportowej dziewcząt (SP. nr 2 w Legionowie).
Dyplomy tej dwójce uczniów oprócz Starosty wręczył pan Ryszard
Pilecki – Przewodniczący Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego
w Legionowie.

Zawodniczki piłki siatkowej z gimnazjum nr 4 w Legionowie z trenerem Krzysztofem Kuną

Klasyfikacja MIMS w sezonie 2014/2015:
Szkoły Podstawowe:
I miejsce – Szkoła Podstawowa im. Wandy Chotomskiej w Józefowie;
II miejsce – Szkoła Podstawowa nr 7 im. VII obwodu „Obroża” AK w Legionowie;
III miejsce – Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Serocku.
Szkoły Gimnazjalne:
I miejsce – Gimnazjum nr 4 im. Aleksandra Kamińskiego w Zespole Szkół w Legionowie. Gimnazjum
uplasowało się na 20 miejscu w Województwie Mazowieckim na 320 sklasyfikowanych placówek;
II miejsce – Gimnazjum im. Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Stanisławowie Pierwszym;
III miejsce – Gimnazjum nr 2 w w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 im. Króla Jana III Sobieskiego
w Legionowie.
Szkoły ponadgimnazjalne:
I miejsce – Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Legionowie;
II miejsce – Zespół Szkół w Wieliszewie Liceum Ogólnokształcące w Komornicy;
III miejsce – Liceum Ogólnokształcące nr 2 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Króla Jana III
Sobieskiego w Legionowie.
Szkoły otrzymały pamiątkowe statuetki, dyplomy oraz nagrody pieniężne o wartości odpowiednio za zajęcie
I, II i III miejsca – 2000, 1500 i 1000 złotych.

Siatkarki reprezentujące gminę Nieporęt i nieporęckie gimnazjum w Szkolnej Lidze Siatkówki Szkół Średnich, które
jako jedyna drużyna z powiatu uczestniczą w rozgrywkach I Ligi SLS wraz z trenerem Dariuszem Pieśniakiem
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Mikołajkowe otwarcie
Wspólna inwestycja powiatu i miasta Legionowo, obejmująca budowę ul. Nowo-Barskiej wraz ulicznym oświetleniem,
została 6 grudnia uroczyście oddana mieszkańcom do użytkowania.

Ł

ącznik wybudowany przez powiat i oświetlony przez miasto
znacząco zmienił układ komunikacyjny w okolicy tunelu pod torami kolejowymi. Warto podkreślić,
że to zdecydowanie zmiana na lepsze, bo zwiększa płynność ruchu na
głównych arteriach komunikacyjnych miasta i poprawia bezpieczeństwo. Jednym z elementów inwestycji
była również budowa skrzyżowania
o ruchu okrężnym na przecięciu ulic
Barskiej i Jagiellońskiej i usunięcie lewoskrętów ze skrzyżowania ulic Krakowskiej i Piastowskiej.
– Codziennie jeżdżę tunelem pod torami. Wcześniej musiałem jechać Parkową do Krakowskiej albo do ronda
na Przystanku, żeby wjechać do tunelu. I codziennie stałem w kolejce. Teraz
dojeżdżam sobie nową ulicą i skręcam
w prawo. Nie dość, że nie czekam, to
nie muszę skręcać w lewo, więc łatwiej
włączyć się do ruchu – skomentował jeden z mieszkańców, którzy wzięli udział
w uroczystym otwarciu drogi.
Uroczystość otwarcia drogi zbiegła się
w czasie z popularnymi Mikołajkami,
więc mieszkańcy, którzy wzięli w niej
udział świętowali niejako podwójnie.
Organizatorzy spotkania nie zapomnieli o mikołajkowych akcentach, więc pomimo, iż to grudzień, atmosfera panowała ciepła. Obok tradycyjnego przecięcia
wstęgi, którego dokonali reprezentujący inwestorów starosta Robert Wróbel

i prezydent Roman Smogorzewski, pomocnicy Świętego Mikołaja rozdali gościom pierniczki i mikołajowe czapki,
a Powiatowe Centrum Integracji Społecznej serwowało pierogi z kapustą
i czerwony barszczyk. Na uroczystość
przybyli również poseł Jan Grabiec, członek zarządu powiatu Michał Kobrzyński
i radny miejski Tadeusz Szulc.
Przypomnijmy, że budowa ul. Nowo-
Barskiej to unikalne w skali powiatu przedsięwzięcie, ponieważ została
zbudowana od zera. Prace rozpoczęły
się na początku września 2015 r. geodezyjnym wytyczeniem drogi przez
las, następnie przetarciem jej przebiegu poprzez wycinkę drzew i usunięcie
humusu. Kolejnym krokiem były roboty
drogowe, w wyniku których wykonawca w ciągu niecałych 3 miesięcywybudował jezdnię o szerokości 7 metrów. Po
jednej stronie powstał wzdłuż niej ciąg
pieszo-rowerowy o szerokości od 2 do 4
m. Poza tym na styku Nowo-Barskiej i Jagiellońskiej stworzono znacznie podnoszące bezpieczeństwo ruchu rondo. Ma
ono średnicę wewnętrzną 26 m i jezdnię o szerokości 5,5 m. Wokół niego zbudowane zostały chodniki i ciągi pieszo-
rowerowe o szerokości 2 do 4 m.
Cała inwestycja kosztowała ponad
milion złotych i została sfinansowana wspólnie przez powiat legionowski
i miasto Legionowo.
JOANNA KAJDANOWICZ

Otwarcie nowej drogi miało mikołajkowe akcenty. Pomocnicy Świętego Mikołaja obdarowywali mieszkańców pierniczkami
i mikołajowymi czapkami

Nasielska dzięki współpracy
Efektem współpracy powiatu z gminą Serock jest nowe oblicze ul. Nasielskiej w Borowej Górze.
Gmina przekazała 200 tysięcy zł dofinansowania na wartą blisko 800 tys. zł przebudowę drogi.
Zbudowała na niej również nowoczesne oświetlenia za blisko 125 tysięcy.

O

dbiór techniczny ul. Nasielskiej
w Borowej Górze, wyremontowanej przez Powiat Legionowski
nastąpił 21 października. Po miesiącu
przyszedł czas na uroczystość otwarcia, podczas której wszystkim zaangażowanym w projekt podziękowali starosta Robert Wróbel i burmistrz Sylwester
Sokolnicki. W spotkaniu wzięli udział
przedstawiciele samorządów oraz kilkudziesięciu mieszkańców Borowej Góry.
– Dziękuję burmistrzowi Sylwestrowi Sokolnickiemu za okazaną pomoc
oraz radnym Powiatu Legionowskiego
za przychylenie się do wniosku o realizację tej inwestycji. Dzięki państwa zaangażowaniu możemy dzisiaj wspólnie z mieszkańcami cieszyć się jeżdżąc
nową, profesjonalnie wyremontowaną
ulicą Nasielską. - powiedział podczas
uroczystości starosta. Na spotkaniu powiat reprezentowali: członkini zarządu
powiatu Anna Gajewska, wicestarosta

Jerzy Zaborowski i radny Stanisław
Kraszewski. Starosta Robert Wróbel za
udzielone wsparcie wyraził wdzięczność również przedstawicielom Miasta
i Gminy Serock: burmistrzowi Sylwestrowi Sokolnickiemu, przewodniczącemu rady Arturowi Borkowskiemu,
zastępcy burmistrza Józefowi Zającowi
oraz sołtys Borowej Góry Stanisławie
Wroniak. W rewanżu sołectwo przekazało staroście i burmistrzowi dyplomy
z podziękowaniem za remont ul. Nasielskiej.
Zgodnie z intencją mieszkańców Borowej Góry podczas uroczystości otwarcia zrealizowana inwestycja została poświęcona przez proboszcza parafii św.
Antoniego w Woli Kiełpińskiej ks. Andrzeja Marchlewskiego.

Stanisława Wroniak
sołtys Borowej Góry

Burmistrz Sylwester Sokolnicki (z lewej) i starosta Robert Wróbel otrzymali z rąk sołtys Stanisławy Wroniak podziękowania
od lokalnej społeczności za zrealizowanie inwestycji.

Ulica Nasielska w Borowej Górze przez kilka lat miała zniszczoną
nawierzchnię. Dodatkowo realizowane inwestycje, przebiegające w ulicy
uniemożliwiły jej remont. W tym roku po zakończonej inwestycjikanalizacji doczekaliśmy się nowej nawierzchni. Wszyscy mieszkańcy
są bardzo zadowoleni z nowo wyremontowanej drogi. Dziękujemy bardzo
zarówno władzom powiatu legionowskiego jak i naszej gminy Serock.

MK
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Z dziejów garnizonu w Zegrzu
Garnizon w Zegrzu powstał ponad sto lat temu. Od 2012 r. jest jedynym garnizonem na terenie powiatu legionowskiego.
Skupia jednostki wojskowe z Zegrza, Zegrza Południowego, Białobrzegów, Olszewnicy Starej, a wkrótce także z Legionowa.

H

września 1919 r. miało miejsce wydarzenie, które zaważyło na historii garnizonu aż do dzisiaj. Utworzono wówczas
pierwszą jednostkę szkolną łączności
w Zegrzu – Obóz Wyszkolenia Oficerów Wojsk Łączności. Od tego momentu garnizon stał się „Mekką łącznościowców”. Do 1939 r. istniało w Zegrzu kilka
ośrodków o różnych nazwach, w których szkolenie ukończyli między innymi przyszły znany kompozytor Witold
Lutosławski oraz aktorzy Witold Zacharewicz i Kazimierz Rudzki. W skład garnizonu wchodziły w tym czasie także: 1.
Pułk Łączności (potem 1. Batalion Telegraficzny) w Zegrzu Południowym oraz
2. Batalion Radiotelegraficzny w Białobrzegach.

istorię garnizonu przybliżyły miłośnikom historii dwie tegoroczne
prelekcje w Filii „Piaski” Muzeum
Historycznego w Legionowie.

Car otwiera twierdzę

Zegrze stało się bazą wojskową pod
koniec XIX w. Władze carskie zdecydowały wówczas o budowie twierdzy.
W 1890 r. wykupiono teren od Jadwigi Radziwiłł z d. Krasińskiej i w ciągu
kilku lat zbudowano koszary w Zegrzu
i Zagrobach (Zegrzu Południowym),
dwa forty i trzy prochownie w Zegrzu
oraz dwa stałe mosty na Narwi. Momentem kulminacyjnym w okresie budowy
twierdzy był przyjazd cara Mikołaja II
21 sierpnia 1897 r. W pierwszych latach
XX w. zbudowano i włączono do Twierdzy Zegrze fort w Dębem oraz fort i koszary w Beniaminowie (Białobrzegach).
Kilka lat później nastąpiła zmiana planów obrony zachodnich rubieży Rosji,
skutkiem czego rozpoczęto likwidację i niszczenie niektórych fortyfikacji na linii Bugu, Narwi i Wisły. W 1910
r. twierdza w Zegrzu została zlikwidowana i tylko przypadek sprawił, że nie
wyburzono jej fortów (częściowo wysadzono fort w Beniaminowie). Tuż przed
wybuchem I wojny światowej zaniechano likwidacji fortyfikacji w Królestwie
Polskim i przygotowywano je do obrony.

Legiony Polskie w Zegrzu
Południowym

Wojska niemieckie weszły do garnizonu w sierpniu 1915 r. Walki toczyły
się o fort w Dębem, natomiast Zegrze
i Białobrzegi zajęto praktycznie bez
walki. Przez kolejne trzy lata koszary były ośrodkiem szkolenia uzupełnień dla frontu wschodniego, a potem

Obsługa radiostacji RKD, Zegrze lata 20.

obozem kwarantannowym dla żołnierzy
wracających z niewoli. Ostatniego dnia
grudnia 1916 r. do koszar w Zegrzu Południowym trafiła II Brygada Legionów
Polskich pod dowództwem płk. Józefa
Hallera. W 4. Pułku Piechoty tej Brygady służył jak podoficer późniejszy znany
poeta Władysław Broniewski. W maju
1917 r. II Brygadę wymienił 5. Pułk Piechoty z III Brygady. Pułkiem dowodził
wówczas ppłk Michał Żymierski, późniejszy komunistyczny marszałek. 14
sierpnia 1917 r. pułk nie złożył przysięgi na braterstwo broni z Niemcami
i Austriakami, wskutek czego oficerów
internowano w obozie w Beniaminowie (koszary białobrzeskie), a szeregowych i podoficerów wysłano do Szczypiorna pod Kaliszem. 11 listopada 1918
r. koszary zegrzyńskie zajęła bezkrwawo kompania Polskiej Organizacji Wojskowej pod dowództwem por. Eugeniusza Jurkowskiego.

Łączność po raz pierwszy

Po odzyskaniu niepodległości reaktywowano twierdzę i jego dowództwo
powierzono płk. Olgierdowi Pożerskiemu. Wkrótce jednak zegrzyńskie fortyfikacje traciły na znaczeniu i przekazano je w podległość Twierdzy Modlin. 13

Łączność po raz drugi

Polskie oddziały opuściły Zegrze nocą
6/7 września 1939 r., a 13 września weszli Niemcy i okupowali garnizon aż do
stycznia 1945 r. Koszary bardzo ucierpiały w trakcie walk w 1945 r. Drewniane budynki spłonęły w całości, a w murowanych spaliły się dachy. Przez trzy lata

Prelekcja i pokaz sprzętu w Filii Muzeum „Piaski”

w Zegrzu nic się nie działo. Odbudowa
rozpoczęła się dopiero w 1948 r. i trwała do końca 1949 r. Pierwszą jednostką
stacjonującą w Zegrzu był Szkolny Pułk
Radio (1948-1950). Kolejne lata (19501997) to już okres funkcjonowania szkół
oficerskich wojsk łączności, w tym Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Łączności
(1967-1997). Od 1997 r. w Zegrzu działa
Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki. Pozostałe powojenne jednostki garnizonu były także w większości związane
z wojskową łącznością, między innymi:
9. Pułk Łączności (obecnie 9. Brygada
Wsparcia Dowodzenia) i Centrum Bezpieczeństwa Cybernetycznego w Białobrzegach, Wojskowy Instytut Łączności,
Wojskowe Zakłady Łączności nr 1 i Skład
Zegrze (magazyny sprzętu łączności i informatyki) w Zegrzu Południowym. Do
tej grupy dołączy wkrótce Narodowe Centrum Kryptologii, które trafi do Legionowa po zakończeniu remontu koszar.

W Muzeum o garnizonie

W Filii „Piaski” Muzeum Historycznego w Legionowie zostały zorganizowane w br. dwie prelekcje dotyczące
garnizonu w Zegrzu. 19 lipca dr Mirosław Pakuła przedstawił dzieje garnizonu w latach 1890-1939, a 15 listopada historię wojskową Zegrza w okresie
1948-2015. Na spotkania przybyli pasjonaci historii lokalnej oraz wojskowości
i sprzętu łączności. Druga z prelekcji
została wzbogacona o pokaz radiostacji
i telefonów wykorzystywanych w Wojsku Polskim po II wojnie światowej.
Eksponaty pochodziły ze zbiorów Mieczysława Hucała, prezesa zarządu Oddziału Zegrze Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności.
MIROSŁAW PAKUŁA

Podróż śladami przodków
12 listopada 2015 roku, podążając śladami swoich przodków, przybył do Powiatowego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Serocku potomek serockich
Żydów Tsvika Placiński w towarzystwie p. Beaty Kisiel wicedyrektor Zespołu Szkół nr 2 w Nowym Dworze Mazowieckim.

P

an Placiński już po raz trzeci jest
organizatorem spotkań młodzieży
z Nowego Dworu i Gedery w Izraelu, które są częścią nowodworskiego
projektu historyczno-kulturowego. Ponieważ rodzina babci p. Placińskiego
wywodzi się z Serocka, miał życzenie
zorganizowania dla młodzieży lekcji historycznej nt. wielokulturowej przeszłości naszego miasta.

W spotkaniu prowadzonym w języku angielskim uczestniczyli uczniowie
z klas trzecich i czwartych technikum.
Młodzież wykazała się dobrą znajomością języka i nie było konieczności tłumaczenia wypowiedzi gościa na język
polski.
Barwna opowieść Tsviki Placińskiego, przeplatana fotografiami, wskrzesiła kolejne epizody nie tyko z życia jego

najbliższej rodziny, krewnych, przyjaciół, ale także żydowskiej historii, która rozgrywała się w naszym mieście
i w Polsce.
Ze szczególnym wzruszeniem mówił
o wysiedlaniu Żydów w roku 1939 i tragicznych losach swoich rodaków. Podkreślił, że do dziś potomkowie serockich
Żydów poszukują informacji o bliskich,
chcąc uzupełnić luki w przekazach rodzinnych. Mają nadzieję na odnalezienie żyjących krewnych, których jeszcze
nie poznali.
Podczas dzisiejszej lekcji nasz zacny
gość pokazał Polskę spotkań po latach
i powrotów do korzeni.
Temat spotkania wzbudził duże zainteresowanie, wyzwolił empatię i pokazał
kulturową otwartość młodzieży. Spotkanie z pewnością przyczyniło się do wzrostu zainteresowania lokalną historią, pobudziło do refleksji nad dziejami dwóch
narodów polskiego i żydowskiego.

Serdecznie dziękujemy za ciekawą
lekcję historii i wkład włożony w przywracanie pamięci o lokalnej historii Żydów i ich kulturze.
Wizyta p. Tsviki Placińskiego w szkole nie zakończyła się szybko. Gość został zaproszony na uroczystą akademię z okazji Święta Niepodległości. Był
pod wrażeniem zdolności oraz umiejętności wokalnych, aktorskich i muzycznych naszej młodzieży.
13 listopada 2015, na zaproszenie
Burmistrza Miasta Nowego Dworu Mazowieckiego, delegacja uczniów PZSP
w Serocku z panią dyrektor Beatą
Leszczyńską i nauczycielką języka angielskiego p. Lyubov Hordiychuk weźmie udział w spotkaniu grupy ok. 90
uczniów z Liceum Darka Menachem
Begin w Gederze w Izraelu z młodzieżą szkół nowodworskich.
EWA KANIA-NEC

http://pzspserock.pl/

Szymon Placinski, ojciec Tsviki
Placińskiego
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Prawnik za darmo

Od stycznia ruszy bezpłatna pomoc prawna. Przybliżamy, jak będzie ona wyglądać w powiecie legionowskim.

U

Gdzie szukać bezpłatnych porad

stawa o nieodpłatnej pomocy
prawnej oraz edukacji prawnej została uchwalona 5 sierpnia 2015
roku. Reguluje zasady, sposób i zakres
porad prawnych, jakie obywatele mogą
uzyskać za darmo. Zgodnie z tym aktem obowiązek zorganizowania punktów bezpłatnej pomocy prawnej przekazano powiatom. Uruchomione przez nie
punkty mają być prowadzone w części
przez adwokatów i radców prawnych
wskazanych przez samorządy zawodowe, a w części przez organizacje pozarządowe. Legionowskie starostwo ogłosiło już konkurs na prowadzenie takich
punktów przez NGO. Oferty są przyjmowane do 15 grudnia.

Dla kogo bezpłatny prawnik

Katalog osób uprawnionych do skorzystania z nieodpłatnych porad prawnych jest ograniczony. Nie skorzysta
więc z tej formy przedsiębiorca, który chce zasięgnąć opinii w sprawach
podatkowych, z zakresu prawa celnego, dewizowego czy handlowego. Porady dotyczące prowadzenia działalności
gospodarczej będą dostępne wyłącznie dla osób, które przygotowują się
do jej rozpoczęcia. Drzwi punktów porad będą natomiast otwarte dla osób
korzystających ze świadczeń pomocy
społecznej, rodzin objętych Kartą Dużej Rodziny, kombatantów, weteranów,

Z bezpłatnych porad mogą skorzystać m.in. kombatanci, weterani oraz osoby powyżej 65 roku życia

osób w wieku do 26 i powyżej 65 lat,
jak również dla tych obywateli, którzy
w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii
technicznej znaleźli się w sytuacji zagrożenia lub ponieśli straty.

W ramach nieodpłatnej pomocy prawnej adwokaci i radcy obsługujący punkty
wskażą nam ścieżkę postępowania w naszej sprawie, pomogą sporządzić pismo
do sądu lub urzędu, przygotują dla nas
projekt pisma o zwolnienie od kosztów

sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub
rzecznika patentowego w postępowaniu
sądowo-administracyjnym.

W powiecie legionowskim funkcjonować będą cztery punkty bezpłatnej
pomocy prawnej. Trzy z nich mieścić
się będą w stolicy powiatu: w Urzędzie
Miasta Legionowo, w Starostwie Powiatowym oraz w budynku KZB przy
ul. Piłsudskiego 3. Czwarty punkt będzie podzielony pomiędzy gminy powiatu, a dyżury prawników w ramach
jego funkcjonowania będą odbywać się
w budynkach urzędów gminy.
Harmonogram, określający w który
dzień dyżury przypadają w poszczególnych magistratach, znany będzie
na przełomie roku, po rozstrzygnięciu
konkursu na prowadzenie punktów
i podpisaniu umów, zarówno z adwokatami i radcami skierowanymi przez
Okręgową Radę Adwokacką, i Okręgową Izbę Radców Prawnych, jak również
z wyłonionymi w konkursie organizacjami pozarządowymi. Co do zasady porady będą dostępne codziennie.
W stałych punktach będą to 4 godziny
dziennie, a legionowskie starostwo stara się ułożyć grafik tak, by były one dostępne zarówno po południu, jak i w godzinach porannych.
Punkty rozpoczną działanie od stycznia 2016 r.
JOANNA KAJDANOWICZ

Razem bezpieczniej
Debata na temat szeroko pojętego bezpieczeństwa odbyła się 26 listopada w Urzędzie Gminy Nieporęt. Jej inicjatorem był Komendant Powiatowy
Policji insp. Waldemar Perdion.

U

dział w dyskusji wzięli mieszkańcy gminy Nieporęt. Oprócz nich
w spotkaniu uczestniczyli starosta Robert Wróbel, wójt Maciej Mazur,
komendant Komisariatu Policji w Nieporęcie podinsp. Marek Kur, Naczelnik
Wydziału Ruchu Drogowego KPP w Legionowie podinsp. Tadeusz Krupa, dzielnicowi mł. Aspirant Tomasz Eisenmann
i starszy aspirant Mariusz Karwat oraz
radni, sołtysi, dyrektorzy szkół i jednostek organizacyjnych.
Debata zorganizowana została
w związku z realizacją rządowego programu „Razem Bezpieczniej”, jak również policyjnego programu zapobiegania przestępczości i innym zjawiskom
patologii społecznej. Dotyczyła przemocy w rodzinie, bezpieczeństwa w ruchu
drogowym, bezpieczeństwa w miejscu
zamieszkania oraz w miejscach publicznych.
Statystyki dotyczące przestępstw popełnianych na terenie gminy przedstawił komendant podinsp. Marek Kur.
Wynikało z nich, że liczba zdarzeń niebezpiecznych systematycznie spada, np.
w roku 2013 wszczęto 114 postępowań
w sprawie kradzieży, a w roku 2015 - 58.
Również sami mieszkańcy przyznawali,
że liczba włamań do mieszkań zmniejszyła się wyraźnie, choć nadal widuje się obcych ludzi, którzy w różnych

godzinach penetrują podwórka, powodując ich niepokój i poczucie zagrożenia.
Mieszkańcy byli też zgodni w pozytywnej ocenie pracy dwóch dzielnicowych,
pracujących na terenie gminy, choć
wskazywali na konieczność zwiększenia ich liczby, by interwencje przez nich
podejmowane mogły być szybsze.
Podziękowania za dobrą współpracę składali dyrektorzy szkół, obecni na
sali podkreślając, że zawsze mogą liczyć na pomoc i współpracę z funkcjonariuszami policji i straży gminnej. Są
oni zaangażowani w utrzymanie bezpieczeństwa na drogach w sąsiedztwie
szkół, patrolują też tereny wokół placówek, nadzorując zachowanie młodzieży.

Wskazywano też na konieczność ciągłego
edukowania dzieci i młodzieży w zakresie
bezpiecznego korzystania z Internetu i zapoznawania ze skutkami cyberprzemocy.
Bolączką komisariatu w Nieporęcie jest
zbyt mała liczba pracujących policjantów,
ale stan ten nie zmieni się w najbliższym
czasie. Dobrą wiadomością jest to, że do
końca grudnia dostanie on do dyspozycji
nowy samochód, dofinansowany przez
gminę kwotą 40 tys. złotych.
źródło: www.nieporet.pl
OPRAC. JK

Debata odbyła się z inicjatywy komendanta powiatowego policji
insp. Waldemara Perdiona (drugi od lewej)

Sławomir Maciej Mazur
wójt gminy Nieporęt

Monitoring w miejscach publicznych w istotny sposób wpływa na poprawę
bezpieczeństwa. Do jego prawidłowego funkcjonowania niezbędna jest
sieć światłowodowa. Mając to na uwadze, w tym roku wykonaliśmy
koncepcję budowy sieci światłowodowej na terenie gminy, a na 2016 rok
zarezerwowaliśmy środki w budżecie na projektowanie sieci. Światłowód
umożliwi instalację kamer w miejscach, gdzie do tej pory było to niemożliwe,
a gdzie jest to istotne z uwagi na bezpieczeństwo. Obraz z kamer,
monitorowany w Komisariacie w Nieporęcie, będzie wysokiej jakości. Większa
liczba kamer i dobrej jakości obraz spowoduje większą skuteczność działań
policji i wpłynie na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców.

W dyskusji uczestniczyli zarówno mieszkańcy, jak i przedstawiciele policji, władz
samorządowych, oświaty, sołtysi oraz radni
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Szanowni Państwo, przełom roku to zawsze okres refleksji i zadumy nad
upływającym czasem, podsumowań, które z zamierzeń udało nam się zrealizować
i planowania, co chcemy osiągnąć w nadchodzącym roku. Przypadające w tym
czasie święta Bożego Narodzenia nie tylko sprzyjają owej refleksji, ale też
przez swój rodzinny, radosny charakter nastrajają do patrzenia w przyszłość
z optymizmem. Życzę Państwu, by w nadchodzącym roku nie zabrakło Wam
optymizmu, niezachwianej wiary w swoje możliwości oraz by był on pasmem
sukcesów życiowych i zawodowych. Życzę też, by radosna atmosfera i rodzinne
ciepło świąt Bożego
Narodzenia dały
Wam pozytywną
energię na długi
czas.

Szanowni Mieszkańcy powiatu legionowskiego.
Poza tradycyjnymi życzeniami pomyślności,
życzę Wam, aby w nowym roku mieli Państwo
więcej wolnego czasu dla realizacji własnych
pasji. Także więcej wolnych chwil, które pozwolą
skorzystać z oferty kulturalnej gminnych
i powiatowych instytucji kultury. w tym Muzeum
Historycznego w Legionowie.
Jacek Szczepański
Z okazji zbliżających się Świąt Bożego
Narodzenia oraz nadchodzącego Nowego
2016 roku życzę spokoju, ciepła, rodzinnej
atmosfery przy świątecznym stole. Niech każdy
dzień Nowego Roku przyniesie wiele szczęścia
i sukcesów w życiu osobistym, rodzinnym
i zawodowym. Wesołych Świąt!

Robert Wróbel
starosta legionowski

Agnieszka Powała

Dziękując Państwu serdecznie za okazane
zaufanie i wybór na radnego Rady
Powiatu w Legionowie V Kadencji, pragnę
złożyć życzenia ciepłych i rodzinnych
Świąt Bożego Narodzenia oraz samych
sukcesów w nadchodzącym nowym 2016
roku.
Mirosław Kado

Życzę Państwu zdrowych, spokojnych,
ale nie nudnych, wesołych świąt Bożego
Narodzenia z taką ilością śniegu,
która bawi a nie trudzi oraz mnóstwa
prezentów niedrogich dla kupującego,
ale oczekiwanych przez obdarowanego
i jak najlepszego nowego roku 2016.
Janusz Kubicki

Radni składają
życzenia

Szanowni Państwo, z okazji świąt
Bożego Narodzenia życzę Wam,
by były one pełne rodzinnego
ciepła i szczęśliwych chwil.
W nadchodzącym 2016 roku życzę
dużo zdrowia i sukcesów na polu
zawodowym i w życiu prywatnym.
Zbigniew Garbaczewski

Święta Bożego Narodzenia to czas wielkiej radości, to czas
pojednania. Wykorzystajmy go mądrze. Wspólnie spędzony
czas i rozmowa to najpiękniejszy dar jaki możemy dać
sobie nawzajem. Sprawmy, by w te dni zniknęły wszystkie
troski i zmartwienia, żeby każdy z nas poczuł, że nie idzie
przez życie sam. Wigilijny stół to bowiem miejsce magiczne.
Przy nim spełniają się marzenia. I tego właśnie spełnienia
z całego serca Państwu życzę.
Tomasz Talarski
Z okazji nadchodzących Świąt Bożego
Narodzenia składam Państwu serdeczne
życzenia, wszelkiej pomyślności, rodzinnej
atmosfery, ciepła oraz obfitości, wszelkich dóbr.
Nich radość i pokój Świąt Bożego Narodzenia,
poczucie prywatnego i zawodowego spełnienia
towarzyszą Państwu przez cały Nowy Rok.
Ewa Płaciszewska

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia wszystkim
Mieszkańcom Powiatu Legionowskiego życzę,
by magiczna moc wigilijnego wieczoru, spotkań
świątecznych napełniła Państwa serca miłością,
przyniosła wiele radości, ciepła, a Nowy 2016
rok obdarował pomyślnością i entuzjazmem do
podejmowania nowych wyzwań.
Janina Osińska

Niech magiczna noc Wigilijnego Wieczoru
przyniesie spokój
i radość wszystkim Mieszkańcom Powiatu
Legionowskiego, a Nowy Rok obdaruje
pomyślnością i szczęściem. Życzę Państwu
najpiękniejszych Świąt Bożego Narodzenia
oraz Szczęśliwego Nowego Roku.
Wiesław Smoczyński

Niech pod świąteczną choinką znajdą
Państwo radość, szczęście, życzliwość
i wzajemne zrozumienie, a w zbliżającym
się Nowym Roku życzę Państwu dużo
zdrowia
i spełnionych marzeń.
Stanisław Gołąbek
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Z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzę wszystkim mieszkańcom Powiatu Legionowskiego
radości w sercu – nie tylko na Święta. Optymizmu, który pozwala zauważać wspaniałe cuda
świata i dary od losu. Niech przy stole Wigilijnym czeka niezwykła, rodzinna atmosfera, pełna
wyrozumiałości i ciepła.
Koleżankom i Kolegom, którzy zajmują się działalnością samorządową życzę ciągle rosnącej
dumy lokalnej, inspirujących pomysłów i skutecznej aktywności w każdym aspekcie życia.
Nam wszystkim życzę odczucia bezinteresownej dobroci ludzkiej i wzajemnego szacunku.
Zgodnie ze staropolskim zwyczajem, wejdźmy w Nowy Rok zostawiając urazy i żale za sobą.
W nowym, 2016 roku – życzę
Państwu wykorzystania wszystkich
nadarzających się okazji i szans na
lepsze jutro oraz wielu spełnionych
marzeń. Niech nic co dobre nas nie
omija!

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzę
zdrowia i wszelkiej pomyślności.
Niech ten czas spędzony w gronie
najbliższych napełni Wasze serca
spokojem i radością, a Nowy
Rok przyniesie szczęście i wiarę
w pomyślność.
Anna Gajewska

Najserdeczniejsze życzenia pięknych,
pełnych ciepła i magii, niezapomnianych
Świąt Bożego Narodzenia, które przyniosą
radość i wzruszenie, oraz wzajemną
życzliwość i optymizm w nadchodzącym
Nowym 2016 Roku

Szymon Rosiak
przewodniczący Rady Powiatu
w Legionowie

Marzena Kmiecik

Szanowni Mieszkańcy Powiatu
Legionowskiego, z okazji zbliżających się
Świąt Bożego Narodzenia życzę Państwu
zdrowia, zdrowia i jeszcze raz zdrowia,
uśmiechu i wzajemnej życzliwości oraz
radości ze wspólnego przeżywania świąt
w gronie rodziny, przyjaciół i znajomych.
Marcin Feliga

Mieszkańcom
Drodzy Mieszkańcy powiatu legionowskiego!
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.

Michał Kobrzyński
Na zbliżające się Święta Bożego Narodzenia życzę każdemu
Mieszkańcowi naszego powiatu przeżywania ich w zdrowiu,
radości oraz rodzinnej atmosferze. Miłe chwile, które
niewątpliwie czekają nas w tym okresie, niech przyczynią się
do narodzenia Dzieciątka Jezus w naszych sercach, natomiast
nadchodzący Nowy Rok niech upływa nam wszystkim w pokoju,
a także zostanie przepełniony wiarą i optymizmem oraz stanie się
czasem realizacji osobistych i zawodowych zamierzeń.

Karolina Długołęcka
Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia
wszystkim mieszkańcom Powiatu Legionowskiego
składam najserdeczniejsze życzenia zdrowia
i wszelkiej pomyślności. Życzę, aby nadchodzące dni
upłynęły Państwu w pełnej miłości i nadziei rodzinnej
atmosferze, a zbliżający się Nowy Rok przyniósł
spokój, stabilizację i wiele okazji do realizacji
zamierzeń, tak zawodowych, jak i osobistych.
Marek Mazur

Olga Muniak

Szanowni Państwo, niech magiczna moc
wigilijnego wieczoru przyniesie Wam
spokój i radość. Niech każda chwila
świąt Bożego Narodzenia żyje własnym
pięknem, a Nowy Rok obdaruje Was
pomyślnością i szczęściem. Życzę Państwu
najpiękniejszych świąt Bożego Narodzenia
i szczęśliwego nadchodzącego 2016 roku.

Stanisław Kraszewski
Z okazji nadchodzących Świąt Bożego
Narodzenia oraz Nowego Roku pragnę
przesłać Państwu najserdeczniejsze życzenia.
Niech nadchodzące Święta będą dla Państwa
niezapomnianym czasem spędzonym bez
pośpiechu, trosk i zmartwień, aby odbyły się
w spokoju i radości, wśród Rodziny, Przyjaciół
oraz wszystkich Bliskich Osób.

Szanowni mieszkańcy, życzę
Wam radosnych, pełnych ciepła
i serdeczności Świąt Bożego
Narodzenia. Niech nowy 2016
rok obfituje w spokój, radość
i pogodne dni.

Piotr Płaciszewski
Święta Bożego Narodzenia to czas, w którym stajemy
się wielką rodziną. Życzę zatem by w te dni nikt nie czuł
się samotny i opuszczony, by dla nikogo nie zabrakło
miejsca przy wigilijnym stole. Sylwester to czas refleksji
i postanowień na nadchodzący rok. Życzę by udało się
je wszystkie zrealizować, by rok 2016 był dla wszystkich
Państwa czasem spełnienia marzeń.
Grzegorz P. Kubalski

Kurier
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Mikołaj odwiedził dzieci z rodzin zastępczych

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie tradycyjnie już zorganizowało Mikołajki dla dzieci i wychowanków rodzin pieczy zastępczej.

T

egoroczne spotkanie mikołajkowe
odbyło się 11 grudnia 2015 roku
w legionowskim Ratuszu. Frekwencja dopisała i sala widowiskowa była wypełniona niemal po brzegi. Organizatorzy zadbali o prawdziwie świąteczny
nastrój oraz przygotowali mnóstwo atrakcji w postaci zabaw i konkursów prowadzonych przez animatorów oraz słodkiego poczęstunku. Nie mogło oczywiście
zabraknąć Świętego Mikołaja, który rozdawał prezenty, pozował do wspólnych
zdjęć i cierpliwie wysłuchiwał najskrytszych, dziecięcych marzeń. Ogromnym
powodzeniem cieszyło się malowanie buziek i tatuaży oraz wykonywanie ozdób
choinkowych. Z entuzjastycznym przyjęciem spotkał się, przygotowany dla
małych widzów specjalnie na tę okazję,
interakcyjny spektakl teatralny pt. „Opowieść zimowa” w reżyserii Doroty Piaseckiej.
Mikołajki dla dzieci z rodzin zastępczych są doskonałą formą integracji, dającą opiekunom zastępczym możliwość
spotkania innych osób, które także otworzyły swoje serca i domy dla małoletnich boleśnie doświadczonych przez los.
To doskonała okazja, aby wymienić się
spostrzeżeniami i udzielić sobie cennych
wskazówek dotyczących funkcjonowania

w trudnych i wymagających warunkach
rodzicielstwa zastępczego.
– Rodzicami zastępczymi jesteśmy
wraz z mężem od czterech lat i co roku
uczestniczymy w spotkaniach mikołajkowych. Przychodzimy, aby pokazać naszym dzieciom, że nie tylko one są w rodzinach takich jak nasza i, że nie ma
w tym nic dziwnego. Chcemy, aby miały jak najbardziej normalne i szczęśliwe dzieciństwo, czuły się kochane i bezpieczne. Niezwykle ważne jest dla nas
to, że możemy tu dziś spotkać innych rodziców zastępczych, porozmawiać i pobyć razem. Dajemy sobie dużo wsparcia,
a nasze dzieci mają szansę na wspaniałą
zabawę i integrację. Ponadto mamy dziś
rzadką okazję do towarzyskiego kontaktu z naszymi opiekunami z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, których,
po tylu wspólnych latach i przejściach,
traktujemy jak przyjaciół. - powiedziała Pani Anna Czapska, matka zastępcza
siedmiorga dzieci. Nad rodzinami zastępczymi na terenie powiatu legionowskiego nadzór sprawuje Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie w Legionowie oferujące
pomoc socjalną, psychologiczną i finansową. Pod swoimi skrzydłami ma obecnie 124 rodziny zastępczych pod których
opieką przebywa 198 dzieci.
KALINA BABECKA

Państwo Czapscy doceniają możliwość spotkania się z innymi rodzinami zastępczymi

Czyta(my),
poleca(my)!

Święty u mieszkańców
„Kombatanta”
Jak się okazuje, bez względu na wiek, wszyscy mamy w sobie dziecięcą radość i beztroskę,
a okres przedświąteczny na zawsze pozostaje dla nas czasem wyjątkowym.

Wywiady, w których osoby rozpoznawalne w powiatowej
społeczności polecają warte przeczytania książki, to kolejny
kreatywny sposób na promowanie czytelnictwa. 9 grudnia
ekipa TV Konopnicka odwiedziła starostę Roberta Wróbla.

M

było dla mnie bardzo pozytywnym
doświadczeniem – relacjonuje starosta. – Bardzo miło zaskoczył mnie profesjonalizm młodych ludzi, ich wiedza
o świecie i dociekliwość. – dodaje Robert Wróbel.
Wywiad z prezydentem Smogorzewskim można już oglądać na kanale TV Konopnicka na YouTube i ich
stronie na portalu Facebook. Wkrótce pojawi się tam również rozmowa
ze starostą legionowskim. Zachęcamy
do oglądania.

fot. DPS Kombatant

edialny projekt „Czyta(my),
poleca(my)!” jest realizowany
przez uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w
Legionowie pod patronatem Powiatowej Instytucji Kultury. Ekipa młodych
pasjonatów dziennikarstwa i produkcji telewizyjnej i filmowej przeprowadziła już wywiady z prezydentem Legionowa Romanem Smogorzewskim
i, 9 grudnia, ze starostą legionowskim
Robertem Wróblem.
– To niezwykle ciekawy projekt,
a spotkanie z ekipą TV Konopnicka

U

dowodnili to mieszkańcy Domu
Pomocy Społecznej Kombatant
w Legionowie w trakcie zorganizowanego w poniedziałek (7 grudnia)
spotkania mikołajkowego. Pensjonariuszy odwiedził Święty Mikołaj, który obdarowywał ich prezentami w zamian za
prawidłową odpowiedź w przygotowanym konkursie pytań.

Organizatorzy spotkania zadbali o poczęstunek i niepowtarzalną atmosferę.
Ponadto słodkie upominki ufundowała
redakcja lokalnego tygodnika „Mazowieckie To i Owo”. Było radośnie i świątecznie, a minione popołudnie na długo
zapadnie w pamięci seniorów z legionowskiego DPS Kombatant.
KB

Mikołajki kojarzą nam
się z dzieciństwem,
jednak umiejętność
cieszenia się życiem
jest niezależna od
wieku, czego dowiedli
mieszkańcy DPS
„Kombatant”.

Państwo Czapscy doceniają możliwość spotkania się z innymi rodzinami
zastępczymi
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Konkurs Zdrowie w Bajce
W tym roku już po raz siódmy
dzieci z powiatowych szkół
i przedszkoli rywalizowały
w konkursie teatralnym
„Zdrowie w Bajce”.

T

egoroczna edycja konkursu tradycyjnie już odbyła się w sali widowiskowej miejskiego Ratusza w Legionowie, 26 listopada 2015 r. Wzięło
w niej udział 47 grup z placówek przedszkolnych i szkolnych. Uczestników podzielono na cztery kategorie wiekowe
w ramach których prezentowali autorskie występy o tematyce zdrowotnej.
Mali aktorzy podeszli do zadania niezwykle profesjonalnie i kreatywnie,
a początkową tremę szybko zastępowały uśmiech i dobra zabawa. Nie bez znaczenia była, dodająca otuchy, obecność
wychowawców, którzy troskliwie wspierali swoich podopiecznych i z dumą podziwiali efekty wspólnej, wielotygodniowej pracy. Licznie zgromadzeni
widzowie mogli obejrzeć m.in. przedstawienia traktujące o roli witamin
i ich wpływie na organizm człowieka,
poznać negatywne skutki wpływu stresu oraz podstawowe zasady profilaktyki
zdrowotnej. Wszystko zaprezentowane
w kolorowej i bajecznej oprawie z dużą
dawką humoru.
Inicjatywa ma na celu kształtowanie
postaw prozdrowotnych i właściwych
nawyków higienicznych oraz pogłębienie świadomości na temat zdrowego trybu życia wśród najmłodszych mieszkańców naszego powiatu. Format cieszy się
niesłabnącą popularnością z uwagi na
fakt, iż nauka poprzez zabawę, także tę
przyjmującą postać aktywności artystycznej, jest jedną z najlepszych form
edukacyjnych dla dzieci. Organizatorami konkursu byli: Starostwo Powiatowe
w Legionowie, Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Legionowie
oraz Niepubliczne Przedszkole „Przy Lesie” w Legionowie.

Laureaci tegorocznego konkursu:
Kategoria „Przedszkola” (3-4 lata):
I miejsce – Niepubliczne Przedszkole „Bajkowy Dom” w Legionowie,
Zamieszanie u lekarza.
II miejsce – Przedszkole Samorządowe w Łajskach, Dbamy o zdrowie.
III miejsce – Przedszkole Gminne w Chotomowie, W górę ręce, podskocz
raz i o zdrowie zacznij dbać.
Kategoria „Zerówki przedszkolne”:
I miejsce – Przedszkole Miejskie nr 1 im. Marii Kownackiej w Legionowie, W królestwie witamin.
II miejsce – Przedszkole Miejskie nr 2 w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 2 w Legionowie, Witaminki dla chłopczyka i dziewczynki.
III miejsce – Przedszkole Miejskie nr 6 „Tęczowa Szóstka”, Lodówka pełna zdrowia”.
Kategoria „Zerówki szkolne”:
I miejsce – Szkoła Podstawowa im. Stefana Krasińskiego w Chotomowie, Witaminki dla chłopczyka i dziewczynki.
II miejsce – Szkoła Podstawowa im. I Batalionu Saperów Kościuszkowskich w Izabelinie, Śpiąca królewna.
III miejsce – Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Wieliszewie,
Witaminowe supermoce.
Kategoria „Klasy I-III”:
I miejsce – Szkoła Podstawowa w Chotomowie, Zapobiegam – nie leczę.
II miejsce – Szkoła Podstawowa nr 7 w Legionowie, Słuchaj zuchu, nie
psuj słuchu.
III miejsce – Szkoła Podstawowa w Chotomowie, Rzecz o stresie.

KALINA BABECKA

Zarząd Powiatu w Legionowie

W podziękowaniu
za życie

Z okazji obchodów dni Honorowego Krwiodawstwa
Polskiego Czerwonego Krzyża w legionowskim ratuszu
nagrody odebrali najbardziej ofiarni krwiodawcy i działacze
wspierający ruch honorowego krwiodawstwa.

W

tym roku za oddanie ponad
18 litrów krwi (mężczyźni)
lub ponad 15 litrów (kobiety)
Odznaką Zasłużony Honorowy Dawca
Krwi zostali wyróżnieni: Małgorzata
Szadura, Jacek Gągolewski i Kazimierz Śniadek. Specjalne podziękowania za szerzenie idei krwiodawstwa
i jej wsparcie otrzymało Starostwo Powiatowe w Legionowie. W jego imieniu symboliczną nagrodę odebrał wicestarosta Jerzy Zaborowski.
Podziękowaniom nie było końca. Gratulacje i wyrazy wdzięczności

odbierali przedstawiciele wspierających krwiodawstwo finansowo sponsorów, propagujących ideę mediów,
prowadzących edukację czerwonokrzyską szkół. Wyróżnieni zostali również wolontariusze.
Obchody honorowego krwiodawstwa PCK stały się okazją do podsumowania działalności działających na
terenie powiatu klubów HDK. Okazuje się, że w mijającym roku najprężniej rozwijał się „Legion”.
MK

ogłasza konkurs na stanowisko

DYREKTORA

fot. Klub HDK PCK Legion

Domu Pomocy Społecznej „Kombatant”.
Aplikacje na to stanowisko można składać do dnia 22 grudnia 2015 r.
do godz. 16.00 w kancelarii ogólnej Starostwa Powiatowego
w Legionowie przy ul. Sikorskiego 11.
Szczegółowy opis wymagań, jakie muszą spełniać kandydaci na stanowisko dyrektora
DPS „Kombatant”, zostały zawarte w ogłoszeniu o konkursie, opublikowanym
w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem bip.powiat-legionowski.pl.

Podziękowania za krzewienie idei krwiodawstwa otrzymały m.in. samorządy.
Wyróżnienie dla Starostwa Powiatowego w Legionowie odebrał wicestarosta
Jerzy Zaborowski (drugi od lewej).
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Jabłonowskie spotkanie z poezją

W niedzielne popołudnie 29 listopada br. dostojne wnętrza pałacu w Jabłonnie gościły poetę i prozaika Rafała Czachorowskiego
oraz sopranistkę Magdalenę Kunce.
Czachorowski, i jak utalentowanym jest
poetą.
Prezentowane utwory poetyckie przeplatano ze słynnymi pieśniami operowymi, ariami i operetkami w wykonaniu Magdaleny Kunce. Śpiewaczka jest
laureatką wielu konkursów, a jej sopran
koloraturowy o niebywałej barwie i czystości doceniano zarówno w kraju jak
i za granicą. Sala balowa jabłonowskiego pałacu wypełniła się dźwiękami i librettem m.in. z „Łucji z Lammermoor”
Gaetana Donizettiego, „Traviaty” Giuseppe Verdiego, czy „Zemsty nietoperza” Johanna Straussa. Artystka zaczarowała publiczność swoim głosem, a jej
śpiew zdawał się rozbrzmiewać jeszcze
długo po występie.
Magdalenie Kunce akompaniowała
Helena Christienko, absolwentka Konserwatorium im. Piotra Czajkowskiego
w Moskwie.
To popołudnie zaspokoiło nawet najbardziej wybredne gusta i guściki kulturalne, jednocześnie rozbudzając apetyt
na więcej. Pozostaje cierpliwie czekać,
bo następnym razem Gminna Biblioteka Publiczna w Jabłonnie zapewne także
stanie na wysokości zadania i przygotuje prawdziwą ucztę dla zmysłów.
KALINA BABECKA

Fot. Gminna Biblioteka Publiczna w Jabłonnie

C

ykl spotkań „Jabłonowskie spotkania z poezją” zapoczątkowano w grudniu 2008 roku. Listopadowa odsłona była dowodem na to,
że jego realizatorzy niezmiennie dbają o utrzymanie wysokiego poziomu organizowanych wydarzeń kulturalnych.
Tym razem swoje święto mieli, licznie
zgromadzeni, miłośnicy poezji i śpiewu.
Spotkanie poprowadziła prezes wydawnictwa Anagram Magdalena Koperska.
Rafał Czachorowski, mogący poszczycić się słusznym dorobkiem poetyckim
oraz będący cenionym propagatorem
kultury, zaprezentował wiersze z tomiku „Powidoki” oraz utwory z najnowszej
publikacji pt. „Czas jętki”. Twórczość
autora w „Powidokach” charakteryzuje się prostotą i oszczędnością formy,
a jednocześnie przepełniona jest emocjami i niemalże namacalna w odbiorze.
Z kolei „Czas jętki” jest zbiorem stu krótkich tekstów poetyckich układających
się w spójną opowieść, której bohaterem
jest niejaki Piotr – po części sobowtór
autobiograficzny pisarza, a po części
artystyczna kreacja. Jest przewrotnie,
dowcipnie, czasem alegorycznie i filozoficznie oraz intymnie. W miarę upływu
czasu, z każdym kolejnym wersem, słuchacze mogli przekonać się, jak przenikliwym i wrażliwym obserwatorem jest

Gwiazdy wieczoru z dyrektor jabłonowskiej biblioteki Anną Czachorowską (z lewej)

Nowa (ko)generacja w PEC „Legionowo”

fot. UM Legionowo

Prace związane z budową i uruchomieniem źródła kogeneracyjnego ciepła i energii elektrycznej
w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej „Legionowo” ukończono zgodnie z wcześniejszymi
założeniami. Będzie ekonomicznie, ekologicznie i nie będzie drożej.

Nowa technologia nie tylko zwiększy wydajność w produkcji ciepła i energii
elektrycznej, ale też obniży emisję dwutlenku węgla do atmosfery.
Nie spowoduje też wzrostu kosztów ciepła dla mieszkańców

30

listopada 2015 r. na terenie
miejskiej ciepłowni PEC Legionowo przy ul. Olszankowej
36 miała miejsce uroczysta inauguracja
funkcjonowania źródła kogeneracyjnego. Uczestniczyli w niej m.in. prezes
PEC „Legionowo” Sp. z o.o. Narcyz Tokarski oraz prezydent Legionowa Roman Smogorzewski.
Kogeneracja jest procesem jednoczesnego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej w trakcie tego samego procesu
technologicznego. Rozwiązanie to pozwala na zwiększenie efektywności produkcji oraz zmniejszenie ilości zużytego paliwa w porównaniu do produkcji tej
samej energii oddzielnie. Tę największą
inwestycję w historii spółki sfinansowano przy pomocy niskooprocentowanej

pożyczki pochodzącej ze środków programu operacyjnego JESSICA, środków
własnych przedsiębiorstwa oraz pożyczek i kredytów komercyjnych. Całkowity koszt przedsięwzięcia wyniósł 33 mln
zł. W efekcie powstały trzy silniki gazowe o łącznej mocy elektrycznej 6,0 MWe
i mocy cieplnej ok. 6,0 MWt oraz kocioł
gazowy o mocy 8MWt. Źródło to pozwoli
uzyskać rocznie ok. 48 000 MWh energii
elektrycznej oraz ok. 160 000 GJ ciepła.
W ramach tej inwestycji zbudowano także stację redukcyjną oraz własny gazociąg z Wieliszewa do ciepłowni w Legionowie o długości 5 km zasilający w gaz
źródło kogeneracji. W praktyce oznacza to, iż od tej pory dotychczasowe wytwarzanie i dystrybucja ciepła poszerzone zostaną o produkcję oraz sprzedaż

energii elektrycznej, a straty energii, towarzyszące jej produkcji, ulegną znacznemu ograniczeniu. Dodatkowo PEC
będzie zużywał o jedną trzecią mniej
węgla niż do tej pory, a więc redukcji
ulegnie emisja szkodliwych gazów cieplarnianych do atmosfery. Umożliwi to
efektywniejsze przestrzeganie restrykcyjnych norm unijnych określających
dopuszczalny poziom emisji dwutlenku
węgla, a mieszkańcy będą mogli cieszyć
się czystszym i zdrowszym powietrzem.
Przebudowa nie wpłynie na ceny ciepła
i taryfa obowiązująca od lipca br. nie uległa zmianie. To nie koniec korzyści wynikających z przeprowadzonej modernizacji. Przewiduje się, że działanie źródła
kogeneracji będzie miało bezpośrednie
przełożenie na rozwój przedsiębiorczości w okolicy oraz zwiększenie zatrudnienia. Ponadto, wreszcie zapomnimy
o trwających tydzień przerwach w dostawie ciepłej wody, które każdego lata
znacznie obniżały komfort życia mieszkańców.
Przygotowania do realizacji projektu
zapoczątkowano już cztery lata temu.
W czerwcu ubiegłego roku, po uzyskaniu niezbędnych pozwoleń i zgromadzeniu wymaganej dokumentacji,
podpisano umowę inwestycyjną z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, a budowę źródła kogeneracyjnego rozpoczęto
po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego we wrześniu 2014 r.
KB
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Waleczny mistrz z Legionowa
Tomasz Szczepaniuk, trener LKS „Lotos” Jabłonna i legionowskiego „Tajfuna”,
został wicemistrzem świata w kick boxingu na niedawnych mistrzostwach w Dublinie.
Gdyby nie kontuzja łydki, być może sięgnąłby po najwyższy laur. Zapytaliśmy go o sporty walki,
jego pracę trenera i plany na przyszłość.

Jak zwykłemu laikowi opisałby Pan
różnice pomiędzy tymi
dyscyplinami?
Wszystkie te dyscypliny różnią się
od siebie zasadami i płaszczyznami,

w których można walczyć. Nie mniej jednak obojętnie, którą formułę trenujemy,
i tak jest to ciężka, ale i przyjemna, praca nad własną osobowością, charakterem
i doskonaleniem wszelkich aspektów własnej cielesności.
Trenuje Pan młodzież zarażając taekwondo. Czy to bezpieczny sport
dla dzieci? Co zyskują
trenując u Pana?
Od 1999 r. oprócz grup dla dorosłych
prowadzę i trenuję grupy dziecięce taekwon-do. To w większości z tych grup
wywodzą się obecni mistrzowie juniorów
i seniorów w taekwon-do i kick boxingu
w naszym klubie. Trening dla dzieci to
nie tylko wpajanie techniki oraz zasad
taekwon-do, to również przyjemna, ale
i ciężka praca nad ogólnym rozwojem
osobniczym trenujących adeptów, zarówno w sferze wolicjonalnej, jak i motorycznej, w której bawiąc się uczymy, jak przyjemne może być spędzanie

wolnego czasu w aktywny sposób. Dzieci
uczestniczą w licznych zawodach, organizujemy obozy sportowe i wypoczynkowe, a także egzaminy na kolejne stopnie
szkoleniowe. Spod mojej ręki wyszło ponad 30 osób, które zdobyły czarny pas
w taekwon-do (czyli stopień mistrzowski), a także wielu zdobywców tytułów
Mistrzów Polski, Europy i Świata, zarówno w taekwon-do, jak i w kick boxingu.
Jakie są Pana plany na przyszłość?
Możemy liczyć na dalsze sukcesy,
których Panu życzymy?
Obecnie doznałem kontuzji, której nabawiłem się w walce półfinałowej na Mistrzostwach Świata i chociaż wygrałem
tę walkę, to jednak musiałem poddać
walkę finałową, co powoduje ogromny
niedosyt. Jak tylko się wyleczę wznawiam treningi i przygotowuję się do kolejnych wyzwań.

fot. archiwum zawodnika

Od kiedy trenuje Pan sporty
walki?
Sporty walki trenuję od 1988 r. Przygodę z nimi rozpocząłem od kick boxingu
w sekcji prowadzonej przez legendarnego Marka Piotrowskiego na warszawskim
AWF i spędziłem tam kilka miesięcy. Kiedy wyjechał do USA walczyć zawodowo
(jako pierwszy Polak), zmieniłem kierunek i za namową sąsiada trenującego taekwon-do ITF trafiłem do klubu TKKF
Taekwon Mokotów pod opiekę trenera
Janusza Gutkowskiego. Od 1994 r. trenuję (z przerwami) sam prowadząc własną sekcję taekwon-do w LKS „LOTOS”
Jabłonna, a od 2008 r. również w LKSW
„Tajfun”, gdzie oprócz taekwon-do szkolimy się w boksie, kickboxingu, BJJ i MMA.

Rozmawiał MARIUSZ KRASZEWSKI

Legionowianka najlepszą modelką fitness
Legionowianka Monika Wyszomierska zdobyła w tym roku tytuł najlepszej modelki fitness w Polsce. Z najpiękniej wysportowaną dziewczyną rozmawiamy
nie tylko o jej kondycji fizycznej.
Dziś był trening? Czy teraz czas na
wakacje?
Od poniedziałku do piątku codziennie trening. W weekend odpoczynek
i regeneracja.
Nawet po tak ważnych zawodach
nie ma czasu na kilkudniowe wakacje? A po wygranej - na choćby
symboliczne świętowanie?
Oczywiście w weekend po konkursie świętowałam. Poza tym pracuję
zawodowo, więc póki co wakacje odpadają, sporo mam pracy. Myślę , że
w okresie okołoświątecznym gdzieś
wyjadę na trochę odpocząć.

sport mi towarzyszył. Sumiennie i bez
przerw trenuję od ponad roku.
Teraz czas na coś nowego. Na pewno lubię mieć wyznaczony cel, wtedy
łatwej się dyscyplinować. W lutym są
zawody “debiuty w Gdańsku”. Bardzo
możliwe, że otworzą nową kategorię FIT
Model, wtedy chętnie wezmę udział.

A jak się Pani broni przed narcyzmem?
Koleżanki przyznały mi się, że zanim mnie poznały, myślały, że jestem
,,zarozumiała”. Ale to chyba tylko dlatego, że gdy poznaję człowieka, potrzebuję chwilkę, żeby przełamać dystans.
No i co z tym narcyzmem? Co Pani
robi, żeby nie zawładnął?
Chyba za bardzo realnie stąpam po
ziemi, żeby popadać w narcyzm. Uroda
przemija, natomiast jest też nieodłączną częścią mojej pracy... jest przydatna
w dziedzinie, którą się życiowo zajmuję... natomiast staram się dbać o swój
rozwój wewnętrzny równie mocno. Bliscy mówią, że nigdy nie miałam narcystycznych zapędów.

No i jak wygląda świętowanie
sportsmenki?
Kolacja z najbliższymi plus lampka czerwonego wytrawnego wina - zestaw idealny. Jak świętować to z bliskimi i tymi, którzy najmocniej wspierali.
A co z proporcjami? Więcej w tym
konkursie sportu, czy wdzięk
i uroda decydują?
W tym konkursie akurat całokształt:
prezentacja na scenie, wdzięk, proporcje sylwetki. Na pewno głównym kryterium nie jest umięśnienie.
To pani pierwszy występ na tego
typu imprezie?
Tak, mój debiut.
A od kiedy pani trenuje? Za rok powtórka?
Zaczęłam więcej trenować po ciężkich życiowych osobistych przejściach,
bo pomagało mi to odreagowywać stres.
Ok. 2-3 lata z przerwami. Zawsze

traktowano Panią w kontekście
przede wszystkim powierzchowności, a w trakcie rozmowy okazywało się, że wnętrze ma Pani równie
ciekawe?
Hahaha, zdarzało się. Dziękuję, to
miłe.

To chyba wielka satysfakcja... Ale
też widzę w Pani wielki dystans do
tego, co się stało.
Satysfakcja jest ogromna. Może nie
tyle dystans, ile pokora. Radość natomiast przeogromna... pewnie 3 lata
temu nawet by mi przez myśl nie przeszło, żeby wystąpić publicznie na scenie, zaprezentować się. Jednak wydarzenia życiowe nas zmieniają, oby tylko
na lepsze.

A w jaki sposób Pani dba o to wnętrze? Ile czasu zostaje na duchowość, gdy codziennie trzeba dbać
o ciało?
Otóż staram się wyciągać wnioski
ze wszystkiego, co mnie spotyka w życiu, i analizować, myśleć, starać się
być dobrą osobą. To mam na myśli mówiąc o kształtowaniu swojego wnętrza.
A wie pan, ile rzeczy można przemyśleć podczas każdego treningu? Sporo.

Chyba łamie Pani stereotyp pięknej łozy. Miała Pani sytuacje, że

Wyobrażam sobie. Dlatego zazdroszczę podwójnie.

Strasznie dużo osób chodzi smutnych, złych. Ludzie mają stany depresyjne, a myślę, że gdy ktoś wyzwoli
w sobie wewnętrzną siłę, to naprawdę
może sobie pomóc.

wszystkie stresy i się odprężyć, a potem... zobaczymy... czas pokaże. Nie
nastawiam się na nic w moim życiu,
staram się działać, robić to, co kocham
i doceniać to, co przynosi mi los.

Muszę zapytać o przyszłość...
Na razie sesje fotograficzne u fotografów zajmujących się fotografią fitnesową. Cały czas w międzyczasie
treningi, bo to pozwala mi odreagować

Dziękuję za rozmowę. Wyszedł
nam ciekawy wywiad.
W sumie fajnie się rozmawiało. Również dziękuję.
Rozmawiał MARIUSZ KRASZEWSKI

Rower to jego pasja
Kolejny raz Mirosław Kado, na co dzień lekarz weterynarii
i powiatowy radny, stanął na podium rowerowych
mistrzostw. Tym razem w V Otwartych Mistrzostwach
Warszawy i Mazowsza MTB Samorządowców.

Już nie raz pisaliśmy o kolarskich
sukcesach Mirosława Kado, ponieważ
realizując swoją życiową pasję i zamiłowanie do sportowej rywalizacji osiąga
też imponujące wyniki. Najnowszym,
choć zapewne nie ostatnim jego zwycięstwem, jest zajęcie trzeciego miejsca
w kategorii mężczyzn w V Otwartych
Mistrzostwach Warszawy i Mazowsza

MTB Samorządowców. By to osiągnąć
musiał przejechać w imponującym
tempie dystans 27 kilometrów. Pokonał go w zaledwie jedną godzinę i niespełna 12 minut.
Gratulujemy i trzymamy kciuki za
kolejne zwycięstwa.
ADK
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Życzenia dla mieszkańcow gmin
powiatu legionowskiego
Z okazji nadchodzących
Świąt Bożego Narodzenia
życzę wszelkiej pomyślności,
niepowtarzalnej świątecznej atmosfery,
rodzinnego ciepła i miłości.

Święta Bożego Narodzenia tradycyjnie
gromadzą Nas przy wspólnym stole.
Niech więc tegorocznym spotkaniom
towarzyszy rodzinne ciepło i spokój,
wypełniając Nasze domy radością
i wzajemną życzliwością.
Niech w nadchodzącym 2016 roku spełnią
się Nam wszystkim życzenia o zdrowiu,
pokoju i pomyślności

Aby radość i pokój Świąt
Bożego Narodzenia,
poczucie osobistej
i zawodowej satysfakcji
towarzyszyły Państwu
przez cały Nowy 2016 rok.

Wszystkiego najlepszego!
Burmistrz Miasta i Gminy w Serocku
Sylwester Sokolnicki

Wójt Gminy Nieporęt
Sławomir Maciej Mazur

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz zbliżającego
się Nowego Roku,
życzę wszystkim mieszkańcom powiatu
legionowskiego dużo świątecznego ciepła, miłości
i spokoju.
Z okazji zbliżających się Świąt
Bożego Narodzenia życzę Państwu
wielu głębokich i radosnych
przeżyć, oddechu od trosk
dnia codziennego
oraz aby przy świątecznym
stole nie zabrakło miłości
i ciepła rodzinnej atmosfery,
a w nadchodzącym 2016 roku
zdrowia, pomyślności i spełnienia
wszystkich marzeń.
Wójt Gminy Wieliszew
Paweł Kownacki

Niech czas Wigilii i Świąt Bożego Narodzenia,
spędzony w kochającym, rodzinnym gronie,
obdarzy Was optymizmem, nadzieją, radością
i będzie odpoczynkiem od codziennego zgiełku.
Życzę Wam, aby każdy dzień Nowego 2016
Roku przyniósł zdrowie, pogodę ducha, pozwolił
zrealizować życiowe i zawodowe plany
oraz spełnić najskrytsze marzenia.
Prezydent Miasta Legionowo
Roman Smogorzewski
Szanowni Mieszkańcy Powiatu Legionowskiego,
życzę Państwu, byście zbliżające się Święta Bożego Narodzenia spędzili
w gronie rodziny i przyjaciół. Niech wyjątkowa atmosfera grudniowych Świąt
pozwoli Państwu zapomnieć o codziennych zmartwieniach. Życzę wiele uśmiechu,
radości ze wspólnego przeżywania Bożego Narodzenia oraz wspaniałych
prezentów pod choinką.
Niech Nowy Rok 2016 przyniesie Państwu wiele radości, upłynie w zdrowiu
i szczęściu. Życzę Państwu wytrwałości w dążeniu do celu, realizacji planów
i spełnienia marzeń.
Wesołych Świąt i szczęśliwego Nowego Roku!
Wójt Gminy Jabłonna
Jarosław Chodorski
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