Nagroda „Mazowiecka Marka Ekonomii
Społecznej” potwierdza, że powołanie
CIS było dobrą decyzją radnych.
Osoby bezrobotne, dzięki naszemu
wsparciu i swojej determinacji wracają
na rynek pracy.
DOROTA WRÓBEL-GÓRECKA
Kierownik Powiatowego Centrum
Integracji Społecznej w Legionowie
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Powiatowy CIS najlepszy na Mazowszu
Powiatowe Centrum Integracji Społecznej w Legionowie zdobyło 1. miejsce w konkursie „Mazowiecka Marka Ekonomii
Społecznej”, którego celem było wyróżnienie najlepiej funkcjonujących podmiotów ekonomii społecznej na Mazowszu.
Nagrodę za 1. miejsce dla Powiatowego Centrum Integracji Społecznej odebrali
starosta Robert Wróbel i kierownik PCIS Dorota Wróbel-Górecka

Przemysław
Zawistowski

właściciel firmy Chemko
Jesteśmy firmą lokalną, naszymi
klientami są nasi sąsiedzi, działalność z zakresu społecznej odpowiedzialności jest wpisana w
naszą strategię. Chcemy funkcjonować w zgodzie ze środowiskiem
naturalnym i lokalnymi społecznościami. Dbając o podnoszenie kultury sprzedaży w naszej organizacji
nie pozostajemy obojętni na problemy, z jakimi boryka się lokalna społeczność. Wśród tych problemów
jest również problem wykluczenia
zawodowego, który pomagamy rozwiązać przy współpracy z legionowskim CIS-em. Współpraca ta przynosi efekty i to daje niesamowitą
satysfakcję, polecam każdemu, kto
chce działać skutecznie.

O

zwycięstwie zadecydowały zalety
powiatowego projektu: podmiotowość, czyli dobra współpraca wewnątrz organizacji oraz widoczność,
czyli rozpoznawalność w środowisku
lokalnym. Wśród dziesięciu podmiotów
zgłoszonych do organizowanego przez
Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej konkursu powiatowy CIS jako jedyny uzyskał maksymalną liczbę punktów.
Zwycięstwo w konkursie to nie tylko prestiż. CIS wywalczył również wymierne korzyści – nagrodą jest m.in.
możliwość promowania na stronie
www, w publikacjach i na imprezach
organizowanych przez Mazowieckie
Centrum Polityki Społecznej oraz prawo do firmowania swoich działań znakiem jakości ,,Mazowiecka Marka Ekonomii Społecznej 2016”.

Nie byłoby sukcesów Powiatowego
Centrum Integracji Społecznej, gdyby projekt wyglądał ładnie tylko na
papierze. Tymczasem CIS działa skutecznie i wykonuje zadania, do których
został powołany. A najważniejszym
z nich jest pomoc osobom bezrobotnym w trwałym powrocie na rynek
pracy. W odróżnieniu od popularnego
„pośredniaka” powiatowy CIS pomaga wielowymiarowo – często osobie od
lat poszukującej pracy trzeba pozwolić
uwierzyć we własne siły, pokazać, że
wytrwałe dążenie procentuje, udowodnić, że w społeczności lokalnej można
liczyć na wsparcie.

Ewa Jędrzejewska

podopieczna Powiatowego Centrum
Integracji Społecznej

Jestem bardzo zadowolona z pracy w firmie Chemko. Mimo początkowych
obaw i strachu przed nową sytuacją jakoś dałam sobie radę. Przede wszystkim
dzięki wsparciu CIS-u i dobrej atmosferze w nowej pracy. Bardzo się cieszę, że
dostałam taką szansę i że ktoś we mnie uwierzył.

Dzięki konsekwencji w działaniu
CIS pozyskuje do współpracy pracodawców, którzy postanowili zatrudnić
osoby uczestniczące w powiatowym
projekcie. Jednym z takich szefów firm
jest właściciel Chemko Przemysław Zawistowski. – W procesie powrotu do aktywności zawodowej istotne jest, jakich
ludzi spotka na swojej drodze osoba powracająca na rynek pracy, jaki przykład dadzą swojemu nowemu koledze
współpracownicy i kierownicy. Centrum pod dyrekcją Doroty Wróbel-Góreckiej spełnia znakomicie swoje zadanie w tym zakresie, mi pozostaje tylko
trzymać poziom – mówi.
Powiatowe Centrum Integracji Społecznej nawiązało współpracę z innymi lokalnymi instytucjami społecznymi, co zaowocowało otrzymaniem
dofinansowania z Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej na realizację wspólnego projektu „Partnerstwo
przeciw wykluczeniu społecznemu profesjonalne formy pomocy ze szczególną rolą zatrudnienia socjalnego.
Edycja 2016” w wysokości ok. 90 tys.
zł. Projekt ruszył w czerwcu i potrwa
do grudnia 2016 r.
MARIUSZ KRASZEWSKI

Powiat ma nowe logo
Powiat Legionowski zmienił system identyfikacji wizualnej.
Nowe logo zaprojektowała Monika Kosewska z Wydziału
Kultury i Promocji Starostwa Powiatowego w Legionowie.

N

owe logo jest odpowiedzią na
obowiązujące standardy promocyjne oraz potrzebę skutecznej komunikacji z otoczeniem.
Jest stylowe i funkcjonalne. Kolorystycznie zostało zsynchronizowane
z herbem i flagą
powiatu. Nawiązuje do najbardziej charakterystycznej części
krajobrazu naszego powiatu, leżącego w jego sercu Jeziora Zegrzyńskiego. Unikalne
cechy powiatu, jakimi logo chce się
komunikować z odbiorcą, to spokój,
bezpieczeństwo, czyste środowisko
i wysoki standard życia mieszkańców. Spójne z tymi wartościami oraz
misją i wizją, zapisanymi w strategii
powiatu jest hasło pozycjonujące: Po-

wiat legionowski - przystań w sercu
Mazowsza.
W trakcie przeprowadzonej wśród
mieszkańców powiatu sondy ulicznej
ankietowani pozytywnie ocenili projekt - Bardzo fajne i pomysłowe logo.
W uniwersalny i klarowny
sposób zobrazowuje region.
Sprawia, że
nasz powiat
kojarzy się z dobrym i przyjaznym
miejscem do życia. – powiedziała Kamila Zielińska.
Na Państwa pomysły i propozycje
akcji promujących nasz powiat z wykorzystaniem nowego logo czekamy
pod adresem promocja@powiat-legionowski.pl.
PD
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Było... nie minęło w Zegrzu
25 czerwca 2016 r. na terenie Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu odbyły się
badania terenowe miejsca, w którym w 1969 r. odnaleziono szczątki mjr. Konstantego Radziwiłła
ps. „Korab”.

Rafał Degiel

Muzeum Historyczne w Legioniowie
Losy Konstantego Mikołaja Radziwiłła mają charakter symboliczny. Dzięki rodzinnym powiązaniom mógłby uniknąć wojennej poniewierki, a jednak wybrał
drogę walki z najeźdźcą. Brał udział w kampanii wrześniowej. W Armii Krajowej, on urodzony jako książę służył w stopniu zwykłego porucznika. Swoje
wybory życiowe przypłacił utratą rodzinnego majątku i życia. Jego losy przez
ćwierć wieku pozostawały zagadką. Dzisiaj odkrywamy tę historię i szukamy
w niej inspiracji.

Poznaj bliżej Konstantego
Mikołaja Radziwiłła
Powiatowa Instytucja Kultury w Legionowie zaprasza
do udziału w konkursie plastycznym „Konstanty Mikołaj
Radziwiłł. Bohater mojej małej ojczyzny”.

Poszukiwania, które miały dać pewność, że wszystkie szczątki mjr Radziwiłła zostały wydobyte, prowadzili wspólnie
członkowie Stowarzyszenia „Wizna 1939” i „Strzelec” z Wołomina oraz żołnierze z CSŁiI w Zegrzu

M

jr Radziwiłł był żołnierzem 3.
Batalionu I Rejonu „Marianowo-Brzozów” (Legionowo) VII
Obwodu „Obroża” Armii Krajowej. Został zamordowany przez Niemców
w Zegrzu, prawdopodobnie 14 września 1944 r. Jego szczątki odnaleziono
przypadkiem po 25 latach. Jak wynika z relacji naocznego świadka, znaleziono wówczas zaledwie kilka fragmentów szkieletu. Z tej przyczyny
pasjonaci historii podjęli się ponownego

przeszukania miejsca śmierci bohatera
naszego regionu.
Badania terenowe prowadzili przy użyciu specjalistycznego sprzętu członkowie
stowarzyszenia „Wizna 1939” i „Strzelec” z Wołomina oraz żołnierze Centrum
Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu (CSŁiI). Towarzyszyła im ekipa telewizyjnego programu Adama Sikorskiego
„Było… nie minęło. Kronika zwiadowców
historii”. Pracom przyglądali się członkowie rodziny bohatera: Anna, Joanna

i Konstanty Radziwiłłowie oraz komendant CSŁiI płk Ireneusz Fura. W trakcie
prac przeszukano teren u podstawy nasypu strzelnicy znajdującej się w obrębie
koszar, w miejscu wskazanym wcześniej
przez Andrzeja Kosiorka z Legionowa, osobę która odnalazła szczątki 47 lat temu.
Mimo wnikliwych poszukiwań nie udało
się natrafić na szczątki bohatera, jednak
wykonane prace pozwoliły rozwiać wątpliwości co do ekshumacji sprzed 47 lat.
MIROSŁAW PAKUŁA

Motocykliści dzieciom
Motocykliści z klubu Smoking Barrels LE MC Poland zorganizowali dla dzieci i młodzieży piknik
„Bezpiecznie na co dzień na lądzie i wodzie”.

25

czerwca, w Ryni nad Jeziorem Zegrzyńskim Klub Motocyklowy Smoking Barrels
LE MC Poland powitał na II Międzynarodowym Zlocie Motocyklowym
Służb Mundurowych przedstawicieli klubów zrzeszonych w ramach

europejskiej koalicji. Ośrodek WDW
Rewita odwiedzili motocykliści z Anglii, Szwecji, Norwegii, Czech, Słowacji, Niemiec, Francji, Łotwy, Litwy oraz
Polski. Podczas pobytu w kraju goście
z zagranicy zwiedzili między innymi
Muzeum Polskiej Techniki Wojskowej

oraz złożyli wieniec przed Centrum
Weterana w Warszawie.
W niedzielę Klub Smoking Barrels
LE MC Poland przy współudziale Fundacji Sprzymierzeni z Grom, Fundacji
Bezpieczna Podróż, Fundacji Jednym
Śladem oraz Fundacji Stoma Life zorganizował w tym samym ośrodku piknik integracyjny dla dzieci pt. „Wakacje
2016 – Bezpiecznie na co dzień na lądzie i wodzie”. Dzięki wielu partnerom
wśród, których byli Komenda Główna
Policji, Żandarmeria Wojskowa, Biuro
Ochrony Rządu, Polskie Porty Lotnicze,
PKP Bezpieczny Przejazd, Urząd Transportu Kolejowego, Inspekcja Transportu Drogowego, Straż Pożarna oraz wielu innych dzieciaki mogły wziąć udział
w grach plenerowych i konkursach
związanych z wiedzą na temat bezpieczeństwa. Nie zabrakło radości z wygranych nagród. Ogromnym powodzeniem cieszyła się wata cukrowa oraz
koło fortuny. Niestety pogoda pokrzyżowała szyki organizatorom, a gwałtowna burza mocno skróciła zabawę. Mamy
nadzieję, że za rok spotkamy się znowu.
SmBa

W

e wrześniu na terenie Centrum Szkolenia Łączności
i Informatyki w Zegrzu zostanie odsłonięte miejsce upamiętniające majora Konstantego Mikołaja Radziwiłła ps. Korab. Powiatowa
Instytucja Kultury w Legionowie
(PIK), w ramach zbliżających się
uroczystości związanych z tym wydarzeniem, zorganizowała konkurs
plastyczny pn. „Konstanty Mikołaj
Radziwiłł. Bohater mojej małej ojczyzny”.
Konkurs ma na celu przybliżenie
postaci księcia Radziwiłła, ostatniego właściciela dóbr w Zegrzu, oficera
sztabu 3 Batalionu I Rejonu „Marianowo-Brzozów” (Legionowo) VII Obwodu „Obroża” Armii Krajowej.
Przedmiotem konkursu, w którym udział mogą wziąć uczniowie

klas 4-6 szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych,
jest zilustrowanie w formie komiksu fragmentu życiorysu Konstantego
Mikołaja Radziwiłła. Więcej informacji znajduje się na stronie Powiatowej
Instytucji Kultury (www.pik.legionowski.pl) oraz na profilu w serwisie Facebook (www.facebook.com/
powiatowa.instytucja.kultury).
Materiałem pomocniczym do wykonania konkursowych prac będzie
publikacja dr Mirosława Pakuły pt.
„Konstanty Mikołaj Radziwiłł. Bohater z Ziemi Serockiej”. Książka jest
dostępna w formacie .pdf – wszyscy zainteresowani otrzymają plik.
W tym celu należy wysłać e-mail na
adres: biuro@pik.legionowski.pl. Termin składania prac upływa 31 sierpnia. Można je dostarczyć osobiście do
siedziby PIK przy ul. Sowińskiego 15
lub przesłać pocztą.
Patronat nad konkursem objęli
Starosta Legionowski oraz Konstanty i Joanna Radziwiłłowie.
Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody.
OPRAC. PD

Fotomat w starostwie

Automat fotograficzny to kolejne ułatwienie, jakie
legionowskie starostwo wprowadziło dla odwiedzających je
mieszkańców.

W

pierwszych dniach czerwca
na parterze budynku Starostwa Powiatowego w Legionowie obok wydziału komunikacji
pojawił się automat fotograficzny.
Dzięki temu klienci urzędu, którzy
potrzebują zdjęcia na przykład do
prawa jazdy, nie muszą poprzedzać
wizyty w starostwie sesją w zakładzie fotograficznym. Zdjęcie mogą
zrobić na miejscu.
Nowoczesny fotomat zrobi i wydrukuje zdjęcia od ręki. Za cztery

sztuki zapłacimy 15 złotych. Zdjęcia z tego urządzenia są zatwierdzone do oficjalnych dokumentów, jako
zgodne z przepisami ICAO (International Civil Aviation Organisation),
czyli międzynarodowej organizacji
lotnictwa cywilnego. Jest to organizacja zrzeszająca 191 państw, działająca od 1947 roku jako wyspecjalizowana agenda ONZ. Polska weszła
w jej skład w listopadzie 1958 roku.
KL
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Absolutorium za rekordowy budżet
Od pół roku trwa już 2016 rok, a w czerwcu rada dyskutuje o budżecie roku 2015.
O co chodzi z tym absolutorium?

Robert Wróbel
starosta legionowski

Zapoczątkowaliśmy w polityce inwestycyjnej nowy kierunek, w ramach którego znacznie większe środki niż dotychczas kierujemy na inwestycje w oświatę i ochronę zdrowia. Staramy się też sukcesywnie podnosić standard obsługi
mieszkańców w powiatowych placówkach. W tym roku wykonaliśmy już remont jednego skrzydła przychodni NZOZ „Legionowo” oraz w wydziale komunikacji starostwa. Oddaliśmy też do użytku nowe wielofunkcyjne boisko przy
Powiatowym Zespole Szkół Ogólnokształcących w Legionowie, projektujemy też
taki kompleks przy szkole na Targowej w Legionowie. Mamy w planach również
zagospodarowanie terenu wokół przychodni i dalsze zmiany w samym starostwie, które usprawnią obsługę klientów i poprawią komfort załatwiania spraw.

A

bsolutorium jest narzędziem kontroli sprawowanej przez radę powiatu nad zarządem w zakresie
wykonania budżetu uchwalonego na
dany rok. Udzielając go zarządowi rada
wskazuje, że według jej opinii budżet
powiatu został wykonany bez zastrzeżeń, zgodnie z założeniami i interesem
mieszkańców. Taką procedurę przeprowadza się co roku we wszystkich jednostkach samorządu. Opóźnienie czasowe w stosunku do zakończenia roku
wiąże się z tym, że konieczne jest sporządzenie sprawozdania z wykonania
budżetu, uzyskanie opinii o jego prawidłowości pod względem księgowym
i zgodności z ustawą o finansach publicznych i dopiero te wszystkie dokumenty i aspekty oceniają radni.

Budżetowe rekordy

Udzielenie absolutorium zarządowi
powiatu to znak, że radni uznali działania podjęte przez zarząd za zgodne
z założeniami, jakie przyjęto podczas

Radni zaakceptowali wykonanie budżetu przez zarząd powiatu, głosując
za udzieleniem absolutorium

uchwalania budżetu i że organ wykonawczy powiatu wywiązał się ze swoich
zadań. A warto podkreślić, że był to budżet pod każdym względem rekordowy.
Przede wszystkim budżet powiatu 2015 był największy w historii i wyniósł blisko 93 miliony złotych. Rekordowa była również wielkość wydatków
na inwestycje, która sięgnęła ponad 20
milionów złotych. Warto zauważyć, że
ponad połowa z tej kwoty pochodziła
z zewnętrznych funduszy, jakie powiat
pozyskał na inwestycje. Rekordowo niskie było też zadłużenie powiatu wynoszące jedynie 2,53%. Oznacza to, że
mamy znaczne rezerwy na to, by pozyskiwać środki na rozwój powiatu również z kredytów, bo zdolność kredytowa
powiatu jest bardzo dobra.

to w inwestycjach powiatu początek
zwiększania nakładów na infrastrukturę społeczną, czyli oświatę, ochronę
zdrowia i obsługę mieszkańców.
Jak zapowiada starosta Robert
Wróbel, powiat nadal chce przeznaczać większe nakłady na inwestycje
w obiektach oświatowych, zdrowotnych

i użyteczności publicznej. Zarówno
w sferze inwestycyjnej, jak i wsparcia
osób najbardziej go potrzebujących, na
przykład poprzez działalność Powiatowego Centrum Integracji Społecznej.
ADK

Ponad 20 milionów na inwestycje

W ramach imponujących środków
przeznaczonych na inwestycje w ubiegłym roku powiat między innymi
przebudowywał i budował nowe drogi, przebudowywał skrzyżowania oraz
budował nowe skrzydło Powiatowego
Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych
w Legionowie, w którym od września
2016 funkcjonować będzie przedszkole specjalne. Zmodernizowane zostały również, poprzez wymianę na
nowe i bardzie oszczędne, kotłownie
w Powiatowych Zespołach Szkół Ponadgimnazjalnych w Serocku i Legionowie. Zbudował też – co było prawdziwym inwestycyjnym wyzwaniem
– kładkę pieszo-rowerową nad torami
kolejowym w Legionowie. Ubiegły rok

Dorota Łyszkowska
skarbnik powiatu

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, źródła dochodów powiatów ograniczają się głównie do nieco ponad 10-procentowego udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych i subwencji z budżetu
państwa. Powiat nie pobiera bezpośrednich podatków lokalnych np.: od nieruchomości, rolnego, transportowego. W tej sytuacji prawnej ogromne znaczenie
w finansowaniu zadań inwestycyjnych i rozwojowych mają środki zewnętrzne,
najlepiej bezzwrotne, nie zwiększające zadłużenia i nie generujące dodatkowych
kosztów. Spośród ponad 90 mln wpływów do budżetu powiatu w 2015 r., stanowiły one blisko 12 %. Wysoka aktywność w pozyskiwaniu środków zewnętrznych umożliwiła zredukowanie planowanego na 2015 r. deficytu budżetowego o blisko 70% oraz zwiększyła zdolność kredytową powiatu na przyszłe lata.

Literacko i artystycznie w szkole specjalnej
Czerwiec upłynął w Powiatowym Zespole Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie pod znakiem dwóch ważnych wydarzeń. Przeprowadzono
akcję „Cała Polska czyta dzieciom” oraz zorganizowano Ogólnokrajowe Warsztaty Witrażu i Mozaiki.

,,C

ała Polska czyta dzieciom”
to wyjątkowo udana kampania społeczna propagująca codzienne czytanie najmłodszym,
która została zainicjowana w 2001
roku przez Fundację ABCXXI – Cała
Polska czyta dzieciom. Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych (PZSiPS) wziął w niej udział po raz trzynasty. W tym roku do wspólnego czytania
zaproszono Dorotę Papis – aktorkę teatralną, telewizyjną i filmową, Rafała
Michałowskiego – dziennikarza telewizyjnego i prasowego, Annę Czachorowską – poetkę, animatorkę kultury,
dyrektorkę biblioteki im. Ks. Jana Twardowskiego w Jabłonnie oraz Małgorzatę Berwid – animatorkę kultury, twórczynię programów telewizyjnych dla
dzieci, dziennikarkę radiową, członkinię Rady Programowej Fundacji ABC
XXI Cała Polska Czyta Dzieciom. Trzydniową akcję zakończyło przygotowane
przez uczniów starszych klas przedstawienie „Z wizytą w Woli Okrzejskiej”
opowiadające o życiu i twórczości

Henryka Sienkiewicza. Społeczność
placówki w ten sposób uczciła setną
rocznicę śmierci polskiego pisarza nawiązując również do uroczystych obchodów roku sienkiewiczowskiego.
Pedagodzy podkreślają konieczność zachęcania i motywowania dzieci do czytania. Najmłodszym powinni
czytać najbliżsi, a w szkołach nauczyciele. Cenna inicjatywa Fundacji ABC
XXI Cała Polska czyta dzieciom przypomina dorosłym o tym obowiązku wobec dzieci. Czytanie pozytywnie wpływa na rozwój emocjonalny, psychiczny,
intelektualny  i społeczny dziecka. Ponadto rozwija zainteresowania, pobudza ciekawość i fantazję będąc jedną
z najskuteczniejszych strategii wychowawczych, a co najważniejsze przynosi dziecku ogromną radość i pozostawia cudowne wspomnienia.

Warsztaty Witrażu i Mozaiki

Organizatorami Ogólnokrajowych
Warsztatów Witrażu i Mozaiki, które
odbyły się w dniach 10-12 czerwca byli

Legionowska Pracownia Witraży 12U
Andrzeja Bochacza i fundacja „Promień Słońca”. W warsztatach, oprócz
uczniów PZSiPS, którzy wykonywali małe zawieszki witrażowe, wzięli udział artyści oraz pasjonaci sztuki witrażowej i mozaiki z całej Polski.
W ciągu trzech dni dokończono witraż
”Przyjaciele Kubusia Puchatka”, który obecnie zdobi wejście do świetlicy
szkolnej. Prace nad nim trwały od jesieni ubiegłego roku będąc częścią zajęć dla podopiecznych PZSiPS. Druga
grupa uczestników wykonała wielkoformatową mozaikę o charakterze sakralnym. - Zawsze fascynowały mnie
witraże, a szczególnie jestem pod wrażeniem dzieła Stanisława Wyspiańskiego „Bóg Ojciec”, które znajduje się
w krakowskim kościele Św. Franciszka. Lubię także te w sztuce użytkowej,
zwłaszcza pochodzące z dwudziestolecia międzywojennego. Gra świateł wyzierająca z tych dzieł daje mi poczucie
radości, napawa mnie energią. – powiedziała jedna z uczestniczek warsztatów

Anna Neuman z Wąbrzeżna k. Torunia.
Częścią warsztatów były także dwie
prelekcje wygłoszone przez Andrzeja
Bochacza omawiające tematykę bogactwa sztuki witrażowej Wrocławia oraz
własnych doświadczeń związanych
z prowadzeniem pracowni.

Warsztaty były dla miłośników techniki witrażowej i mozaiki doskonałą
okazją do spotkania, wspólnej pracy
oraz poszerzenia wiedzy z zakresu rękodzielnictwa.

Ewa Lewicka

dyrektor Powiatowego Zespołu Szkół
i Placówek Specjalnych w Legionowie
„Cała Polska czyta dzieciom” promuje czytanie oraz przypomina dorosłym,
jak ważne jest rozwijanie u dzieci zainteresowania książkami. Spotkania
z naszymi gośćmi pozwalają słuchaczom przeżyć przygodę z literaturą. To
także integracja społeczności szkolnej, czas na rozwijanie pasji i pogłębianie
wiedzy uczniów a także możliwość poznania ciekawych ludzi. Z kolei dzięki
udziałowi w warsztatach witrażu nasi uczniowie mają możliwości ekspresji
własnych uczuć i przeżyć. Cieszę się, że wśród naszej lokalnej społeczności
są wspaniali ludzie jak Pan Andrzej Bochacz, którzy dzielą swoje pasje i doświadczenie z naszymi niepełnosprawnymi uczniami.
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Święto gminy Nieporęt
Aktywnie i w rodzinnej atmosferze mieszkańcy obchodzili w Nieporęcie święto gminy. Podczas pikniku zorganizowanego z okazji tego wydarzenia,
na stoisku Powiatu Legionowskiego zorganizowaliśmy konkurs wiedzy o naszym regionie.
i przekąski. Równolegle na scenie odbywały się występy sekcji artystycznych
działających przy Gminnym Ośrodku
Kultury w Nieporęcie i jego filiach (Echo
Nieporętu, Młodzież 50+, Teatr Obrzędowy, Piena Voce, Strefa Szefa i Śpiewające Brzdące) oraz podopiecznych szkoły
językowej Benefit. Imprezę zakończyły
koncerty zespołów Joker, Hoyraky i Diadem oraz spektakularny pokaz fajerwerków rozświetlających nocne niebo.
Powiat Legionowski był współorganizatorem Święta Gminy Nieporęt.
KB

I

mprezę zorganizowano na terenie
Kompleksu Rekreacyjno-Sportowego Nieporęt-Pilawa. Różnorodność atrakcji przyciągnęła nie tylko wielbicieli muzyki estradowej,
ale również dzieci, amatorów sportu, wielbicieli historii, matematyki,
motoryzacji i harcerstwa. Dzięki zaangażowaniu organizatorów i lokalnych władz w tym roku udało się
wykorzystać wszystkie atuty tego
ogromnego kompleksu rekreacyjno-sportowego i uczynić z niego miejsce
niezwykłego pikniku. Wraz z mieszkańcami bawili się goszczący w Nieporęcie przedstawiciele partnerskiego miasta Strážske (Słowacja).

- Gmina Nieporęt dysponuje jednym
z najpiękniejszym miejsc na Mazowszu,
czyli portem w Nieporęcie, w którym odbywa się co roku ta fantastyczna impreza. I choć faktycznym gospodarzem tego
terenu gmina jest zaledwie od roku, już
widać wiele pozytywnych zmian. To
bardzo optymistyczne, bo za kilka lat
to miejsce ma szansę stać się jednym
z najbardziej atrakcyjnych centrów turystycznych na mapie Mazowsza. – mówi
starosta legionowski Robert Wróbel.
Zwolennicy aktywnego wypoczynku już od wczesnych godzin porannych
odwiedzali nieporęcki port. Przed południem na akwenie odbyły się regaty i zawody spławikowe oraz rozegrano turniej

siatkówki plażowej. Jednocześnie ruszyły pierwsze atrakcje pod sceną. Na gości
czekały wesołe miasteczko, gry i zabawy familijne, miasteczko rowerowe, obóz
rycerski, wioska matematyczna, pokazy strażackie, stanowisko 9. Brygady
Wsparcia Dowodzenia Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, pokazy akrobatyczne oraz trening fitness
z instruktorem. Ponadto wspaniałą rozrywkę zapewnił Park Linowy Radocha
oraz Szkoła Surfingu L-Surf.
W stoisku gminnym przez cały dzień
trwały konkursy ekologiczny oraz wiedzy o gminie Nieporęt, w których do wygrania były atrakcyjne nagrody - m.in.
rejs Tramwajem Wodnym Laguna.

Wspaniały poczęstunek przygotowali
sołtysi gminy Nieporęt, którzy zaprosili wszystkich do degustacji własnych
wyrobów. Swoje stoiska przygotowały
również szkoły gminne z Józefowa, Izabelina i Nieporętu oraz wolontariusze
z gimnazjum, proponując uczestnikom
festynu ciekawe formy spędzenia czasu. Dużym zainteresowaniem cieszyło się stoisko Powiatu Legionowskiego,
gdzie zorganizowano konkurs wiedzy
o powiecie. Do wygrania były nagrody,
a dla wszystkich odwiedzających przygotowano balony i lizaki.
W trakcie imprezy nie zabrakło także wystawców oferujących wyroby rękodzielnicze, zabawki, kosmetyki

Agnieszka Powała
radna Rady Powiatu
w Legionowie

Kompleks rekreacyjno-sportowy to
nie tylko miejsce, w którym odbywa się ta fantastyczna impreza. To
również miejsce, w którym warto
wypoczywać, oferujące zarówno
wypoczynek aktywny, jak i możliwość plażowania i leniwego relaksu. Dlatego zapraszam do Nieporętu na wypoczynek całe rodziny.

Dni Legionowa

Rockowo i ambitnie zostały zaplanowane tegoroczne obchody Dni Legionowa. Gwiazdą wieczoru był znany z brawurowych interpretacji utworów Agnieszki Osieckiej
zespół Raz Dwa Trzy.

Jedną z gwiazd legionowskiego pikniku była Arka Noego

T

egoroczne obchody Dni Legionowa
zbiegły się w czasie z ważnym dla
reprezentacji Polski meczem na
Euro 2016. Nasi piłkarze odnieśli historyczny sukces wygrywając w karnych
mecz ze Szwajcarią. Również organizatorzy Dni Legionowa mogli wznieść
ręce w geście triumfu, ponieważ impreza cieszyła się dużym powodzeniem.

Zapewne duża w tym zasługa programu „Lato z Radiem”, który właśnie od
Legionowa zaczynał w tym roku swoją
ogólnopolską trasę.
Na placu przy Centrum Handlowym „Maxim” 25 czerwca zgromadziły się tłumy Legionowian. Przeważały rodziny z dziećmi. Nic dziwnego,
ponieważ program artystyczny został

skrojony właśnie pod tego typu publiczność. Najmłodsi najbardziej cieszyli się z występu Arki Noego –
kultowego już zespołu, który łączy
tematykę religijną z muzyką rockową
wykonywaną przez dzieci i dla dzieci. „Taki mały, taki duży może świętym być” umie zaśpiewać chyba każde polskie dziecko.

Kolejne dwie propozycje były skierowane już do całych rodzin. W muzyce Maleo Reggae Rockers znajdują coś dla siebie zarówno doświadczeni, jak i ci młodsi
fani rocka. Wszyscy znamy również przeboje zespołu Leszcze, a najbardziej „Kombinuj dziewczyno”. Muzycy przyznają, że
grają przeważnie utwory dancingowe, co
znalazło potwierdzenie w reakcji pląsającej przy tanecznych rytmach publiczności.
Gwiazdą wieczoru tegorocznych Dni
Legionowa był łączący stylistykę rockową i poetycką zespół Raz Dwa Trzy wraz
z liderem Adamem Nowakiem. Mająca
na swoim koncie dziesięć nagranych
płyt grupa zagrała swoje najbardziej
lubiane utwory z „Trudno nie wierzyć
w nic” na czele.
Na Dniach Legionowa nie mogło zabraknąć promocyjnego stoiska Powiatu
Legionowskiego. Jak zwykle zapraszaliśmy mieszkańców do wspólnej zabawy.
Uczestniczyły w niej całe rodziny. Można było wygrać publikacje historyczne
wydane przez starostwo, gadżety z herbem Powiatu, zestawy do rysowania
dla najmłodszych… Każdy, kto odwiedził nasze stoisko, odchodził zadowolony. Oprócz sceny oraz stoisk promocyjnych samorządów i firm działających
w środowisku lokalnym rozstawione
były kramy, w których można znaleźć

coś dla ciała. Każdy, kto miał ochotę coś
przekąsić mógł znaleźć coś dla siebie.
Dni Legionowa, organizowane w tym
roku po raz 37., zakończył imponujący
pokaz sztucznych ogni oraz zaproszenie
MK
na imprezę przyszłoroczną.

Jerzy Zaborowski
wicestarosta legionowski

Powiat Legionowski chętnie wspiera organizowane przez samorządy
imprezy integrujące mieszkańców.
Taką bez wątpienia są Dni Legionowa. Uczestniczymy w nich rokrocznie nie tylko poprzez pomoc finansową, ale również czynnie - zapraszając
do naszego stoiska rodziny, które przy
okazji wspólnej zabawy chcą poszerzyć swoją wiedzę o naszym Powiecie. Dzięki takim wydarzeniom, jak
Dni Legionowa integrują się nie tylko mieszkańcy, ale również samorządy mają okazję rozwijać współpracę.

społeczność/inwestycje
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Piknik w Porcie Pilawa
Anna Gajewska

W sobotę, 11 czerwca, w porcie Pilawa, w gminie Nieporęt, odbył się dziewiąty Piknik
dla dzieci pieczy zastępczej z powiatu legionowskiego zorganizowany przez Powiatowe
Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie.

członek Zarządu Powiatu
Legionowskiego
Od 2012 roku wspólnie z mężem tworzymy rodzinę zastępcza dla dwóch
wspaniałych dziewczynek. Nigdy nie żałowaliśmy tego, że zostaliśmy rodziną zastępczą. Ta praca daje nam ogromną satysfakcję i radość. Zastanawiamy się, czy nie pomóc jeszcze jakimś innym dzieciom, a wiele z nich
potrzebuje pomocy.
Rodziny zastępcze wychowują dzieci odebrane z rożnych przyczyn z rodzin
biologicznych. Rodzina zastępcza, jak sam nazwa wskazuje, zastępuje dzieciom ich rodzinę. Moim zdaniem, żeby zostać rodziną zastępczą, trzeba mieć
odpowiednie predyspozycje, trzeba mieć powołanie, trzeba kochać dzieci,
rozumieć ich trudną sytuację, chcieć im pomóc i potrafić to zrobić. Proszę
zwrócić uwagę, rodzina zastępcza pracuje cały czas, to bardzo odpowiedzialna funkcja. Przez swoje zachowanie daje dzieciom przykład, jak postępować
w życiu, a sami Państwo wiecie, to jest bardzo trudne.

T

ego dnia pogoda dopisała, ale
najważniejsza była bardzo ciepła i rodzinna atmosfera wśród
uczestników spotkania i zaproszonych gości. Dzieci przebywające w rodzinach zastępczych i Domu Dziecka
oraz ich opiekunowie wspólnie spędzili
czas przy dobrej muzyce, uczestnicząc
w przeróżnych grach, przedstawieniach

teatralnych, pokazach sztukmistrza,
konkursach plastycznych, poetyckich
i sprawnościowych. Dla zwycięzców
przygotowane były atrakcyjne nagrody.
Również ci, którzy nie odnieśli sukcesów, otrzymywali ciekawe nagrody pocieszenia.
Na pikniku nie zabrakło także poczęstunku, można było zjeść potrawy

z grilla, napić się kawy i herbaty, a także
zasmakować nowości, jaką były ziemniaczane sprężynki. Wiele specjałów przygotowali sami rodzice zastępczy.
Odbywające się co roku pikniki dla
dzieci pieczy zastępczej nie mogły by
się odbywać, gdyby nie wsparcie wielu
osób i instytucji. Tym razem szczególne podziękowania kierujemy w stronę

Szkolna
pełną parą

wójta gminy Nieporęt Macieja Mazura
za użyczenie terenu. Wdzięczność należy się również sponsorom nagród, którymi byli: Starostwo Powiatowe w Legionowie, Miasto Legionowo, Gminy: Nieporęt,
Serock, Wieliszew i Jabłonna, Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne w Legionowie, Sklep Spożywczo-Przemysłowy

Bogusław Nalewajek w Stasim Lesie
oraz Włodzimierz Deniziak – Prezes
Desch Sp. z o.o. Pracujemy już nad organizacją jubileuszowego 10. Pikniku.
Tegoroczną imprezę honorowym patronatem objął Starosta Legionowski Robert Wróbel.
PCPR

Krew ratuje życie

Zapraszamy do wzięcia udziału w akcjach honorowego
krwiodawstwa. Krew można oddawać w punktach stacjonarnych
lub skorzystać z wizyty mobilnego stanowiska poboru.

W ubiegłym roku, podczas jednej z akcji krwiodawstwa, w mobilnym
punkcie krew oddawali pracownicy Starostwa Powiatowego w Legionowie

Z

namy już terminy, w jakich
Polski Czerwony Krzyż będzie
prowadził zbiórkę krwi za pomocą mobilnych punktów. W 2016 r.
autobusy PCK pojawią się:

Ekipa budowlana remontująca ul. Szkolną w Wólce Radzymińskiej nie zwalnia tempa.
Po przebudowie chodników nadszedł czas na położenie nowej jezdni.
Na ul. Szkolnej w Wólce Radzymińskie chodniki są już gotowe. Pora na nową nawierzchnię jezdni

D

zięki dobrej współpracy z gminą
Nieporęt i wójtem Sławomirem
Maciejem Mazurem Powiat Legionowski może realizować kolejną inwestycję, która nie tylko poprawia komfort
życia mieszkańców, ale również zwiększa ich bezpieczeństwo. Podziękowania
należą się radnym, zarówno powiatowym, jak i gminnym. Dzięki ich decyzjom starostwo może konsekwentnie
i sukcesywnie realizować strategię,
która pozwala powiatowi rozwijać się
na wielu płaszczyznach – mówi starosta legionowski Robert Wróbel.
Pierwszym etapem realizacji inwestycji, który mamy już za sobą, było położenie nowego chodnika z betonowej
kostki oraz wykonanie wjazdów na posesje. W kolejnym etapie pracownicy

firmy Drogi i Mosty Jan Kaczmarczyk,
która wygrała ogłoszony przez Powiat
Legionowski przetarg, wykonują remont jezdni. Również ona zyska nową
nawierzchnię, a ponadto zostanie poszerzona do 6 metrów.
Obecnie zerwano starą, zniszczoną nawierzchnię asfaltową, wyrównano za pomocą walca odcinek jezdni oraz położono
na nim betonowy podkład. W dniu wydania Kuriera pracownicy kładą nową nawierzchnię asfaltową ul. Szkolnej.
Bardzo ważnym elementem inwestycji będzie połączona i zintegrowana z remontem jezdni budowa odwodnienia. Do tej pory zalegająca
w nierównościach deszczówka stanowiła ogromne zagrożenie dla kierowców
i pieszych, szczególnie zimą i jesienią.

Po remoncie woda będzie płynnie odprowadzana z jezdni do odpływów.
Ostatnimi etapami remontu będzie
stworzenie poprawiającej bezpieczeństwo nowej organizacji ruchu oraz podnoszącej walory estetyczne okolicy zagospodarowanie zieleni m.in. poprzez
obsianie wyrównanych poboczy trawą.
Inwestycja dotyczy 700-metrowego
odcinka ul. Szkolnej, od ul. Topolowej,
do ul. Leśnej. Za wykonanie tej przebudowy Powiat Legionowski zapłaci
640 tys. zł. Ale to nie wszystko – dzięki finansowemu wsparciu udzielonemu
przez wójta gminy Nieporęt Macieja
Mazura remontowany odcinek zostanie wydłużony do ponad kilometra. Inwestor zapłaci dodatkowe 320 tys. zł.
MK

•1
 4 czerwca – w Zegrzu
•1
 2 lipca – w Zegrzu,
na ul. Juzistek 2
•4
 września – w Jabłonnie,
przy Pałacu Polskiej
Akademii Nauk
•1
 4 września w Zegrzu,
na ul. Juzistek 2
•2
 1 września – w Serocku,
na ul. Rynek
•1
 1 października – w Zegrzu,
na ul. Juzistek 2
•2
 2 listopada – w Zegrzu,
na ul. Juzistek 2
Wszystkich obecnych i przyszłych honorowych krwiodawców zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie organizowanym

przez Oddział Rejonowy Polskiego
Czerwonego Krzyża w Legionowie.
Konkurs skierowany jest do wszystkich, którzy w dniach 01.01.2016r.
– 30.10.2016r. oddadzą honorowo
krew podczas mobilnych akcji poboru krwi lub w Centrum Krwiodawstwa na terenie Mazowsza co
najmniej trzy razy.
Konkurs jest organizowany w kategoriach:
• uczniowie pełnoletni
• pozostałe dorosłe osoby do 65.
roku życia
Do wzięcia udziału w konkursie
konieczne jest również wypełnienie kuponu konkursowego dostępnego podczas akcji krwiodawstwa
lub w Oddziale Rejonowym PCK
w Legionowie, przy ul. Husarskiej
15. Nagrody zostaną rozdane po zakończeniu akcji w listopadzie podczas przygotowanych uroczystych
Dni Honorowego Krwiodawstwa.
MK
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„Konopnicka” bez nienawiści
Uczniowie liceum im. Marii Konopnickiej w Legionowie włączyli się w kampanię przeciwko mowie nienawiści w Internecie. Poszerzają świadomość
naszych praw i mobilizują do walki z tzw. „hejterami”.

Wśród ofiar zbrodni katyńskiej znalazło się 87 osób związanych
z terenem dzisiejszego powiatu legionowskiego. Byli to
mieszkańcy lub osoby wydelegowane do pełnienia tu służby
cywilnej bądź wojskowej.

K

ampania przeciw mowie nienawiści w Internecie została wcielona
w życie już w 2012 roku i ma ona
na celu walkę z rasizmem, dyskryminacją i potocznie zwanymi „hejtami”
z którymi spotykamy się w wirtualnym

świecie. Organizacja powstała i jest prowadzona przez Radę Europy, w Polsce
jest ona koordynowana przez Stowarzyszenie Młodych Dziennikarzy „Polis”.
2 lipca w Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej miało okazję

uczestniczyć w warsztatach prowadzonych przez Macieja Sopyło i Zuzannę
Piechowicz, przedstawicieli kampanii.
– Na początku rozmawialiśmy w półkolu
na temat hejtu oraz Internetu, a gdy poczuliśmy się już swobodniej w towarzystwie

Erasmus+ na Targowej

organizatorów, wzięliśmy udział w zabawie, która polegała na tym aby w odpowiedzi na pytanie stanąć przy wybranej kartce z napisem „tak” lub „nie”. To pomogło
statystycznie spojrzeć na pewne sprawy
i zobaczyć, że z niektórymi problemami

nie jesteśmy sami. Rysowaliśmy również
drzewka, na których mieliśmy wypisać
słowa kojarzące się nam z nienawiścią.
W korzeniu umieszczaliśmy przyczyny,
a w koronie – co mogłoby być skutkiem
danej sytuacji. Następnie ponownie usiedliśmy w półkolu i rozmawialiśmy o tym
jak można walczyć z tym „hejtem”, wymienialiśmy się przykładami i prowadziliśmy przyjemną dyskusję, pomimo odmiennych zdań. Poruszyliśmy również
temat tego jak portale społecznościowe
takie, jak Facebook, radzą sobie z hejtem i czy to wystarczające. Jestem bardzo
zadowolona z tego spotkania. Może i to
wszystko były rzeczy, które my już wiemy, ale takie spotkania wywołują rozmowy, dyskusje między nami, wymienianie
doświadczeń czy poglądów. Myślę, że teraz gdybym spotkała się z czymś takim,
szybciej zaczęłabym reagować – przekonuje Julia Suska, uczestniczka warsztatów.
Ciężko jest nam nadążyć nad tak
szybko rozwijającymi się technologiami. Trzeba jednak pamiętać, że w Internecie nikt nie jest anonimowy, a my nie
powinniśmy ignorować coraz większej
fali nienawiści obejmującej świat wirtualny. Jeżeli jesteście zainteresowani internetowymi lekcjami, o tym jak radzić
sobie z „hejtem” zapraszamy na stronę
Kampanii (beznienawisci.pl).
IZABELLA DĄBROWSKA

Multikulti – tak czy nie?

W dniach 18-25 czerwca Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jerzego
Siwińskiego w Legionowie gościł uczniów i nauczycieli ze szkoły Boerde-Berufskolleg
w Soest (Niemcy). Spotkanie zorganizowano w związku z realizacją projektu
pn. „Miejsca pamięci i ich rola w pedagogice i turystyce. Śladami Janusza Korczaka”
finansowanego z programu UE Erasmus+.

O zyskach i zagrożeniach płynących z wielokulturowości
dyskutowali uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
z terenu powiatu legionowskiego podczas debaty
„Wielokulturowość – bogactwo czy problem?”

T
B

yło to już piąte i zarazem ostatnie
spotkanie podsumowujące dwuletnią współpracę obu szkół. Goście
z Niemiec spędzili cztery dni w Legionowie i Warszawie oraz trzy w Krakowie. W programie wycieczek, oprócz
głównych zabytków i atrakcji turystycznych, znalazły się miejsca związane z życiem Janusza Korczaka, którego
postać i działalność pedagogiczna pełniły w projekcie rolę specjalną.

Głównym celem projektu było zapoznanie uczniów z ważnymi miejscami
pamięci i zwrócenie ich uwagi na znaczenie tych miejsc w ich przyszłej pracy zawodowej.
Ponadto młodzież miała okazję poszerzyć wiedzę historyczną, rozwinąć
umiejętności z zakresu posługiwania
się językiem angielskim oraz kształtować postawę otwartości wobec innych kultur.

Na zakończenie projektu zaprezentowano, wykonany przez młodzież, wieloczęściowy przewodnik cyfrowy po miejscach pamięci odwiedzonych podczas
spotkań w Polsce i w Niemczech. Projekt dobiegł końca, ale uczniowie obu
szkół planują w dalszym ciągu współpracować podtrzymując cenny kontakt.
PD

o już kolejny panel zorganizowany przez Powiatową Instytucję Kultury w Legionowie i Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2
w Legionowie mający na celu umożliwienie młodym ludziom swobodnej wymiany poglądów i argumentów. Podczas wcześniejszych spotkań
młodzież dyskutowała o niepodległości, patriotyzmie i samorządności. Temat debaty, która odbyła się 8 czerwca,
w legionowskim ratuszu, został wybrany nieprzypadkowo. Obecnie na całym
kontynencie toczy się gorąca dyskusja
poruszająca kwestie wielokulturowości w związku z falą emigrantów przybywających z Bliskiego Wschodu i północnej Afryki do państw europejskich.
Debatę poprzedziły warsztaty mające na celu dostarczenie refleksji na

temat tożsamości, stereotypów, szoku kulturowego i funkcjonowania społeczeństw wielokulturowych. W trakcie
właściwej dyskusji ścierały się poglądy
zwolenników i przeciwników wielokulturowości. Przeważały opinie, że najrozsądniej jest czerpać z jej bogactwa jednocześnie chroniąc interesy narodowe.
- Najważniejsze, że młodzież nie pozostaje obojętna na problemy współczesnego świata i żywo się nimi interesuje. Debaty dają młodym ludziom szansę
na sformułowanie własnego stanowiska
w konkretnej sprawie – podsumował
uczestniczący w debacie wicestarosta
Jerzy Zaborowski.
Spotkanie patronatem objął Starosta Legionowski.
PD

kultura
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Podczas czerwcowego koncertu jabłonowska
publiczność miała wyjątkową szansę
wysłuchać kompozycji w wykonaniu
młodych muzyków
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dają miłośnikom muzyki niepowtarzalną szansę uczestniczenia w wyjątkowych koncertach, poszerzania horyzontów muzycznych oraz integrują lokalną
społeczność i budują pozytywny wizerunek nie tylko gminy Jabłonna, ale i całego
powiatu legionowskiego. Ponadto co dwa
miesiące w Galerii Sztuki Współczesnej
„Oranżeria” ma miejsce wernisaż wystawy prac artystycznych. Pomysłodawcami
formatu są Magdalena Grzelecka – dyrektor Domu Zjazdów i Konferencji Polskiej Akademii Nauk oraz prof. Andrzej
Zieliński – profesor Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. W tym roku przedsięwzięcie swym patronatem objął Starosta Legionowski.
Na kolejny koncert w pałacu zapraszamy we wrześniu, po przerwie wakacyjnej.
PD

Młodzi muzycy w Jabłonnie
Utwory kilkunastu znakomitych kompozytorów znalazły się w programie 140. koncertu z cyklu
„Pałacowe spotkania z muzyką”.

C

zerwcowa odsłona cyklu tradycyjnie dedykowana jest dzieciom.
Tym razem swoim talentem mogli pochwalić się podopieczni Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych nr
4 im. Karola Szymanowskiego w Warszawie. Dyrektor Domu Zjazdów i Konferencji PAN Magdalena Grzelecka powitała licznie zgromadzonych gości,
a następnie oddała głos prof. Andrzejowi Zielińskiemu, który słowem wstępu wprowadził publiczność w tematykę poszczególnych kompozycji.
W repertuarze znalazły się utwory
muzyki klasycznej, w tym m. in. „Kaprys włoski” Piotra Czajkowskiego,

„Golliwogg’s Cakewalk” Claude Debussy’ego i „Preludium 7” Karola Szymanowskiego. Uczniowie, pokonując
początkową tremę, wszystkie kompozycje wykonali z ogromnym zaangażowaniem i przejęciem. Dla młodych
artystów była to wyjątkowa okazja do
zaprezentowania swoich umiejętności oraz oswojenia się ze sceną i publicznością. Mieszkańcy powiatu mieli
zaś niepowtarzalną sposobność towarzyszyć im na początku kariery muzycznej. Kto wie, być może wśród
występujących byli przyszli wirtuozi, o których wkrótce będzie głośno
w kraju i na świecie.

Koncert docenili słuchacze dając wyraz swemu ukontentowaniu gromkimi,
długimi brawami. Początkujący muzycy byli uszczęśliwieni i rozbrajająco
zakłopotani w związku z tak ciepłym
i entuzjastycznym przyjęciem.
Zespół Państwowych Szkół Muzycznych nr 4 im. Karola Szymanowskiego
w Warszawie ma już ponad 60-letnią historię. Szczyci się plejadą znakomitych
absolwentów, artystów sławnych w Polsce i poza jej granicami. Prowadzi bogatą działalność koncertową i współpracuje z wieloma instytucjami muzycznymi.
Uczniowie szkoły występują w Filharmonii Narodowej, Sali Koncertowej UMFC,

Galerii Porczyńskich, Towarzystwie im.
Fryderyka Chopina, na Zamku Królewskim, w Pałacyku Szustra i wielu innych
prestiżowych salach koncertowych. Są
wśród nich laureaci nagród w konkursach krajowych i międzynarodowych,
w tym m.in. Grand Prix Ogólnopolskich
Przesłuchań CEA. Szkoła organizuje
Ogólnopolskie Konkursy Pianistyczne
„Szymanowski in Memoriam”, Ogólnopolskie Konkursy Organowe im. M. Sawy
i Konkursy „Miniatura skrzypcowa”.
„Pałacowe spotkania z muzyką” to cykl,
który zainaugurowano w 2002 roku. Organizowane w jego ramach, raz w miesiącu, występy instrumentalne i wokalne

Grzegorz Kubalski
Członek Zarządu Powiatu

Zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej nie można sprowadzać
tylko do inwestycji. To również rzeczy mniej namacalne. Cieszy zatem, że jabłonowskie „Pałacowe
spotkania z muzyką” wpisały się
już na stałe - przy wsparciu władz
samorządowych - w terminarz wydarzeń na terenie powiatu. ostatni
koncert - w wykonaniu dzieci - jest
najlepszym przykładem, że cykl
jest dedykowany nie tylko starszym, ale szerszemu gronu odbiorców. Muzyka łączy pokolenia.

Wakacje z PIK-iem
Rozpoczęły się długo wyczekiwane wakacje. Zapraszamy do zapoznania się z letnią ofertą Powiatowej Instytucji Kultury w Legionowie.

P

rzez cały lipiec i sierpień Powiatowa Instytucja Kultury (PIK) zaprasza dzieci i młodzież do „Letniej
Strefy Gier”. Na tyłach siedziby placówki przy ul. Sowińskiego 15, w specjalnie przystosowanym ogródku, będzie możliwość spędzenia czasu przy
tradycyjnych i współczesnych grach
planszowych. Ogródek będzie czynny
w godzinach pracy Powiatowej Biblioteki Publicznej – od poniedziałku do piątku w godzinach 11.00-19.00. Nie obowiązują zapisy.
Już 6 lipca w godzinach 16.30-18.30
odbędą się warsztaty plastyczne „Kolorowe lato”. Dzieci i dorośli będą mieli okazję zrobić własną, niepowtarzalną koszulkę. Trzy dni później (9 lipca)
prawdziwa gratka dla amatorów wycieczek rowerowych. Uczestnicy rajdu
rowerowego „Odjazdowy bibliotekarz”
wybiorą się do Nieporętu. Start spod
Areny Legionowo o godzinie 10.00. Długość trasy to ok. 23 km. Organizatorzy
przewidzieli dla rowerzystów dodatkowe atrakcje i niespodzianki.
17 sierpnia w godzinach 16.30-18.00
odbędą się warsztaty plastyczne dla

W tym roku ponownie odbędzie się akcja „Książka na plaży”, która w ubiegłe lato cieszyła się dużym powodzeniem
mieszkańców i turystów

dzieci i dorosłych „Urok szklanych lampionów”. Uczestnicy dowiedzą się, jak
w prosty sposób za pomocą białej farby,
wstążek, drutu, ozdobnych kamyków,
aplikacji z papieru itp. zrobić ze starego słoika piękny i oryginalny lampion.
Na powyższe wydarzenia obowiązują zapisy.

Kolejna edycja akcji „Czytanie w plenerze” odbędzie się 20 sierpnia w godzinach 16.00-18.00. W parku na tyłach
legionowskiego ratusza będzie można
poczytać swoją ulubioną książkę, wypocząć na leżaku lub na kocu oraz posłuchać muzyki relaksacyjnej. Dla uczestników przewidziano drobne upominki.

W dniach 16-26 sierpnia zapraszamy do udziału w akcji „Książka na
plaży”. Mobilną wypożyczalnię będzie
można odwiedzić na plaży miejskiej
w Serocku (16-19 sierpnia) oraz na
plaży przy osiedlu 600 – lecia w Wieliszewie (22-26 sierpnia) w godzinach
11.00-17.00.

W trosce o wygodę i bezpieczeństwo zagorzałych czytelników na obu
plażach, w czasie trwania akcji, zostaną
rozstawione leżaki oraz parasole chroniące przed słońcem. Dla najmłodszych
stworzony zostanie specjalny kącik,
w którym będą mogli poukładać klocki lub oddać się innym rozrywkom artystycznym i edukacyjnym.
Wakacje Powiatowa Instytucja Kultury zaplanowała pożegnać 27 sierpnia
rajdem rowerowym, który odbędzie się
w godzinach 10.00-14.00. Na wycieczkę obowiązują zapisy.
Serdecznie zapraszamy wielbicieli
książek i wycieczek, miłośników gier
i zajęć plastycznych oraz pozostałych
mieszkańców powiatu do skorzystania
z powyższych propozycji. Z pewnością
każdy znajdzie coś dla siebie.
Szczegółowe informacje dotyczące
letniej oferty uzyskają Państwo w siedzibie PIK przy ul. Sowińskiego 15
w Legionowie, pod numerem telefonu
(22) 774 21 44 lub pisząc na adres: biuro@pik.legionowski.pl.
OPRAC. PD
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Gorący finał Piłkarskiej Ligi Powiatowej
Ponad 300 zawodników, 24 drużyny, wielkie emocje i ambitna rywalizacja... Euro 2016? Bynajmniej.
To Piłkarska Liga Powiatowa.

W zmaganiach piłkarskich wzięło udział kilkuset młodych miłośników tego sportu, a nagrody zwycięzcom cyklu wręczali
wspólnie starosta Robert Wróbel i radna powiatowa Janina Osińska

R

ozgrywki Piłkarskiej Ligi Powiatowej rozpoczynały się w połowie kwietnia 2016 r., w Jadwisinie, a zakończyły tamże, 19 czerwca.
W pierwszym turnieju rundy wiosennej wystartowało 16 drużyn, ale
w ostatnim już 24 zespoły.

Piłkarska Liga Powiatowa to wspierany przez Powiat nowatorski w skali kraju projekt, który daje młodym zawodnikom i ich rodzicom wszystko, co
najpiękniejsze w futbolu - mówi starosta
Robert Wróbel. - Przyjęty system rozgrywek promuje najlepszych zawodników,

ale również chwilowo słabszym pozwala się rozwinąć, pozostawiając „w grze”.
Takie podejście do piłkarskiego szkolenia dzieci i młodzieży sprawdza się
w wielu krajach. Zawodnicy, którzy
rozwijają się najszybciej, otrzymują
promocję do zespołów prezentujących

najwyższy poziom. Natomiast przeżywający kryzys formy przesuwani są do
drużyn słabszych. To z jednej strony motywująca zmiana, ale również rozwiązanie pozwalające na nieprzerwaną grę.
W tradycyjnym systemie bowiem najniżej notowani „grzeją ławę”, czyli po prostu czekają w rezerwie na swoją szansę.
Piłkarska Liga Powiatowa pozwala grać
wszystkim, co pozytywnie wpływa na
zdrową rywalizację.
Zwykle podsumowanie rundy piłkarskiej wiąże się z podawaniem wyników
końcowych. Tym razem jednak wypada
powstrzymać się przed prezentowaniem
danych statystycznych. W naszym projekcie to nie wygrane mecze i strzelone
bramki są najważniejsze - wyjaśnia starosta Robert Wróbel. - Skupiamy się na
zorganizowaniu rozgrywek tak, aby nasi
najmłodsi mieszkańcy łączyli przyjemne z pożytecznym mając alternatywę
dla telewizora, komputera i smartfona.
Niech więc najlepszym podsumowaniem pierwszej rundy Piłkarskiej Ligi
Powiatowej będą roześmiane twarze
i postępy w rozwoju tych, którzy może
w przyszłości godnie zastąpią Roberta Lewandowskiego i Grzegorza Krychowiaka.

Janina Osińska
radna Rady Powiatu
w Legionowie

Powiatowa Liga Piłkarska to świetny pomysł wprowadzenia młodych
ludzi w świat sportu. Aktywność
sportowa niesie ze sobą ogromny
potencjał pozytywnych wartości.
Dzięki sportowi nie tylko wzrasta
sprawność fizyczna dzieci i młodzieży ale kształtują się tak ważne cechy charakteru jak: odwaga,
wytrwałość, przezwyciężanie własnych słabości.
Rozwijanie zainteresowań sportowych, to utwierdzanie młodych ludzi w przekonaniu, że dobra zabawa, ruch, sport są tak samo w życiu
ważne jak zdobywanie wiedzy.

MARIUSZ KRASZEWSKI

Lotos ma 25 lat
Ćwierćwiecze stuknęło jednemu z najbardziej utytułowanych klubów sportowych powiatu
legionowskiego – LKS Lotos Jabłonna uroczyście i piknikowo obchodził swoje 25. urodziny.

Podczas uroczystości publiczność obejrzała pokaz umiejętności zawodników
trenujących taekwon-do

L

udowy Klub Sportowy Ludowy
Klub Sportowy Lotos Jabłonna założyły w 1991 r. Grażyna Suska-Lipińska i Małgorzata Kowalska. Obecnie
funkcję prezesa piastuje Beata Kowalska, która zadbała o to, aby jubileusz
25-lecia został godnie zaznaczony.

Uroczystości trwały 2 dni. W sobotę,
18 czerwca odbyły się turnieje: szachowy, tenisa stołowego i piłki nożnej. Po
emocjach sportowych przyszedł czas na
relaks. O miłą atmosferę zadbali organizatorzy pikniku rodzinnego, który odbył się
przy boisku Orlik w Jabłonnie. Uczestnicy

imprezy mogli skorzystać z grilla i przekąsek, dzieci były szczególnie zainteresowane watą cukrową oraz udziałem w konkursach animowanych przez trenerów Lotosu.
Drugi dzień uroczystości rozpoczął
się symbolicznie i wzruszająco zarazem.
Kilkadziesiąt osób wzięło udział w marszo-biegu ulicami Chotomowa; dystansie dedykowanym zmarłej w ubiegłym
roku współzałożycielce Klubu Małgorzacie Kowalskiej. Kolejnym punktem
jubileuszowych obchodów było zapalenie zniczy i złożenie kwiatów na grobie
poprzedniej prezes LKS Lotos Jabłonna.
Szczególnie pięknie i okazale prezentował się wieniec w kształcie i barwach
klubowego herbu.
Następnym punktem programu było
otwarcie wystawy strojów, medali i pucharów zdobytych przez zawodników
LKS Lotos Jabłonna. Zbiory wyglądają
imponująco, zaprezentowano jedynie
część wszystkich trofeów. W otwarciu
wystawy wzięli udział przedstawiciele
władz lokalnych i organizacji społecznych. Powiat reprezentowali członek
zarządu i radny Grzegorz Kubalski oraz

radny Zbigniew Garbaczewski. Honory
gospodarza pełnił wójt Jarosław Chodorski. Równolegle, w okolicy Domu
Strażaka, odbywał się piknik rodzinny.
Najbardziej uroczystym punktem obchodów było spotkanie w restauracji
„Samba”, gdzie po przemówieniach wójta
Jarosława Chodorskiego i radnego powiatowego Grzegorza Kubalskiego, przedstawicielka mazowieckich struktur LZS Jolanta Grząba uhonorowała medalami: Leszka
Bałdę, Michała Machnackiego, Wandę Myślińską, Grzegorza Oleksiaka, Krzysztofa Romatowskiego i Tomasza Szczepaniuka. Krzysztof Romatowski i Urząd Gminy
w Jabłonnie otrzymali honorową złotą odznakę Krajowego Zrzeszenia LZS.
Jubileusze to również czas podziękowań. Prezes Beata Kowalska wyraziła
wdzięczność założycielce Lotosu Grażynie Suskiej-Lipińskiej. Podziękowano również będącej wizytówką Klubu,
już niestety kończącej sportową karierę
Joannie Paprockiej. Na jej cześć obchody zakończyły się pokazem dyscypliny do niedawna przez nią uprawianej.
MARIUSZ KRASZEWSKI
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Beata Kowalska
prezes LKS „Lotos”
Jabłonna”

„Lotos” to ukochane dziecko mojej
Mamy Małgorzaty Kowalskiej – gdy
chorowała, obiecałam, że wszystkim się zajmę, że wszystko będzie
dobrze. 28 czerwca minął rok bez
Mamy – kobiety, która stworzyła
Klub, przyciągnęła i zainteresowała
sportem i rekreacją całe rodziny, pomagała wszystkim i wszędzie. 25-lecie? To nie ja wymyśliłam – od paru
lat słyszałam, co to się będzie działo
na ćwierćwieczu. I to zrealizowałam.
Ciężko być prezeską pracując zawodowo, ale pomagają mi wspaniali ludzie, którzy swoim uporem w dążeniu
do rozwoju sportu na terenie gminy
i powiatu stworzyli coś, z czego wszyscy jesteśmy dumni. Jesteśmy wielką
rodziną, którą łączą treningi, codzienne spotkania i niepowtarzalne wspomnienia. Wszyscy jesteśmy Klubem
LKS „Lotos” Jabłonna.

