Dzięki rozbudowie Powiatowego Zespołu Szkół
i Placówek Specjalnych powstanie wyjątkowe
miejsce, gdzie osoby niepełnosprawne otrzymają
kompleksową pomoc w zakresie diagnostyki,
edukacji i terapii. (czyt. więcej str. 3)
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Nowe ambulanse w powiecie
Dwa nowe ambulanse, zakupione przez Zespół Opieki Zdrowotnej „Legionowo”, zasilą powiatowy tabor i zastąpią wysłużone karetki.

Dorota Glinicka

Prezes zarządu Zespołu Opieki Zdrowotnej
„Legionowo” Sp. z o.o.
Obie karetki zakupiliśmy ze środków własnych. Chcemy sukcesywnie wymieniać ambulanse na nowe. Najstarsze, które służą w powiecie pochodzą z 2009
roku i mają już bardzo duży przebieg. Pierwsza z nowych karetek trafi do Serocka, bo tamtejszy ambulans ma na liczniku 460 tys. kilometrów. W tej gminie odległości są największe, bo do warszawskich szpitali jest ponad 40 kilometrów.

Nowy ambulans to dla pacjentów większe bezpieczeństwo i komfort. Starosta Robert Wróbel wręczył załodze kluczyki
i dokonał uroczystego odbioru nowej karetki
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o kolejna dobra wiadomość na powiatowym rynku usług medycznych. W marcu br. uruchomiono nową karetkę w Legionowie, pracującą, tak
jak pozostałe, w systemie Państwowego
Ratownictwa Medycznego. Tym samym
liczba ambulansów obsługujących teren
powiatu wzrosła do pięciu. Teraz dwa

z nich zostaną wymienione na fabrycznie
nowe pojazdy marki Volkswagen Crafter,
typ C. Są to najnowocześniejsze i najbardziej zaawansowane ruchome jednostki
intensywnej opieki, które posiadają specjalistyczny sprzęt do skomplikowanego transportu i leczenia pacjentów. Nowe karetki z podstawowym zespołem
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ciągu trzech miesięcy zdemontowano i zutylizowano
stare pokrycie. Zamontowano
nowy dach, wykonany z płyty dachowej
z blach trapezowych powlekanych cynkiem i powłoką poliestrową. Zamontowane zostały nowe obróbki blacharskie
dachu, bariery przeciwśnieżne w strefie okapowej, wykonano nową instalację
podgrzewania rynien i rur spustowych
oraz instalację odgromową, a także system asekuracyjny umożliwiający inspekcje dachu oraz zamontowano drabinę
umożliwiającą wejście na dach. Konstrukcja stalowa dachu została zabezpieczona ogniowo dwuskładnikową farbą
epoksydową i pomalowana farbą poliuretanową, działającą antykorozyjnie.
Powiat Legionowski przeznaczył na realizację inwestycji blisko 850 tys. złotych.
AMZ

ratownictwa medycznego trafią do Serocka i Jabłonny.
Ambulanse to pojazdy mocno eksploatowane. W 2017 roku karetki na terenie powiatu wzywane były 9140 razy, co
oznacza ponad 760 wyjazdów w miesiącu. Regularna wymiana taboru i jego wyposażenia jest więc koniecznością.

Ambulans Volkswagen Crafter typu C to obecnie jeden z najnowocześniejszych
dostępnych na rynku pojazdów

Pierwszy z ambulansów został już
uroczyście odebrany i rozpocznie służbę zaraz po dokonaniu niezbędnych
formalności związanych z rejestracją

i ubezpieczeniem. Drugi pojawi się
w styczniu przyszłego roku. Koszt zakupu pojazdów to blisko 700 tys. zł.
KALINA BABECKA

Hala sportowa jak nowa
Zakończyły się prace związane z wymianą dachu sali gimnastycznej
przy Powiatowym Zespole Szkół Ogólnokształcących w Legionowie.

Brygida Wagner-Konstantynowicz
była dyrektor Powiatowego Zespołu Szkół
Ogólnokształcących w Legionowie

Nowe poszycie zagwarantuje wieloletnią, bezproblemową eksploatację sali
gimnastycznej

Bardzo ucieszyła mnie informacja o wymianie dachu w hali sportowej. Przeciekający sufit był naszą zmorą, szczególnie w porach deszczowych. Woda
lała się z dwudziestu miejsc na piękny parkiet. Podstawialiśmy naczynia, żeby chronić go przed zniszczeniem. Sytuacja utrudniała pracę nauczycielom
na lekcjach wf, zagrażała bezpieczeństwu uczniów. Po każdej ulewie pisałam pismo do pana starosty, załączałam dokumentację fotograficzną z prośbą o pomoc, bo żal mi było i parkietu, i ścian, z których zaczął odpadać tynk.
Dziś z dumą i satysfakcją patrzę na efekt finalny moich starań - zakończenie prac przy wymianie dachu. Dziękuję panu staroście Robertowi Wróblowi, zarządowi Powiatu i radnym za ten remont. Uczniowie i nauczyciele na
pewno się cieszą, a nowa dyrektor szkoły może spać spokojnie, bo zadbano
o bezpieczeństwo uczniów, czyli kwestię priorytetową.
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79. rocznica wybuchu II wojny światowej
W gminach powiatu zorganizowano uroczystości związane
z obchodami 79. rocznicy wybuchu II wojny światowej.

Na nieporęckim cmentarzu starosta Robert Wróbel (z prawej) i wójt Maciej
Mazur złożyli kwiaty na grobach nieznanego żołnierza i Bronisława Tokaja
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września 1939 r. wojska niemieckie przekroczyły, na całej niemal
długości, granicę Rzeczypospolitej.
O godzinie 4.37 zbombardowany został
Wieluń. Kilka minut później pancernik
„Schleswig-Holstein” oddał salwy w kierunku Westerplatte. Rozpoczęła się największa wojna światowa w historii. Pamiętając tragiczne wydarzenia i oddając

hołd poległym, w całym powiecie zorganizowano rocznicowe uroczystości.
W piątek 31 sierpnia na serockim rynku delegacje złożyły kwiaty pod tablicą
upamiętniającą Poległych i Pomordowanych w Walkach za Ojczyznę. Przedstawiciele władz samorządowych, służb
mundurowych, szkół, stowarzyszeń
i placówek gminnych oraz mieszkańcy

spotkali się, aby uczcić rocznicę wrześniowych agresji na Polskę - niemieckiej
(1 września) i rosyjskiej (17 września)
oraz rocznicę podpisania Porozumień
Sierpniowych z 1980 r., które otworzyły Polsce drogę do wolności.
Tego samego dnia w Nieporęcie wieńce
złożono pod pomnikiem na Placu Wolności, na lokalnym cmentarzu przy grobach
żołnierzy AK i Bronisława Tokaja oraz
przy tablicy Szarych Szeregów w Zegrzu
Południowym. W obchodach uczestniczyli
starosta Robert Wróbel, wójt gminy Nieporęt Maciej Mazur, przedstawiciele władz
samorządowych i środowisk harcerskich
oraz mieszkańcy. Rocznicowe uroczystości w gminie Nieporęt odbyły się również
7 września br. pod pomnikiem upamiętniającym pilotów polskiego bombowca PZL 37B „Łoś” z 16. Eskadry Bombowej, którzy polegli tego dnia w 1939 roku
w rejonie Wólki Radzymińskiej. Składając wieńce, lokalni działacze społeczni
i mieszkańcy oddali hołd tym, którzy polegli za wolność Ojczyzny.
3 września w Wieliszewie coroczne
obchody rozpoczęła msza św. w kościele
pw. Przemienienia Pańskiego. W uroczystości wzięli udział wójt gminy Wieliszew
Paweł Kownacki, radni, sołtysi, przedstawiciele Powiatu, kombatanci oraz uczniowie rozpoczynający tego dnia rok szkolny.
Po zakończonym nabożeństwie nastąpił
przemarsz na kwaterę wojenną cmentarza parafialnego w Wieliszewie, gdzie

odśpiewano hymn, podniesiono na maszt
flagę państwową i odczytano Apel Pamięci, który zakończono salwą honorową.
Tradycyjnie delegacje złożyły wiązanki
pod pomnikiem żołnierzy poległych we

wrześniowych walkach na Przyczółku
Radzymińsko-Wieliszewskim.
AMZ

Jerzy Zaborowski
wicestarosta legionowski

„Naród, który nie zna swej historii skazany jest na jej powtórne przeżycie”. Dlatego też co roku na terenie powiatu organizowane są uroczystości upamiętniające najważniejsze wydarzenia z historii naszego kraju. Mieszkańcy powiatu,
po raz kolejny, odrobili trudną lekcję historii i uczcili walczących za wolność
wyrażając nadzieję, że zło i okrucieństwo nie powrócą już nigdy, a przyszłym
pokoleniom przyjdzie żyć w pokoju i dobrobycie.

Jednym z punktów obchodów 79. rocznicy wybuchu II wojny światowej były
uroczystości pod pomnikiem poległych pilotów polskiego bombowca PZL 37B
„Łoś” w Wólce Radzymińskiej, w których uczestniczyli harcerze

Powiat uczcił Dzień Weterana
Dzień Weterana to wyjątkowe święto obchodzone w całej Polsce 1 września. W tym szczególnym dniu uczestnicy walk za wolność Polski dbają o przywrócenie pamięci
o poległych oraz wychowanie młodych pokoleń w szacunku do ojczyzny.

Powiat Legionowski zorganizował uroczyste obchody Dnia Weterana, w których licznie uczestniczyli przedstawiciele środowisk kombatanckich, władz samorządowych oraz zaproszeni goście
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owiat Legionowski od 2004 roku organizuje, wspólnie ze związkami
i kołami kombatanckimi działającymi na naszym terenie, obchody Dnia Weterana. To święto wszystkich tych, którzy

bronili Polski i jej mieszkańców w czasie
II wojny światowej. Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w kościele pw. św.

Waldemar Kacprzak

Prezes legionowskiego Oddziału
Związku Inwalidów Wojennych
W tym roku Związek Inwalidów Wojennych obchodzi setną rocznicę powstania. Dlatego chcieliśmy nie tylko upamiętnić walczących o wolność, ale także
uhonorować tych, którzy dziś dbają o to, aby pamięć o bohaterach nie zaginęła. Jedną z takich osób jest starosta legionowski, którego odznaczyliśmy Krzyżem Stulecia Związku Inwalidów Wojennych w podziękowaniu za okazane troskę, wsparcie i pomoc. Bez współpracy ze strony starostwa ciężko byłoby nam
funkcjonować. Z całego serca dziękuję.

Józefa Oblubieńca NMP w Legionowie.
Po nabożeństwie uczestnicy udali się na
rondo Armii Krajowej. Tam, pod pomnikiem Polski Walczącej przedstawiciele
władz samorządowych i środowisk kombatanckich oraz zaproszeni goście złożyli wiązanki kwiatów. – Podczas II wojny
światowej cały naród z największym heroizmem walczył o przywrócenie Polsce
niepodległości, utraconej w wyniku napaści hitlerowskich Niemiec i stalinowskiej
Rosji sowieckiej. Polski żołnierz walczył
na wszystkich frontach Europy i Afryki oraz w kraju – partyzanci, powstańcy
warszawscy, żołnierze Polski Podziemnej.
Każdego roku społeczeństwo legionowskie oraz weterani i kombatanci wojennych wydarzeń uczestniczą w obchodach
Dnia Weterana, aby oddać najwyższy
hołd poległym i walczącym o wolność

oraz niepodległość ojczyzny. Dla nas to dumny, odebrałem w imieniu całego śrotakże okazja, żeby się spotkać, zintegro- dowiska powiatowego oraz wszystkich
wać, powspominać – mówi Zdzipracowników starostwa, którzy
sław Sokalski, Przewodniczący Powspółdziałają ze środowiskiem
wiatowej Rady Kombatantów przy
kombatanckim. Dziękuję, że praca, którą na co dzień wykonujemy
Staroście Legionowskim.
została w ten sposób doceniona Tegoroczny Dzień Weterana obchodzono pod znakiem 100. roczpowiedział starosta.
nicy odzyskania niepodległości
Część artystyczna obchodów
oraz 100-lecia istnienia Związku
została zorganizowana w auli legionowskiego staInwalidów Wojennych.
Związek Inwalidów Wojennych
Z tej okazji legionow- uhonorował starostę Roberta rostwa. Zgromadzeni
ski oddział ZIW uhono- Wróbla Krzyżem Stulecia
wysłuchali koncertu porował Krzyżem Stulecia
wojennych szlagierów
Związku Inwalidów Wojennych osoby w wykonaniu Warszawskiej Kapeli z Tari instytucje, które na co dzień aktywnie gówka.
Dzień Weterana został ustanowiony
wspierają związek w realizacji jego celów statutowych. Jednym z wyróżnio- przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
nych jest starosta legionowski Robert w 1997 roku.
KALINA BABECKA
Wróbel. – Odznaczenie, z którego jestem

inwestycje
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Rozbudowa szkoły specjalnej idzie pełną parą
Efekty prac ekip zaangażowanych w budowę nowego
skrzydła dla Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek
Specjalnych w Legionowie są już coraz bardziej
widoczne. Na realizację tej inwestycji Powiat
przeznaczył 6 mln złotych. Prace przebiegają zgodnie
z harmonogramem.

N

a wylanej pod koniec czerwca płycie fundamentowej stoją już ściany piwnic i wykonany jest strop.
Część przedszkolna w parterze jest
w stanie surowym i obecnie trwają prace poprzedzające wylanie nad nim stropu - przygotowywane jest zbrojenie.
Nowy budynek będzie miał dwa piętra i łączną powierzchnię 1140 m². Na

parterze zlokalizowane zostanie przedszkole, a piętra zajmą Ośrodek Wczesnego Wspomagania Rozwoju oraz Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna. Wszystkie te trzy podmioty stworzą Centrum
Poradnictwa i Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka. Taki układ pozwoli na skupienie w jednym miejscu specjalistów z różnych dziedzin, których udział

Robert Wróbel

Największy problem na budowie stanowi poziom wód gruntowych. O bieżącej sytuacji z kierownikiem budowy Adamem
Bieżuńskim rozmawiał starosta Robert Wróbel

starosta legionowski

Prace związane z budową Centrum Poradnictwa i Wczesnego Wspomagania
Rozwoju Dziecka przebiegają zgodnie z planem. W ciągu dwóch najbliższych
lat powstanie wysokospecjalistyczny ośrodek, w którym dzieci i młodzież z niepełnosprawnościami otrzymają właściwą diagnozę, nowoczesną i kompleksową terapię oraz dostęp do wysokiej jakości edukacji. Nowo powstające centrum
będzie jednym z niewielu takich miejsc w kraju, łączącym diagnostykę, terapię
i kształcenie specjalne. Jednocześnie Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych stara się o prestiżową rekomendację Instytutu Wspomagania Rozwoju
Dziecka w Gdańsku, który jest repliką jednego z najlepszych na świecie ośrodków terapeutycznych - amerykańskiego Princeton Child Development Institute.
Taka rekomendacja będzie potwierdzeniem na to, że opieka zapewniana przez
naszą placówkę spełnia najwyższe standardy.

jest niezbędny w procesie diagnostyki,
edukacji i terapii. Zapewni to zintegrowaną i kompleksową opiekę na najwyższym poziomie zarówno podopiecznym
PZSiPS, jak i wszystkim dzieciom oraz
młodzieży z terenu powiatu legionowskiego, których rozwój wymaga specjalistycznego wsparcia.
Powiat Legionowski, który jest organem prowadzącym dla PZSiPS w Legionowie od 1 września 2002 roku, sukcesywnie odpowiada na pojawiające się
potrzeby placówki. Nowe możliwości

Ruszyła budowa nowej strażnicy

nowoczesnym zapleczem szkoleniowym. W projekcie uwzględniono również salę edukacyjną dla dzieci i młodzieży „Iskierka”. W części garażowej
budynku znajdzie się 6 podwójnych stanowisk dla samochodów ratowniczo –
gaśniczych, samochodów wsparcia logistycznego oraz stacja obsługi aparatów
oddechowych, pomieszczenia do dezynfekcji sprzętu i ubrań ochronnych, wieża suszenia węży, pomieszczenia techniczne, myjnia samochodowa i zaplecze
magazynowe. Parter budynku zajmie
Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza. Usytuowane zostaną tam: stanowisko kierowania, sala szkoleniowa, siłownia, pralnia oraz pomieszczenia socjalne. Część
administracyjno-biurowa to m.in. biura

wydziałów i komórek organizacyjnych
komendy, pomieszczenia kierownictwa,
archiwum, sala szkoleniowa dla dzieci
i młodzieży, sala tradycji oraz pomieszczenia magazynowo - techniczne.
Lokalizacja nowej strażnicy w strategicznym punkcie miasta pozwoli na
skrócenie czasu dojazdu do zdarzeń
oraz poprawi zabezpieczenie operacyjne rejonu chronionego, a tym samym
bezpieczeństwo mieszkańców na terenie powiatu.
Etap I prac obejmuje budowę budynku komendy i jednostki ratowniczo–gaśniczej z układem dróg dojazdowych, bez
wyposażenia i obiektów towarzyszących.
Na realizację tej części inwestycji zaplanowano blisko 17 mln złotych. Przetarg
na etap II prac zostanie zrealizowany po
zapewnieniu finansowania i obejmie wyposażenie strażnicy, budowę pozostałej
infrastruktury zewnętrznej oraz zagospodarowanie terenów zielonych.
AMZ

Na początku października rozpoczną się prace związane
z przebudową drogi krajowej nr 61 na odcinku
od wiaduktu w Legionowie do skrzyżowania z ul. Wolską
w Michałowie-Reginowie.

Pierwsze prace związane z przebudową DK 61 już za nami. W pierwszej
połowie br. usunięto kolizje z infrastrukturą podziemną i naziemną

W

Fot. Studio DNA, Poznań
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nwestycja realizowana jest w ramach
Rządowego Programu Modernizacji
Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony
Państwa w latach 2017-2020. W kwietniu br. inwestor, którym jest Komenda
Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie, dokonał odbioru dokumentacji projektowej obiektu. Pozwoliło
to w maju br. na rozpoczęcie postępowania przetargowego i wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Firma Budimpol z Warszawy rozpoczęła prace
w sierpniu br., zgodnie z zawartą umową.
Nowo wybudowany obiekt strażnicy pomieści komendę powiatową wraz
z jednostką ratowniczo–gaśniczą oraz

Wizualizacja nowej strażnicy
Komendy Powiatowej Państwowej
Straży Pożarnej w Legionowie

gospodarcze i sanitariaty. Powierzchnia
uzyskana dzięki rozbudowie to łącznie
ok. 600 m². Ponadto przeprowadzono
termomodernizację zarówno budynku
szkoły, jak i sali gimnastycznej. Wykonano docieplenie dachu i ścian. Wymienione zostały okna i drzwi, a zawory grzejnikowe zmieniono na termostatyczne.
Budynek dostosowano do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych.
Powstały nowe miejsca parkingowe oraz
plac zabaw przystosowany dla dzieci niepełnosprawnych.
AMZ

Startuje przebudowa DK61

Na terenie u zbiegu ulic Jagiellońskiej, Nowobarskiej i Alei Krakowskiej w Legionowie powstaje
budynek strażnicy. Powiat Legionowski przekaże na ten cel milion złotych.

Prace przy budowie przebiegają zgodnie z harmonogramem. Wykonano już
zagęszczenie gruntu oraz bazę pod ławy fundamentowe. Zakończenie I etapu prac
planowane jest na II kwartał 2020 roku. Budynek nowej strażnicy będzie spełniał
najwyższe standardy bezpieczeństwa i funkcjonalności

terapeutyczne wymagają nie tylko dodatkowej przestrzeni, ale także jej właściwej aranżacji. Stąd nieustanne podejmowanie działań poprawiających
funkcjonalność obiektu, które zagwarantują komfort i bezpieczeństwo
uczniów oraz przede wszystkim zapewnią efektywną realizację programów edukacyjnych i terapeutycznych.
W ciągu ostatnich czterech lat główny budynek szkoły powiększony został
o łącznik korytarzowy, nowe pomieszczenia dydaktyczne, administracyjne,

pierwszej kolejności wykonane zostaną prace
przygotowawcze pod poszerzenie drogi na odcinku od ul.
Strużańskiej do ul. Tatrzańskiej
w Legionowie. Na tym odcinku wybudowana zostanie też kanalizacja.
Przebudowa, której inwestorem
jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, jest jedną z najbardziej oczekiwanych inwestycji
na terenie powiatu. Przygotowywany projekt zakłada przebudowę

drogi na blisko dwukilometrowym
odcinku o przekroju dwujezdniowym (obie jezdnie będą dwupasmowe) wraz z przynależną infrastrukturą techniczną oraz urządzeniami
bezpieczeństwa ruchu. Każdy z pasów jezdni będzie miał szerokość
3,5 m, a wydzielone pasy do skrętów – 3 m.
Zakończenie prac zaplanowano na
sierpień 2020 r. Całkowity koszt inwestycji to ponad 45 mln zł.
KALINA BABECKA
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Razem na rzecz ożywienia gospodarczego
„Tworzenie projektów społeczno-gospodarczych
i aktywizacji rynku pracy opartych na diagnozie lokalnej
międzysektorowej powiatu legionowskiego” – pod takim
tytułem 13 września br. w Jabłonnie odbyły się warsztaty,
których jednym z celów jest doprowadzenie do ożywienia
społeczno-gospodarczego naszego powiatu.

S

potkanie zawarło się w cyklu warsztatów organizowanych w poszczególnych gminach w ramach
przedsięwzięcia pt.: „Partnerstwo lokalne na rzecz ożywienia gospodarczego
w powiecie legionowskim”. Wrześniowe
spotkanie było trzecim z pięciu zaplanowanych warsztatów i odbyło się w gminie Jabłonna.
Przedmiotem warsztatów było stworzenie propozycji projektów rozwoju lokalnego i aktywizacji rynku pracy.
W warsztatach i dyskusji udział wzięło około stu osób, wśród nich liderzy lokalnych władz z gmin i powiatu, przedsiębiorcy, przedstawiciele m.in.: izby
gospodarczej, cech rzemiosł, instytucji
edukacji i rynku pracy, organizacji pozarządowych, instytucji kultury i sportu, zdrowia, pomocy i opieki społecznej,
ZUS, Urzędu Skarbowego oraz innych
podmiotów z terenu powiatu.
Uczestnicy warsztatów pracowali
w grupach tematycznych. Każda z grup
przedstawiła własne propozycje projektów w zakresie:
• Zapobiegania odpływowi pracowników z firm, instytucji samorządowych,
organizacji pozarządowych.
• Wsparcia środowiska społeczno-gospodarczego w powiecie legionowskim: przedsiębiorców, rolników, instytucji samorządowych i III sektora.

Uczestnicy warsztatów wypracowali propozycje projektów rozwoju lokalnego i aktywizacji rynku pracy na terenie powiatu
legionowskiego. W spotkaniu uczestniczyła dyrektor Powiatowego Centrum Integracji Społecznej w Legionowie
Dorota Wróbel-Górecka

Dni Otwartych Koszar w Białobrzegach
Ośrodek Rozpoznania Obrazowego w Białobrzegach miał ostatnio kilka powodów do
świętowania. Podczas zorganizowanych 14 września br. Dni Otwartych Koszar jednostce
uroczyście nadano imię patrona oraz sztandar. Powiat Legionowski
był współorganizatorem tego wydarzenia.

KALINA BABECKA

płk Marcin Górka

Organizatorami wydarzenia byli Starosta Legionowski oraz Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Legionowie we
współpracy z gminą Jabłonna.
AMZ

Dowódca Ośrodka Rozpoznania
Obrazowego w Białobrzegach
14 września 2018 r. był szczególny dla żołnierzy i pracowników Ośrodka
Rozpoznania Obrazowego. Obchodziliśmy 5 lat istnienia Ośrodka, pierwsze
święto jednostki, nadanie imienia patrona, przyjęcie dziedzictwa tradycji
2. Batalionu Balonowego z Legionowa oraz przede wszystkim nadanie sztandaru dla Ośrodka Rozpoznania Obrazowego. Szczególne podziękowanie kieruję do Starosty Legionowskiego oraz całego urzędu Starostwa Powiatowego
za zaangażowanie w proces ufundowania sztandaru, jak również za pomoc
w organizacji Dni Otwartych Koszar. To dzięki wsparciu Starostwa mogliśmy cieszyć się wyjątkową atrakcją, jaką jest balon na ogrzane powietrze.

Pożegnanie
płk. Włodzimierza Bławdziewicza
Z wielkim smutkiem społeczność powiatu legionowskiego
przyjęła 12 września br. wiadomość o śmierci
płk. Włodzimierza Bławdziewicza – żołnierza, społecznika
oraz wielkiego miłośnika i znawcy historii gminy Nieporęt.

Fot. Ośrodek Rozpoznania Obrazowego

C

zęść oficjalna wydarzenia
obejmowała nadanie jednostce sztandaru oraz imienia
patrona – płk. Juliana Sielewicza,
kawalera orderu Virtuti Militari,
który był dowódcą 2. Batalionu Balonowego w Legionowie i został zamordowany w Katyniu w 1940 r.
Uroczystość zorganizowano także w związku z dziedziczeniem
przez Ośrodek Rozpoznania Obrazowego tradycji 2. Batalionu Balonowego. Wśród zaproszonych gości znaleźli się przedstawiciele
wojska z Inspektorem Rodzajów
Wojsk Dowództwa Generalnego
Rodzajów Sił Zbrojnych gen. brygady Sławomirem Owczarkiem na
czele, władz samorządowych oraz
przedstawiciele instytucji i organizacji z terenu powiatu legionowskiego. W wydarzeniu z ramienia
Powiatu Legionowskiego uczestniczył starosta Robert Wróbel, który
jako przedstawiciel Komitetu Fundatorów Sztandaru dokonał uroczystego wbicia gwoździa honorowego
w drzewce sztandaru.
Organizatorzy zadbali o zapewnienie wielu atrakcji dla uczestników imprezy. Zorganizowano występ orkiestry reprezentacyjnej
Wojska Polskiego, pokaz musztry paradnej w wykonaniu Kompanii Reprezentacyjnej Wojska Polskiego, uroczystą defiladę, pokaz
pamiątek po 2. Batalionie Balonowym, pokaz sprzętu wojskowego
zabytkowego i używanego współcześnie oraz występ grupy rekonstrukcyjnej. Prawdziwą gratką była
możliwość obejrzenia z bliska balonu na ogrzane powietrze, zapoznania się z jego konstrukcją i zasadą
działania. Szczęśliwcy mieli też okazję wznieść się nad ziemię.

• Zachęcania do tworzenia nowych firm,
instytucji i organizacji w powiecie legionowskim pod potrzeby mieszkańców i klientów spoza powiatu.
• Przyciągania z zewnątrz potrzebnych
firm, instytucji i organizacji pozarządowych do powiatu legionowskiego
w celu wzbogacenia i uzupełnienia
oferty lokalnej.
Największymi korzyściami spodziewanymi po zakończeniu warsztatów będą bezpośrednie spotkania liderów lokalnych środowisk, przedsiębiorców,
samorządu i III sektora oraz ich wspólna
praca nad projektami lokalnego ożywienia gospodarczego, a także zbudowanie
partnerskich więzi między wszystkimi
sektorami. Dla rozwoju gmin, powiatu
i wszystkich mieszkańców niezbędne
są integracja i budowa relacji oraz lepsza
komunikacja; nowe miejsca pracy; edukacja, nadążająca za potrzebami rynku
pracy; poznanie potencjału kapitału ludzkiego; promocja lokalnych zasobów i produktów; rozwój usług wielobranżowych
na potrzeby biznesu, samorządu, III sektora i klientów indywidualnych.

Balon na ogrzane powietrze był jedną z największych atrakcji podczas Dni
Otwartych Koszar. Jego obecność oraz towarzysząca wydarzeniu wystawa
pamiątek po 2. Batalionie Balonowym i udziale jego kadry w zawodach
o puchar Gordona Bennetta miały zapoznać mieszkańców z historią
baloniarstwa, tak znaczącą dla naszego regionu

P

łk Włodzimierz Bławdziewicz
(ur. w 1926 r.) walczył w Powstaniu Warszawskim, był żołnierzem Zgrupowania „Kampinos”
Armii Krajowej. Od 1947 r. aż do
odejścia z zawodowej służby w 1979
r. związany był z Wyższą Szkołą Oficerską Wojsk Łączności w Zegrzu,

gdzie od 1971 r. zajmował kolejno
stanowiska instruktora, starszego
instruktora i wykładowcy. W 1974 r.
uzyskał tytuł magistra pedagogiki.
Od 41 lat mieszkał w Nieporęcie.
Był autorem książek „Dzieje Nieporętu 1387-2009”, „Dzieje kościoła nieporęckiego 1660 - 2005” oraz wielu
publikacji dotyczących historii gminy.
Był zasłużonym działaczem Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego i założycielem Nieporęckiego Stowarzyszenia Historycznego.
W 2015 r. otrzymał honorowy tytuł
„Zasłużony dla Gminy Nieporęt”.
Został uhonorowany Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Partyzanckim,
Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Armii Krajowej, Warszawskim Krzyżem Powstańczym oraz Medalem Komisji
Edukacji Narodowej.
Płk Włodzimierz Bławdziewicz
spocznie na cmentarzu w Nieporęcie.
Uroczystości pogrzebowe odbędą się
tamże 21 września br. o godz. 17.00.
Pokój Jego Duszy.
OPRAC. KB
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Trzciany zwycięzcą Festiwalu Sołectw
8 września br. mieszkańcy powiatu bawili się w Jabłonnie na Święcie Gminy i IX Festiwalu
Aktywności Społecznej i Kulturalnej Sołectw. Obie imprezy wspierał Powiat Legionowski.

Grzegorz Kubalski
członek zarządu Powiatu

Aby gmina była prawdziwą wspólnotą lokalną, potrzebne są wydarzenia jednoczące mieszkańców. Cieszy mnie, że rozpoczęta przeze mnie, jako wójta gminy Jabłonna, inicjatywa obchodzenia Święta Gminy Jabłonna na początku września jest
kontynuowana przez moich następców. Podobnie integracyjną rolę pełni Festiwal
Sołectw, umożliwiający mniejszym miejscowościom zaprezentowanie swojej unikalnej specyfiki szerokiej publiczności. Dzięki niemu mają szanse przetrwać lokalne tradycje i lokalne specjalności kulinarne.

Andrzej Kowalewski

Sołectwo Trzciany rozbiło festiwalowy bank zostając tegorocznym laureatem Festiwalu Sołectw oraz zwyciężając
w kategoriach: prezentacja stoiska, występ sceniczny, osobowość sceniczna i zdobywając nagrodę publiczności

D

wie fantastyczne imprezy zbiegły się w miejscu i czasie. Na terenie zespołu parkowo-pałacowego w Jabłonnie odbyły się Święto Gminy
oraz IX Festiwal Aktywności Społecznej
i Kulturalnej Sołectw, którego organizatorem jest Lokalna Grupa Działania Zalew Zegrzyński.
Na odwiedzających czekało mnóstwo
atrakcji zlokalizowanych w stoiskach
samorządów, instytucji oraz przedsiębiorstw. Na imprezie nie mogło zabraknąć Powiatu Legionowskiego, który
w swoim stoisku tradycyjnie przygotował dla mieszkańców konkurs wiedzy

o regionie. Przez cały czas na scenie odbywały się występy oraz prezentacje.
W tegorocznej edycji konkursu, odbywającego się w ramach festiwalu, wzięło
udział siedem sołectw z terenu LGD, które rywalizowały ze sobą w następujących
kategoriach: prezentacja stoiska, smaki kuchnia regionalna oraz występ sceniczny.
Tegorocznym laureatem festiwalu zostało sołectwo Trzciany z gminy Jabłonna. Reprezentacja tej gminy zwyciężyła już trzeci
raz z rzędu. Oznacza to, że za rok gospodarzem jubileuszowej, dziesiątej edycji festiwalu ponownie będzie Jabłonna. Sołectwo Trzciany wygrało także w kategorii

Zaśpiewali jak za dawnych lat
W sobotnie popołudnie 8 września
br. w Serocku zorganizowano
koncert piosenek pt. „Powróćmy
jak za dawnych lat”. Powiat
Legionowski wsparł tę inicjatywę
w ramach programu aktywizacji
osób starszych.

Anna Gajewska

rganizatorem imprezy było Stowarzyszenie Wspólnota Lokalna Powiatu Legionowskiego we
współpracy z Urzędem Miasta i Gminy
w Serocku, Serocką Akademią Seniora,
Kołami Gospodyń Wiejskich oraz sołtysami z terenu gminy Serock. Impreza zgromadziła ponad sto osób. Obecna
była również delegacja seniorów z zaprzyjaźnionego Dżierżeniowa. Repertuar obejmował piosenki francuskie,
piosenki o miłości, a w nawiązaniu do
jubileuszu stulecia odzyskania niepodległości - pieśni patriotyczne.

Jestem bardzo zadowolona, że tak wiele osób przybyło na koncert. Chcieliśmy wywabić seniorów z domów i zachęcić do wspólnej zabawy. Myślę, że
to udało się w stu procentach. Jako organizatorzy mieliśmy okazję porozmawiać z obecnymi. Seniorzy mówili o swoich oczekiwaniach, opowiadali
o swoich radościach i bolączkach. To
cenna wiedza, dzięki której możemy
w przyszłości planować nasze działania tak, aby jak najlepiej odpowiadały
na potrzeby seniorów.

O

występ sceniczny, dla której pierwszą nagrodę ufundował Powiat Legionowski. - Festiwal to bardzo ważna impreza, bo pokazuje aktywność sołectw w różnych sferach,
upowszechniając tradycje kulturalne, społeczne i kulinarne, które na naszym terenie
są dobrze zachowane. Powiat Legionowski
wspiera to przedsięwzięcie nie tylko ze
względu na jego wkład w promocję naszego regionu, ale przede wszystkim po to, aby
środowiska wiejskie były nadal żywe, aby
integrowały się. Festiwal stwarza ku temu
doskonałą okazję – wyjaśnia starosta Robert Wróbel.

Bardzo chętnie uczestniczę w piknikach i świętach gminnych
organizowanych na terenie powiatu. Jestem ich stałym bywalcem. Takie wydarzenia integrują nas mieszkańców powiatu legionowskiego, możemy się spotkać, porozmawiać, wspólnie poświętować i zobaczyć, jak świętuje się w sąsiednich gminach.

Artur Wujtewicz

Przyjechaliśmy do Jabłonny całą rodziną w nadziei na dobrą
zabawę i mile spędzony czas. W konkursie zorganizowanym
w stoisku powiatu legionowskiego udało nam się wygrać fajne gadżety, a w namiotach sołectw mieliśmy okazję spróbować wyśmienitych potraw tradycyjnych. Uważam popołudnie
za bardzo udane.

KALINA BABECKA

Mazowsze w sercu Niepodległej
To tytuł koncertu, który odbył się 6 września br. w legionowskim ratuszu z okazji 100. rocznicy
odzyskania niepodległości oraz 20-lecia samorządu województwa mazowieckiego.

członek zarządu Powiatu

AMZ

„Mazowsze w sercu Niepodległej” to nie tylko koncert najpiękniejszych polskich piosenek w ciekawych aranżacjach,
ale także pokaz sztuki kabaretowej

Fot. Anna Jankowska

L

Koncert stworzył seniorom okazję do spotkania się, rozmów i wspomnień

egionowo jest jednym z dwudziestu miast, w którym Mazowiecki
Teatr Muzyczny im. Jana Kiepury zaprezentował wyjątkowy program,
przygotowany specjalnie z okazji podwójnego jubileuszu. Na scenie pojawili się znakomici aktorzy polskiej sceny w starannie dobranym repertuarze.
– Pomysł na koncert zrodził się znacznie wcześniej. Musieliśmy tylko zdecydować, co konkretnie znajdzie się w jego

programie. Pisząc scenariusz i dobierając aktorów chciałem, aby koncert był
wielopokoleniowy. Dlatego przy fortepianie zasiada znakomity pianista Zbigniew Rymarz, który w tym roku obchodzi 91. urodziny. Obok niego występuje
przedstawiciel młodego pokolenia – aktor Artur Gotz. Długo też zastanawialiśmy się, jak stuletni dorobek artystyczny
zmieścić w niewiele ponad godzinnym
wystąpieniu. Wydaje mi się, że to nam

się udało – wyjaśnia scenarzysta i reżyser koncertu Tomasz Gęsikowski.
Organizatorzy określili koncert jako
niesamowitą podróż po kartach historii
naszego narodu, zapisanych językiem
muzyki i poezji. Mieszkańcy naszego
powiatu, jak się okazało, chętnie i licznie w tej podróży wzięli udział.
Wydarzeniu partnerował Powiat Legionowski.
KB
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Witaj szkoło!

Wakacje dobiegły końca. Nowy rok szkolny uczniowie i nauczyciele w całej Polsce
powitali 3 września.

klas zasadniczych szkół zawodowych.
Nauczyciele przyznają, że zaplanowanie pracy w szkołach było tym razem nie
lada wyzwaniem. – Organizacja tego roku szkolnego nie była łatwa w związku
ze zmianą przepisów i kolejnymi etapami reformy. Daliśmy jednak radę i myślę,
że jesteśmy dobrze przygotowani. W tym
roku naukę w naszej szkole rozpoczynają nowi uczniowie w siedmiu klasach
pierwszych. Życzę im sukcesów i wierzę,

że będą mogli tutaj rozwijać swoje pasje
i talenty, oraz że odnajdą u nas przyjazne
miejsce – mówi dyrektor PZSO w Legionowie Jolanta Magda.
Wszystkim uczniom życzymy udanego roku szkolnego.
KALINA BABECKA

Michał Kobrzyński
członek zarządu Powiatu

Powrót z wakacji to zawsze dla uczniów trudne doświadczenie. Lata nie jesteśmy
w stanie przedłużyć, ale w szkołach, dla których Powiat Legionowski jest organem
prowadzącym zadbaliśmy o odświeżenie wnętrz, doposażenie sal oraz wykonaliśmy niezbędne naprawy. Mam nadzieję, że dzięki temu pobyt w szkole będzie
dla uczniów przyjemniejszy i bardziej komfortowy. Życzę uczniom i nauczycielom udanego roku szkolnego.

Karolina Karapyta

Rozpoczynam naukę w liceum im. M Konopnickiej. To świetna
szkoła, dlatego ją wybrałam Pierwszy dzień jest stresujący i pełen emocji. Jednocześnie jestem bardzo ciekawa nowych koleżanek i kolegów, z którymi spędzę najbliższe 3 lata. Będę uczęszczać do klasy humanistycznej i jestem dobrej myśli.

Uczniowie PZSO w Legionowie w nowy rok szkolny wchodzą z uśmiechem

W

szkołach, dla których organem
prowadzącym jest Powiat Legionowski naukę rozpoczęło 1220
uczniów, z czego 381 uczniów w klasach
pierwszych. Do liceum ogólnokształcącego w Powiatowym Zespole Szkół Ogólnokształcących w Legionowie uczęszcza

w tym roku 522 uczniów. W technikum
w Powiatowym Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Legionowie i Powiatowym Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Serocku uczy się 348 uczniów
oraz 121 w tamtejszych szkołach zawodowych (branżowych i zasadniczych).

Wybieramy „Odpowiedzialnych Społecznie 2018”
Po raz drugi starosta legionowski Robert Wróbel wspólnie z Powiatowym Centrum Integracji
Społecznej w Legionowie (PCIS) zapraszają pracodawców z terenu naszego powiatu do wzięcia
udziału w konkursie „Odpowiedzialni Społecznie”.

Zeszłoroczna edycja plebiscytu „Odpowiedzialni Społecznie” pokazała, że na
naszym terenie działają firmy, instytucje i pracownicy z powodzeniem łączący
biznes z ideą pomocy społecznej

W

2017 roku po raz pierwszy nagrodzono lokalnych
przedsiębiorców, którzy
we współpracy z Powiatowym Centrum Integracji Społecznej szukają
sposobów na rozwiązywanie problemów społecznych, i którzy w swojej działalności kierują się społeczną
odpowiedzialnością biznesu. Do zeszłorocznej edycji plebiscytu zgłosiło się aż siedemnaście podmiotów, co
dla organizatorów było miłą niespodzianką i utwierdziło ich w przekonaniu o potrzebie tego przedsięwzięcia.
Konkurs „Odpowiedzialni Społecznie 2018” skierowany jest do pracodawców, firm i instytucji, które prowadzą
swoją działalność na terenie powiatu legionowskiego, i które włączają

się w rozwiązywanie problemów społecznych, definiując swoją firmę nie
tylko poprzez wymiar finansowy. Celem konkursu jest popularyzacja biznesu odpowiedzialnego społecznie,

Wiktor Woliński

W Powiatowym Zespole Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie nowy rok
powitało 169 uczniów, w tym 21 przedszkolaków. W związku z reformą systemu edukacji po raz ostatni rok szkolny
rozpoczęło także 113 uczniów trzecich
klas gimnazjów oraz 36 uczniów trzecich

a tytuł zostanie przyznany firmom, instytucjom oraz ich pracownikom, którzy
swoją postawą zwiększają świadomość
i wiedzę na temat społecznej odpowiedzialności w biznesie, wpływając w ten
sposób na jego pozytywny wizerunek.
Laureaci konkursu zostaną wyłonieni w trzech kategoriach: Przedsiębiorca
Odpowiedzialny Społecznie, Instytucja
Odpowiedzialna Społecznie oraz Pracownik Odpowiedzialny Społecznie.
Warunkiem udziału w konkursie
jest złożenie kompletu dokumentów
do 17 listopada br., które są do pobrania na: www.cis.legionowski.pl oraz
www.powiat-legionowski.pl. Zgłoszenie można przesłać drogą elektroniczną na adres: biuro@cis.legionowski.pl lub złożyć osobiście w siedzibie
Powiatowego Centrum Integracji Społecznej w Legionowie przy ul. Warszawskiej 74. Szczegółowe informacje można uzyskać pod telefonem
22 732 15 58.

Właśnie zaczynam klasę maturalną. Wiem, że przede mną dużo intensywnej pracy. W przyszłości chciałabym zostać psychologiem,
więc będę starał się podjąć studia na tym kierunku. Jak dotąd mogę powiedzieć, że czuję się spełniony dzięki tej szkole. Nauczyciele
i ich podejście do ucznia reprezentują najwyższy poziom.

Dla zdrowych pleców
W tym roku drugoklasiści uczęszczający do publicznych szkół
podstawowych na terenie powiatu zostaną przebadani w kierunku
wad postawy. Badania zostaną przeprowadzone w ramach 8. edycji
Powiatowego Programu Polityki Zdrowotnej „Zdrowy Powiat”.

W

ady postawy to prawdziwa plaga wśród dzieci. Na szczęście
odpowiednio wcześnie rozpoczęta korektywa pozwala na wyeliminowanie większości z nich. Na realizację
programu „Trzymam się prosto” Powiat
Legionowski przeznaczył w tym roku
22 000 zł.
Badania ortopedyczne przeprowadzane będą pod kątem wad postawy, a poddanych nim zostanie w sumie 1300
uczniów urodzonych w 2010 roku, ze
wszystkich podstawowych szkół publicznych z terenu powiatu.
W ramach akcji dokonywana będzie
szczegółowa ocena kręgosłupów dzieci pod kątem wad postawy. W przypadku wykrycia nieprawidłowości

wymagających rehabilitacji, zostaną
zorganizowane zajęcia edukacyjno–korekcyje dla dzieci i ich rodziców. W ich
trakcie rodzice nauczą się, jak ćwiczyć
z dziećmi, aby skorygować wady postawy. Opiekunom zostaną też przekazane
informacje o sposobach przeciwdziałania rozwojowi schorzeń kręgosłupa oraz
dalszym postępowaniu w przypadku
wykrycia nieprawidłowości w postawie
dziecka. Zajęcia dofinansuje Powiat Legionowski.
W zeszłym roku w ramach kampanii
przebadano 780 dzieci. Wady postawy
wykryto u 508. 427 uczniów skorzystało z instruktażowych zajęć korekcyjnych.
KB

OPRAC. KB

Dorota Wróbel-Górecka

Dyrektor Powiatowego Centrum Integracji
Społecznej w Legionowie
Prowadzenie działalności w oparciu o społeczną odpowiedzialność to nie
tylko piękna idea, ale realne działania, które mają wpływ na nasze otoczenie. Poprzez konkurs „Odpowiedzialni Społecznie” chcemy pokazać
firmy i instytucje z terenu powiatu legionowskiego, które w swojej działalności uwzględniają potrzeby społeczne, ochronę środowiska naturalnego oraz dbają o relacje ze swoimi pracownikami.

Ze statystyk wynika, że u około 65% dzieci w wieku wczesnoszkolnym występują
wady postawy. Dzięki badaniom finansowanym przez Powiat nieprawidłowości
zostają wcześnie wykryte i można podjąć ich leczenie

kultura
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Gałązka rozmarynu na 100-lecie
W powiecie odbywa się wiele wydarzeń społecznych, kulturalnych i sportowych organizowanych pod szyldem 100. rocznicy odzyskania niepodległości.
Jednym z nich było przestawienie teatralne „Gałązka rozmarynu” w wykonaniu nieporęckiego Teatru Obrzędowego, które zaprezentowano 8 września
w Legionowie.
Spektakl „Gałązka Rozmarynu” w wykonaniu
Teatru Obrzędowego pięknie wpisał się
w obchody 100–lecia odzyskania niepodległości,
organizowane na terenie powiatu

Krystyna Kwiatkowska

Razem z koleżankami kibicujemy teatrowi z Nieporętu, a poza
tym jesteśmy zainteresowane 100-leciem odzyskania niepodległości i staramy się brać udział we wszystkich imprezach
towarzyszących tej rocznicy, które odbywają się na naszym
terenie.

Tadeusz Rzepecki

W spektaklu występuje mój kolega. Chciałem zobaczyć jego
występ i wesprzeć go emocjonalnie. Jestem patriotą, mój ojciec
walczył w Armii Krajowej, był więziony. Dlatego walka o wolność to temat mi bliski. Bardzo cenię sobie takie inicjatywy
jak dzisiejsza.

Bogusława Oksza-Klossi

opiekun artystyczny Teatru Obrzędowego, reżyser przedstawienia

S

pektakl ukazuje genezę i narastanie dążeń niepodległościowych w społeczeństwie polskim,
z uwzględnieniem wszelkich różnic
politycznych, obyczajowych, społecznych, a nawet językowych. To widowisko o powstawaniu Legionów Polskich.
Służy również budowaniu legendy

marszałka Piłsudskiego, chociaż jego
postać nie występuje w przedstawieniu.
Publiczność nagrodziła przedstawienie
gromkimi brawami. Nieporęcki Teatr Obrzędowy amatorski jest tylko z nazwy. Jego członkowie prezentują wysoki poziom
umiejętności aktorskich, a spektakle
w ich wykonaniu ogląda się z prawdziwą

„KULTURA? ZróbMY to!”
– podsumowanie projektu

Fot. Powiatowa Instytucja Kultury w Legionowie

Od lutego 2018 r. Powiatowa Instytucja Kultury w Legionowie – jako
jedna z 50 instytucji kultury w całej Polsce – uczestniczyła w programie
Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne Narodowego Centrum Kultury.

W ramach projektu „Fotografia? Jest FAJNA!” w Jabłonnie warsztaty makro
poprowadziła Danuta Witkowska (w środku)

J

ednym z działań w ramach tego
programu była organizacja naboru lokalnych inicjatyw kulturalnych pn. „KULTURA? ZróbMY to!”.
Wybrano pięć, które otrzymały dofinansowanie. Ich realizację zaplanowano w okresie od sierpnia do listopada br.
Pierwsze przedsięwzięcia już się odbyły.
Jako pierwsza wystartowała inicjatywa „Fotografia? Jest FAJNA” Pawła
Horążego, Doroty Milerowicz i Danuty

Witkowskiej. W ramach projektu zrealizowano cztery warsztaty fotograficzne.
26 października br. odbędzie się wernisaż wystawy prezentującej najlepsze
prace uczestników warsztatów. Wydarzenie uświetni spotkanie z fotografką
Katarzyną Gubrynowicz.
Mieszkańcy tzw. wsi zachodnich
gminy Jabłonna spotkali się na pikniku, podczas którego odbyły się
warsztaty dotyczące lokalnej historii

przyjemnością. Teatr powstał pięć lat temu przy nieporęckim Gminnym Ośrodku
Kultury z chęci powrotu do korzeni, krzewienia starodawnej tradycji i kultury ludowej oraz integracji międzypokoleniowej.
Na wieczór zaprosili Powiat Legionowski oraz Gminny Ośrodek Kultury w Nieporęcie.
KALINA BABECKA

baloniarstwa, zawody modeli balonów
oraz lot balonem na uwięzi. Pomysłodawcą inicjatywy pod nazwą „Lecę, bo
chcę” był Ryszard Doktor. Tego samego
dnia integrowali się również mieszkańcy Dąbrowy Chotomowskiej. Sąsiedzkie
spotkanie pn. „Granie na polanie” to minifestiwal piosenki turystycznej i harcerskiej. Z inicjatywą zorganizowania
tego wydarzenia wystąpili Maria i Barbara Postrożne oraz Iza i Jarosław Budzyńscy. Wspólnemu biesiadowaniu
i śpiewaniu towarzyszył koncert zespołów Stare Buty z Olsztyna oraz Restless.
Dzieci mogły wziąć udział w plenerze
malarskim na polanie.
Kolejny z wybranych projektów to
trwający do 15 października br. konkurs pt. „Mały dziennikarz”, skierowany do przedszkolaków oraz uczniów
klas 0-3 szkół podstawowych. Zadaniem
uczestników jest przeprowadzenie wywiadu z dziadkiem, babcią, ciocią lub sąsiadem o ich dzieciństwie w powiecie legionowskim. Pomysłodawcą konkursu
jest Marek Dąbrowski.
Warsztaty malowania ceramiki Joanny Jagusiak, Anny Wijatkowskiej i Przemysława Wijatkowskiego to jeszcze
jeden pomysł na lokalną inicjatywę kulturalną. Warsztaty zakładają dwa spotkania dla seniorów (26 września oraz
3 października) i dwa dla dzieci (25 i 26
września) oraz wspólną wystawę prac
21 października. Na warsztaty obowiązują zapisy.
Informacje o trwających projektach
oraz relacje z tych, które już się odbyły
znajdują się na stronie www.pik.legionowski.pl.
AMZ

Pomysł na spektakl pojawił się już 3 lata temu. Ten temat jest mi bliski. Po ukończeniu szkoły teatralnej grałam w „Gałązce Rozmarynu” w reżyserii Ignacego Gogolewskiego w warszawskim Teatrze Rozmaitości. Pomyślałam, że warto byłoby
zaprezentować ten spektakl z okazji setnej rocznicy odzyskania niepodległości.
W oryginale przedstawienie trwa blisko trzy godziny, my przygotowaliśmy jedną scenę – spotkanie w cukierni Słowikowskiego po przemówieniu Józefa Piłsudskiego w kieleckiej katedrze w 1914 roku. Dochodzi tam do spotkania ludzi z różnych środowisk, którzy żywo dyskutują o sytuacji na ziemiach polskich. Tak jak
w 1914 roku, tak i dziś, w rocznicę odzyskania niepodległości, temat wolności jest
bardzo żywy. To właśnie chcieliśmy pokazać.

POWIAT LEGIONOWSKI –
KULTURALNIE I NA SPORTOWO
20.09 – Matematyka Akademicka –
otwarte wykłady dla każdego – całki
nieoznaczone, Poczytalnia Legionowo,
godz. 18:30 – 20:00
21.09 – Mini opera – operowojęzykowy zawrót głowy, sala koncertowa
w Wieliszewie, ul. Modlińska 1,
godz.19.00
22.09 – 5. Bieg Zająca, Nieporęt,
godz. 08:00 – 15:00
22.09 – Matematyka Akademicka –
otwarte wykłady dla każdego – liczby
zespolone, Poczytalnia Legionowo,
godz. 12:30 – 13:30
22.09 – Wieczór z operą – Traviata,
Poczytalnia Legionowo, godz.
18:00 – 19:30
22.09 – Potańcówka w Parku Zdrowia,
Park Zdrowia, Legionowo, godz.
19.00–22.00
22–23.09 – Festiwal Nauki, zespół
pałacowo–parkowy w Jabłonnie
22–23.09 – Artystyczny relaks.
Targi Sztuki, Designu i Wellness,
ul. Olszankowa 51, Legionowo
23.09 – Od BAROKu do POPu, MOK
Legionowo, ul. Norwida 10, godz. 18.00
23.09 – IV Festiwal Muzyki Kameralnej
i Organowej Powiatu Legionowskiego
2018, kościół pw. Przemienienia
Pańskiego w Wieliszewie, godz. 19.00
23.09 – Spektakl „Małe zbrodnie
małżeńskie”, sala widowiskowa w CKiCz
w Serocku, ul. Pułtuska 35, godz. 19.00

23.09 – IV Festiwal Muzyki Kameralnej
i Organowej Powiatu Legionowskiego
2018, kościół pw. Miłosierdzia Bożego
w Legionowie, ul. Targowa 48,
godz. 19.30
26.09 – Koncert pieśni patriotycznych
i legionowych, sala widowiskowa
w ratuszu, Legionowo, godz. 19.00
28.09 – Etno–moda Huculszczyzny,
Poczytalnia Legionowo, godz.
18.00–20.00
29.09 – Tradycja w miodzie zaklęta,
Chotomów, ul. Partyzantów 124A,
godz. 11.00–15.00
29.09 – Matematyka Akademicka –
otwarte wykłady dla każdego – macierze,
Poczytalnia Legionowo,
godz. 12.30–13.30
29.09 – Historya miłości Jana
i Marysieńki kuchnią przeplatana,
Poczytalnia Legionowo, godz.
14.00–15.00
29.09 – Biel. Notatki z Afryki. Spotkanie
autorskie z Marcinem Kydryńskim,
Poczytalnia Legionowo, godz.
18.00–19.30
29.09 – Piwnica pod Baranami,
sala widowiskowa w ratuszu, Legionowo,
godz. 18.00
30.09 – Kiermasz rzeczy używanych,
rynek w Serocku, godz. 10.00–14.00
30.09 – Niedzielne Spotkania z Bajką
– Mała Królewna, sala widowiskowa
w ratuszu, Legionowo, godz. 15.00
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Piłkarska Liga Powiatu Legionowskiego
Zaczynamy już 8. edycję Piłkarskiej Ligi Powiatu Legionowskiego, którą zainaugurował turniej rozegrany 9 września,
na boisku przy Szkole Podstawowej w Jadwisinie. Wystartowały 24 drużyny, w tym dwie, które w PLPL zaliczyły debiut.

Artur Borkowski

sekretarz Powiatu Legionowskiego
W kolejną edycję Piłkarskiej Ligi Powiatu Legionowskiego wchodzimy z nowymi doświadczeniami. Można powiedzieć, że jesteśmy na etapie zbierania pierwszych owoców tego projektu. Na przełomie sierpnia i września 4 zespoły reprezentujące Powiat i PLPL wzięły udział w Turnieju Miast Partnerskich w Serocku.
Były to drużyny Sokoła Serock, Giganta Smile Legionowo, FDA Wieliszew i Wisły Jabłonna. Nasi chłopcy rozegrali dobre zawody, zaprezentowali się korzystnie nawet w konfrontacji z bardziej utytułowanymi rywalami. Piłkarska Liga Powiatu Legionowskiego pozwala rozwijać zarówno umiejętności indywidualne,
jak i te związane z dyscypliną taktyczną. Jestem przekonany, że rezultaty naszego powiatowego projektu będziemy odkrywali sukcesywnie.

P

Projekt realizowany przez Powiat Legionowski pozwala najbardziej uzdolnionym i pracowitym piłkarzom konkurować
na arenie międzynarodowej. To inwestycja, która będzie procentowała w perspektywie wielu lat

Mariusz Wronowski wygrywa i... ratuje
Reprezentant Powiatu Legionowskiego Mariusz Wronowski podczas Półmaratonu Bielskiego przerwał
walkę o zwycięstwo, aby ratować zagrożone życie innego biegacza. Dotknięty atakiem epilepsji zawodnik
przeżył, a nasz bohater zajął... pierwsze miejsce.

Z

nany z zapału w walce i najwyższe
cele, ale również z wielkiego i wrażliwego serca Mariusz Wronowski
zasłużył na tytuł Sportowca Roku Powiatu Legionowskiego. Jeśli ktoś miał
w tej materii wątpliwości, Mariusz swoim występem w Półmaratonie Bielskim
zapewne je rozwiał. Podczas startu w tej
imprezie zauważył na trasie dotkniętego
atakiem epilepsji zawodnika. Ruszył mu
na pomoc, choć wiązało się to z rezygnacją z walki o wygraną. W akcji naszemu
bohaterowi pomogło przeszkolenie medyczne, które – jako strażacki ochotnik –
przeszedł. Udało się uratować nie tylko
życie, ale również zwycięstwo!
Najwyższą lokatę Mariusz osiągnął
również w Półmaratonie Szczecińskim
oraz biegu na 5 km w Zakroczymiu.
Szczęście nie dopisało podczas Półmaratonu Praskiego, gdzie na trasie „złapał gumę”. Nie przerwał jednak biegu. Kontynuował rywalizację na uszkodzonym wózku.
Do mety dotarł zajmując 8. lokatę.
Życzymy dalszych sukcesów, bo to nie
koniec tegorocznej rywalizacji. Gratulujemy również charakteru, który bardziej niż
chęć zwycięstwa i pokonywania słabości
ceni sobie wartości nadrzędne.
MK

odczas inauguracyjnego turnieju 8. edycji Piłkarskiej Ligi Powiatu Legionowskiego na boisko wybiegło ponad 250 młodych zawodników
z roczników 2006-2011. W rywalizacji
wzięły udział 24 drużyny. Po raz pierwszy w PLPL wystartowały zespoły Świtu Nowy Dwór Mazowiecki i związana ze
stołecznym mistrzem Polski – UWKS Legia. Pojawiły się z powrotem długo u nas
nie widziane Derkacz Czosnów i MUKS
Dąbrówka.
Drużyna z Dąbrówki miała wejście, jakie mogła sobie wymarzyć. W najstarszych

rocznikach 2006-07 wygrała grupę z przewagą 3 punktów nad drugą Wisłą Jabłonna.
Ta z kolei powalczyła w kategorii zawodników o rok starszych wyprzedzając drugiego Derkacza Czosnów. Rocznik 2009
zdominował AP Sokół Serock, natomiast
wśród 8-latków najlepszy okazał się Żbik
Nasielsk. Wśród najmłodszych triumfował
AP 11 Legionowo.
Już teraz zapraszamy do kibicowania
w drugim turnieju 8. edycji Piłkarskiej Ligi Powiatu Legionowskiego. Zawody zostaną rozegrane 23 września br.
MK

Mariusz Wronowski

reprezentant Powiatu Legionowskiego
Na 10. kilometrze zauważyłem przed sobą nienaturalnie biegnącego zawodnika.
Biegacz wpadł do rowu i dostał ataku padaczki. Szybko zaalarmowałem strażaka.
Zawróciło dwóch panów, którzy wcześniej biegli przed poszkodowanym. Powiedziałem im, co mają robić, żeby ratować. Poprosiłem, żeby strażak wezwał karetkę. Niestety miał problem z podaniem lokalizacji. Przejąłem telefon i przekazałem
informacje. Czekaliśmy jeszcze na biegacza, który jest lekarzem. Po zabraniu poszkodowanego do karetki kontynuowałem bieg. To „wykazanie się” - nie wiem jak
to nazwać – jest dla mnie normalnym zachowaniem. Organizator był innego zdania i wręczył mi statuetkę fair play za ratowanie życia ludzkiego.

Kolarze na start

Powiat Legionowski ponownie był areną zmagań kolarzy MTB. Zawody o randze
krajowej zorganizował Poland Bike. Nieporęt gościł XI Drużynowe Mistrzostwa
Polski MTB Amatorów, natomiast w Chotomowie odbył się wyścig Poland Bike Marathon 2018. W obu imprezach wzięło udział łącznie ponad 700 kolarzy.
MK

Mariusz Wronowski otrzymuje duże wsparcie samorządów i lokalnej społeczności
Powiatu Legionowskiego, ale również sam chętnie dzieli się z osobami
potrzebującymi pomocy
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