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Kawa nie tylko na otwarcie

Ponad 50 tysięcy osób rocznie skorzysta z udogodnień wprowadzonych podczas przebudowy pomieszczeń wydziału
komunikacji legionowskiego starostwa. Wyremontowane pomieszczenia zostały uroczyście oddane do użytku
mieszkańcom 20 kwietnia.

Mieszkańcy korzystający z usług wydziału komunikacji legionowskiego starostwa zyskali kolejne usprawnienia w obsłudze
i komfortowe warunki załatwiania spraw. Pierwszym klientem w wyremontowanym wydziale okazał się pan Włodzimierz
Maciejewski z Jachranki, który na prośbę starosty Roberta Wróbla dokonał symbolicznego przecięcia wstęgi

P

o 70 dniach remontu wydziału komunikacji starostwa powiatowego
w Legionowie nowe pomieszczenia
zostały otwarte. Z tej okazji powiat zorganizował skromną uroczystość, w której
wzięli udział przedstawiciele wszystkich
samorządów z naszego regionu. Pierwszy klient przeciął symboliczną wstęgę,
a starosta Robert Wróbel częstował poranną kawą. Zwyczaj ten ma na stałe zagościć w wydziale komunikacji. W najbliższej przyszłości w każdą środę klienci

będą częstowani rano kawą. To dzień tygodnia, kiedy najmniej osób odwiedza
wydział komunikacji i urzędnicy chcą
ich zachęcić, by załatwiali swoje sprawy
również w środku tygodnia.
– Otwarcie nowego wydziału komunikacji jest kolejnym świętem wszystkich mieszkańców powiatu, nie mniej
ważnym, niż otwieranie nowych ulic
i placówek – powiedział podczas uroczystości Robert Wróbel. – Jakość obsługi ma bardzo duży wpływ na poczucie

jakości i poziomu życia. Cieszę się, że
wspólnie z nami świętują włodarze
wszystkich gmin. To pokazuje, jak ważna dla nas samorządowców jest satysfakcja mieszkańców z naszych usług
– dodał. Również naczelnik powiatowej komunikacji Aneta Matysiak podzieliła się swoimi spostrzeżeniami. –
Jesteśmy otwarci na wszelkie sugestie
klientów starostwa, którzy chętnie dzielą się swoimi spostrzeżeniami. W miarę
możliwości staramy się je uwzględniać

101 lat bohatera
Uroczystość 101. urodzin majora Stanisława Sierawskiego – kombatanta walk we wrześniu 1939 r. oraz
działalności konspiracyjnej podczas niemieckiej okupacji – odbyła się 12 kwietnia, w Urzędzie Gminy Jabłonna.

Ż

yczenia Stanisławowi Sierawskiemu złożyli starosta Robert Wróbel,
wójt Jarosław Chodorski, przewodniczący rady gminy Jabłonna Witold Modzelewski oraz przedstawiciele wojska
i środowisk kombatanckich. W spotkaniu uczestniczyła również rodzina Jubilata. – W czasie okupacji trzeba było
siedzieć cichutko, ale dużo czynić dla Ojczyzny, bo się ją kochało jak matkę, Polskę – powiedział podczas spotkania Jubilat – Nasze pokolenie takie było właśnie.
Stanisław Sierawski urodził się 12
kwietnia 1915 r. w Olszewnicy Starej.
W 1937 r. został powołany do służby czynnej w 32. Pułku Piechoty stacjonującym

w Modlinie. W 1939 r. został skierowany
do obrony Twierdzy Modlin, gdzie przez
dwa tygodnie na odcinku Góra – Janówek
odpierał ataki hitlerowców na garnizon.
W stopniu kaprala, będąc dowódcą granatników, walczył do końca na pierwszej
linii. Podczas walk został awansowany do
stopnia plutonowego. Służył pod dowództwem płk. Stefana Zająca. Mimo tego, że
wola walki nie opuszczała obrońców
Modlina, sytuacja zmusiła ich do kapitulacji. Przed tą ciężką chwilą, płk. Zając
odznaczył Stanisława Sierawskiego Krzyżem Walecznych. Po zdaniu broni obrońcy Modlina trafili do niewoli w Mławie.
Po 3 tygodniach przetrzymywania

wprowadzając w naszą pracę modyfikacje – powiedziała.
Przebudowa wydziału komunikacji
kosztowała ponad 400 tys. zł. Znaczną część tej kwoty pochłonęło dostosowanie tej części budynku do obecnie
obowiązujących wymogów bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Ponadto zlikwidowano szklane bariery dzielące
stanowiska obsługi i przestrzeń przeznaczoną dla oczekujących klientów.
Usprawniono również elektroniczny
system rejestracji poprzez instalację
nowoczesnych urządzeń. Przed stanowiskami pojawił się duży wyświetlacz,
przy pomocy którego klienci są informowani o istotnych zmianach i postępie rejestracji. Przy okazji przebudowy
poprawiono również estetykę pomieszczeń wydziału komunikacji – pomalowano i wyrównano ściany, położono
nową podłogę.
Wszystkie koszty zostały pokryte ze
środków budżetu Powiatu Legionowskiego. Wydział komunikacji starostwa

Jolanta
Przygodzka

mieszkanka Komornicy
Bardzo podoba mi się kolorystyka
nowych pomieszczeń tego wydziału. Uwielbiam pomarańczowy. Tu
jest przestrzeń, w której czuję się
dobrze. Poprzednio, gdy się wchodziło, owszem, można było usiąść,
ale ten ścisk, tłok był odczuwalny.
Jeśli miałabym coś zmienić to zainstalowałabym dwa, a nie jedno
urządzenie rejestrujące w kolejce.
powiatowego w Legionowie obsługuje
rocznie ponad 50 tysięcy klientów, którzy rejestrację pojazdu będą załatwiać
teraz w komfortowych warunkach.
MK

Włodzimierz Maciejewski
mieszkaniec Jachranki

W nowym wydziale komunikacji jest dużo ładniej. Więcej światła, przestrzeni…
Jest przyzwoicie na miarę europejską. Jakość obsługi zawsze była tu na bardzo
wysokim poziomie, dlatego zmian nie zaobserwowałem – dziewczyny doradziły, pomogły, nie było żadnego problemu.

w nieludzkich warunkach Stanisław Sierawski wrócił do domu w Chotomowie.
Wola walki i chęć stawania w obronie ojczyzny były silniejsze od spokoju i radości płynącej z przebywania
w domowym zaciszu. W 1940 r. Stanisław Sierawski wstąpił do konspiracji.
Szkolił młodzież w obsłudze broni oraz
brał udział w akcjach dywersyjnych.
Był wielokrotnie odznaczany, otrzymał

m.in. Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski. W 2013 r. został mianowany na stopień majora Wojska Polskiego.
W tym samym roku Rada Gminy Jabłonna przyznała mu tytuł Zasłużonego Dla
Gminy Jabłonna.
MK/AS

Alina Syguła

córka mjr Sierawskiego
Mimo swoich 101 lat tata jest człowiekiem nowoczesnym. Dużo czyta, ogląda
TV Historia i programy publicystyczne, zna wszystkich polityków, na żywo
komentuje wydarzenia polityczne. Nie wyobraża sobie opuszczenia wyborów,
jest oburzony na tych, którzy nie głosują. Jest zwolennikiem zdrowego żywienia,
zresztą sam gotuje. Jako córkę rozczula mnie tym, że gdy choruje, podsyła mi
obiad. I takiego Go kocham; i za to, że ciągle jest, że wciąż mam Ojca.
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Nauka dla biznesu

Konferencja „Nauka dla biznesu w odniesieniu do oferty badawczej Centrum Badawczego PAN
Konwersja Energii i Źródła Odnawialne w Jabłonnie”, której współorganizatorem był Powiat
Legionowski, odbyła się 20 kwietnia.

Konferencję, zorganizowaną wspólnie przez powiat i CB PAN KEZO, poświęcono
możliwościom współpracy lokalnych przedsiębiorców z branży odnawialnych
źródeł energii z tą nowoczesną placówką naukową. Powiat reprezentował tam
wicestarosta Jerzy Zaborowski

U

czestnicy omawiali możliwości
wdrożenia nowych technologii
przez lokalne firmy w ramach
regionalnych i centralnych programów
badawczo-wdrożeniowych. Pojawił się
również temat współpracy bezpośredniej nauka-biznes. Przedsiębiorcy mieli

okazję zwiedzenia wybranych laboratoriów Centrum Badawczego w Jabłonnie.
– Chcielibyśmy nawiązać z Państwem
współpracę, znaleźć wiele tematów do
prowadzenia wspólnych badań naukowych i do rozwijania, które w efekcie
przyniosą korzyści zarówno naszemu

regionowi oraz całej gospodarce – powiedziała prowadząca konferencję Marzena Patoleta z Instytutu Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku.
Uczestnicy mieli okazję wysłuchać
prezentacji przedstawiciela Urzędu
Marszałkowskiego Wydziału Innowacyjności Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich
Małgorzaty Rudnickiej „Wdrażanie Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza do 2020 roku: projekty badawczo-rozwojowe w RPO WM 2014
– 2020”. Kolejna prezentacją było wystąpienie prezesa legionowskiego PEC
Narcyza Tokarskiego pt. „PEC Legionowo gospodarowanie i zarządzanie
energią”. Z kolei Patryk Chaja z Instytutu Maszyn Przepływowych PAN
w Gdańsku zaprezentował „Przykłady
analizy ekonomicznej dla rozwiązań
stosowanych w energetyce ze źródeł
odnawialnych”. Swoje przysłowiowe
5 minut mieli również biznesmeni Krzysztof Kącki z firmy KPROJEKT
przedstawił „Profesjonalne systemy
multimedialne i teletechniczne”, natomiast Konrad Koper z firmy Koperfam

Boisko wcześniej
Teren przy Powiatowym Zespole Szkół Ogólnokształcących w Legionowie całkowicie odmienił swoje
oblicze. Wyczekane boisko już cieszy oczy uczniów „Konopnickiej”.

i Kazimierz Borowski z firmy KFD zaprezentowali - „Koperfam i KFD - kim
jesteśmy?”.
– Jesteśmy dumni, że mamy na
terenie powiatu tak ważną placówkę naukowo-badawczą – powiedział
obecny na konferencji wicestarosta legionowski Jerzy Zaborowski.
– Jest to jeden z najbardziej nowoczesnych ośrodków w Europie. Odnawialne źródła energii mają ogromny potencjał, obserwujemy ich niezwykle
dynamiczny rozwój. Ambicją władz powiatu legionowskiego jest jak najlepsze

wykorzystanie tego dla dobra naszych
mieszkańców. Z placówką PAN współpracuje blisko Powiatowy Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych im. J. Siwińskiego
w Legionowie. Mam nadzieję, że skorzystają z niej również nasi przedsiębiorcy – podsumował.
W konferencji uczestniczyła również dyrektor PZSP im. J. Siwińskiego Dorota Kurowska. Obecnie dwóch
uczniów zarządzanej przez nią szkoły
odbywa praktyki w jabłonowskim Centrum Badawczym PAN.
KL/MK

Centrum Badawcze PAN KEZO w Jabłonnie jest najnowocześniejszym w Polsce i jednym z najnowocześniejszych w Europie zespołem laboratoriów badawczych zajmujących się wykorzystaniem energii ze źródeł odnawialnych. Stanowi zaplecze laboratoryjne pozwalające na realizację własnych projektów badawczych IMP PAN oraz
projektów realizowanych wspólnie z innymi placówkami naukowymi PAN, wyższymi uczelniami jak również jednostkami badawczo-rozwojowymi. Zostało ono otwarte 17 września 2015 r. Na wyposażeniu posiada unikalną aparaturę i stanowiska niedostępne w żadnym innym ośrodku naukowym.

Przebudowa
ul. Sowińskiego
i Piłsudskiego
Miasto Legionowo i powiat kontynuują współpracę,
dotyczącą poprawy jakości dróg. W ubiegłym roku wspólnie
wyremontowaliśmy ulice Sobieskiego i zbudowaliśmy NowoBarską, wkrótce przebudujemy ulice Sowińskiego i Piłsudskiego.

J
Prace budowlane poszły na tyle sprawnie, że boisko będzie dostępne dla uczniów i mieszkańców najprawdopodobniej
jeszcze przed 15 maja. Inwestycję wspólnie sfinansowały powiat i miasto Legionowo

W

szystko wskazuje na to, że boisko przy Powiatowym Zespole Szkół Ogólnokształcących
w Legionowie będzie oddane do użytku wcześniej, niż zakładał inwestor.
Pierwotny termin zakończenia robót
wyznaczono na 15 maja. Zaawansowanie i tempo prac wskazuje jednak, że
pierwsi piłkarze wbiegną na murawę
jeszcze przed tym terminem.
Obecnie trwają prace związane
z układaniem chodników i dojść doprowadzających do obiektu od strony ul.
Sowińskiego. Pozostałe roboty, czyli położenie nawierzchni boiska i zainstalowanie całej infrastruktury, zostały już
ukończone. Warto pamiętać, że obiekt
będzie dostępny nie tylko dla uczniów

– po godzinach pracy szkoły będą mogli z niego korzystać również pozostali
MK
mieszkańcy.

Michał Brzozowski

uczeń II klasy gimnazjum w Powiatowym
Zespole Szkół Ogólnokształcących
Na początku, gdy zaczynałem tu naukę, byłem zdziwiony, że taka szkoła nie
ma własnego boiska. By w cieplejsze dni ćwiczyć na świeżym powietrzu,
musieliśmy chodzić na boisko przy szkole nr 7. Było to duże utrudnienie
z powodu sporej odległości. Zresztą boisko często było zajęte przez uczniów
tamtej szkoły. Bardzo się cieszę, że pomyślano o budowie boiska przy naszej
szkole. Będzie ono sporym ułatwieniem dla uczniów i nauczycieli.

uż wkrótce rozpocznie się przebudowa legionowskich ulic
J. Sowińskiego (odc. od ul. Wysockiego do Ronda marsz. Józefa Piłsudskiego ) i marsz. Józefa Piłsudskiego (odc. od ul. Wysockiego do Ronda
marsz. Józefa Piłsudskiego ) w Legionowie. Projekt obejmuje również
rondo. Inwestycja będzie realizowana we współpracy Miasta Legionowo
i Powiatu Legionowskiego. Prace zostaną wykonane w ciągu 100 dni od
momentu wprowadzenia wykonawcy
na teren budowy. Na ul. Sowińskiego
obejmą swoim zakresem wykonanie
nowej nawierzchni jezdni, chodnika
i wjazdów, budowę ścieżki rowerowej,
przebudowę zatoki autobusowej, remont odwodnienia ulicznego, budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. J. Sowińskiego z ul. J.
Słowackiego oraz budowa doświetleń przejść dla pieszych i przebudowę oświetlenia ulicznego. Na Piłsudskiego zbudowana zostanie ścieżka
rowerowa, azyle dla pieszych przy
przejściach, przebudowany zostanie
chodni i wjazdy, doświetlone zostaną
przejścia dla pieszych oraz przebudowane oświetlenie uliczne.

– Przebudowa infrastruktury drogowej w ciągu ul. Sowińskiego i Piłsudskiego sprawi, że będą one w pełni dostosowane do potrzeb wszystkich
uczestników ruchu. Skorzystają z niej
piesi, rowerzyści oraz kierowcy samochodów. Inwestycja realizowana jest
we współpracy ze Starostwem Powiatowym, z którym niejednokrotnie realizowaliśmy wspólne projekty skierowane do mieszkańców naszego
miasta. Na pewno tych wspólnych powiatowo-miejskich inwestycji będzie
jeszcze wiele. – mówi Roman Smogorzewski, Prezydent Miasta Legionowo.
Inwestycja będzie kosztowała blisko 3 mln zł. Połowa środków będzie
pochodziła z dofinansowania. Druga połowa będzie pochodziła w 50%
z budżetu Miasta Legionowo i 50% Powiatu Legionowskiego. Wojewoda
Mazowiecki umieścił Legionowo na
2. miejscu listy rankingowej przyjętych wniosków o dofinansowanie
w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” na rok 2016,
czyli tzw. „schetynówek”. Dofinansowanie wyniesie 1 450 181,36 zł.
MK
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Iskierka dla bezpieczeństwa
W budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie powstała
sala edukacyjna o wdzięcznej nazwie „Iskierka”, w której dzieci będą uczyły się zasad
bezpieczeństwa i nawyków pozwalających je zachować.

U

roczyste otwarcie sali edukacyjnej w legionowskiej strażnicy
było połączone z pierwszą lekcją, w której uczestniczyli najmłodsi
strażacy-ochotnicy z Kałuszyna. Dzieci wysłuchały wykładu oraz miały okazję przećwiczyć ewakuację z zagrożonego pożarem pomieszczenia.
Powiat Legionowski udzielił finansowego wsparcia już na samym początku tworzenia strażackiej sali edukacyjnej. Starostwo ufundowało sprzęt
wartości niemal 24 tysięcy zł – m.in.
rzutnik multimedialny, nagłośnienie,
ekran elektryczny, wytwornicę dymu.

– Nie pierwszy raz powiem, że jednym z głównych priorytetów powiatu
jest inwestowanie w bezpieczeństwo
jego mieszkańców – powiedział starosta Robert Wróbel. – Stąd nasza dobra
współpraca z Policją oraz Strażą Pożarną, zarówno zawodową, jak i ochotniczą. Lepszy sprzęt dla ludzi ratujących ludzkie zdrowie i życie oznacza
mniej tragicznych sytuacji na co dzień.
A wpajanie najmłodszym zasad bezpiecznego zachowania i reagowania
w sytuacjach kryzysowych to kapitał
na przyszłość – dodał.
MK

Mieczysław Klimczak

Komendant Powiatowy Państwowej
Straży Pożarnej w Legionowie

Sala „Iskierka” będzie służyć najmłodszym mieszkańcom powiatu. Będą się w niej uczyć, jak uniknąć niebezpieczeństwa i jak
zachować się w kryzysowych sytuacjach. Powiat legionowski dofinansował jej utworzenie kwotą blisko 24 tysięcy złotych

Remont w Wólce
Radzymińskiej

Nauka pierwszej pomocy

Z

Oferty na przebudowę ul. Szkolnej w Wólce Radzymińskiej zostały
otwarte, a przetarg na wykonanie tego zadania zostanie wkrótce
rozstrzygnięty. Prace budowlane ruszą pod koniec czerwca.

J

edną z inwestycji drogowych, zaplanowanych na ten rok w budżecie powiatu, jest przebudowa
700-metrowego odcinka ul. Szkolnej
w Wólce Radzymińskiej. Pod koniec
kwietnia otwarte zostały oferty złożone
w przetargu, jaki powiat ogłosił na wykonanie tego zadania.
Oferty złożyło 10 podmiotów. Najwyższa z nich wynosi niewiele ponad 1 378 000 zł, najniższa – 640 000
zł. Warto podkreślić, że dbając o jakość wykonanych prac i bezpieczeństwo mieszkańców powiat nie kieruje
się przy wyborze wykonawcy wyłącznie ceną. Dodatkowymi kryteriami wyboru wykonawcy prac są długość gwarancji udzielonej na roboty oraz termin
ich wykonania.
Początek robót drogowych legionowski starosta zaplanował na koniec czerwca. – Staramy się dobrać termin wykonania prac tak, aby był jak najmniej
uciążliwy dla mieszkańców. Ponieważ
przy tej drodze jest szkoła, ze względu

Zrobiliśmy coś z niczego, m.in. dzięki współpracy z Ochotniczą Strażą Pożarną
w Legionowie. Bo pomoc sponsorów, którym już dziękowałem, jest bardzo ważna,
ale wdzięczność należy się przede wszystkim strażakom zaangażowanym
w to przedsięwzięcie. Gdyby nie ich praca, do realizacji zadania by nie doszło.
Starostwo dało zielone światło pomysłowi. Ono, jako pierwsze, zaoferowało
wsparcie finansowe. Bez tej pomocy to przedsięwzięcie nie byłoby tak efektowne

na wygodę i bezpieczeństwo dzieci roboty chcemy rozpocząć pod koniec roku
szkolnego – mówi Robert Wróbel.
– Jesteśmy zadowoleni, że starostwo dokłada od wielu lat wszelkich starań dotyczących poprawy bezpieczeństwa na
drogach powiatowych znajdujących się
na terenie gminy Nieporęt. Ulica Szkolna
w Wólce Radzymińskiej jest głównym ciągiem komunikacyjnym na terenie sołectwa, który stanowi uzupełnienie całego
układu komunikacyjnego gminy. Przebudowa poprawi bezpieczeństwo uczestników ruchu. Jest to szczególnie ważne ze
względu na dzieci, które codziennie idą tą
drogą do szkoły podstawowej. – mówi wójt
gminy Nieporęt Sławomir Maciej Mazur.
Starosta wraz z wójtem Nieporętu
Maciejem Mazurem zaprasza mieszkańców na spotkanie informacyjne
dotyczące inwestycji, które odbędzie się 9 maja 2016 o godz. 18.30
w Szkole Podstawowej w Wólce Radzymińskiej.
JK

ajęcia z udzielania pierwszej
pomocy dla dzieci i młodzieży
z naszych szkół przeprowadzili studenci Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Kurs odbył się
w ramach projektu 4LIFE.
Szkolenie, w którym wzięli
udział uczniowie klasy VI ze SP
nr 3, klasy I gimnazjum z Niepublicznego Europejskiego Gimnazjum Językowego oraz uczniowie
z gimnazjum w Powiatowym Zespole Szkół I Placówek Specjalnych
(PZSiPS) z klas dla młodzieży z lekką i umiarkowaną niepełnosprawnością intelektualną, odbyło się 21
kwietnia 2016 r. na terenie PZSiPS
w Legionowie.

4LIFE to projekt, który ma na
celu promowanie oraz naukę
pierwszej pomocy osób niezwiązanych z medycyną. Głównym założeniem jest przełamanie strachu
w pomaganiu drugiemu człowiekowi, uświadomienie, że jest to
prawny i moralny obowiązek oraz
nauka podstawowych czynności ratujących życie (pośredni masaż serca, oddechy ratownicze itd.), a także pierwszej pomocy w sytuacjach
losowych typu: złamania, zadławienia, omdlenia i wiele innych sytuacji, z którymi możemy się spotkać
na co dzień.
ADK/PZSIPS
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Stawiają na sprawną komunikację

Zintegrowany system połączeń transportu zbiorowego, dalsza przebudowa głównych dróg i rewitalizacja
połączenia kolejowego do Zegrza Płd. to przedmiot wspólnych działań gmin i powiatu legionowskiego.

W

odpowiedzi na wspólne wystąpienia Konwentu Samorządowego Powiatu Legionowskiego, w skład którego wchodzą szefowie
wszystkich gmin oraz starosta legionowski, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) udzieliła
informacji, że w II kwartale tego roku
będzie kontynuować procedurę przetargową, która wyłoni wykonawcę przebudowy DK61 na odcinku od wiaduktu
w Legionowie do granic miasta. GDDKiA potwierdziła też, że modernizacja
dalszego odcinka od granic Legionowa
do Zegrza Płd. jest wpisana do Programu
Budowy Dróg Krajowych na lata 2014
- 2023. Samorządowcy postulowali też
przebudowę DW631 w Nieporęcie i Wieliszewie oraz kontynuację działań zmierzających do rewitalizacji połączenia kolejowego do Zegrza Płd.

Priorytety

Komunikacja była też wiodącym tematem sesji rady powiatu w kwietniu.
Radni podjęli m.in. decyzję o przeznaczeniu 250 tysięcy złotych na dopłaty
dla gmin do linii dowozowych dla mieszkańców, które usprawniają komunikację
autobusową pomiędzy gminami.

Zintegrowanie systemu publicznego transportu na terenie powiatu legionowskiego ma służyć zarówno wsparciu
gmin, w zadania których organizowanie
transportu publicznego jest wpisane, jak
i obniżeniu kosztów ponoszonych przez
samorządy. Stąd koncepcja, aby priorytetowo były traktowane linie dowożące
mieszkańców do węzłów komunikacyjnych. Główny z nich znajduje się w Legionowie, kilka jest obsługiwanych bezpośrednio w Warszawie.

Linie dowozowe

Na terenie powiatu legionowskiego
mamy 4 linie dowozowe „L”, funkcjonujące na podstawie porozumienia z Zarządem Transportu Miejskiego w Warszawie
(ZTM) i działające w ramach wspólnego
biletu. Mieszkańców powiatu legionowskiego do centrum przesiadkowego w Legionowie dowożą linie z gminy Wieliszew
(L-9, L-10, L-11) i Nieporęt (L-8). Dodatkowo mamy linie uzupełniające, kursujące na terenach gmin, które funkcjonują
w ramach własnych projektów gminnych. Obsługują mieszkańców konkretnych gmin. Gmina Serock ma połączenie Serocka oraz Dębe z PKP Legionowo.
Legionowo posiada linię dowozową D2,

dzięki której udało się skomunikować
Legionowo Przystanek z Urzędem Miasta i PKP Legionowo oraz D3, która łączy
ul. Kolejową przez Aleję Róż z PKP Legionowo. Linia D1 skomunikowała Nieporęt z PKP Legionowo.

„Siedemsetki”

Linie autobusowe, kursujące na terenie powiatu legionowskiego w oparciu
o zawarte porozumienia między gminami a ZTM Warszawa to popularne „siedemsetki”. Mamy łącznie 7 takich linii
autobusowych:
• L inie 723, 731 i N63 - gminy Jabłonna i Legionowo,
• L inia 736 - gminy Nieporęt i Legionowo,
• L inia 705 i 735 - tylko do Nieporętu,
• L inia 741 - tylko do Jabłonny.
Oprócz „siedemsetek” funkcjonuje
transport autobusowy komercyjny, który uzupełnia transport publiczny zbiorowy. Są linie komercyjne dalekobieżne oraz lokalne. W ramach 7 zezwoleń
na wykonywanie przewozów regularnych na terenie powiatu legionowskiego, kursują autobusy PKS Polonus S.A.
Warszawa, PKS Ciechanów S.A, Z-BUS

Radni powiatowi zdecydowali, że w bieżącym roku powiat ponownie przekaże dofinansowanie gminom na utrzymanie linii
dowozowych dla mieszkańców w wysokości 250.000 zł

Robert Wróbel,
starosta legionowski

Naszym założeniem strategicznym jest współdziałanie, dzięki któremu możemy
planować rozwój powiatu bardziej kompleksowo i osiągnąć efekt synergii. Dlatego w sprawach takich, jak dalsza przebudowa drogi krajowej 61, wojewódzkiej 631, przywrócenia kolei do Zegrza czy planowanie sieci połączeń komunikacyjnych konsultujemy się z gminami i wspieramy je w miarę możliwości.
Transport Biliński. W 2015 r. Starosta Legionowski wydał ogółem 23 uzgodnienia
w sprawie wydania lub zmiany zezwolenia na liniach komunikacyjnych przebiegających przez teren naszego powiatu.
Na wniosek Marszałka Województwa Mazowieckiego wydano 17 uzgodnień, a na
wniosek Dyrektora ZTM - 6 uzgodnień.

SKM i KM

W ramach wspólnego biletu od 2010
r. funkcjonuje również Szybka Kolej
Miejska (SKM) - od marca do Legionowa, a od maja do Wieliszewa. Rokrocznie obie gminy usilnie zabiegają o skonstruowanie takiej oferty przewozowej,
aby była ona atrakcyjna dla mieszkańców. W chwili obecnej gminy Legionowo
i Wieliszew mają podpisane z ZTM porozumienia w zakresie zadań związanych
z przewozem mieszkańców powiatu komunikacją kolejową. Linie Kolei Mazowieckiej (KM) i Szybkiej Kolei Miejskiej

(S9 i S3), odjeżdżające z Legionowa i Wieliszewa, łączą nasz powiat z Warszawą.
Ten środek lokomocji coraz częściej
doceniają nasi mieszkańcy w kontekście systemu centrum przesiadkowego
w systemie Park&Ride. W chwili obecnej centrum przesiadkowe stanowi Legionowo. W niedługiej przyszłości, bo
najprawdopodobniej na przełomie lipca i sierpnia, miasto odda do użytku legionowskie Centrum Komunikacyjne,
które będzie zapleczem parkingowym
dla samochodów. Transport kolejowy
jest świetną alternatywą dla kołowego,
zarówno publicznego, jak i indywidualnego. Dojazd z Legionowa do Warszawy
w chwili obecnej zajmuje około 30 min.
MK/AM

Sławomir Maciej Mazur
wójt gminy Nieporęt

W sprawie rozbudowy drogi DW 631 występowałem do Marszałka Województwa Mazowieckiego już w lipcu 2015 roku. Obecnie, przy bardzo nasilonym
ruchu tranzytowym na DW 631 istnieje na niej duże zagrożenie ruchu samochodów oraz dla ruchu pieszego i rowerowego. Brak jest poboczy i wydzielonego chodnika, co powoduje częste wypadki i kolizje drogowe. Rozwiązaniem
jest modernizacja polegająca na wybudowaniu drogi dwujezdniowej , która
mogłaby stanowić element „ Zewnętrznej Obwodnicy Miejskiej „ dla Warszawy.
Wnioskowaliśmy również o wytyczenie nowego przebiegu DW 631 w Nieporęcie na wysokości Jeziora Zegrzyńskiego w sąsiedztwie istniejącego torowiska kolejowego. Ta zmiana ułatwiłaby dojazd do terenów rekreacyjno-wypoczynkowych nad jeziorem i zdecydowanie poprawiłaby przepustowość drogi,
zwłaszcza w sezonie letnim.

Wspólny bilet
Zintegrowana sieć komunikacji lokalnej wykorzystuje
różne środki transportu: lokalnie – autobusy i kolej,
centralnie – dodatkowo tramwaje i metro.
W tym systemie przesiadki są koniecznością.

W

2009 r. powstał projekt pod hasłem „Wspólny bilet ZTM-KM”,
czyli idea jednego biletu obsługującego różne środki transportu. Dość
łatwo można było rozwijać te inicjatywę
na terenie Warszawy, natomiast gminy
wokół stolicy, chcąc zaoferować swoim
mieszkańcom możliwość korzystania ze

wspólnego biletu, musiały podpisać porozumienie z ZTM na organizację transportu zbiorowego.

Wspólny bilet w powiecie

Już w 2009 r. dotyczące wspólnego biletu porozumienie z ZTM podpisały cztery gminy: Jabłonna, Legionowo, Nieporęt

i Wieliszew. Potem, rokrocznie, umowa
ta była przedłużana. Ta odpowiedzialna
decyzja samorządów znacznie ułatwiła
zintegrowanie sieci komunikacyjnej na
terenie powiatu legionowskiego.
Co prawda gmina i miasto Serock nie
ma podpisanego porozumienia z ZTM,
więc nie korzysta ze wspólnego biletu,
wpisuje się jednak także w rozwój lokalnej komunikacji zbiorowej poprzez
swoją ofertę.
Serock proponuje i zapewnia swoim mieszkańcom przejazd do Legionowa dwoma liniami: Serock - Legionowo
i Dębe - Legionowo. Gmina Serock nie
decydowała się na podpisanie porozumienia z uwagi na koszty, jakie musiałaby ponieść ze względu na dużą odległość dzielącą ją od Warszawy.

Powiat wspiera

Od początku funkcjonowania wspólnego biletu Powiat Legionowski wspiera
finansowo rozwój transportu zbiorowy
przekazując gminom dotacje przeznaczone na realizację zadań z zakresu komunikacji autobusowej oraz kolejowej.
Koncepcje podziału tych środków finansowych zmieniały się na przestrzeni lat.
W 2015 r. zarząd powiatu, zgodnie
z kompetencjami, wypracował nową
koncepcję wsparcia finansowego dla
transportu zbiorowego, która polega
na dotowaniu komunikacji autobusowej w celu sprawnego i szybkiego dojazdu mieszkańców do centrum przesiadkowego w Legionowie, jak również
do węzłów komunikacyjnych w Warszawie. Wysokość wsparcia wynosi 250 000

zł rocznie. Każda gmina otrzymuje dotację Powiatu proporcjonalnie do własnego zaangażowania.

Ile płacimy?

Gminy za funkcjonowanie ,,L” płacą
80% wszystkich kosztów pozostałe 20%
pokrywa ZTM, natomiast w przypadku
„siedemsetek” 60% kosztów pokrywa
ZTM, natomiast 40% gmina, linia nocna
w całości pokrywana przez gminy Legionowo i Jabłonnę - po 50%. Przyznając wsparcie finansowe Powiat stosuje
regułę 4% poniesionych kosztów. Czyli im wyższe zaangażowanie budżetowe
gminy w organizowanie transportu autobusowego na swoim terenie, tym wyższa
dotacja udzielana przez Powiat.
MK/AM

edukacja

Informator Powiatu Legionowskiego

Czysta energia na Targowej
Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Legionowie przy ul. Targowej zyskał nową
pracownię przedmiotową. Będą z niej korzystać uczniowie kształcący się w specjalności
technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.

S

pecjalistyczna pracownia, która będzie wspierać kształcenie na kierunku technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, powstała
kosztem blisko 122 tys. zł. Prawie 75
tys. z tej kwoty zostało pozyskane ze

środków Unii Europejskiej w ramach
projektu „Zwiększenie potencjału szkół
zawodowych na Mazowszu”. Powiat legionowski był jednym z partnerów projektu, a jego liderem – Agencja Rozwoju Mazowsza S.A.

– Stałe podnoszenie jakości kształcenia w placówkach prowadzonych przez
powiat to jedna z kluczowych dla nas
kwestii. Nie ograniczamy się do deklaracji i sukcesywnie realizujemy przedsięwzięcia, które pozwalają ten cel

osiągnąć. Tworzenie nowych, profesjonalnie wyposażonych pracowni to jeden
z elementów szerzej zakrojonych działań. Konsekwentnie modernizujemy zarówno budynki szkół, prowadząc m.in.
prace termomodernizacyjne, jak i ich
otoczenie. Staramy się ciągle wzbogacać infrastrukturę sportową, stąd trwająca przy Powiatowym Zespole Szkół Ogólnokształcących w Legionowie budowa
boiska wielofunkcyjnego, oraz rozpoczęty proces projektowania urządzeń sportowych przy zespole szkół im. Jerzego Siwińskiego – mówi starosta legionowski
Robert Wróbel.
Dzięki środkom UE pracownia zyskała szereg stanowisk do nauki zawodu. Wśród nich znalazły się stanowisko
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fotowoltaiki, energii wiatrowej, energii
termalnej – pozyskiwania energii cieplnej z kolektorów słonecznych, energii termalnej - pozyskiwania energii przy pomocy pompy ciepła, ogniw paliwowych,
systemów hybrydowych, biopaliw i magazynowania energii. Warto dodać, że
w ramach wspomnianego projektu PZSP
w Legionowie otrzymał również wyposażenie pracowni informatycznej. Dodatkowo z budżetu szkoły zakupione zostały:
kolektor słoneczny, pompa ciepła, wyposażenie pracowni (m.in. zgrzewarka, palnik do lutowania z oprzyrządowaniem,
imadła, stoły warsztatowe oraz wiele narzędzi) oraz wykonany został remont sali,
w której mieści się pracownia.
JOANNA KAJDANOWICZ

Michał Kobrzyński, członek zarządu powiatu
Dzięki zaangażowaniu Powiatu Legionowskiego duża grupa młodzieży
ma szansę nie tylko realizować swoją pasję, ale również wiązać z nią
przyszłość. Stawiamy na nowe technologie, w tym odnawialne źródła
energii, dlatego mam nadzieję, że duża część absolwentów tego
kierunku znajdzie zatrudnienie w naszym regionie.

Maciej Rasiński, uczeń II klasy technikum o profilu
„Energia odnawialna”
Nauka na moim kierunku trwa 4 lata. Po pierwszym roku nauki
otrzymałem stypendium ze środków unijnych. Otrzymywane
pieniądze wydaję na pomoce naukowe, zajęcia pozalekcyjne.
Uczęszczam na kurs technicznego języka angielskiego. W przyszłości
chciałbym pracować w elektrowni wodnej. To najciekawsza forma,
specjaliści są potrzebni w kraju i za granicą.
Tomasz Potacki, uczeń II klasy o profilu
„Energia odnawialna”
Szkoła rozwija się i my na tym korzystamy. Jest coraz więcej sprzętu.
Mamy też nowego nauczyciela od przedmiotów zawodowych – posiada
bardzo dużą wiedzę, jest świeżo po studiach, pełen zapału. Przyszłość
wiążę z instalacjami ogniw fotowoltaicznych i kolektorów. Chciałbym
założyć swoją firmę.

Uczniowie technikum w PZSP im. J. Siwińskiego w Legionowie, którzy kształcą się na techników urządzeń i systemów
energetyki odnawialnej, mają nową pracownię przedmiotową za blisko 122 tysiące złotych. Podczas otwarcia samorządowcy
sprawdzali wyposażenie pracowni

Pół miliona złotych dla dzieci
niepełnosprawnych

Ponad 500 tysięcy wyniesie budżet projektu, na który powiat uzyskał 400 tysięcy zł
dofinansowania z funduszy europejskich. Dzięki tym środkom Powiatowy Zespół
Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie zorganizuje dodatkowe zajęcia dla dzieci
niepełnosprawnych wymagających specjalistycznej opieki oraz uruchomi dodatkowy nabór.

P

rojekt opracowany przez Zespół ds. Pozyskiwania Funduszy
Unijnych Starostwa Powiatowego w Legionowie oraz pracowników
PZSiPS pod nazwą „Dziecko w wieku przedszkolnym – aktywny partner
w edukacji, komunikacji oraz zabawie.
Projektowanie sytuacji edukacyjnych
ukierunkowanych na rozwój umiejętności komunikacyjnych i społecznych
u dzieci z autyzmem i niepełnosprawnych intelektualnie” znalazł się wśród
17 zwycięzców na 80 złożonych wniosków. Jego realizacja ma na celu wyrównanie szans edukacyjnych dzieci
z autyzmem, dzieci niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi
(w wieku 3–8 lat) poprzez wzrost dostępności do edukacji przedszkolnej
i organizację dodatkowych zajęć redukujących zdiagnozowane u dzieci deficyty rozwojowe.
Dzięki pozyskanym środkom przeprowadzony zostanie w tym roku dodatkowy nabór dla czworga dzieci

z autyzmem oraz zorganizowane zostaną dla nich specjalistyczne zajęcia.
Ponadto rozszerzeniu ulegnie oferta
zajęć specjalistycznych dla 12 dzieci
z dwóch grup już istniejących. Zaplanowano także sfinansowanie działań
mających na celu terapie stymulujące rozwój w sferze ruchowej, intelektualnej, komunikacyjnej, emocjonalnej
oraz w zakresie usamodzielniania i integracji społecznej dla 16 dzieci niepełnosprawnych.

Projekt realizowany będzie od kwietnia 2016 r. do czerwca 2017 r. Jego całkowity budżet opiewa na kwotę 510 tys.
zł, z czego 408 tys. zł to dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego. Pozostała kwota w wysokości 102
tys. zł to wkład własny Powiatu Legionowskiego.
KALINA BABECKA/MARTA MOSTOWSKA

Ewa Lewicka

dyrektor PZSiPS w Legionowie
Dzieci niepełnosprawne potrzebują bardzo intensywnych działań
terapeutycznych ukierunkowanych na ich indywidualne potrzeby.
Dlatego w ramach realizacji projektu zorganizowane zostaną zajęcia
muzykoterapii, dogoterapii, gimnastyki korekcyjnej, logopedii, integracji
sensorycznej, hipoterapii, alternatywnych metod komunikacji, terapii
behawioralnej, a także sesje z pedagogiem i psychologiem. Ponadto
podopieczni placówki uczestniczyć będą w wyjazdach na basen i do
centrum kreatywnej zabawy, a także w zaplanowanym wyjeździe
edukacyjno–terapeutycznym „Zielone Przedszkole”.

„Konopnicka” doceniona

Powiatowy Zespół Szkół Ogólnokształcących w Legionowie
otrzymał dwa prestiżowe certyfikaty – „Wiarygodna Szkoła”
oraz „Zadowolony Konsument”.

O

gólnopolski program „Wiarygodna Szkoła”, w którym uczestniczy PZSO, ma na celu wyróżnienie najlepszych placówek edukacyjnych
w Polsce, spełniających ściśle określone kryteria. Program dedykowany jest
szkołom, które osiągają wysoki wskaźnik Edukacyjnej Wartości Dodanej. Jest
to wskaźnik opierający się na porównaniu wyników maturalnych z egzaminami gimnazjalnymi. W ten sposób wykazane zostają efektywność i postęp
edukacyjny każdego ucznia w danej
szkole. Ponadto pod uwagę brane są także kryteria bazy oraz bezpieczeństwa.
Szkoła, starając się o przyznanie certyfikatu, musi spełniać wysokie standardy i pomyślne przejść proces szczegółowiej weryfikacji.
Celem projektu jest ułatwienie kandydatom na uczniów wyboru placówki,
która w pełni odpowie na ich potrzeby,
wyróżnia się na rynku edukacyjnym.
Certyfikat „Wiarygodna Szkoła” przyznany „Konopnickiej” potwierdza, że
jest to liceum, które warto brać pod uwagę przy wyborze szkoły.
– Otrzymaliśmy certyfikat „Wiarygodna Szkoła” potwierdzający spełnienie wszystkich kryteriów i właściwych
standardów funkcjonowania szkoły. Badano losy absolwentów, wyniki EWD
uzyskane przez szkołę od 2010 r., poziom

bezpieczeństwa uczniów, realizację programu wychowawczego i programu profilaktyki oraz bazę szkoły. Szkoła zdobyła dodatkowe punkty za udział w wielu
ciekawych projektach przedmiotowych
i interdyscyplinarnych. Uważam, że
przyznanie każdego certyfikatu zobowiązuje do coraz lepszej pracy, podnoszenia poprzeczki we wszystkich obszarach pracy oraz zobowiązuje do bycia
dobrym i wiarygodnym w tym, co się
robi. Obowiązkiem każdej szkoły jest
pracować dla dobra ucznia, a certyfikat
jest namacalnym dowodem potwierdzającym, że szkoła podejmuje starania, by
sprostać oczekiwaniom uczniów i rodziców. Jest też informacją dla kandydata, jaką szkołę powinien wybrać jako
miejsce dalszego kształcenia – powiedziała dyrektor PZSO Brygida WagnerKonstantynowicz.
W uznaniu za najwyższą jakość oferowanych usług edukacyjnych szkoła
otrzymała również certyfikat „Zadowolony Konsument” przyznany w oparciu o pozytywne opinie absolwentów,
uczniów i rodziców. Zadowolony Konsument to portal internetowy i aplikacja mobilna zawierające bazę instytucji,
przedsiębiorstw i dostawców usług, których działalność zostaje oceniana przez
klientów.
KALINA BABECKA
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Pamięć Legionowskich Ofiar Zbrodni Katyńskiej

fot. Mirosław Pakuła

fot. Erazm Domański

Ofiary zbrodni katyńskiej w naszym powiecie upamiętnia Pomnik Ofiar Zbrodni
Katyńskiej, odsłonięty 3 maja 2010 r. Przy nim odbywają się doroczne obchody
Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej.

Dąb Katyński poświecony płk. Sielewiczowi. Legionowo, koszary

P

omnik ma formę symbolicznego
pomnika nagrobnego z tablicą ofiar
Zbrodni Katyńskiej, zwieńczoną orłem wojskowym. Na tablicy umieszczony jest napis Katyń-Charków-Miednoje-1940, znak krzyża Orderu Wojennego
Virtuti Militari i wykaz 46 nazwisk legionowskich ofiar Zbrodni Katyńskiej.
Wzniesiony w przestrzeni publicznej
kościoła parafii pod wezwaniem Matki
Boskiej Fatimskiej przy ul. Orląt Lwowskich 8 jest dostępny dla wszystkich,
którzy zechcą przy nim przeżyć chwile
refleksji nad losem legionowskich ofiar
Zbrodni Katyńskiej, nad dolą wszystkich
ofiar Zbrodni Katyńskiej oraz ich rodzin,
nad prawdą, pamięcią i przebaczaniem.
Przedwojenny garnizon Legionowo
w latach 30. tworzyło 6 jednostek wojskowych: 2. batalion balonowy, 2. batalion mostów kolejowych, 1. dywizjon
pociągów pancernych, Wytwórnia Balonów i Spadochronów, Główna Składnica Lotnictwa Nr 2, Główna Składnica
Nawierzchni Kolejowych. W jednostkach
tych zatrudnionych było 101 oficerów
zawodowych, a na przydziale mobilizacyjnym znajdowało się 317 oficerów

Wykład historyczny w Muzeum Historycznym w Legionowie 3.04.2016

Pomnik Ofiar Zbrodni Katyńskiej w Legionowie (17.04.2016)

rezerwy, tj. razem 418 oficerów (ustalenie na podstawie: „Rocznik Oficerski
1939”, „Rocznik Oficerski 1932”, „Rocznik Oficerski Rezerw 1934”. W miejscowości Legionowo mieszkała również bliżej nie ustalona liczba oficerów, którzy
pracowali zawodowo lub jako rezerwiści
a mieli przydziały mobilizacyjne do jednostek położonych w innych miejscowościach.
Badania prowadzone od 2009 r. w Muzeum Historycznym w Legionowie pozwoliły ustalić liczbę 46 oficerów i 3 policjantów – legionowskich ofiar Zbrodni
Katyńskiej. Liczba ofiar wskazuje, że co
dziesiąty oficer przedwojennego garnizonu Legionowo był ofiarą Zbrodni Katyńskiej. Z liczby 49 legionowskich ofiar
Zbrodni Katyńskiej w 1940 r. w  Katyniu zostało zamordowanych 28 oficerów,
w Charkowie 18 oficerów, w Twerze 3 policjantów. W liczbie tej 19 było oficerami
zawodowymi, 3 policjantami w służbie,
a 27 oficerami rezerwy. Oznacza to, też że
zginął co piąty oficer zawodowy!
Szczegółowy wykaz osób wg jednostek przedstawia znajduje się w wersji artykułu zamieszczonej na stronie

Połowa spośród oficerów była uczestnikami wojny 1920 r., a wszyscy wzięli udział w  walkach kampanii wrześniowej 1939 r. Oficerowie zawodowi czynnie
uczestniczyli w życiu społecznym i kulturalnym przedwojennego Legionowa,
wspomagając rozwijającą się dynamicznie miejscowość, m. in. ppłk Markiewicz był współzałożycielem Towarzystwa
Przyjaciół Osiedla Legionowo, mjr. Włodzimierz Lichacz wspierał działalność
teatru amatorskiego przy Szkole Powszechnej nr 1, oficerowie 2. batalionu
balonowego, 2. batalionu mostów kolejowych i 1. dywizjonu pociągów pancernych czynnie wspierali miejscowe kluby
sportowe. Wszyscy wspomagali rozwój
szkół i organizowali pomoc dla biedniejszych grup dzieci, i młodzieży.

powiat-legionowski.pl. (Na łamach Kuriera nie możemy, mimo chęci, opublikować tej listy z braku miejsca. – red.)
Oficerowie z Legionowa pełnili różnorodne stanowiska i funkcje w jednostkach.
Dowódcami jednostek byli: płk Julian Sielewicz – dowódca 2. batalionu balonowego, ppłk Zdzisław Szulczewski – pełnił
obowiązki dowódcy 1. dywizjonu pociągów pancernych, ppłk Zygmunt Zieliński
– w kampanii wrześniowej dowódca oddziału zapasowego 2. batalionu mostów
kolejowych, ppłk w stanie spoczynku Witold Markiewicz – dowódca 2. batalionu
aeronautycznego w (Jabłonnie) Legionowie w latach 20., ppłk Ludwik Siemiński
– dowódca 10.batalionu saperów w Sieradzu. Pozostawił rodzinę w Legionowie.
Kierowniczą kadrę dowództw jednostek tworzyli: ppłk pil. obs. Kazimierz
Kraczkiewicz – zastępca dowódcy 2. batalionu balonowego, mjr. Ludwik Pieńkowski – kwatermistrz 1. dywizjonu pociągów pancernych, mjr . Włodzimierz
Lichacz – oficer techniczny w 2. batalionie mostów kolejowych, mjr Kazimierz
Majewski – dowódca pociągu pancernego „Poznańczyk”.

Oficerowie rezerwy pochodzili głównie z Mazowsza, a także z odleglejszych
zakątków kraju, co wynikało ze szczególnej specyfiki legionowskiego garnizonu jako garnizonu jednostek technicznych. Grupował on oficerów o bardzo
specjalistycznym przygotowaniu i umiejętnościach. Byli oni przedstawicielami

polskiej inteligencji odgrywającymi kulturotwórczą rolę w miejscowościach zamieszkiwania i pracy. Wielu z nich było
uczestnikami walk o niepodległość w latach 1918-1920. Jako oficerowie rezerwy
dość często przybywali do Legionowa na
szkolenia poligonowe i specjalistyczne.
Zmobilizowani w 1939 r. wzięli udział
w walkach wrześniowych.
Biografie legionowskich oficerów,
szczególnie tych, którzy są dziś upamiętnieni 19 Dębami Katyńskimi w Legionowie zostały zaprezentowane na wykładzie historycznym zorganizowanym
w dniu 3 kwietnia 2016 r. przez Muzeum
Historyczne i Towarzystwo Przyjaciół Legionowa. Pełen zestaw biogramów zostanie przedstawiony w tegorocznej edycji
Rocznika Legionowskiego.
ERAZM DOMAŃSKI

Prezes
Towarzystwa
Przyjaciół
Legionowa

Ku czci ofiar Katynia
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.

U

roczystości katyńskie w Legionowie odbyły się w niedzielę 17
kwietnia. Pod pomnikiem przy
kościele Matki Bożej Fatimskiej oddano
hołd ofiarom tej zbrodni, w której 76 lat
temu zostało zamordowanych 87 osób
związanych z powiatem legionowskim.
Uroczystości upamiętniające 76.
rocznicę zbrodni katyńskiej odbyły
się przy Pomniku Ofiar Zbrodni Katyńskiej. Poprzedziła je Msza św. odprawiona w kościele pw. Matki Bożej
Fatimskiej w Legionowie. Zgromadzeni oddali hołd tym, którzy oddali życie za ojczyznę. Wśród nich znaleźli się

mieszkańcy i osoby związane z dzisiejszym powiatem legionowskim – w tym
40 oficerów i 7 policjantów. W tygodniku Mazowieckie To i Owo (nr 15 i 16)
ukazał się artykuł Erazma Domańskiego przedstawiający biografie 19 oficerów z Legionowa upamiętnionych Dębami Katyńskimi.
Na zakończenie uroczystości delegacje władz samorządowych, przedstawicieli wojska, policji, związków
kombatanckich, harcerzy, szkół i rodzin poległych złożyły pod pomnikiem kwiaty.
MONIKA KOSEWSKA

W imieniu władz powiatu kwiaty pod pomnikiem Ofiar Zbrodni Katyńskiej złożyli (od lewej) radny Zbigniew Garbaczewski,
wicestarosta Jerzy Zaborowski i radny Marek Mazur

kultura

Informator Powiatu Legionowskiego

Harcerze znów zaczarowali

W weekend 15-17 kwietnia w Legionowie już po raz siódmy odbył się Harcerski
Festiwal Piosenki „Wiosenne Czarowanie”. Harcerze z całej Polski spotkali się
w Zespole Szkół nr 1, by wspólnie czarować piosenką z hasłem „Wędruj z nami!”.

Harcerze, zuchy i miłośnicy piosenki harcerskiej z całej Polski bawili się wspólnie podczas siódmej już odsłony Festiwalu
„Wiosenne Czarowanie”

P

iątek był dniem poświęconym
najmłodszym uczestnikom festiwalu. Już od godziny 16 każdy mógł podziwiać występy zuchów
i przedszkolaków. Dzieciaki przeniosły
publiczność na obóz zuchowy, do Afryki, a jeszcze inni ulepili domek z niewidzialnej plasteliny. Po zakończeniu
kategorii konkursowej, o 18.30 odbył
się koncert dla dzieci Tomka Borkowskiego. W między czasie odbywały się
animacje oraz gry i zabawy prowadzone przez kadrę Gromad Zuchowych.

Dzień zakończyliśmy wręczeniem nagród laureatom kategorii Zuchowej VII
edycji „Wiosennego Czarowania”.
W sobotę, o godz. 10 rozpoczęliśmy
przesłuchania w kategorii Harcerskiej.
Drużyny i zespoły prezentowały swoje
umiejętności przed Jury i liczną publicznością, która gorąco dopingowała wszystkich uczestników. Tuż po zakończeniu kategorii harcerskiej zaczęła się kategoria
OPEN, w której to występowały profesjonalne zespoły, wokaliści, duety. O 16.30
wszyscy spotkaliśmy się przed szkołą, by

wspólnie potańczyć w rytm tańców integracyjnych, a tuż po tym odbył się koncert „Grupy na Swoim Tomka Borkowskiego”. Podczas koncertu publiczność
została oczarowana piosenkami z krainy łagodności. Wieczorem odbyło się harcerskie świeczkowisko, podczas którego
zostały rozdane odznaki dla osób, które
przez wiele lat tworzyły festiwal. Zuchy
dostały znaczek zucha i wstąpiły w nasze harcerskie szeregi. Pod koniec sobotniego dnia odbył się nocny maraton piosenki, któremu towarzyszyła magiczna

Legionowska Noc Muzeów 2016

atmosfera. Maraton był dla nas formą doskonałej integracji, ponieważ razem z innymi harcerzami z różnych części polski
mogliśmy śpiewać i razem wędrować
przez harcerskie piosenki. Dzień zakończyliśmy grą nocną.
Niedzielę rozpoczęliśmy o godzinie 8.00 uroczystą Mszą Świętą Polową. Około godziny 9.30 odbył się przemarsz z Zespołu Szkół nr 1 przy ulicy
Zakopiańskiej 4 do Ratusza Miejskiego,
przed którego budynkiem każdy, nawet
osoby niezrzeszone w harcerstwie, mogły się z nami zatańczyć Wielki Taniec
Belgijski. Następnie publiczność zgromadzona w Sali Widowiskowej Urzędu
Miasta świetnie się bawiła podczas koncertu zespołów takich, jak „Cisza Jak
Ta” czy „Pod Górę”. Galę zakończyliśmy wręczeniem nagród w kategorii
harcerskiej i OPEN, oraz została wręczona nagroda publiczności. VII edycję
Harcerskiego Festiwalu Piosenki „Wiosenne Czarowanie” zakończyliśmy zawiązaniem harcerskiego kręgu przed
budynkiem Ratusza w Legionowie.
– Siódma edycja festiwalu była niezwykła, magiczna. Uczestnicy zaprezentowali bardzo wysoki poziom muzyczny. Organizatorzy, uczniowie
Legionowskich gimnazjów i szkół średnich, stanęli na wysokości zadania, bardzo angażując się w przygotowanie festiwalu. Ponad tysiąc osób wspólnie
poruszyło Legionowo czarując piosenką- wspólnie bawiąc się przez cały festiwal, dopingując uczestników podczas
występów. Bardzo dziękuję organizatorom festiwalu i sponsorom za wsparcie.
Dziękuje Powiatowi Legionowskiemu
za pomoc merytoryczną w organizacji
i wsparcie finansowe. Zrobimy wszystko co w naszej mocy by już nie Legionowo a cała Polska czarowała piosenką
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Laureaci „Wiosennego Czarowania”
w Kategorii Zuchowej:
I miejsce – KrzyKaśki z Wrocławia
II miejsce – 34. GZ „Słoneczny Krąg”
z Legionowa
III miejsce – 66. GZ „Leśni Ludzie”
z Legionowa
w Kategorii Harcerskiej:
I miejsce – zespół „Zakręt” z Węgrowa
II miejsce – 12. DHS „Parszywa Dwunastka” z Legionowa
III miejsce – Hufiec ZHP Sławno –
reprezentacja muzyczna ze Sławna
Wyróżnienia:
21. WDH „Puszcza”
Julia Banszkiewicz
Julia Jabłońska
zespół „KrzyKaśki Młodsze”
W kategorii OPEN:
I miejsce – Chór SP 47 w Lublinie
II miejsce – zespół „KrzyKaśki Starsze”
z Wrocławia
III miejsce – OUTSIDERS z Radomia
Wyróżniona została Karolina Bryda
Nagrodę Publiczności przyznano
25. WDH „Brzask” z Legionowa

– powiedziała phm. Urszula Czapska,
Komendantka VII Harcerskiego Festiwalu Piosenki „Wiosenne Czarowanie”.
Tegorocna edycja miała charakter turystyczny. Myślą przewodnią festiwalu
było hasło: „Wędruj z Nami!”. Właśnie
pod tym hasłem w tym roku na scenie
Wiosennego Czarowania wystąpiło 37
zespołów z całej Polski m.in. z Wrocławia, Sławna, Grodziska Mazowieckiego, Darłowa, Ostrowca Świętokrzyskiego, Radomia, Warszawy, Pomiechówka,
Lublina, Nowego Dworu Mazowieckiego, Nadarzyna, Węgrowa i wielu innych
miast naszego kraju. Mamy nadzieję, że
za rok będzie nas jeszcze więcej!
ALEKSANDRA WERWIŃSKA
JUSTYNA ŁOPATA

Wojciechowe Świętowanie
Zapraszamy na Wojciechowe Świętowanie czyli Święto Miasta
i Gminy Serock. Na wszystkich gości czeka moc atrakcji.

Muzeum Historyczne w Legionowie jak co roku weźmie udział w ogólnopolskiej Nocy Muzeów.
Obie placówki – willa i pawilon przy ul. Mickiewicza 23 oraz Filia „Piaski” przygotowały na 14 maja
atrakcyjny program.

T

egoroczna Noc Muzeów w Filii
„Piaski” przy al. Sybiraków zostanie poświęcona saperom. Na początku odbędzie się wernisaż wystawy
czasowej „Ukryta śmierć. Środki minerskie Frontu Wschodniego II wojny światowej”, na której mieszkańcy powiatu
będą mogli obejrzeć miny i sprzęt saperski ze zbiorów dr. Artura Steckiewicza,
twórcy Muzeum Frontu Wschodniego.
W pawilonie przy ul. A. Mickiewicza 23
najważniejszym elementem obchodów będzie wernisaż wystawy stałej „Dzieje Legionowa 1877–1990”. Zwiedzający będą
mogli odbyć podróż po historii Legionowa
– od początków naszego miasta, przez parcelację gruntów Potockich oraz okres dwudziestolecia międzywojennego po czas II
wojny światowej i legionowskiej konspiracji, okres PRL-u i Solidarności. W trakcie Nocy Muzeów można będzie wziąć
udział w prelekcjach związanych z różnymi aspektami ekspozycji i zwiedzić ją
z przewodnikiem. W wędrówce po historii miasta pomogą grupy rekonstrukcji historycznej, które zaprezentują stroje z poszczególnych epok. Noc Muzeów uświetni
także koncert Dominiki Świątek, która
zaprezentuje piosenki ilustrujące każdy
z okresów historycznych.

Wystawa „Dzieje Legionowa 1877–
1990” powstała dzięki pozyskanym
przez Gminę środkom w ramach funduszy RPO. Ekspozycja prezentuje zabytki ze zbiorów Muzeum oraz z kolekcji prywatnych, ofiarowanych przez
darczyńców Muzeum. Wśród ciekawych obiektów znajdziemy „Kronikę
Legionowa” Jarosławy Iwaszkiewiczówny, powstałą w 1935 r. Można ją będzie
obejrzeć po raz pierwszy za sprawą digitalizacji w całości w formie multimedialnej. Uwagę zwraca także wypożyczony z warszawskiego Muzeum Techniki
i Przemysłu NOT motocykl „Podkowa”,
produkowany w Poniatowie pod Legionowem w latach 30. XX w. Na wystawie

prezentowane są także oryginalne kroniki PAT, związane z tradycjami legionowskiego baloniarstwa oraz z funkcjonującą
w naszym mieście Wytwórnią Balonów
i Spadochronów.
Dla najmłodszych mieszkańców powiatu ekspozycja także przewiduje niespodzianki. Można będzie ułożyć zdjęcie
z przesuwanych elementów, bądź spróbować swoich sił w puzzlach o tematyce balonowej.
DR ALEKSANDRA JAKÓBCZYK-GOLA

Muzeum Historyczne w Legionowie

Jak co roku Święto Serocka rozpocznie barwny
korowód. Na zdjęciu korowód z ubiegłego roku

Ś

Jacek Szczepański

więto Miasta i Gminy Serock,
czyli popularne Wojciechowe Świętowanie odbędzie się
w sobotę, 28 maja br. Uroczystość
rozpocznie się korowodem, który
przejdzie ulicami Serocka. Zaprezentują się w nim organizacje skupiające najaktywniejszych społecznie mieszkańców.

Wystawa stała „Dzieje Legionowa 1877–1990” powstała dzięki konsekwentnemu
gromadzeniu muzealiów, najpierw przez Zbiory Historyczne Miasta Legionowa
(2001–2006), a następnie przez Muzeum Historyczne w Legionowie (2006–2016).
Nie udałoby się jej zbudować, gdyby nie ofiarność darczyńców. Zaufali oni Muzeum
i przekazali nam wiele bezcennych, osobistych pamiątek. Serdecznie za to dziękujemy. Jako muzealnicy mamy nadzieję, że autentyczne eksponaty wydobywają ów
genius loci, ducha miejsca oraz to, co najistotniejsze w 140-letniej historii Legionowa.

Potem na scenie wystąpią dzieci i młodzież. Gości będą zabawiały
również zespoły Coco Afro i Czadoman. Niejedną salwę śmiechu wywoła zapewne kabaret Formacja Chatelet. Święto zakończy występ gwiazdy
wieczoru – zespołu Pectus.

dyrektor Muzeum Historycznego w Legionowie

MK

Janina Osińska
radna Rady Powiatu
w Legionowie

Wojciechowe Świętowanie w Serocku co roku jednoczy nie tylko
mieszkańców gminy i miasta Serock, ale także mieszkańców powiatu. W tym roku czeka na Państwa
również wiele atrakcji i niezapomnianych wrażeń, na które serdecznie Państwa zapraszam.
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Wystartowała Piłkarska Liga Powiatowa

Dreszczyk emocji w walce o zwycięstwo i radość ze spotkania z drużynami z sąsiednich gmin, słoneczna pogoda, zacięty doping rodziców
i dziadków, to wszystko miało miejsce na boisku szkolnym w Jadwisinie podczas pierwszego turnieju Piłkarskiej Ligi Powiatowej.
Wyniki turnieju:
Kategoria 2005/06
1. Młode Orły Pułtusk
2. AP Sokół Serock grupa B
3. FDA Wieliszew
4. Wisła Jabłonna
5. AP 11 Legionowo

- 10 pkt. 14 -8
- 9 pkt. 8 - 6
- 6 pkt. 16 - 9
- 3 pkt. 15 - 15
- 1 pkt. 4 - 19

Kategoria 2007
1. Wisła Jabłonna
2. AP 11 Legionowo -1
3. AP Sokół Serock grupa C
4. AP 11 Legionowo - 2

- 9 pkt. 14 - 6
- 6 pkt. 7 - 6
- 3 pkt. 10 - 6
- 0 pkt. 0 - 13

Kategoria 2008
1. AP Sokół Serock grupa D
2. Wisła Jabłonna
3. AP 11 Legionowo
4. AP Sokół Serock grupa E

- 9 pkt.
- 6 pkt.
- 3 pkt.
- 0 pkt.

16 - 3
10 - 7
7 - 13
3 - 13

Kategoria 2009 i młodsi
1. AP Sokół Serock grupa F - 8 pkt. 9 - 0
3. AP 11 Legionowo
- 8 pkt. 6 - 0
4. AP Sokół Serock grupa G - 0 pkt. 0 – 16

Cyklowi piłkarskich rozgrywek dla najmłodszych piłkarzy patronuje starosta Robert Wróbel. Na zdjęciu zawodnicy drużyn
AP Sokół Serock, którzy zagrali w grupach E i D z trenerem Maciejem Wikiera

P

iłkarska Liga Powiatowa to projekt, który narodził się w Klubie
Sportowym Sokół Serock przy
wsparciu i patronacie starosty legionowskiego Roberta Wróbla. Kolejne
turnieje mają się odbywać za każdym
razem w innej miejscowości. Ideą spotkań jest umożliwienie dzieciom o różnych umiejętnościach piłkarskich startu w rozgrywkach meczowych na

poziomie powiatowym. To wyjście naprzeciw potrzebom zaangażowanych
w sport dzieciaków, które w rozgrywkach organizowanych przez Mazowiecki Związek Piłki Nożnej nie zawsze
mają szanse wystąpić, bo kluby wytyczają na mecze wyłącznie najlepszych
zawodników.
Pierwszy, pilotażowy turniej Piłkarskiej Ligi Powiatowej zorganizował

KS Sokół OSiR Serock. Rozgrywki odbyły się 17 kwietnia na boisku szkolnym
w Jadwisinie. W turnieju udział wzięło
16 drużyn z 5 klubów - AP 11 LEGIONOWO, AP SOKÓŁ SEROCK, FDA WIELISZEW, WISŁA JABŁONNA i jako gość
- MŁODE ORŁY PUŁTUSK. Mecze odbyły się w 4 kategoriach wiekowych:
2005/06, 2007, 2008, 2009 i młodsi.

Artur Borkowski

prezes KS Sokół Serock
przewodniczący rady miejskiej w Serocku

Wychowanie dzieci i młodzieży w duchu zdrowej, sportowej rywalizacji i zachęcanie ich w ten sposób do aktywności, i prowadzenia zdrowego trybu życia to doskonały i od pokoleń sprawdzony sposób, aby uczyć nasze pociechy
współpracy, funkcjonowania w grupie, wzajemnego wspierania się, dobrej organizacji i uczciwości. Jak pokazał pierwszy turniej rozpoczętego przez nas
cyklu, to również wspaniała zabawa, integrująca lokalną społeczność powiatu. Dziękuję staroście Robertowi Wróblowi za wsparcie naszej inicjatywy.

KATARZYNA LESZCZYŃSKA

Dawid Szulich sportowcem roku 2015
Najwięcej głosów w plebiscycie oraz tytuł Najlepszego
Sportowca Roku 2015 Powiatu Legionowskiego
otrzymał Dawid Szulich.

D

awid jest wielokrotnym medalistą
mistrzostw Polski i rekordzistą mistrzostw Polski, skupił wokół siebie grupę entuzjastów, którzy wspierają
rozwój jego sportowego talentu – Szulich Team. Jest silnie zorientowany na
rezultaty, skoncentrowany na przygotowaniach do igrzysk olimpijskich w Rio
de Janeiro 2016.
Trzecia edycja plebiscytu na Najlepszego Sportowca Roku Powiatu Legionowskiego 2015 została ogłoszona
w styczniu 2016. Do udziału w konkursie zgłosiło się czternastu sportowców,
reprezentujących różne dziedziny sportu, takie, jak pływanie, biegi, kolarstwo,
sporty walki, siatkówka, piłka ręczna,
motoparalotniarstwo, golf, czy karting.
Zawodnicy ci osiągali znakomite wyniki

sportowe nie tylko na szczeblu lokalnym, ale także krajowym, a nawet międzynarodowym.
Rozdanie nagród laureatom plebiscytu odbyło się podczas sesji Rady Powiatu w Legionowie 22 kwietnia.
WS

Plebiscyt na Najlepszego Sportowca Roku Powiatu Legionowskiego
odbył się już po raz trzeci i cieszy
się coraz większym zainteresowaniem zarówno sportowców, jak
i mieszkańców. Na zdjęciu od lewej:
tata Aleksandry Rasińskiej, Kamil
Ciok, Bartosz Myszka, Dominika
Mateuszczyk, Mikołaj Krekora, Maciej Kocoń, Dawid Szulich, starosta
Robert Wróbel i przewodniczący
rady powiatu Szymon Rosiak
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