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Przeciw wysypisku w Jaskółowie
Rada i zarząd powiatu legionowskiego sprzeciwiają się planom budowy wysypiska odpadów w Jaskółowie z pominięciem głosu mieszkańców.
Na spotkaniu w legionowskim starostwie pojawili się starosta nowodworski i burmistrz Nasielska, którym to stanowisko zostało przedstawione.

Niemal pięćdziesięciohektarowe składowisko odpadów, które miałoby powstać w Jaskółowie, tuż przy granicy naszego
powiatu, budzi niepokój mieszkańców i samorządowców. Starosta Robert Wróbel zorganizował spotkanie, którego celem
było uzyskanie aktualnych informacji na ten temat

My, mieszkańcy jesteśmy
przeciwko budowie wysypiska.
Mamy tu już jedno wysypisko
i wiemy, z czym to się wiąże.
Mówimy kategoryczne NIE.

N

Odpadami nie przewiduje w Jaskółowie
budowy instalacji do składowania odpadów komunalnych. Z kolei dr inż. Piotr
Manczarski stwierdza: - Opinie geologiczne są niejednoznaczne, ale mówią, że
to miejsce nie jest najlepsze dla budowy
składowiska odpadów.
– Kwestię wysypiska traktujemy bardzo poważnie i chcemy mieć bieżące informacje na ten temat, także po to, aby dzielić się nimi z mieszkańcami. Rada Powiatu

w Legionowie już w kwietniu jasno sprzeciwiła się planom budowy wysypiska bez
uwzględnienia głosu mieszkańców. Nie
podlega dyskusji, że muszą oni wiedzieć,
jakie są zamierzenia co do ich najbliższego otoczenia i mieć szansę na te plany zareagować. Optuję za tym, aby takie spotkania, jak dzisiejsze odbywały się cyklicznie
– podsumował spotkanie starosta Robert
Wróbel.
KALINA BABECKA/JOANNA KAJDANOWICZ

Zbudują czy nie?

Bożena Nowosielska
sołtys wsi Jaskółowo

a zaproszenie starosty w spotkaniu
uczestniczyli samorządowcy, eksperci i mieszkańcy. Przypomnijmy,
że wcześniej, na wieść o planach budowy
Zakładu Zagospodarowania Odpadów
w Jaskółowie (gm. Nasielsk), zarówno zarząd, jak i rada powiatu w Legionowie wyrazili swoje zaniepokojenie i sprzeciw.
Miałoby to być jedno z największych, jeśli nie największe, składowisko odpadów
w Polsce. Tymczasem nikt nie informował
o planach jego utworzenia ani władz, ani
mieszkańców powiatu legionowskiego.

w Katedrze Ochrony i Kształtowania Środowiska, Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej, od wielu
lat naukowo zajmujący się problematyką
związaną z gospodarowaniem odpadami.
Inwestor na spotkaniu nie pojawił się ani
nie przysłał pełnomocnika.
– Cierpimy przede wszystkim na deficyt informacji dotyczących samego
przedsięwzięcia. I to jest głównym powodem dzisiejszego spotkania. Chcemy wiedzieć, jakie były przesłanki wydania decyzji środowiskowej dla składowiska, jakie
są prawdziwe parametry tego przedsięwzięcia i w jaki sposób będzie oddziaływało na powiat legionowski – otworzył spotkanie starosta Robert Wróbel.

A najbliższe od planowanego zakładu zabudowania w gminie Serock położone są
w odległości zaledwie stu metrów.

Potrzeba informacji

Zaproszenie Roberta Wróbla przyjęli starosta nowodworski, burmistrz gminy Nasielsk oraz przedstawiciele władz
gminnych z terenu powiatu legionowskiego i reprezentant mieszkańców gminy Nasielsk sprzeciwiających się budowie wysypiska – Adam Mikucki. W roli eksperta
wystąpił dr inż. Piotr Manczarski, Adiunkt

Budowa wysypiska w Jaskółowie to
skomplikowana sprawa. Spotkanie miało za zadanie usystematyzować informacje na ten temat i określić, na jakim etapie
są wszystkie postępowania administracyjne toczące się w tej sprawie. Obecnie,
po tym jak Starosta Nowodworski odmówił wydania pozwolenia na budowę, toczy
się postępowanie odwoławcze w tej sprawie w urzędzie Wojewody Mazowieckiego. Równolegle Nasielsk rozpoczął prace
nad uchwaleniem planu zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu, który nie będzie dopuszczał budowy składowisk odpadów ani żadnych instalacji do
ich przetwarzania. Wiadomo już także,
że przyjęty w Urzędzie Marszałkowskim
Projekt Wojewódzkiego Planu Gospodarki

KONKURS

Z okazji wydania 100. numeru informatora powiatowego
„Kurier”, zapraszamy mieszkańców do wzięcia udziału
w konkursie pn. „Reportaż z powiatu”. Jeśli w czasie wakacji
będziecie uczestniczyć w ciekawym wydarzeniu społecznym lub
kulturalnym na terenie naszego powiatu, opiszcie je i tekst ze
zdjęciami wyślijcie do nas. Na prace czekamy do końca sierpnia.
Najlepsze reportaże zostaną nagrodzone i opublikowane na
naszych łamach.
Szczegółowe informacje, regulamin oraz karta zgłoszenia
znajdują się na stronie Powiatu Legionowskiego
www.powiat-legionowski.pl.
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Będzie nowy przystanek PKP w Wieliszewie
Dodatkowy przystanek oraz zagospodarowanie terenu przy stacji końcowej linii PKP
Wieliszew – Zegrze Południowe to główne tematy ostatniego spotkania starosty
Roberta Wróbla z przedstawicielami PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (PLK).

Starosta Robert Wróbel regularnie spotyka się z przedstawicielami PKP. Kontroluje przebieg prac nad przywróceniem
połączenia kolejowego do Zegrza Płd. oraz dba, by jak najlepiej zabezpieczyć interesy mieszkańców

Okrągłe urodziny ochotników

Dokładnie sto lat temu utworzono Ochotniczą Straż Pożarną w Chotomowie, a równo dekadę później
powstała Ochotnicza Straż Pożarna w Legionowie. Obie jednostki uroczyście świętowały swoje jubileusze.

P

LK to jedna z firm kolejowych, odpowiedzialna za infrastrukturę, czyli m.in. budowę i odbudowę torów.
Firma ta jest inwestorem rewitalizacji kolei do Zegrza, co oznacza, że zajmuje się
przygotowaniem prac, dzięki którym zostaną naprawione i odtworzone tory i perony pomiędzy stacją PKP w Wieliszewie
a Zegrzem Południowym. Starosta Robert
Wróbel regularnie spotyka się z przedstawicielami PLK, ponieważ powiat współpracuje przy tym projekcie. W ostatnim
spotkaniu ze strony inwestora uczestniczyły dyrektor projektu Sławomira Wierzchowska oraz kierownik kontraktu Oktawia Kuczkowska. Z ramienia powiatu,
oprócz starosty Wróbla, obecni byli także
wicestarosta Jerzy Zaborowski i kierownik zespołu ds. pozyskiwania funduszy
zewnętrznych Michał Stalmach.

Na dziś gotowa jest dokumentacja, na
bazie której w I kwartale 2019 PLK ogłosi
przetarg na wykonanie prac w systemie
„projektuj i buduj”, czyli na opracowanie
projektu budowlanego i przeprowadzenie
budowy i naprawy torów oraz peronów.
Podczas spotkania u starosty uzgodniono, że PLK utworzy dodatkowy przystanek kolejowy w Wieliszewie w okolicy
ronda na skrzyżowaniu dróg krajowej 61
i wojewódzkiej 631. W połączeniu z wprowadzeniem komunikacji autobusowej pomiędzy Wieliszewem a Nieporętem, stworzy to dodatkowy punkt przesiadkowy dla
mieszkańców. Omówiono też, przygotowaną na zlecenie powiatu, koncepcję zagospodarowania terenu wokół stacji, która
określa, gdzie znajdą się parkingi, przystanki autobusowe czy toalety.
JOANNA KAJDANOWICZ

Wizualizacja centrum komunikacyjnego w Zegrzu Południowym

Powiatowy CIS znowu
wśród najlepszych
Powiatowe Centrum Integracji Społecznej w Legionowie (CIS) ponownie
otrzymało tytuł „Mazowieckiej Marki Ekonomii Społecznej”. Wyróżnienie
przyznano także staroście Robertowi Wróblowi, jako partnerowi aktywnie
wspierającemu funkcjonowanie i rozwój tej jednostki.

W

członek zarządu powiatu

yróżnienie przyznawane jest
przez Mazowieckie Centrum
Polityki Społecznej oraz Województwo Mazowieckie w oparciu o kilka kryteriów. Najważniejsze
to współpraca pracowników i podopiecznych, rozpoznawalność, czyli to,
czy mieszkańcy i przedsiębiorcy znają podmiot oraz zaangażowanie i skuteczność działań.
Tytuł to nie tylko prestiż. Dzięki niemu CIS zyskuje możliwość promowania swojej działalności na oficjalnej
stronie internetowej, w publikacjach
i podczas imprez organizowanych
przez Mazowieckie Centrum Polityki
Społecznej.
Działania CIS skierowane są do
mieszkańców powiatu legionowskiego, którzy z powodów zdrowotnych, rodzinnych lub innych przez
długie lata nie pracowali, a chcą

Stulecie istnienia chotomowskiej
OSP nieprzypadkowo zbiega się
ze stuleciem odzyskania niepodległości przez Polskę. Chotomowska
OSP powstała w oparciu o działaczy Polskiej Organizacji Wojskowej, a na przestrzeni minionego
wieku jej druhowie nie tylko przyczynili się do bezpieczeństwa pożarowego, ale też odznaczyli się
czy to w walce, czy to w działalności społecznej. Dziś też – podobnie
jak bliźniacza OSP Jabłonna – swoją aktywnością i zaangażowaniem
wyróżnia się w całym powiecie legionowskim.

Podczas Targów Ekonomii Społecznej, który odbyły się 8 czerwca br.
w Warszawie Powiatowe Centrum Integracji Społecznej w Legionowie
zostało ponownie nagrodzone tytułem „Mazowieckiej Marki Ekonomii
Społecznej”. Na zdjęciu dyrektor CIS Dorota Wróbel-Górecka (z lewej)
i instruktor ds. kulturalno-oświatowych w CIS Eliza Klimek

Podczas obu uroczystości jubilatom towarzyszyły delegacje Ochotniczych
Straży Pożarnych z terenu całego powiatu

O

bchody zainaugurowały Msze
święte w intencji strażaków, po
których odbyły się uroczyste apele. W ich trakcie wręczono odznaczenia
i wyróżnienia najbardziej zasłużonym
ochotnikom. - Straż tworzą ludzie z pasją,
którzy na dźwięk syreny rzucają wszystko i biegną, aby pomagać innym. To ludzie,
którzy poświęcają swój czas, aby w naszym powiecie było bezpiecznie – mówił

w swoim wystąpieniu prezes OSP Chotomów Jacek Kalinowski.
Do wspólnego świętowania strażacy zaprosili mieszkańców. Obchodom towarzyszyły pikniki, pokazy sprzętu i ratownicze
oraz występy artystyczne.
KB

Tomasz Wiśniewski
Prezes OSP Legionowo

W swojej działalności wypełniamy obowiązki statutowe oraz tworzymy nowe
tradycje. Dzisiejsza straż pożarna to nie tylko walka z pożarami, ale przede
wszystkim usuwanie innych zagrożeń dla zdrowia i życia ludzkiego, dobytku oraz środowiska naturalnego. W swojej codziennej służbie staramy się łączyć najlepsze tradycje z przeszłości z wymogami teraźniejszości i spojrzeniem w przyszłość. Dbamy, aby nasza jednostka była godna zaufania, a swoją
pracą chcemy zachęcać młode pokolenie legionowian do wstępowania w szeregi Ochotniczej Straży Pożarnej w Legionowie.

Grzegorz
Kubalski

zmienić swoją sytuację. Pod skrzydłami CIS przez 12 do 18 miesięcy
uczą się zawodu i w efekcie podejmują pracę. Dzięki temu rocznie kilkadziesiąt osób zaczyna życie na nowo.
– Utworzyliśmy Centrum Integracji
Społecznej, ponieważ taka była jedna z ważnych potrzeb mieszkańców
– wypełnienie luki w systemie pomocy osobom bezrobotnym. Dziś możemy już z całą pewnością powiedzieć,
że CIS skutecznie pomaga mieszkańcom, którzy długo nie pracowali, znaleźć pracę i ją utrzymać. Cieszę się,
że ta działalność jest zauważana i doceniania. Tytuł „Mazowieckiej Marki
Ekonomii Społecznej 2018” to kolejny
dowód na to, że cztery lata temu podjęliśmy dobrą decyzję, a dziś zmierzamy we właściwym kierunku – mówi
starosta Robert Wróbel.
KALINA BABECKA

edukacja
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IV generacja w Serocku

Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Serocku może pochwalić się nowoczesnym boiskiem sportowym IV generacji. Uroczystego otwarcia
inwestycji, w całości sfinansowanej przez Powiat Legionowski, dokonali samorządowcy oraz uczniowie.

O

biekt został odebrany pod koniec
ubiegłego roku. Teraz przyszedł
czas na jego oficjalne otwarcie, które nastąpiło 11 czerwca br. By przetestować nowe boisko, zorganizowano inauguracyjny mecz w piłkę nożną pomiędzy
reprezentacjami uczniów i samorządowców. Obie drużyny dały z siebie wszystko, ale finalnie samorządowcy musieli
uznać wyższość młodzieży.
Nowopowstałe boisko jest ogrodzone
i oświetlone. Jego nawierzchnię pokryto
sztuczną trawą gwarantującą łatwiejsze
utrzymanie oraz dającą większy komfort i bezpieczeństwo użytkowania. Wyposażenie boiska stanowią także dwie

przenośne bramki. Za boiskiem zainstalowano piłkochwyty o wysokości 5
m z siatki polipropylenowej. W sąsiedztwie obiektu zorganizowano i wyposażono w sprzęt zewnętrzną siłownię oraz
zainstalowano elementy tzw. małej architektury - ławeczki, kosze na śmieci oraz
stojaki na rowery.
Uczniowie z Serocka zyskali nowoczesne boisko, które spełnia najwyższe standardy. Na jego budowę Powiat Legionowski przeznaczył ponad 660 tys. złotych.
AMZ

Anna Gajewska

członek zarządu Powiatu Legionowskiego

Tradycyjne przecięcie wstęgi towarzyszące otwarciu nowych inwestycji tym razem zastąpiono strzelaniem goli. Na zdjęciu
(od lewej): członek zarządu Powiatu Anna Gajewska, radny Rady Powiatu Sebastian Sikora (z tyłu), wicestarosta Jerzy
Zaborowski, przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku Artur Borkowski w trakcie ataku na bramkę, starosta Robert Wróbel,
burmistrz Serocka Sylwester Sokolnicki oraz członek zarządu Powiatu Michał Kobrzyński

Inwestycja w nowoczesne boisko sportowe to faktycznie inwestycja w uczniów,
ich rozwój fizyczny, komfort oraz bezpieczeństwo. PZSP w Serocku może pochwalić się obiektem na miarę XXI wieku co, obok wysokich wyników w nauczaniu, jest kolejnym atutem placówki. Kandydaci wybierając szkołę zwracają uwagę nie tylko na ofertę edukacyjną, ale także na zaplecze sportowe
i socjalne jakim może się ona pochwalić. Boisko sportowe to dla serockiej placówki kolejny plus w rankingach.

3, 2, 1... WAKACJE!!!
Uczniowie mają za sobą kolejny rok nauki. Uroczyste zakończenia roku
szkolnego odbyły się 22 czerwca br. w placówkach w całej Polsce.

N

a rozpoczęcie wakacji uczniowie
czekali z utęsknieniem. Po dziesięciu miesiącach intensywnej
pracy mają prawo czuć się zmęczeni.
Także nauczycielom należy się zasłużony wypoczynek. W szkołach prowadzonych przez Powiat Legionowski
rok szkolny zakończyło 1281 uczniów
– 677 w Powiatowym Zespole Szkół
Ogólnokształcących w Legionowie,
276 w Powiatowym Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Legionowie, 199
w Powiatowym Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Serocku oraz 129

w Powiatowym Zespole Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie.
Podczas uroczystości odbywających
się w każdej z placówek podsumowano mijający rok szkolny oraz wręczono
świadectwa i nagrody tym, którzy najbardziej wyróżnili się w nauce, osiągnięciach edukacyjnych, sportowych oraz
społecznych. Do szkolnych ławek uczniowie powrócą 3 września br. Tymczasem
życzymy im udanego i bezpiecznego wypoczynku.
KALINA BABECKA

Dla PZSP w Legionowie było to wyjątkowe zakończenie roku, nie tylko ze względu na obecność
członka zarządu Powiatu Michała Kobrzyńskiego (w środku). W tym czasie w szkole przy
Targowej gościli uczniowie z polskiej szkoły im. Maksymiliana Marii Kolbe w Chicago, którzy
przyjechali do Polski realizować drugi etap wspólnego projektu międzynarodowego
pn. „Rodzina polonijna”

Magdalena Karmiłowicz

Muszę przyznać, że odczułam dość mocno ten rok szkolny. Dodatkowo uczęszczam do szkoły muzycznej w Warszawie i dużo wysiłku włożyłam w to, aby pogodzić wszystkie
obowiązki i niczego nie zaniedbać. Wakacje spędzę z rodziną i przyjaciółmi oraz będę powoli zastanawiać się nad dalszą przyszłością edukacyjną. Na początku jednak odeśpię.

Hubert Bienias

Dla mnie to był dobry rok i mogę powiedzieć, że czuję się
spełniony. Najlepiej wspominam uczestnictwo w debatach
na tematy polityczno-społeczne, organizowanych w legionowskim ratuszu, w których brałem aktywny udział. Jestem
też zadowolony z wyników w nauce, bo osiągnąłem najlepszą średnią ocen w mojej dotychczasowej edukacji.

Maja Kosińska

Rok szkolny 2017/2018 dobiegł końca. Uczniowie liceum im. M. Konopnickiej
odebrali świadectwa i mogą już rozpocząć letni wypoczynek

Słyszałam wcześniej, że druga klasa w liceum jest najtrudniejsza i rzeczywiście teraz mogę to osobiście potwierdzić.
Nauki było naprawdę dużo, więc cieszę się, że ten rok już minął i mamy wreszcie wakacje. Większość lata poświecę mojej pasji, czyli treningom jeździeckim. W między czasie będę
też zastanawiać się nad maturą i wyborem studiów.

Jerzy Zaborowski
wicestarosta legionowski

Wyniki osiągnięte przez uczniów
w ostatnim roku szkolnym potwierdzają, że w szkołach prowadzonych przez Powiat poziom nauczania jest wysoki, a kompetencje
kadry pedagogicznej spełniają najwyższe wymagania. Dowodem na
to są chociażby wyniki egzaminu
gimnazjalnego, który w Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi w Legionowie wypadł bardzo
dobrze, znacznie powyżej średniej
krajowej. Podczas, gdy uczniowie
będą wypoczywać, my zadbamy
o przeprowadzenie niezbędnych
remontów i napraw w szkołach,
aby przygotować placówki do kolejnego roku szkolnego.
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Powiat legionowski na lato

Fot. Kinga Czerwińska

Wakacje to czas podróży, relaksu oraz chwil spędzonych z rodziną i przyjaciółmi.
Zachęcamy mieszkańców oraz turystów do spędzenia tego czasu także na terenie naszego
powiatu, bo atrakcji i pięknych miejsc tu nie brakuje. Poniżej kilka przydanych informacji,
które ułatwią zaplanowanie wypoczynku w naszej okolicy.

Jezioro Zegrzyńskie to wymarzone miejsce do aktywnego i całkiem leniwego wypoczynku nad wodą, które zapewni
amatorom plażowania, kąpieli, żeglarstwa, wędkowania i uprawiania sportów wodnych wszystko, czego potrzebują.
Nad bezpieczeństwem gości czuwają ratownicy i WOPR-owcy

wirtualnie. Dzięki modułowi Virtual Reality, przy użyciu specjalnych okularów,
do obejrzenia jest kilkadziesiąt panoram
sferycznych naszego regionu. Aplikacja „Powiat Legionowski” dostępna jest
w sklepach Google Play i AppStore.

Artur Borkowski

sekretarz Powiatu Legionowskiego
Powiat legionowski to region ekologiczny, z bogactwem dzikiej przyrody w licznych rezerwatach i obszarach chronionych, na terenie którego znajduje się największy na Mazowszu akwen wodny – Jezioro Zegrzyńskie. Na odwiedzających
czeka ponad 300 kilometrów tras rowerowych, liczne szlaki turystyczne i wiele
cennych zabytków. Latem działa strzeżone kąpielisko w Nieporęcie oraz miejsca przeznaczone do kąpieli w Serocku i Wieliszewie. Dysponujemy bogatym
zapleczem noclegowym i gastronomicznym oraz atrakcjami zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci. Serdecznie do nas zapraszamy.

i pozwala poznać te jeszcze nieodkryte.
Zachęcamy do eksplorowania szlaków
rowerowych, których przebieg i opis
można znaleźć na oficjalnym portalu regionu Jeziora Zegrzyńskiego - www.jezioro.zegrzynskie.pl. Do tych, którzy nie
posiadają własnego jednośladu swoją
ofertę kieruje wypożyczalnia rowerów.
Jest to propozycja nie tylko dla mieszkańców powiatu, ale i turystów, którzy
do Legionowa mogą dotrzeć autem lub
pociągiem i na miejscu przesiąść się na
rower. Wypożyczalnia działa od pierwszego maja, aż do końca listopada. Bezpłatna wypożyczalnia rowerów znajduje
się również w Arenie Legionowo przy ul.
Chrobrego 50b.

Turystyczny Szlak Patriotyczny
Polski Walczącej

Wakacje to świetny czas, aby wybrać
się na wycieczki trasami Szlaku Polski
Walczącej, oddanego do użytku w 2014 r.
przez Powiat Legionowski. Szlak obejmuje trzy trasy o łącznej długości ponad
140 km. Marszruty dostosowane są do

i Promocji oraz w Punkcie Informacji Turystycznej w Legionowie (budynek dworca). Jeśli turysta korzysta ze zorganizowanej wycieczki, o wpis do książeczki
wystarczy poprosić przewodnika. Można
również potwierdzać odwiedzenie miejsc
pamięci za pomocą pieczątki instytucji
znajdującej się w pobliżu. Najłatwiejszą
formą weryfikacji jest jednak prowadzenie dokumentacji fotograficznej.

Plaże i kąpieliska

W sezonie wakacyjnym nad Jeziorem
Zegrzyńskim funkcjonują trzy strzeżone kąpieliska na plażach w Serocku, Wieliszewie oraz Nieporęcie. Jakość wody
w tych miejscach regularnie sprawdzana
jest przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Legionowie, który wydaje orzeczenia o dopuszczeniu kąpieliska do użytkowania. Otwarcie sezonu
na kąpielisku „Dzika Plaża” w Nieporęcie
nastąpiło 16 czerwca. Plaża w Serocku
przy ul. Retmańskiej rozpoczęła działalność z pierwszym wakacyjnym weekendem - 23 czerwca, natomiast plaża przy ul.

Informacja turystyczna

Pracownicy Powiatowego Punktu Informacji Turystycznej służą informacjami
o regionie i podpowiedzą, jak zaplanować wypoczynek w powiecie legionowskim. W punkcie można także wypożyczyć rower – w dni powszednie godz.
9-17 (od 1.07 w godz. 8-18) natomiast w weekendy i święta w godz. 10-18

Aplikacja mobilna

Bezpłatna turystyczna aplikacja mobilna „Powiat Legionowski” to informacja turystyczna, którą zainstalować można na smartfonie lub tablecie. Obok bazy
noclegowej, gastronomicznej i wykazu atrakcji turystycznych znaleźć tam

można mapę żeglowną Jeziora Zegrzyńskiego. Oznaczono na niej m.in. głębokości zbiornika w poszczególnych miejscach i punkty niebezpieczne. W mapę
wbudowane zostały także alerty informujące o przeszkodach. Dzięki aplikacji
można też odwiedzić powiat legionowski

Powiatowy Punkt Informacji Turystycznej znajduje się w hali głównej Centrum Komunikacyjnego w Legionowie
przy ul. Kościuszki 8A i jest otwarty od
poniedziałku do piątku w godzinach 9-17
( od 1.07 w godz. 8-18) oraz w weekendy
i święta w godzinach 10-18. Na zainteresowanych czekają mapy i wydawnictwa,
w których znaleźć można wszelkie niezbędne informacje na temat naszego regionu oraz uzyskać praktyczne porady
odnośnie możliwości spędzenia tu czasu.

Wypożyczalnia rowerów

W powiecie legionowskim funkcjonuje, stale rozbudowywana, sieć ścieżek
i szlaków rowerowych. Zwiedzanie okolicy z perspektywy dwóch kółek daje całkiem nowe spojrzenie na znane miejsca

„Słonecznym” nad morze
23 czerwca po raz kolejny na tory wyruszył pociąg „Słoneczny” Kolei Mazowieckich. Skład relacji Warszawa
Zachodnia – Ustka – Warszawa Zachodnia będzie kursował codziennie aż do 1 września.

M

ieszkańców powiatu legionowskiego niewątpliwie ucieszy
fakt, że „Słoneczny” zatrzymuje się na stacji w Legionowie. Oznacza
to, że nad morze i znad morza podróżować będzie można szybko i komfortowo, bez konieczności rozpoczynania wyprawy w stolicy. Całkowity czas
przejazdu to 5h 21 min, a w Trójmieście pasażerowie wysiądą już po niespełna trzech godzinach. Pociąg staje
na stacjach m.in. w Gdańsku, Sopocie,

do potrzeb osób niepełnosprawnych,
a także wyposażone w przewijaki
dla niemowląt. Na pokładzie dostępny jest również catering. Zakupu biletów można dokonać w kasach biletowych, za pośrednictwem strony bilety.
mazowieckie.com.pl, w aplikacji skycash, w biletomatach Kolei MazowiecGdyni, Wejherowie, Lęborku i Słup- kich oraz bezpośrednio u kierownika
sku. „Słoneczny” składa się z nowo- pociągu. W cenie biletu można zabrać
czesnych, piętrowych wagonów, któ- rower lub psa.
re są klimatyzowane i dostosowane
AMZ

Turystyczny Szlak Patriotyczny Polski Walczącej ma swoją stronę internetową
– www.szlak.powiat-legionowski.pl. Dostępny jest także w aplikacji mobilnej
Powiat Legionowski. Tradycyjną drukowaną Mapę Szlaku i przewodnik można
otrzymać w Starostwie Powiatowym oraz Informacji Turystycznej na dworcu
w Legionowie

potrzeb współczesnego turysty, wyposażone nie tylko w czytelne tablice informacyjne i kierunkowe, ale również w elektroniczną mapę tras, dostosowaną do
mobilnych urządzeń typu smartphone
oraz opisy mijanych miejsc.

Odznaka Szlaku

Przemierzając Szlak Polski Walczącej
można zdobyć specjalną odznakę. Brązowe, srebrne i złote znaczki czekają na
wędrowców, którzy odbędą wycieczki
wyznaczonymi trasami i odwiedzą wymaganą liczbę miejsc pamięci. Bezpłatne książeczki przeznaczone do rejestracji i późniejszej weryfikacji pokonanej
trasy można odebrać w Starostwie Powiatowym w Legionowie, w wydziale Kultury

600 – lecia w Wieliszewie sezon rozpoczyna 30 czerwca.

Tramwaj wodny

Zupełnie inne spojrzenie na atuty przyrodnicze powiatu daje podziwianie jego
uroków z perspektywy wody. Z początkiem maja uruchomiono rejsy tramwajem wodnym po Jeziorze Zegrzyńskim.
Powiat Legionowski od lat partneruje tej
inicjatywie. Rejs to doskonała okazja, aby
ciekawie i przyjemnie spędzić czas na wodzie. Wycieczki odbywają się w weekendy i święta, aż do końca sierpnia. Więcej
informacji oraz szczegółowy rozkład rejsów znajduje się na stronie www.rejsydlaciebie.pl.

Zapraszamy do odwiedzenia naszych stron internetowych:
www.powiat-legionowski.pl
www.jezioro.zegrzynskie.pl
www.szlak.powiat-legionowski.pl
oraz profilu Powiatu Legionowskiego na Facebooku

AMZ
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System wsparcia dla życia
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19 czerwca w Starostwie Powiatowym w Legionowie odbyła się konferencja, podczas
której Fundacja Zdrowia i Honorowego Krwiodawstwa „Legion” zaprezentowała
System Reagowania Na Apele o Krew – „Syrena Legionu”.
Jego powstanie wspiera Powiat Legionowski.

drogą sms-ową oraz mailową otrzymają jedynie dawcy z konkretną, pasującą grupą krwi. To proste narzędzie pozwoli skuteczniej docierać z informacją
o zbiórce krwi. W systemie zarejestrować może się każdy krwiodawca, nie tylko mieszkaniec powiatu legionowskiego. Aby to zrobić, należy wejść na stronę
portalu: https://legionhdk.pl/syrena-legionu. W ten sposób baza krwiodawców
będzie stale poszerzała się.

Bezpieczeństwo

Prezes Stowarzyszenia HDK „Legion” Robert Kowalewski przedstawiając ideę systemu mówił o potrzebie odbudowania zaufania wśród krwiodawców,
których szczodrość i chęć niesienia pomocy zostały niejednokrotnie wykorzystane przez nieuczciwe praktyki wirtualnych oszustów. Zapewnił, że portal
„Syrena Legionu” jest bezpieczny, a dodatkowo wymaga podania tylko niezbędnych informacji (bez nazwiska). Rejestracja i użytkowanie portalu będą darmowe.

To pierwszy tego typu projekt w Polsce. Opiera się na bezpośredniej współpracy z krwiodawcami z całego kraju. Polega na organizowaniu zbiórki krwi dla
konkretnej osoby, a także wsparciu Centr
Krwiodawstwa w czasie, kiedy występuje
niski stan tego bezcennego i niezastąpionego leku. Planowane zabiegi operacyjne,

długotrwałe leczenie, a także wypadki to
sytuacje, podczas których krew jest niezbędna. Wakacje, ferie czy święta to czas,
kiedy krwi brakuje najbardziej. Także sami krwiodawcy korzystają z urlopów i wyjeżdżają, więc ich ofiarność w tym okresie jest ograniczona. System, który będzie
funkcjonował w miastach, gminach i powiatach, dzięki dobrze rozwiniętej infrastrukturze powiadamiania, usprawni cały

proces związany z apelami o krew i odpowiedzią na nie.

Jak to działa?

Sercem systemu jest portal Legion Honorowi Dawcy Krwi. Krwiodawcy zarejestrowani na legionhdk.pl informowani
będą o potrzebie oddania krwi dla swojego „sąsiada” lub osoby leczącej się w pobliżu ich zamieszkania. Apele o krew

Pamięci bohaterów „Alfy” i „Skiby”

Pomysł na system zaczerpnęliśmy od miast i gmin, które od lat posiadają sms-owy system powiadamiania mieszkańców o zagrożeniach i wydarzeniach w najbliższej okolicy. Chcielibyśmy w podobny sposób docierać do dawców krwi i powiadamiać ich o sytuacjach, w których krew jest najbardziej potrzebna. Mamy
szansę dotrzeć do osób z najbardziej pożądaną w danym momencie grupą krwi.
Projekt już ruszył, jesteśmy w trakcie dopracowywania szczegółów informatycznych. Liczymy, że już wkrótce potrzebujący będą mogli zwracać się z apelami o krew, a nasza baza zarejestrowanych krwiodawców osiągnie pułap kilkudziesięciu tysięcy osób.

Zarejestruj dziecko online

W 1957 roku środowisko kombatanckie Armii Krajowej ufundowało pomnik
upamiętniający miejsce walki i śmierci podchorążych „Alfy” i „Skiby”.
Obecnie jest to miejsce pamięci znajdujące się na turystycznym Szlaku
Patriotycznym Polski Walczącej, stworzonym przez Powiat Legionowski

M

została przejęta przez okupanta i trafiła m.in. do legionowskiego oddziału Armii Krajowej. Za swoją heroiczną postawę zostali pośmiertnie
odznaczeni Krzyżami Virtuti Militari.
AMZ

Powiat Legionowski aktywnie współpracuje z twórcami systemu „Syrena
Legionu” w zakresie jego uruchomienia oraz późniejszego funkcjonowania. Wspieramy tę inicjatywę, bo
krew jest lekiem, którego nie da się
wyprodukować ani w żaden sposób
zastąpić. Dlatego tak ważne jest, aby
jak najwięcej osób zechciało dzielić się z tym bezcennym darem,
i aby apele o krew docierały do nich
w sposób bezpieczny i sprawdzony.
Jednym z zagrożeń wpływających na
ofiarność dawców są media społecznościowe, które służą jako platforma
do rozpowszechniania fałszywych
akcji mających na celu wyłudzenie
danych osobowych. Portal dla krwiodawców oraz sprawny system przekazywania informacji i apeli o krew
dają gwarancję, że takie nadużycia
nie będą mieć miejsca.

pomysłodawczyni systemu „Syrena Legionu”

O

ieczysław Stępnowski ps.
„Alfa” i Stanisław Felicki ps.
„Skiba” 17 czerwca 1943 roku uratowali transport broni zrzuconej przez aliantów w rejonie Wyszkowa. Oddali życie, by broń nie

starosta legionowski

Justyna Matuszewska

d początku czerwca br., dzięki usłudze uruchomionej przez
Ministerstwo Cyfryzacji, możliwa jest rejestracja noworodka bez wychodzenia z domu i wizyty w urzędzie.
Na zarejestrowanie narodzin
dziecka rodzice mają 21 dni od dnia

17 czerwca, w rocznicę
śmierci podchorążych „Alfy”
i „Skiby”, złożono kwiaty
w miejscu, gdzie stoczyli
ostatnią walkę. W uroczystości
zorganizowanej przez
Stowarzyszenie Zespołu
Ochrony Pamięci Armii
Krajowej z Legionowa udział
wziął starosta Robert Wróbel.

Robert Wróbel

OPRAC. AMZ

Gdy podanie krwi jest niezbędne, szybka i dobrze zaadresowana informacja może uratować życie. Z takiego założenia
wychodzą twórcy systemu „Syrena Legionu”, o którym podczas konferencji w starostwie opowiadali jego twórcy,
w tym Prezes Stowarzyszenia „Legion” Robert Kowalewski

Czym jest System Reagowania Na
Apele o Krew?

Kurier

Wejdź na www.obywatel.gov.pl
To tylko 5 prostych kroków.

wystawienia karty urodzenia. Teraz
w pięciu prostych krokach można to
zrobić przez Internet na stronie www.
obywatel.gov.pl. Wystarczy być posiadaczem Profilu Zaufanego. Więcej na
ten temat można przeczytać na stronie
Powiatu Legionowskiego :
www.powiat-legionowski.pl.
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Motocykle i Dąb Pamięci w Wieliszewie
W tym miesiącu na terenie powiatu legionowskiego mieszkańcy bawili się
na świętach gmin Wieliszew oraz Nieporęt, a także podczas 39. Dni Legionowa.
Współorganizatorem tych wydarzeń był Powiat Legionowski.

Każdy, kto przybył pod wieliszewski kościół
mógł z bliska podziwiać motocykle.
Ich ilość i różnorodność była imponująca

Paweł Kownacki
wójt gminy Wieliszew

W trakcie wydarzenia wkopano akt erekcyjny upamiętniający posadzenie Dębu Pamięci oraz postawienie Kamienia Pamięci
Leonardowi Oktabie. Na zdjęciu (od lewej): sołtys Wieliszewa Ludwik Żołek, wójt gminy Wieliszew Paweł Kownacki,
przewodniczący rady gminy Wieliszew Marcin Fabisiak, starosta legionowski Robert Wróbel, ks. Łukasz Król, dyrektor SP
nr 1 w Wieliszewie Magdalena Penkalska, proboszcz parafii pw. Przemienienia Pańskiego w Wieliszewie ks. Grzegorz Kucharski

P

arafia pw. Przemienienia Pańskiego w Wieliszewie już po raz drugi
zorganizowała Wieliszewski Zlot
Motocyklowy. Wydarzenie objęte zostało patronatem gminy Wieliszew oraz Powiatu Legionowskiego. Parada motocykli ruszyła kolumną z Modlina i dotarła

do wieliszewskiego kościoła, gdzie podczas uroczystej mszy nastąpiło poświęcenie pojazdów.
Po nabożeństwie, w ramach ogólnopolskiej akcji „Katyń – Ocalić od zapomnienia”, posadzony został „Dąb Pamięci” poświęcony wieliszewiakowi

U-Rodziny Sołtysa

Organizatorzy wydarzenia zadbali, aby w trakcie jego trwania scena ani przez
chwilę nie była pusta. Zgromadzona publiczność miała okazję obejrzeć między
innymi prezentacje sekcji artystycznych z Gminnego Ośrodka Kultury – filie
w Wólce Radzymińskiej, Kątach Węgierskich i Beniaminowie. Na zdjęciu zespół
„Dwa Kolory”

S
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Czerwcowe imprezowanie w powiecie

Wójt i rada gminy Nieporęt, sołtysi wsi Józefów i Michałów-Grabina,
Gminny Ośrodek Kultury w Nieporęcie oraz Szkoła Podstawowa
w Józefowie zaprosili mieszkańców na doroczny piknik, który odbył
się 17 czerwca w Józefowie.

potkania w rodzinnej atmosferze
sprzyjają integracji lokalnej społeczności i są okazją do lepszego
poznania sąsiadów. Dlatego też cieszą się
dużą popularnością wśród mieszkańców
i na stałe wpisują się w kalendarz corocznych wydarzeń. Dla młodszych i starszych przygotowano szereg atrakcji.
Rozrywkę zapewniły występy artystyczne, głód i pragnienie można było

Leonardowi Oktabie, zamordowanemu
przez NKWD w 1940 roku. Następnie
odbył się Parafialny Piknik Rodzinny,
podczas którego mieszkańcy spędzili czas korzystając z przygotowanych
atrakcji.

Dni Rodziny, które odbyły się w Wieliszewie (a w tym Wieliszewskie Wianki,
Piknik Parafialny, II Zlot Motocyklowy oraz Festyn Szkolny) to przykład na to,
jak wspaniałą społeczność tworzą mieszkańcy Wieliszewa. Jak widać, nie tylko gmina organizuje ciekawe imprezy, ale także mieszkańcy potrafią zainicjować wyjątkowe przedsięwzięcia. Jestem bardzo dumny i szczęśliwy, że mogę
być częścią tak zorganizowanej i kreatywnej wspólnoty. Z wielką ochotą wspieram tego typu wydarzenia, chociażby poprzez dofinansowanie, tak jak w tym
przypadku, atrakcji dla dzieci czy występu zespołu. Patrząc z radością na kolejne inicjatywy mieszkańców Wieliszewa, widzę wspaniałą przyszłość opartą na zaangażowaniu nie tylko jednostek, ale całej naszej społeczności. Nie po
raz pierwszy mieszkańcy Wieliszewa i okolic udowodnili, że potrafią dać część
siebie innym zupełnie bezinteresownie, poświęcając swój czas na organizację
tego typu przedsięwzięć.

zaspokoić w stoiskach małej gastronomii, a strefa zabaw dla dzieci zachęcała do szaleństw. Na zakończenie publikę porwał występ zespołu Poznakowski
Band. Sportowym akcentem imprezy był
turniej piłki nożnej o puchar wójta gminy Nieporęt.
W festynie wziął udział starosta Robert Wróbel.
AMZ

W tym miesiącu na terenie powiatu legionowskiego mieszkańcy bawili się
na świętach gmin Wieliszew oraz Nieporęt, a także podczas 39. Dni Legionowa.
Współorganizatorem tych wydarzeń był Powiat Legionowski.

Podczas wszystkich świąt gminnych swoje stoisko miał Powiat Legionowski, gdzie dla mieszkańców tradycyjnie
przygotowano konkurs wiedzy o powiecie. Dystrybuowane były także materiały informacyjne o regionie oraz
promujące jego walory turystyczne. Dziękujemy za obecność i już dziś zapraszamy do odwiedzenia naszego
stoiska w trakcie święta gminy Jabłonna, które odbędzie się 8 września br.

P

rzez cały czerwiec pogoda sprzyjała imprezom plenerowym, które w naszym powiecie odbywały
się właściwie co weekend. Słoneczne
i ciepłe popołudnia oraz przygotowane
przez organizatorów atrakcje były gwarantem dużej frekwencji. Tegoroczne
święta gminne były jednocześnie początkiem obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.
Wieliszew swoje święto zaplanował
na 2 czerwca br. Imprezę rozpoczął
barwny korowód, który jak co roku

przeszedł ulicami gminy. Ogromną
popularnością cieszyły się stoiska poszczególnych sołectw, w których serwowano lokalne specjały.
Tydzień później fetowała gmina
Nieporęt. Także tutaj zorganizowano
paradę, w której udział wzięły dzieci
ze szkół i przedszkoli oraz mieszkańcy. Na gości czekały występy młodych
talentów, koncerty gwiazd, a na zakończenie pokaz sztucznych ogni.
Dni Miasta Legionowo odbyły
się w weekend 16–17 czerwca.

Odwiedzający teren wokół stadionu nie
mogli narzekać na nudę. Czekały na
nich m.in. gigantyczne dmuchańce dla
dzieci i dorosłych, pokazy psów policyjnych i straży pożarnej. Na płycie stadionu miejskiego odbyła się akcja społeczna Mannequin Challenge, zwracająca
uwagę na osoby chorujące na rdzeniowy zanik mięśni (SMA). Nie zabrakło
stoisk instytucji miejskich oraz wieczornego występu gwiazd. Dzień później o dobry humor na zakończenie
AMZ
weekendu zadbały kabarety.

kultura
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Teatr w roli głównej
Za nami IV Ogólnopolski Festiwal Teatrów Amatorskich „Teatralia 2018”. Na legionowskiej
scenie ponownie, jak w latach ubiegłych, zaprezentowały się grupy teatralne, które
amatorskie są tylko z nazwy.

Teatry biorące udział w festiwalu prezentują
wysoki poziom i profesjonalny warsztat

Kinga Aksamit

Prezes Fundacji „Czas Kultury”
Z każdym rokiem poziom grup teatralnych występujących na festiwalu jest coraz wyższy. Naszym celem jest wprowadzić jak najwięcej kultury do Legionowa,
aby mieszkańcy nie musieli szukać jej w Warszawie. Jednocześnie chcemy pomóc młodym artystom zaistnieć przed szerszą publicznością i dać im możliwość
podzielenia się z innymi swoją pasją. Zależy nam, aby mieszkańcy wiedzieli, że
każdego roku, przez dwa dni, odbywa się na naszym terenie prawdziwe święto
teatru, a wstęp na wszystkie przedstawienia jest bezpłatny.

Na tegoroczne „Teatralia” z całej Polski do Legionowa przyjechało 86 osób. Ich występy oklaskiwali m. in. członek zarządu
Powiatu Michał Kobrzyński oraz prezydent Legionowa Roman Smogorzewski (obaj na górze w środku)

Biblioteka nocą

W

weekend 23-24 czerwca br.
miłośnicy teatru nie mogli narzekać na brak wrażeń. Na deskach sceny w legionowskim ratuszu zaprezentowano dwanaście przedstawień
w wykonaniu zespołów z całej Polski. Jury, próbując wybrać te najlepsze, miało
trudny orzech do zgryzienia. W swojej
ocenie brało pod uwagę dobór repertuaru, scenariusz, zastosowane środki wyrazu artystycznego, scenografię,
muzykę i reżyserię oraz ogólny wyraz
artystyczny.
Ostatecznie I miejsce przyznano grupie teatralnej „Indygo” z Legionowa za
spektakl „Hiob”, drugie miejsce zajęła
gdyńska grupa „W kaczych butach” za
spektakl „Umowa o arcydzieło”, a na trzecim uplasowała się grupa teatralna „Po godzinach” z Gdańska w spektaklu „Kolejne dni życia z...”. Równorzędne nagrody
za kreację aktorską otrzymali: Krzysztof

Powiatowa Instytucja Kultury w Legionowie, jak co roku, przyłączyła się do akcji „Noc Bibliotek”.
Tym razem wydarzenie odbyło się pod hasłem: „RzeczpospoCzyta”.

Suchecki za główną rolę w spektaklu
„Hiob”, Maciej Obrębski za pierwszoplanową rolę w spektaklu „Hiob”, Weronika
Kosior z Malborka za monodram „Marionetka”, Stanisław Szewczyk z Okuniewa za rolę w spektaklu „Wszystkie kolory Eweliny”.
„Teatralia” już na dobre zadomowiły się na legionowskiej scenie. Festiwal
ma na celu przede wszystkim prezentację dorobku artystycznego teatrów amatorskich, promocję twórczości teatralnej,
wymianę doświadczeń pomiędzy uczestnikami spotkań, nawiązywanie nowych
znajomości i kontaktów przez zespoły teatralne oraz poszukiwanie nowych form
pracy teatralnej.
Organizatorem „Teatraliów 2018” byli legionowska Fundacja „Czas Kultury” i Teatr 13. Wydarzenie tradycyjnie
wspierał Powiat Legionowski.
KALINA BABECKA

POWIAT LEGIONOWSKI –
KULTURALNIE I NA SPORTOWO
Podczas „Nocy Bibliotek” siedziba Powiatowej Instytucji Kultury pękała w szwach. To dzięki ciekawej i atrakcyjnej ofercie oraz
wspaniałej atmosferze panującej podczas wydarzenia

W

programie znalazło się wiele atrakcji zarówno dla dzieci,
jak dla dorosłych. Na początek
uczestnicy mogli wziąć udział w warsztatach recyklingowych „Drugie życie książki”, w trakcie których stare i zniszczone
egzemplarze zamieniali w miłe dla oka
dekoracje i bibeloty. Punktem kulminacyjnym wydarzenia było otwarcie wystawy fotografii autorstwa Małgorzaty Piekutowskiej i Luby Szlihta pn. „Czytamy
krajobraz”. Jak sama nazwa ekspozycji
wskazuje, zaprezentowano zdjęcia przyrodnicze oraz przedstawiające pejzaże,
głównie Podlasia, które można podziwiać
w siedzibie PIK do końca wakacji. – W zeszłym roku zorganizowaliśmy wystawę fotografii, która cieszyła się dużym zainteresowaniem, więc postanowiliśmy pójść
za ciosem. Oprócz oglądania zdjęć zwiedzający mieli także okazję porozmawiać

z autorkami, zapytać o techniczne i praktyczne aspekty oraz okoliczności powstania zdjęć – wyjaśnia dyrektor PIK Renata Sowińska. Ponadto najmłodszych
zaproszono na film „Tarapaty”, przez cały
czas działało „Planszowisko” z grami dla
uczestników małych i dużych, a Czytelnia

pod Chmurką zachęcała do relaksu na wygodnym leżaku z ulubioną lekturą. Kolejna edycja „Nocy Bibliotek” już za rok.

Małgorzata Piekutowska
autorka zdjęć

Wystawa to efekt naszych wizyt na Podlasiu, gdzie często jeździmy i od wschodu
do zachodu słońca robimy zdjęcia. Fotografią zajmuję się od ponad dziesięciu lat.
To moja pasja, która nie tylko nie maleje, ale mam wrażenie, że rośnie z każdym
dniem. Już po raz drugi miałam przyjemność zaprezentować swoje fotografię w
trakcie Nocy Bibliotek. Mój przepis na wykonanie dobrych zdjęć w plenerze to
nie tylko sprawdzony sprzęt i odpowiednia pogoda, ale przede wszystkim dużo
cierpliwości i samozaparcia. W najbliższej przyszłości planuję dalej robić zdjęcia jeżdżąc w nowe miejsca i wracając do tych ulubionych.

KB

23.06–02.09 – „Książka na plaży”, plaża
w Serocku
warsztaty:
28.06 – joga śmiechem
05.07 – Recycling książkowy - drugie
życie książki
12.07 – warsztaty z Ciotką Książkulą
19.07 – Capoeira z Herlonem Santos
26.05–15.09 – Wystawa prac Jolanty
Caban, Galeria na Prostej, ul. Prosta 2,
Jabłonna
30.06 – Parkrun – Park przy pałacu
w Jabłonnie, ul. Modlińska 105, godz.
9.00

30.06 – Rajd rowerowy „Objazdowy
bibliotekarz”, start Arena Legionowo,
ul. B. Chrobrego 50b, godz. 10.00
01.07 – Kiermasz Rzeczy Używanych,
Rynek w Serocku, godz. 9.00–14.00
02.07–31.08 – Letnia Strefa Gier,
Powiatowa Instytucja Kultury,
ul. Sowińskiego 15 w Legionowie,
poniedziałek–piątek w godzinach
pracy PIK
07.07 – Potańcówka w Parku Zdrowia,
Legionowo, ul. Chrobrego 52, godz.
19.00–22.00

30.06 – Potańcówka w Parku Zdrowia,
Legionowo, ul. Chrobrego 52, godz.
19.00–22.00

07.07 – Warsztaty plastyczne „Drugie
życie książki”, Powiatowa Instytucja
Kultury, ul. Sowińskiego 15 w Legionowie
godz. 11.00–13.00

30.06 – Wianki nad Bugiem, Kania
Nowa, godz. 17.30

15.07 – Kiermasz Rzeczy Używanych,
Rynek w Serocku, godz. 9.00–14.00

Kurier
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Mazovia Cup 2018
Piłkarska reprezentacja samorządu Starej Białej okazała się najlepsza wśród 14 drużyn, które
wystartowały w zorganizowanej przez Powiat Legionowski 11. edycji turnieju Mazovia Cup.

W pierwszej fazie turnieju w bratobójczym pojedynku
zmierzyły się reprezentacje Wieliszewa i Serocka.
Spotkanie zakończyło się polubownie wynikiem 1-1
Podczas podsumowującej Mazovię Cup ceremonii nagrody wręczali członek zarządu Michał Kobrzyński i wiceprezydent
Piotr Zadrożny. Na zdjęciu zwycięska drużyna Starej Białej. Gratulujemy!

L

egionowo i Wieliszew znów gościły
samorządowców, którzy w zorganizowanym przez Powiat Legionowski
piłkarskim turnieju Mazovia Cup konkurowali o tytuł mistrza 2018 roku. Tym razem najlepsza okazała się reprezentacja
Starej Białej, która w finale nieznacznie pokonała stosunkiem bramkowym

3-2 drużynę Miasta Węgrów. W meczu
o 3. miejsce zmierzyły się Powiat Płoński i Góra Kalwaria. Brązowy medal, po
strzeleniu 2 bramek i przy zachowaniu
czystego konta ze swojej strony, wywalczył Powiat Płoński.
W organizację wydarzenia były zaangażowane wszystkie gminy Powiatu

Michał Kobrzyński

Legionowskiego. Jedna z nich – drużyna
Belfer Wieliszew - pokusiła się o sukces
sportowy. Reprezentacja zarządzanego
przez Pawła Kownackiego samorządu zasłużyła na jednogłośnie przyznany jej tytuł Fair Play. Wart odnotowania jest fakt,
że w tym zespole zagrały aż 4 kobiety.

członek zarządu Powiatu Legionowskiego
Organizowana przez Powiat Legionowski Mazovia Cup jest już solidną marką
rozpoznawalną na terenie całego kraju. Tym samym wydarzenie promuje region niosąc przekaz, że nasze samorządy stawiają na rozwój turystyki oraz infrastruktury sportowej i rekreacyjnej. Nasi mieszkańcy potrafią nie tylko ciężko
pracować, ale również czynnie wypoczywać dbając o swoje zdrowie i kondycję.

MK

VII Piłkarska Liga Powiatu Legionowskiego

Zwycięskie drużyny rocznika 2008 po odebraniu nagród za sukcesy w 7. edycji Piłkarskiej Ligi Powiatu
Legionowskiego

Prawie 400 młodych zawodników
z 38 zespołów wzięło udział
w wiosennej 7. edycji Piłkarskiej
Ligi Powiatu Legionowskiego.
Ostatni turniej odbył się 16
czerwca br., w Jabłonnie.

W

najmłodszym roczniku 2011
z wyraźną przewagą nad konkurencją triumfował AMP
GOOL Stanisławów, który zgromadził
w trakcie rozgrywek aż 54 punkty. Drugi w tabeli AP Sokół Serock I zakończył
rywalizację z dorobkiem 46 punktów.

Wśród o rok młodszych zawodników
najlepszy okazał się Żbik Nasielsk.
Zespół ten powalczył również w roczniku 2009, ale w rezultacie wyrównanej walki musiał uznać wyższość
Wisły Jabłonna. Dwa starsze roczniki
– 2008 i 2007 – zdominował Gigant

Smile wyprzedzając konkurencję odpowiednio o 6 i aż 10 punktów. Z kolei w połączonych rocznikach 2005-06
daleko w tyle pozostawiła konkurencję Wisła Jabłonna, której reprezentacje zdobyły złote i srebrne medale.
Już teraz zapraszamy na kolejne
edycje naszej Ligi. Do udziału w tych
rozgrywkach zachęca starosta legionowski Robert Wróbel: Kiedy ponad 2
lata temu rozpoczynaliśmy projekt Piłkarska Liga Powiatu Legionowskiego,
liczyliśmy, że nasza wizja włączenia
jak największej liczby dzieci w czynne uprawianie sportu spotka się z dużym zainteresowaniem mieszkańców.
Pomysł, dzięki któremu wszyscy zawodnicy, be względu na poziom zaawansowania, znajdują miejsce w składach meczowych, okazał się strzałem
w „dziesiątkę”. Nasza liga angażuje zarówno setki uczniów, jaki i ich rodziców. Na turnieje przyjeżdżają drużyny
nawet spoza powiatu legionowskiego. Dlatego będziemy kontynuowali
współpracę z KS „Sokół” Serock, dzięki której tworzymy markę unikatową
w skali całego regionu. Piłkarska Liga
Powiatu Legionowskiego jest projektem realizowanym profesjonalnie i angażującym wokół siebie coraz szersze
grono wspierających go mieszkańców.
MK

Zosia Jakubiak, która jako
młodziczka reprezentuje
Uczniowski Klub Sportowy
„Feniks” Wieliszew, zdobyła
brązowy medal podczas
szermierczych zawodów
okręgowych, które rozegrano
17 czerwca br., w Warszawie.
Nasza reprezentantka startuje
w kobiecej kategorii floret.
Gratulacje!
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