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Urzędnik przyjedzie do domu

Starostwo Powiatowe w Legionowie przygotowało nowe udogodnienie z zakresu obsługi mieszkańców. Od stycznia działa usługa Mobilny Urzędnik,
polegająca na obsłudze poza siedzibą urzędu klientów, którzy ze względu na wiek lub stan zdrowia mają problemy z poruszaniem się.

Robert Wróbel
starosta legionowski

Dostępność usług świadczonych
przez powiat to istotny element jakości obsługi. Po otwarciu starostwa w soboty, by ułatwić życie aktywnym zawodowo mieszkańcom,
wprowadziliśmy udogodnienia dla
osób, które nie mogą do nas dotrzeć.
Jestem przekonany, że naszym obowiązkiem jako społeczności, w tym
również urzędów, jest wsparcie
i ochrona osób najsłabszych. Mobilny Urzędnik to odpowiedź na potrzeby tych mieszkańców, którzy
doświadczają znaczących trudności z poruszaniem się.

Wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców powiatu, Starostwo Powiatowe w Legionowie uruchomiło usługę Mobilny Urzędnik, dzięki której osoby mające
problemy z poruszaniem się odwiedzi pracownik starostwa, pomoże wypełnić dokumenty niezbędne do załatwienia danej sprawy i złoży je w urzędzie

U

sługa Mobilny Urzędnik to kolejny,
po modernizacji wydziałów architektury i komunikacji, uruchomieniu nowoczesnego Biura Obsługi Mieszkańców oraz otwarciu legionowskiego
starostwa w soboty, ukłon w stronę mieszkańców, aby mogli sprawnie i komfortowo załatwić niezbędne formalności bez
wychodzenia z domu. Legionowskie starostwo jako pierwsze w kraju zaoferowało taką możliwość.

Dla kogo?

Usługa Mobilny Urzędnik skierowana jest do mieszkańców powiatu legionowskiego, którzy z powodu niepełnosprawności lub wieku doświadczają
problemów z poruszaniem się w stopniu
uniemożliwiającym im samodzielną wizytę w Starostwie Powiatowym w Legionowie. Usługa realizowana jest wyłącznie
w granicach administracyjnych powiatu
legionowskiego.

Co i jak?

W ramach Mobilnego Urzędnika
świadczone są wybrane usługi znajdujące się w zakresie działania Starostwa Powiatowego w Legionowie. Należą do nich:
• przeniesienie pozwolenia na budowę,
• pozwolenie na budowę,
• pozwolenie na rozbiórkę,
• zaświadczenie o samodzielności lokalu,
• zgłoszenie dotyczące robót budowlanych,
• ustalenie i wypłata odszkodowania za
nieruchomość przejętą pod drogę publiczną w trybie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami,
• zaświadczenie o tym, czy nieruchomość jest objęta uproszczonym planem urządzenia lasu,
• opisy taksacyjne z uproszczonego planu urządzenia lasu,
• lokalizacja zjazdów na drogi powiatowe,
• wydanie rzeczy z Biura Rzeczy Znalezionych.

Chęć skorzystania z obsługi Mobilnego Urzędnika można zgłaszać od
poniedziałku do piątku w godzinach
9.00–14.00 pod numerem telefonu
22 764 05 55. Zgłoszenia będą obsługiwane we wtorki i czwartki w godzinach
10.00–14.00 w kolejności ich przyjęcia.
Pracownik starostwa przyjedzie do domu klienta mając przy sobie niezbędne
formularze i dokumenty wymagane do
załatwienia danej sprawy. Udzieli pomocy w wypełnieniu wniosku oraz wszelkich wyjaśnień w odniesieniu do procedury administracyjnej związanej z usługą,
przyjmie wniosek, dostarczy go do Starostwa Powiatowego w Legionowie i złoży na dziennik podawczy. Wszelkie inne,
poza wnioskiem, dokumenty, wymagane
do przedstawienia w ramach procedury,
klient zobowiązany jest zgromadzić samodzielnie. W przypadku, gdy klient posiada taką dokumentację w dniu świadczenia usługi, pracownik przyjmie ją

razem z wnioskiem i dostarczy do Starostwa Powiatowego w Legionowie.
Szczegóły związane z realizacją usługi
Mobilny Urzędnik znajdują się na stronie
internetowej Powiatu Legionowskiego www.powiat-legionowski.pl w zakładce
„Dla Mieszkańców”.
KALINA BABECKA

Krystyna Wielechowska

Załatwianie spraw w urzędach zawsze bardzo mnie stresowało. Kolejki, szukanie właściwego okienka. Jeśli do tego
dochodzą problemy z chodzeniem, to jest naprawdę trudno. To wspaniale, że można załatwić sprawę w domu i w miłej atmosferze.

Tomasz Rybicki

Seniorzy i inwalidzi to często pomijane grupy społeczne,
a przecież są równoprawnymi obywatelami. Uważam, że
należy się im specjalna troska i uwaga. Na szczęście powoli wiele zmienia się na lepsze, a Mobilny Urzędnik to
wyjątkowo trafiona akcja.

Barbara Leśniewska

Starsi ludzie żyją w przekonaniu, że nikt o nich nie myśli
i nikt nie interesuje się ich potrzebami. A tu taka niespodzianka. Bardzo podoba mi się pomysł z wizytą urzędnika w domu. To dla nas ogromne ułatwienie w trudnej codzienności i miły gest.
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Budżet dla rozwoju i bezpieczeństwa

Zgodność ze strategią rozwoju powiatu, realizacja zadań w zakresie edukacji, zdrowia i bezpieczeństwa, wsparcie pieczy zastępczej
i dzieci z niepełnosprawnościami oraz utrzymanie wysokiej jakości usług świadczonych na rzecz mieszkańców to główne założenia
budżetu powiatu na 2020 rok. Wartość zaplanowanych w nim wydatków to ponad 125 mln złotych.

Radni powiatu przyjęli budżet na 2020 rok. Wartość zaplanowanych w nim wydatków jest o prawie 2,5 mln zł większa w stosunku
do budżetu uchwalonego w roku ubiegłym

W

ydatki na oświatę w budżecie powiatu legionowskiego opiewają
na kwotę 32,7 mln zł. W tej kategorii w budżecie zabezpieczono między
innymi środki w kwocie ćwierć miliona złotych na wykonanie dokumentacji
projektowej budynku dla Liceum Ogólnokształcącego w Stanisławowie Pierwszym.
Ważnym elementem powiatowego budżetu jest ochrona zdrowia. W tym roku
Powiat i wszystkie gminy nadal będą finansować działalność ambulatorium

chirurgiczno-urazowego w Legionowie. Roczny koszt utrzymania ambulatorium to 1,2 mln zł, z czego Powiat przekaże połowę tej kwoty. Kontynuowana
jest także modernizacja Zakładu Opieki Zdrowotnej „Legionowo”. Dotychczas
Powiat na remonty tej placówki przeznaczył ponad 5 mln. W tym roku ta kwota
wzrośnie o kolejne 3 mln zł. W budżecie
przewidziano także środki na funkcjonowanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, która przeniosła się do nowej siedziby przy ul. Jagiellońskiej 69

i poza dotychczasowymi zadaniami będzie realizować działania terapeutyczne
na rzecz wspomagania rozwoju dzieci.
Blisko 9 milionów złotych zarezerwowano na wykonanie inwestycji drogowych – zarówno kontynuację już realizowanych, jak i rozpoczęcie nowych.
Do nowych zadań należą przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej
nr 1818W ul. Kościelnej z ul. Polną i al.
Solidarności w Wieliszewie, projekt
i przebudowa zatok autobusowych w drogach powiatowych, projekt i budowa

Wybrani po raz trzeci

LAUREACI:

Znamy już laureatów trzeciej edycji konkursu „Odpowiedzialni
Społecznie 2019”, organizowanego przez Powiatowe Centrum
Integracji Społecznej. Laureatów nagrodzono podczas
grudniowej sesji Rady Powiatu.

Przedsiębiorca Odpowiedzialny
Społecznie: Andrzej Bochacz,
K2online
Wyróżnienie: Bońkowski
Consulting Krzysztof Bońkowski
Instytucja Odpowiedzialna
Społecznie: Fundacja
„Promień Słońca”
Wyróżnienie: Fundacja „Dzielna
Matka” Pomocy Rodzinom
Dzieci z Niepełnosprawnością
Sprzężoną
Pracownik Odpowiedzialny
Społecznie: Barbara Mierzejewska,
Żłobek Miejski „Motylkowy Świat”
w Legionowie
Wyróżnienie: Anna Czachorowska,
dyrektor Gminnej Biblioteki
Publicznej im. ks. Jana
Twardowskiego w Jabłonnie

K

onkurs to wspólna inicjatywa
Starosty Legionowskiego oraz
Powiatowego Centrum Integracji Społecznej w Legionowie. Jego
nadrzędne cele to popularyzacja odpowiedzialnego i solidarnego społecznie biznesu oraz uhonorowanie pracodawców, instytucji i pracowników
z terenu powiatu legionowskiego zaangażowanych w realizację projektów,
zachęcających do szukania partnerskich rozwiązań w obszarze pomocy społecznej. Laureatów wyłoniono
w trzech kategoriach – Przedsiębiorca Odpowiedzialny Społecznie, Instytucja Odpowiedzialna Społecznie, Pracownik Odpowiedzialny Społecznie.
W każdej z kategorii przyznano także wyróżnienia.
KB

Trzecia edycja konkursu „Odpowiedzialni
Społecznie” ponownie udowodniła, że
na terenie powiatu są firmy, instytucje
i pracownicy z powodzeniem łączący
biznes z ideą pomocy społecznej

Dorota Wróbel-Górecka
dyrektor Powiatowego Centrum
Integracji Społecznej w Legionowie

Grono Odpowiedzialnych Społecznie powiększyło się o kolejne firmy i instytucje, które angażują się w kreowanie pozytywnych zmian w społeczności lokalnej. Nagrodziliśmy tych, którzy poprzez dzielenie się wartościami kierującymi ich pracą i życiem pomnażają dobre zmiany w naszej małej
ojczyźnie. Nasz konkurs promuje społeczną odpowiedzialność w biznesie,
który inwestuje zarobione pieniądze w rozwój aktywów przedsiębiorstwa,
ale również w swoich pracowników, ochronę środowiska i relacje z osobami
z nim związanymi.

sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu
drogi powiatowej nr 1823W – ul. Suwalnej
z ul. Olszankową w Legionowie. Zaplanowano także budowę kolejnych aktywnych przejść dla pieszych.
Z inwestycji związanych z bezpieczeństwem warto wspomnieć o dotacji Powiatu w kwocie 188 tys. zł na dofinansowanie wykonania dokumentacji projektowej
związanej z przebudową wału przeciwpowodziowego na Wiśle na odcinku Jabłonna – Nowy Dwór Mazowiecki.
Aby usprawnić i poprawić komfort obsługi w legionowskim starostwie, zarezerwowano środki na rozbudowę wraz
z przebudową budynku B. Nowa przestrzeń zostanie przeznaczona na potrzeby obsługi mieszkańców w wydziale komunikacji. Swoje miejsce znajdzie tam
także Zespół ds. orzekania o niepełnosprawności.

Leszek Smuniewski
przewodniczący Rady Powiatu
w Legionowie

Podstawą do skonstruowania budżetu na ten rok były założenia obecnie
aktualizowanej Strategii Powiatu
Legionowskiego na lata 2016-2025.
W planie budżetowym uwzględniono zarówno najważniejsze potrzeby mieszkańców powiatu, jak również cele wynikające ze strategii
z myślą o długofalowym rozwoju
regionu. W pracach nad dokumentem swój udział mieli nie tylko radni, ale także organizacje pozarządowe oraz instytucje z naszego terenu,
aby uwzględnić wnioski i wyjść naprzeciw potrzebom wszystkich środowisk i grup społecznych.

KALINA BABECKA

Nowe linie w powiecie
Od stycznia na terenie powiatu działają dwie nowe linie komunikacji
autobusowej, które uzupełniły dotychczasową siatkę połączeń.
Oba połączenia są bezpłatne.

Na terenie powiatu uruchomiono dwa nowe, bezpłatne połączenia autobusowe,
które skomunikowały gminy Serock, Wieliszew i Nieporęt ze Starostwem
Powiatowym w Legionowie i centrum Legionowa

O

d dnia 2 stycznia 2020 roku, w ramach powiatowych przewozów
pasażerskich, funkcjonują dwie
linie komunikacyjne. Pierwsza z nich
o numerze 7 relacji Serock – Jadwisin
– Borowa Góra – Zegrze – Wieliszew –
Starostwo Powiatowe – Centrum Komunikacyjne od strony ul. Szwajcarskiej
kursuje trzynaście razy w dni robocze
i pięć razy w soboty. Druga linia o numerze 8 relacji Dębe - Jadwisin – Borowa
Góra – Zegrze – Wieliszew – Starostwo
Powiatowe – Centrum Komunikacyjne od strony ul. Szwajcarskiej kursuje sześć razy w dni robocze i dwa razy
w soboty. W stosunku do zeszłorocznej
organizacji dokonano nieznacznych
korekt zatrzymań na poszczególnych
przystankach (np. obecnie autobusy

zatrzymują się również przy Urzędzie
Gminy Wieliszew), a rozkład jazdy został dostosowany do potrzeb użytkowników obu tras.
Przejazdy na liniach nr 7 i nr 8 są
bezpłatne, a same linie finansowane są
w całości z budżetu Powiatu Legionowskiego. Rozkłady jazdy zamieszczone są na witrynie internetowej Powiatu
www.powiat-legionowski.pl w zakładce Dla mieszkańców oraz witrynie Miasta i Gminy Serock www.serock.pl w zakładce dotyczącej lokalnej komunikacji
autobusowej.
ZFZ/OPRAC. KB

Mariusz Śledziewski

radny Rady Powiatu w Legionowie
We wrześniu ubiegłego roku Powiat i gmina Serock uruchomiły pilotażową linię
autobusową, dowożącą mieszkańców gmin Serock, Nieporęt oraz Wieliszew do
siedziby Starostwa Powiatowego w Legionowie oraz legionowskiego Centrum
Komunikacyjnego. Linia znakomicie wpisała się w siatkę transportowych połączeń na terenie powiatu, dlatego, po wprowadzeniu niezbędnych modyfikacji,
kontynuujemy ten projekt.

inwestycje
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Przedszkole w gwiazdkowym prezencie
Przedszkole w Powiatowym Zespole Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie działa już w nowych
salach, które powstały w ramach drugiego etapu rozbudowy budynku szkoły.

Sylwester Sokolnicki

członek zarządu Powiatu w Legionowie
W grudniu ubiegłego roku zakończyliśmy dużą i ważną inwestycję. Powstał wysokospecjalistyczny ośrodek, w którym dzieci i młodzież z niepełnosprawnościami otrzymają właściwą diagnozę, nowoczesną i kompleksową terapię oraz
dostęp do wysokiej jakości edukacji. Na parter nowego budynku przeniesione
zostało przedszkole, które do tej pory zlokalizowane było w budynku szkoły. Pomieszczenia opuszczone przez przedszkolaki posłużą uczniom szkoły jako sale do ćwiczeń oraz pracy twórczej. Dzięki tym działaniom zarówno najmłodsze
dzieci, jak i ich starsi koledzy zyskali nową przestrzeń. Od końca grudnia w nowym obiekcie działa również Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, która
przeniesiona została ze starej siedziby przy ul. Jagiellońskiej 2.

Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali (od lewej): Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. mgr inż.
Mieczysław Klimczak, rodzic Kalina Zadrożna, wicedyrektor PZSiPS w Legionowie Ewa Górecka, wicedyrektor PZSiPS
w Legionowie Jacek Furtak, przedszkolak Dominik Dębski, dyrektor PZSiPS w Legionowie Marzenna Kmieciak, była dyrektor
PZSiPS w Legionowie Ewa Lewicka, wicestarosta legionowski Konrad Michalski, starosta legionowski Robert Wróbel

S

ymboliczne przecięcie wstęgi i oficjalne przekazanie nowo wybudowanych sal przedszkola nastąpiło 18 grudnia. W uroczystości udział
wzięli przedstawiciele władz samorządowych powiatu i miasta, zaproszeni
goście oraz oczywiście przedszkolaki
wraz z kadrą pedagogiczną, dla których

to wydarzenie było szczególnie ważne.
Uczestnicy uroczystości mogli podziwiać
występ „Ekstra siłacz” w wykonaniu małych artystów, którzy chcieli w ten sposób podziękować wszystkim zaangażowanym w powstanie tego miejsca.
W grudniu 2019 roku Powiat Legionowski zakończył, wartą 6 mln złotych,

Szpital zgodnie z planem
Wykonawca robót, związanych z budową szpitala w Legionowie,
nie zwalnia tempa. Prace przebiegają zgodnie z harmonogramem.

Z

przedszkole posiada mobilną tablicę interaktywną, która może być używana
w każdej sali, a terapeuci w oparciu o tę
pomoc dydaktyczną mogą wdrażać różne techniki, takie jak videomodelowanie,
wykorzystywane w metodzie behawioralnej. Możliwość korzystania z nowoczesnych rozwiązań i technologii pozwala terapeutom bardziej precyzyjnie
oddziaływać na potrzeby podopiecznych.
Na pozostałych piętrach obiektu zlokalizowane zostały Ośrodek Wczesnego Wspomagania Rozwoju oraz Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, które
wraz z przedszkolem tworzą Centrum
Poradnictwa i Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka.

Zwolnij – dziękuję
Od połowy grudnia działają aktywne znaki mierzące prędkość nadjeżdżających pojazdów przy
przejściu dla pieszych na ul. Piusa XI w Chotomowie, tuż obok przedszkola. To kolejna przeprawa
zlokalizowana przy placówce oświatowej, którą w ciągu ostatnich miesięcy Powiat wyposażył
w urządzenia bezpieczeństwa.

N

90 pacjentów. W strukturze szpitala
zaplanowano doskonale wyposażoną
izbę przyjęć, której personel przez całą dobę będzie przyjmował pacjentów
w stanie zagrożenia zdrowia lub życia.
Zgodnie z zapewnieniami inwestora
– Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie, szpital znajdzie się
w systemie Państwowego Ratownictwa Medycznego dla województwa
mazowieckiego i pacjenci będą do niego przywożeni także karetkami.

a miejscu ustawiono dwa znaki
aktywnie zasilane energią słoneczną. Zasada działania urządzeń jest prosta - gdy prędkość pojazdu poruszającego się po drodze jest
większa niż 40 km/godz. – pokazywana jest rzeczywista prędkość przejeżdżającego auta i czerwony napis –
„zwolnij”. Natomiast kierowcy jadący
poniżej 40 km/godz. zobaczą na wyświetlaczu prędkość swojego samochodu oraz zielony napis – „dziękuję”. Tego typu rozwiązania mają za zadanie
dyscyplinowanie kierowców, którzy
w obszarach zabudowanych przekraczają dozwoloną prędkość.
Wartość tej inwestycji to ponad
35 tys. zł.

AMZ

AMZ

Budowa szpitala w Legionowie przebiega bez zakłóceń. Gotowy budynek
będzie miał pięć kondygnacji naziemnych i jedną podziemną

akończono już prace na poziomie
minus 1. Obecnie trwają roboty
związane z budową ścian i zalewaniem stropów na parterze. W najbliższym czasie prowadzone będą dalsze prace przy budowie poziomu zero,
aby można było przejść wyżej, na poziom plus 1.
Budynek szpitala dosłownie rośnie w oczach, placówka ma przyjąć
pierwszych pacjentów już za dwa lata,
w drugim kwartale 2022 roku. Obiekt
będzie przygotowany do hospitalizacji

budowę kolejnego skrzydła Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie. Nowy budynek ma
trzy kondygnacje skomunikowane windą i łączną powierzchnię 1140 m². Przedszkole zlokalizowane zostało na parterze zyskując powierzchnię 372,9 m²,
na której znajdują się sale przedszkolne

z bezpośrednim dostępem do toalet, pomieszczenia gospodarczo-socjalne oraz
łazienki, szatnie i wózkownia. Nowo wybudowa część placówki została zaprojektowana tak, aby odpowiadała potrzebom
i możliwościom przedszkolaków ze specjalnymi potrzebami. W nowoczesnych
warunkach profesjonalna kadra pedagogów będzie wspierać rozwój i edukację dzieci. Obecnie w przedszkolu istnieją cztery grupy przedszkolne, trzy
dla dzieci z autyzmem i jedna dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną oraz ze sprzężeniami. Wyposażenie
sal zostało dostosowane do potrzeb dzieci i prowadzonych terapii. Dzięki systemowi haków w każdej sali, nauczyciele-terapeuci mogą działać wykorzystując
aktywności sensomotoryczne. Nowe

Znaki informujące kierowców o aktualnej prędkości
ich pojazdów mają przypominać o ograniczeniach
obowiązujących w terenie zabudowanym

Artur Stankiewicz

członek zarządu Powiatu w Legionowie
Od 2014 roku Powiat Legionowski realizuje inwestycje w ramach programu
„Bezpieczna droga do szkoły”. W sąsiedztwie placówek oświatowych oraz na
trasach szczególnie uczęszczanych przez dzieci i młodzież pojawiają się aktywne przejścia dla pieszych, gdzie zastosowano rozwiązania poprawiające
widoczność przechodniów. W miejscach, gdzie kierowcy często przekraczają
dozwoloną prędkość, montowane są urządzenia mierzące szybkość pojazdów
zbliżających się do rejonu przejścia, a aktywne znaki wyświetlają odpowiednie komunikaty. Również w tym roku, w wybranych miejscach na terenie powiatu, przeprawy dla pieszych zostaną doposażone w urządzenia poprawiające bezpieczeństwo.

AMZ

Kurier
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Prawo poznali w praktyce
Uczniowie Powiatowego Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Serocku oraz Liceum
Ogólnokształcącego w Stanisławowie Pierwszym wzięli udział w symulacji rozprawy sądowej,
którą zorganizowano w warszawskiej Akademii Leona Koźmińskiego. Realizację wydarzenia
wsparł Powiat Legionowski.

dr Mateusz Woiński

opiekun Studenckiej Poradni Prawnej ALK
Spotkanie zrealizowało dwa bardzo istotne cele. Po pierwsze, umożliwiło
uczniom aktywny udział w realizacji wymiaru sprawiedliwości - oczywiście
w warunkach symulacyjnych - co pomaga zrozumieć rolę sądów i uczestników
procesu nie na podstawie często bardzo wypaczonego obrazu, niestety popularnego w mediach, ale własnego doświadczenia. Po drugie, dało studentom
Akademii możliwość podzielenia się swoją wiedzą z młodszymi koleżankami
i kolegami, a to rozwija wrażliwość i poczucie odpowiedzialności przyszłych
sędziów, prokuratorów, radców prawnych i adwokatów za współobywateli. Pomysłodawcami symulacji są zresztą sami studenci, uczestnicy projektu Street
Law, którzy znakomicie rozumieją, jak ważne jest społeczne zaangażowanie
prawników dla dobra wspólnego.
Jesteśmy bardzo zadowoleni z przebiegu wydarzenia, a przede wszystkim
dumni z młodszych kolegów i koleżanek, którzy wykazali się dużymi umiejętnościami i zainteresowaniem. Chcemy w kreatywny sposób szerzyć wiedzę
prawniczą między uczniami szkół. Planujemy kolejne projekty, warsztaty

Udział w symulacji rozprawy sądowej to dla uczniów powiatowych szkół szansa na zdobycie nowej wiedzy. To także świetny
przykład nowoczesnego podejścia do kształcenia i współpracy pomiędzy placówkami edukacyjnym różnych szczebli

U

czniowie mogli wejść w role oskarżonego, obrońcy, prokuratora,
oskarżyciela posiłkowego, pełnomocnika oraz członków składu orzekającego, świadków lub biegłych sądowych. Przedmiotem przeprowadzonej
rozprawy były przestępstwo zabójstwa,

nielegalnego posiadania broni, handel
narkotykami oraz posiadanie środków
odurzających. Uczniowie doskonale poradzili sobie z powierzonymi im rolami,
aktywnie uczestnicząc w przebiegu symulacji. Wydarzenie, zorganizowane
przez Studencką Poradnię Prawną, miało

na celu przybliżenie prawa karnego materialnego i procesowego, a także zaprezentowanie konsekwencji wynikających
z popełnienia przestępstwa. - Stworzyliśmy scenariusz zawierający role, w które wcielili się licealiści. Każdy z nas ciężko pracował, aby wszystko się udało.

i spotkania – mówi Natalia Skórkowska, Prezes Zarządu Studenckiej Poradni Prawnej.
Nowo zdobytą wiedzę uczniowie
sprawdzili biorąc udział w konkursie.
OPRAC. KB

Maria Beata Leszczyńska
dyrektor PZSP w Serocku

Akademia Leona Koźmińskiego jest kolejną uczelnią, z którą nawiązaliśmy współpracę. Symulacja rozprawy sądowej to żywa lekcja edukacji prawnej. W efekcie
uczniowie są nie tylko bardziej świadomi odpowiedzialności prawnej, ale może
też zrewidują planowaną ścieżkę zawodową i pomyślą o karierze prawniczej.

Dzieje się w liceum w Stanisławowie
Liceum Ogólnokształcące w Stanisławowie Pierwszym działa od września ubiegłego roku, a jego młoda społeczność nie może narzekać
na nudę. Oprócz wysokiego poziomu kształcenia szkoła oferuje swoim uczniom ciekawe projekty dodatkowe.

Konrad Michalski
wicestarosta legionowski

Szkoły prowadzone przez Powiat
Legionowski zapewniają nie tylko wysoki poziom kształcenia, ale
także udział w ciekawych przedsięwzięciach i dodatkowych projektach, dzięki którym edukacja
ma kompleksowy charakter oraz
uwzględnia rozwój indywidualnych talentów i zainteresowań
uczniów.

Program spotkań językowych zasilany jest
funduszami unijnymi, a kursy prowadzą
wolontariusze z różnych krajów świata

Magdalena Grodzka-Bulge
dyrektor Liceum Ogólnokształcącego
w Stanisławowie Pierwszym

Uczestnictwo w programie EuroWeek i spotkania z wolontariuszami to nie
tylko rozmowa z ciekawymi, zdolnymi ludźmi z różnych zakątków świata,
ale i profesjonalnie poprowadzone zajęcia, doskonalące umiejętności w zakresie języka angielskiego, rozwijające inteligencję, komunikację społeczną, kreatywność, otwartość, empatię, współpracę i zdolności przywódcze.
Uczniowie naszego LO mają nadzieję, że w przyszłym roku spotkają się z wolontariuszami EuroWeek na dłużej – podczas kilkudniowych, intensywnych
zajęć prowadzonych przez nich na Ziemi Kłodzkiej. Mam ogromną nadzieję,
że uda nam się te marzenia zrealizować.

N

a zaproszenie liceum oraz Szkoły
Podstawowej w Nieporęcie przyjechali Nordianto Hartoyo Sanan
z Indonezji i Poul Deyvis z Peru – wolontariusze EuroWeek. Edukatorzy poprowadzili czterogodzinny trening językowy po angielsku wraz wykładami
opisującymi kulturę, obyczaje, religię
oraz przyrodę ich krajów. Podczas spotkania licealiści pracowali w grupach,
przygotowując wypowiedzi dotyczące realizacji własnych marzeń, a także
działań, jakie mogliby podjąć na rzecz
potrzebujących. Ćwiczyli umiejętności
wystąpień publicznych oraz integrowali
się przy wspólnych zabawach.
Koniec roku był emocjonujący także
dla trójki licealistów z klasy Ia. Przemysław Wójcik, Filip Surdyk i Jan Homoncik

wzięli udział w eliminacjach do międzynarodowego konkursu programistycznego
dla dzieci i młodzieży Pix Programming
Challenge. Konkurs odbywa się w pięciu
krajach Europy, Indiach oraz w Nigerii. Jego uczestnicy rozwiązują zadania z zakresu programowania, które dostosowane są
do różnych grup wiekowych. Rywalizacja
przebiega w trzech etapach: eliminacje,
półfinał oraz finał. Celem konkursu jest
zachęcenie uczniów do nauki programowania oraz popularyzacja jej w szkołach.
Przemysław Wójcik uzyskał w eliminacjach wynik 100% poprawnych odpowiedzi i tym samym zakwalifikował się do
półfinałów, które odbyły się 5 grudnia. Finał okazał się poza zasięgiem Przemysława, ale i tak można mówić o wielkim sukcesie.
OPRAC. AMZ

Przemysław Wójcik – półfinalista Pix
Programming Challenge uczęszcza
na zajęcia programowania w ramach
grantu Centrum Mistrzostwa
Informatycznego. Projekt,
prowadzony przez nauczyciela
informatyki, realizowany jest
w liceum od września
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Znowu zagrali na rekord

Jak co roku największy sztab w powiecie zlokalizowany był w LO im. Marii Konopnickiej w Legionowie.
Dla odwiedzających przygotowano wiele atrakcji. Tutejsi wolontariusze zebrali w sumie 179 tys. zł

Tegoroczna Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
w powiecie legionowskim przyniosła fantastyczny
efekt. W dziewięciu sztabach zebrano ponad
740.319 tys. zł, czyli o ponad 152 tys. zł więcej
niż podczas zeszłorocznego finału.
To najlepszy dotychczasowy wynik.
Powiat Legionowski, jak co roku, wsparł
inicjatywę Jurka Owsiaka, przekazując
na licytacje atrakcyjne gadżety promocyjne.
Mieszkańcy o WOŚP:
Patrycja Kakowska

Po raz czwarty jestem wolontariuszem WOŚP. Zawsze spotykam się z miłym odzewem, ludzie chętnie pomagają. Orkiestra to nie tylko zbiórka na rzecz chorych dzieci, ale także piękna akcja społeczna zrzeszająca Polaków.

Adam Skop

Co roku wspieram Orkiestrę. Cel jest szczytny, bo chodzi
o ratowanie zdrowia i życia dzieciaków. One są bezbronne
i potrzebują naszego wsparcia. Całym sercem jestem z tą
inicjatywą i wszystkich do tego zachęcam.

Arleta Paprocka-Kowalczyk

Całą rodziną od pięciu lat gramy razem z WOŚP. W tym roku dyżurowałam w stoisku z grami i książkami. Cieszę się,
że mieszkańcy tak chętnie i tak licznie biorą udział w tej
inicjatywie. Mam nadzieję, że sprzęt medyczny zakupiony przez WOŚP pomoże wielu dzieciom.

Sztab w Szkole Podstawowej w Józefowie zebrał 146.784 tys. zł. Orkiestrowym okrętem dowodziła tam dyrektor szkoły
i zarazem radna Rady Powiatu w Legionowie Agnieszka Powała

Przemysław Cichocki

wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Legionowie
Co roku coraz więcej osób angażuje się w zbiórkę na rzecz Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy. Ogromne podziękowania dla szkół, harcerzy, przedsiębiorców, wolontariuszy NGOs za organizację sztabów WOŚP. Dzięki ich działaniom
oraz wsparciu mieszkańców WOŚP zakupi najnowocześniejsze urządzenia
dla ratowania życia i zdrowia dzieci potrzebujących różnego rodzaju operacji. Wielkie serca mieszkańców przyczyniły się do kolejnego rekordu WOŚP
w powiecie legionowskim.

Izabela Kownacka

szefowa sztabu WOŚP w Wieliszewie,
radna Rady Powiatu w Legionowie
Kolejny rok mieszkańcy Gminy Wieliszew udowodnili, że wspólną pracą,
wrażliwością można dokonać cudów. Podczas licytacji największym zainteresowaniem cieszyły się koszulka piłkarska Kamila Piątka z autografem (1150 zł),
voucher na wydarzenia kulturalne organizowane przez Ośrodek Kultury
w Wieliszewie (1100 zł) oraz skok spadochronowy w tandemie z rekordzistą
wpisanym do Księgi Rekordów Guinnessa w 2019 r. (800 zł).
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W świątecznym klimacie
Doroczny Świąteczny Kiermasz i Koncert Kolęd Fundacji „Promień Słońca” odbył się
19 grudnia w legionowskim ratuszu.

K

oncert kolęd oraz kiermasz rękodzieła na stałe wpisały się w kalendarz przedświątecznych wydarzeń. Dochód ze sprzedaży ozdób
zostanie przeznaczony na zakup narzędzi i materiałów do zajęć arteterapii,

które usprawnią funkcje percepcyjne
AMZ
podopiecznych fundacji.

Anna Gajewska

radna Rady Powiatu w Legionowie
Po raz kolejny mieliśmy okazję przekonać się, że osoby z niepełnosprawnościami posiadają wiele talentów. Wydarzenie, jak co roku, było okazją do ich zaprezentowania, a także integracji i wspólnej zabawy. Opiekunom zaś dało możliwość wymiany doświadczeń.

Edukacja regionalna z PIK-iem

P
Odwiedzający kiermasz chętnie kupowali unikatowe rękodzieło, wspierając tym samym osoby z niepełnosprawnościami

owiatowa Instytucja Kultury
w Legionowie zachęca uczniów
i nauczycieli do uczestnictwa
w bezpłatnych spacerach tematycznych w ramach Programu Edukacji
Regionalnej. Wycieczki będą realizowane na terenie Legionowa zarówno w tygodniu, w czasie godzin
lekcyjnych, jak i popołudniami oraz
w weekendy. Podczas spacerów,
prowadzonych przez regionalistów,

poruszane będą zagadnienia z zakresu historii, geografii, języka polskiego i wiedzy o kulturze. Formułę
spotkań można modyfikować i dostosować do realizowanego w danej
szkole programu.
Więcej informacji:
biuro@pik.legionowski.pl,
tel. 517-070-699.
OPRAC. AMZ

Fot. Powiatowa Instytucja Kultury w Legionowie

Kolędowanie dla Madzi
Społeczność Szkoły Podstawowej w Łajskach zorganizowała akcję
charytatywną „Kolędowanie dla Madzi”. Wydarzenie, które odbyło się
10 stycznia, objęte zostało patronatem starosty legionowskiego.

W

piątkowy wieczór Szkoła Podstawowa w Łajskach zgromadziła kilkaset osób o wielkich
sercach. Przez cały dzień na terenie
szkoły trwały kiermasze różności, aukcje, działała kawiarenka. Zarówno
starsi, jak i młodsi mogli wziąć udział
w warsztatach artystycznych, rywalizować na torze przeszkód lub zrobić oryginalne zdjęcie w fotobudce.
Wieczorem w sali gimnastycznej rozbrzmiały kolędy w wykonaniu przedszkolaków z Przedszkola Samorządowego w Łajskach, dzieci z klas 0-3
i nauczycieli nauczania początkowego,

Chóru Belcanto oraz Klubu Seniora
z Łajsk. Do wspólnego śpiewania przyłączyli się również wszyscy chętni odwiedzający tego dnia placówkę. Dzięki
szczodrości ludzi dobrej woli udało się
zebrać ponad 32 tys. zł. Dochód w całości przeznaczony zostanie dla 11-letniej
Madzi Krzyżek, która po ciężkiej operacji nowotworu mózgu potrzebuje intensywnej, wielospecjalistycznej, długiej
rehabilitacji neurologicznej.
Zebrane środki pozwolą sfinansować cztery pełne turnusy rehabilitacyjne dla dziewczynki.
AMZ

Robert Krzyżek
tata Madzi

Jesteśmy bardzo wdzięczni całemu
środowisku skupionemu wokół tej
wyjątkowej szkoły, wszystkim ludziom zaangażowanym w tę akcję – rodzicom, uczniom oraz gronu pedagogicznemu. Dziękujemy
za okazane serce i zbiórkę funduszy na ratowanie zdrowia naszej
córki. Odzew społeczny i rozmiar
akcji przeszedł nasze oczekiwania. Był to jeden z najpiękniejszych
dni w naszym życiu. Dzień wyjątkowych ludzi na rzecz wyjątkowego dla nas celu. Dziękujemy.

Pierwszy spacer tematyczny odbył się 10 stycznia. Robert Nowiński – członek
Towarzystwa Przyjaciół Legionowa – opowiedział uczniom ósmej klasy Szkoły
Podstawowej nr 1 w Legionowie, gdzie na terenie ich miasta miały miejsce
wydarzenia związane z Powstaniem Warszawskim

Zachowaj historię rodzinnych stron
Lokalna Grupa Działania „Zalew Zegrzyński” zaprasza mieszkańców gmin
Jabłonna, Wieliszew, Serock, Nieporęt, Radzymin, Dąbrówka i Somianka
do udziału projekcie dotyczącym archiwizacji społecznej.

Inicjatorami akcji charytatywnej byli rodzice uczniów klas IIc i VIb ze szkoły w Łajskach. Szczytny cel połączył lokalną
społeczność, w pomaganie włączyli się wszyscy bez względu na wiek

Fot. Freepik.com

P

rojekt „Dziedzictwo dla przyszłości – ANCHOR” LGDZZ realizuje w partnerstwie z Lokalnymi
Grupami Działania Aktywni Razem
i Wspólny Trakt (Polska) oraz Alto Casertano (Włochy). W jego ramach młodzi mieszkańcy z naszego terenu będą
gromadzili i zachowywali dla potomnych, wiedzę, dokumenty oraz zdjęcia dotyczące historii swoich rodzinnych stron. Źródłem tej wiedzy będą
mieszkańcy pamiętający dawne czasy, wydarzenia oraz warunki, w jakich żyli w przeszłości – członkowie
rodzin, sąsiedzi, znajomi. To z nimi
młodzi ludzie przeprowadzą i zarejestrują wywiady dotyczące przeszłości.
Zapraszamy do udziału w projekcie osoby w wieku 18-35 lat (do prowadzenia wywiadów) oraz osoby powyżej
60. roku życia (jako źródła wiedzy o przeszłości). Prosimy o przesyłanie zgłoszeń

Projekt „Dziedzictwo dla przyszłości
– ANCHOR” ma na celu poznanie,
upowszechnienie i ochronę lokalnego
dziedzictwa historycznego

w terminie do 28 stycznia 2020 r. i kontakt z LGDZZ, ul. gen. W. Sikorskiego 11
lok. 413, 05-119 Legionowo,
tel.: 22 76 40 413,
e-mail: biuro@lgdzz.pl,
www.lgdzz.pl.
Projekt jest realizowany w ramach
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
OPRAC. KB
2014-2020.

kultura

Informator Powiatu Legionowskiego

Potencjał bez barier
Tegoroczne obchody IX Dni Osób Niepełnosprawnych Miasta Legionowo
i Powiatu Legionowskiego zainaugurowano spotkaniem z Angelo Pentarisem.
Gość opowiedział o swojej walce z chorobą i muzycznej pasji.

Gorące rytmy na zimowe popołudnie
Do słonecznej Andaluzji zabrali publiczność artyści występujący podczas styczniowego
koncertu w ramach „Pałacowych spotkań z muzyką”, który tradycyjnie odbył się w sali balowej
pałacu w Jabłonnie. Także w tym roku Powiat Legionowski jest współorganizatorem cyklu.

Grzegorz
Kubalski

członek zarządu Powiatu
w Legionowie

Podczas ostatniego koncertu z cyklu „Pałacowe spotkania z muzyką”
zaprezentowano to, co w andaluzyjskim folklorze najlepsze. Na zdjęciu (od
lewej): Filip Swinarski, Mateo Gallito, Karolina Łucznik i Jarosław Czajczyński

W

nowy rok organizatorzy „Pałacowych spotkań z muzyką”
weszli z przytupem. I to dosłownie. Tancerze Karolina Łucznik
i Mateo Gallito oraz muzycy Jarosław
Czajczyński (gitara, śpiew) i Filip Swinarski (gitara, śpiew, cajon) przenieśli widzów w świat gorących rytmów
flamenco, gwałtownych namiętności
i gorącego temperamentu. Propozycja idealnie skrojona na szare, zimowe popołudnie. Widowisko okazało się
wspaniałą ucztą dla zmysłów, gdyż talent i zaangażowanie artystów były na
najwyższym poziomie. Tak udana inauguracja roku zdecydowanie rozbudziła
apetyt na więcej. Już dziś zapraszamy
na kolejne koncerty, najbliższy odbędzie się 23 lutego.

Flamenco wywodzi się z dawnych
religijnych tańców orientalnych. Ruchy
ciała i gesty wyrażają stany emocjonalne tancerza, najczęściej radość i smutek, lub podkreślają znaczenie słów
i charakteru melodii, która im towarzyszy. Kolebką flamenco jest Andaluzja,
a jego twórcami tamtejsi Cyganie, zwani Gitanos. W 2010 roku flamenco zostało wpisane na listę niematerialnego
dziedzictwa UNESCO.
Po koncercie otwarto pierwszą w tym
roku wystawę w przypałacowej galerii
„Oranżeria”. Na ekspozycji zaprezentowano prace autorstwa malarki Anety Jaźwińskiej.
„Pałacowe spotkania z muzyką” to
cykl, który zainaugurowano w 2002 roku. Organizowane w jego ramach, raz

Potrzeby wspólnoty samorządowej dotyczą nie tylko infrastruktury i podstawowych usług społecznych. Z tego względu przed
kilkunastu laty zainicjowałem
współfinansowanie - ówcześnie
przez gminę Jabłonna - wydarzeń kulturalnych odbywających
się w zespole pałacowo-parkowym w Jabłonnie. Cieszę się, że
inicjatywa ta przetrwała, a liczona w setkach widzów frekwencja na niedzielnym koncercie
jest najlepszym dowodem na potrzebę dalszego rozwoju mecenatu samorządu powiatu legionowskiego nad kulturą.
w miesiącu, występy instrumentalne i wokalne dają miłośnikom muzyki
niepowtarzalną szansę uczestniczenia
w wyjątkowych koncertach, poszerzania horyzontów muzycznych oraz integrują lokalną społeczność i budują pozytywny wizerunek nie tylko gminy
Jabłonna, ale i całego powiatu legionowskiego. Ponadto co dwa miesiące w Galerii Sztuki Współczesnej „Oranżeria”
ma miejsce wernisaż wystawy prac artystycznych.
KB
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Angelo Pentaris

mówca motywacyjny, perkusista
Myślę, że najważniejsza wiadomość, jaką chcę przekazać moim słuchaczom,
to aby podążali za swoimi marzeniami, bez względu na to, z jakimi trudnościami przyjdzie im się mierzyć. Czy są niepełnosprawni, czy nie – wszyscy zasługują na szczęście i realizowanie swoich marzeń. Moim największym celem jest robienie tego, co właśnie robię. Chcę jeździć po świecie jednocześnie
jako mówca i perkusista. Marzę także, aby napisać książkę. Nie tylko po to,
aby podzielić się moją historią, ale także opowiedzieć, czego się nauczyłem
oraz dać czytelnikom siłę.

H

Na zaproszenie organizatorów IX Dni Osób Niepełnosprawnych Miasta Legionowo i Powiatu Legionowskiego Angelo
Pentaris podzielił się historią swojego życia, opowiedział o walce z niepełnosprawnością i drodze do samodzielności
oraz zaprezentował się jako perkusista

Kurier

istoria Angelo Pentarisa to opowieść
o człowieku, któremu już na starcie życie podcięło skrzydła. Jednak
dzięki determinacji oraz pomocy najbliższych osiągnął więcej niż niejedna zdrowa
i w pełni sprawna osoba. Teraz jeździ po
świecie i daje świadectwo, że nie ma rzeczy niemożliwych i nie ma nieosiągalnych
celów. Wykład motywacyjny „Jak uwolnić
swój całkowity potencjał”, z którym przyjechał do Legionowa, jest zapisem jego
zmagań z niepełnosprawnością oraz drogi do w pełni satysfakcjonującego życia. –
Angelo urodził się przedwcześnie z porażeniem mózgowym oraz tetraplegią, czyli
porażaniem czterokończynowym. Lekarze powiedzieli jego rodzicom, że nigdy
nie będzie chodził i nigdy nie będzie samodzielny. Intensywne leczenie i rehabilitacja przyniosły wspaniałe efekty, dlatego Angelo zasługuje, żeby go pokazać, bo
jest człowiekiem sukcesu i wzorem dla innych osób niepełnosprawnych. Podczas
swoich wystąpień mówi, że nie wolno poddawać się, że trzeba mieć cel i próbować
osiągać go małymi krokami oraz spełniać

swoje marzenia. Jego celem była samodzielność, a marzeniem zostanie profesjonalnym perkusistą. Wszystko to osiągnął
– mówi Jerzy Jastrzębski, prezes Fundacji „Promień Słońca”, która współorganizowała spotkanie z Angelo Pentarisem.
Po wystąpieniu Angelo z mówcy przeistoczył się w perkusistę i wraz z duetem
Shandy&Eva zagrał koncert wokalno-instrumentalny.
Organizowane corocznie Dni Osób
Niepełnosprawnych Miasta Legionowo i Powiatu Legionowskiego obfitują
w wiele wydarzeń będących okazją do
twórczych spotkań, wymiany doświadczeń i opinii dotyczących różnych sposobów włączania osób niepełnosprawnych
w główny nurt życia społecznego. Już teraz trwają zgłoszenia do konkursów: literackiego, plastycznych i form scenicznych oraz nabór kandydatów do orderu
„Przyjaciel Niepełnosprawnych”. Szczegóły i dodatkowe informacje znajdują się
na www.powiat-legionowski.pl.
KALINA BABECKA

P O W I AT L E G I O N O W S K I
– KULTURALNIE I NA SPORTOWO

19.01-8.03 – wystawa Anety Jaźwińskiej
(malarstwo), Galeria „Oranżeria”, Pałac
PAN w Jabłonnie
21.01 – Bajkowy Dzień Babci i Dziadka
w PIK, Legionowo, ul. Sowińskiego 15,
godz. 17.00
24.01 – Galeria Dziesiątka – „Wieczór
gruziński w Skierdach”, GCKiS,
ul. Nadwiślańska 1, godz. 18.00
25.01 – Parkrun, park PAN w Jabłonnie,
godz. 9.00
25.01 – Koduj z Gigantami – bezpłatne
warsztaty programowania dla dzieci
i młodzieży, Legionowo, ul. Strużańska 2B,
godz. 10.00-18.00
26.01 – Zawody kolarskie NORTHTEC
MTB ZIMĄ, start Szkoła Podstawowa nr 1
w Chotomowie, godz. 9.00-15.00
26.01 – Rodzinne granie w Poczytalni,
godz. 10.00-18.00
26.01 – Rodzinne warsztaty genealogiczne,
Muzeum Hist. w Legionowie, godz. 11.00
26.01 – Niedzielne Spotkania z Bajką,
Legenda o Smoku Wawelskim, sala
w ratuszu, Legionowo, godz. 15.00
27.01 – Spotkanie Klubu Podróżnika
„W 80 dni dookoła...”, Muzeum
Historyczne w Legionowie, godz. 18.30
31.01 – Koncert – Bosy Barbarzyńca,
Poczytalnia Legionowo, godz. 20.00
01.02 – Parkrun, park PAN w Jabłonnie,
godz. 9.00
01.02 – „Bal Zimowy” GOK Nieporęt, Filia
Zegrze Południowe, Osiedle Wojskowe 13,
godz. 16.00
1-2.02 – Warsztaty Gospel Rain
i Warsztaty Gospel Kids, GOK Nieporęt
02.02 – Wieliszewski Crossing Zima,
start: Komornica, ul. Nasielska 7,
godz. 8.00-15.00

02.02 – V Memoriał Małgorzaty Kowalskiej
w tenisie stołowym, hala sportowa
w Jabłonnie, godz. 9.00-16.00
2.02 – Koncert Finałowy Gospel, kościół
w Stanisławowie Pierwszym, godz.19.00
05.02 – Bal karnawałowy dla dzieci,
GOK Nieporęt, Filia Wólka Radzymińska,
godz. 18.00
06.02 – Wernisaż wystawy czasowej
„Zamek Orawski, Orawska Kolejka Leśna
– Skarby Słowacji”, Muzeum Historyczne
w Legionowie, godz. 18.00
08.02 – Parkrun, park PAN w Jabłonnie,
godz. 9.00
08.02 – Spektakl dla dzieci „Złota rybka”,
GOK Nieporęt, godz. 12.30
09.02 – prelekcja dr Magdy Woińskiej
pt. „Zatopione w bagnach. Ludzie,
broń i wraki...”, Muzeum Historyczne
w Legionowie, godz. 15.00
10-14.02 – „Ferie w Muzeum”
– „Odkrywamy dawne Legionowo”,
Muzeum Historyczne w Legionowie,
w godz. 10.00-13.00
15.02 – Parkrun, park PAN w Jabłonnie,
godz. 9.00
16.02 – Spotkanie grupy rekonstrukcji
historycznej prowadzone przez dr. Adama
Kaczyńskiego, filia „Piaski”,
Al. Sybiraków 23, godz. 12.00-13.30
16.02 – prelekcja dr. Adama
Kaczyńskiego pt. „Flotylla Dnieprzańska
w walkach na Bugu i Narwi w 1944 r.”,
filia „Piaski”, godz. 15.00
16.02 – Koncert i Pałacowy Salon Naukowy,
Pałac PAN w Jabłonnie, w godz. 13.00-15.30
17-21.02 – „Ferie w Muzeum” –
„Niesamowite historie legionowskich
domów”, filia „Piaski”, Al. Sybiraków 23,
w godz. 10.00-13.00
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Czas na Taniec
Powiat Legionowski ponownie wsparł organizację międzynarodowego turnieju tanecznego
Time for Dance, który odbył się 10-11 stycznia, w legionowskiej Arenie. Starosta Robert Wróbel
objął imprezę patronatem, a starostwo ufundowało nagrody.

Mariusz Mikołajek

organizator Turnieju Time for Dance,
właściciel Studia Born2Dance
Bez przyjaźnie nastawionych osób i instytucji nie moglibyśmy zorganizować tej
imprezy. Powiat Legionowski od lat wspomaga tancerzy. W tym roku ufundował nagrody dla 60 zawodników. Cieszę się, że samorządy dały nam szansę na
zaprezentowanie w Legionowie najlepszych tancerzy. Zaczynaliśmy z 800 zawodnikami w 1. edycji, teraz przyjeżdża ich 2 razy więcej.
W piątek wystąpili tancerze soliści
oraz formacje – podzieleni na kategorie
wiekowe – prezentujący formy hip-hopowe. Sobota należała do fanów disco dance i klimatu Performing Art Improvisation. Rywalizację oceniało profesjonalne
jury złożone z zawodowych sędziów Polskiej Federacji Tańca, Polskiego Związku
Tańca Freestyle oraz specjalistów amatorskiego ruchu tanecznego w Polsce.

Tę największą w powiecie legionowskim imprezę związaną z tańcem nowoczesnym patronatem objął starosta
Robert Wróbel. Starostwo ufundowało
nagrody w postaci kuponów, które zwycięzcy mogą zrealizować w jednym ze
sklepów sportowych.
MK

Aleksandra Rembelska
Zorganizowanie turnieju tańca, w którym udział – łącznie z publicznością – bierze kilka tysięcy osób, wymaga 3 miesięcy
ciężkiej pracy podczas przygotowań, ale efektem są widowiskowe pokazy i satysfakcja zawodników prezentujących swój
całoroczny sportowy dorobek

P

onad 1600 tancerzy z kilkudziesięciu klubów wzięło udział w organizowanym po raz siódmy, jednym
z największych w Polsce turniejów tańca
nowoczesnego Time for Dance. Impreza

odbyła się 10-11 stycznia br., w legionowskiej hali DPD Arena.
Po raz kolejny do Legionowa zawitali tancerze reprezentujący różne poziomy z mistrzowskim włącznie. Wśród

najlepszych znaleźli się triumfatorzy najważniejszych imprez w Polsce, Europie
i na całym świecie. Licznie zgromadzona
widownia mogła podziwiać również reprezentantów Legionowa.

Miłość od pierwszego wejrzenia
Srebrny medal Mistrzostw Mazowsza w szermierce wywalczyła reprezentantka Powiatu
Legionowskiego i Uczniowskiego Klubu Sportowego Feniks Zosia Jakubiak. W wydarzeniu udział
wzięło ponad 100 zawodników. W drodze po medal Zosia pokonała osiem konkurentek.
Kurier: Co porabiasz na co dzień?
Zosia Jakubiak: Uczę się w I klasie
V liceum w Warszawie. Mieszkam
w Dąbrowie Chotomowskiej.
Jak trafiłaś na treningi do UKS
Feniks?
Trochę przypadkowo. Mój tata poznał trenera i zapytał, czy w wieku 13 lat
jeszcze można zacząć treningi. Szczerze
mówiąc brakowało mi ruchu, jakiegoś
zajęcia innego niż chodzenie do szkoły. Poszłam na trening i od razu mi się
spodobało. Dostaliśmy z kilkoma dziewczynami plastikowe zabawowe floreciki
i zaczęłyśmy się tłuc. Od razu chciałam
iść na następny.
Ale dlaczego akurat ta niezbyt
w Polsce popularna dyscyplina?
Floret okazał się dla mnie miłością od
pierwszego wejrzenia. Polubiłam ćwiczenia – te z bronią, ale również trening
ogólnorozwojowy. Zaraziłam się. Szermierka jest trudnym sportem. Było ciężko, ale gdy już zaczęłam, nie mogłam
przestać… Wiadomo, ambicja, te sprawy.

1. miejsce w kategorii Disco Dance Solo
Juniorzy 1 zaawansowani
Sportowo zaczęłam tańczyć w I klasie szkoły podstawowej, 7 lat temu. Trenuję w studiu, które reprezentuję, 3 razy w tygodniu po 2 godziny, a przed turniejami jeszcze więcej. Oprócz tego ćwiczę w domu, gdy tylko mam wolną chwilę.
Jestem osobą energiczną i ambitną, lubiącą wyzwania. Dlatego wybrałam disco dance - to szybki, wymagający niesamowitej kondycji taniec. Czasami wydaje mi się, że nie dam rady zatańczyć, ale wychodzę na parkiet, słyszę pierwsze dźwięki, wstępuje we mnie energia, a chandra odchodzi w zapomnienie.

Nasz reprezentant Michał Perl przywiózł 7 medali – 3 złote,
2 srebrne i 2 brązowe – wywalczone na zawodach z cyklu
Pucharu Świata w pływaniu zimowym, które tym razem
odbyły się w chińskim mieście Jinan.
Na imprezę przyjechało niemal 1000 zawodników
z 31 państw.

No ale czym konkretnie uwiódł cię
floret?
Szermierka to bardzo ciekawy sport.
Wymaga myślenia, kreatywności. Trzeba być sprawnym fizycznie i spostrzegawczym, bystrym. Każdy się do tego
nadaje - niski, czy wysoki, grubszy, czy
chudszy. Potrzebna jest silna wola i chęć
do pracy.
A teraz na jakim etapie jesteś?
Zaczynają mi się „udawać” zawody - byłam druga na warszawskiej
olimpiadzie młodzieży, teraz srebro
w województwie - to już coś. Zdobyłam pierwszy punkt w Pucharze Polski do rankingu Polskiego Związku
Szermierczego. Teraz większość wolnych chwil spędzam na treningach,
a w weekendy jeżdżę na zawody. Oddycham szermierką.
Dziękuję za rozmowę i w imieniu
Redakcji życzę satysfakcji
z sukcesów sportowych.
Dziękuję
ROZMAWIAŁ MARIUSZ KRASZEWSKI
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