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Bezpłatne szkolenia

Aż 800 tysięcy zł dla powiatu legionowskiego przeznaczył Krajowy Fundusz Szkoleniowy na kształcenie ustawiczne,
czyli szkolenia pracowników firm i instytucji. Z tej formy kształcenia mogą skorzystać również pracodawcy.
Decyzję pracodawca pozna w ciągu 30
dni od złożenia dokumentów, o ile nie
będzie konieczności ich uzupełnienia.
Ważnym warunkiem rozliczenia dofinansowania będzie przedłożenie umowy o pracę oraz utrzymanie jej w mocy
przez cały okres szkolenia.
Dodatkowe informacje można uzyskać
telefonicznie pod numerem: (22) 764
03 39, mailowo pod adresem: szkolenia@puplegionowo.pl lub osobiście
w PUP Legionowo, ul. Sikorskiego 11,
MKra
piętro III, w pok. 320.

K

ształcenie ustawiczne to proces
stałego doskonalenia oraz odnawiania własnych kwalifikacji
ogólnych i zawodowych. Fundusz Pracy co roku przeznacza na ten cel ok.
200 mln. zł. Dysponentem tych środków jest Krajowy Fundusz Szkoleniowy, natomiast w samorządach program
realizują Powiatowe Urzędy Pracy.
Na początku maja Powiatowy Urząd
Pracy w Legionowie rozpocznie przyjmowanie wniosków o dofinansowanie
szkoleń dla pracowników i zatrudniających co najmniej jedną osobę pracodawców z terenu powiatu legionowskiego.
Ze szkoleń będą mogły skorzystać osoby, które skończyły 45 lat.

Ile można zyskać?

Do wykorzystania na kształcenie ustawiczne w powiecie legionowskim jest aż
800 tys. zł. Krajowy Fundusz Szkoleniowy sfinansuje 100% kosztów kształcenia
ustawicznego pracowników i pracodawców mikroprzedsiębiorstw, czyli firm
i instytucji zatrudniających do 9 lub
mniej osób. W pozostałych przypadkach
dofinansowane zostanie 80% kosztów.
Całkowita kwota dofinansowania kształcenia ustawicznego jednego uczestnika
nie może przekroczyć 300% przeciętnego rocznego wynagrodzenia.

potwierdzających nabycie nowych umiejętności oraz ubezpieczenie od następstw
nieszczęśliwych wypadków w związku
z udziałem w szkoleniach.
W ramach projektu Powiatowy Urząd
Pracy w Legionowie przeprowadzi
badania określające, na które zawody
jest największe zapotrzebowanie na lokalnym rynku pracy. Zaoferuje zainteresowanym szkoleniami pracownikom
również związane z kształceniem ustawicznym konsultacje i poradnictwo.

Zasady przyznania wsparcia

O dofinansowanie mogą się ubiegać pracodawcy, których firma jest zarejestrowana lub prowadzi działalność na terenie
powiatu legionowskiego. W pierwszej
kolejności należy złożyć wniosek w Powiatowym Urzędzie Pracy w Legionowie. Wzory dokumentów będzie można
pobrać ze strony www.puplegionowo.
pl. Następnie wnioski będą na bieżąco,
według kolejności składania, rozpatrywane przez komisję powołaną przez
dyrektora legionowskiego urzędu pracy.

starosta legionowski
Zachęcamy wszystkich przedsiębiorców, zwłaszcza małe
rodzinne firmy, żeby zapoznali
się z zasadami, na których można uzyskać środki na szkolenie
pracowników z KFS. Specjaliści
Powiatowego Urzędu Pracy będą
służyć pomocą w wypełnieniu
potrzebnych dokumentów.

Obchody Rocznicy Zbrodni Katyńskiej w Legionowie
W kwietniu tego roku mija 75. rocznica zbrodni katyńskiej, w której zginęło również
kilkudziesięciu oficerów związanych z Legionowem.

Co będzie dofinansowane?

Pieniądze można zyskać nie tylko na
szkolenia, kursy i studia podyplomowe,
w których wezmą udział pracownicy
z inicjatywy lub za zgodą pracodawcy.
Fundusz pokryje również koszty badań
lekarskich, jeśli są one konieczne do podjęcia pracy po ukończonym kształceniu.
Sfinansowane mogą być także egzaminy
umożliwiające uzyskanie certyfikatów

Jan Grabiec,
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kwietnia 2015 we wspólnej modlitwie podczas
Mszy Świętej w kościele
Matki Bożej Fatimskiej wzięli udział
m. in. przedstawiciele władz samorządowych, przedstawiciele wojska,

policji, związków kombatanckich
i rodziny zamordowanych w Katyniu z terenu Legionowa, harcerze,
młodzież szkolna, mieszkańcy.
– Pamiętamy o zamordowanych
w Katyniu, Charkowie i Twerze.

Oddajemy hołd tym wspaniałym,
mężnym ludziom, dla których Ojczyzna była ważniejsza niż życie.
Oddajemy hołd ich pogrążonym
w smutku rodzinom, które przez te
wszystkie lata pielęgnowały pamięć
o ich życiu i tragicznej śmierci – powiedział prezydent Roman Smogorzewski.
Uroczystości takie jak ta są niezwykle ważne dla naszej społeczności lokalnej. Pozwalają budować
świadomość narodową w sercach
zarówno młodych, jak i tych starszych mieszkańców. Natomiast dla
tych, którzy tworzyli naszą historię i dla ich rodzin, są świadectwem
naszej pamięci.
www.legionowo.pl

Krótko
Kulturalna uczta w pałacu
 PAN Dom Zjazdów i Konferencji
w Jabłonnie serdecznie zaprasza 19
kwietnia 2015 r. o godz. 13.00 na koncert z cyklu „Pałacowe spotkania z muzyką”. Tym razem usłyszymy recital
fortepianowy w wykonaniu Andrzeja
Stefańskiego. W programie utwory
Ludwiga van Beethovena, Roberta
Schumanna i Franciszka Liszta.
A jeszcze do 10 maja 2015 r. w Galerii
Sztuki Współczesnej „Oranżeria”
można podziwiać prace Rosława
Szaybo. Galeria jest czynna codziennie
w godzinach 10-18 (informacja
w recepcji hotelowej).

Strategia metropolitalna
do konsultacji
 Do 22 kwietnia trwają konsultacje
społeczne Strategii Rozwoju Obszaru
Metropolitalnego Warszawy do roku
2030. Obszar Metropolitalny Warszawy
tworzą 72 gminy i mieszkańcy tych
gmin mogą brać udział w konsultacjach
społecznych Strategii. Wszystkie gminy
należące do powiatu legionowskiego
weszły w skład OMW, w związku
z czym powstający dokument dotyczy
wszystkich mieszkańców powiatu.
Głównym celem opracowania Strategii
Rozwoju Obszaru Metropolitalnego
Warszawy do roku 2030 jest wskazanie
pożądanych kierunków rozwoju tj.
wypracowanie wspólnej misji i wizji
obszaru oraz wskazanie strategicznych
kierunków działań, które umożliwią
ich realizację. Dokument stanowić
będzie narzędzie do planowania
strategicznego oraz upowszechniania
wiedzy o działaniach podejmowanych
w ramach Obszaru Metropolitalnego
Warszawy. Uwagi mogą wnosić
mieszkańcy, przedstawiciele
organizacji pozarządowych, środowiska
naukowego, biznesu przy pomocy
formularza zgłaszania uwag.
Zarówno formularz, jak i dokument
podlegający konsultacjom jest dostępny
w internecie pod adresem http://
omw.um.warszawa.pl/konsultacjespoleczne-strategii-rozwoju-obszarumetropolitalnego-warszawy-doroku-2030/.

Mogą gasić pożary
 29 marca trzydziestu czterech
druhów z ochotniczych straży
pożarnych zakończyło miesięczny
kurs podstawowy dla strażaków. 31
z nich zakończyło go z pozytywnym
wynikiem egzaminu przed komisją,
a trzech pozostałych sprawdzian
wiedzy nabytej podczas szkolenia
przejdzie – z powodów osobistych –
w terminie późniejszym.
Uczestnictwo w kursie oraz uzyskanie
pozytywnego wyniku z egzaminu
przed komisją uprawnia do udziału
w działaniach ratowniczo – gaśniczych
co oznacza, że zwiększyły się szeregi
powiatowych strażaków ochotników,
którzy będą ratować nas i nasz dobytek.
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Dzieci mówią ...

Słowniczek

Co to jest frisbee? Co to jest ringo? – te pytania zadaliśmy przedszkolakom z Przedszkola Miejskiego Nr 5

im. Misia Uszatka w Legionowie, grupa Zielona, wychowawczyni Monika Czeropska.

Karolina Wachowiak
Co to jest frisbee?
– frisbee to jest takie coś co się
rzuca na przykład psom. To jest
takie półkole, takie średnie i jest
takie grube i cienkie. Jak pies frisbee
zabierze to można stać w miejscu
i wtedy pies może w jakimś miejscu
zostawić, i wtedy można frisbee
wziąć.
Co to jest ringo?
– wg mnie ringo to jest rodzaj
jakiegoś psa. Jest bardzo duży
i czarny. Ja bym karmiła tego
psa, dawała mu wodę, bym go
wyprowadzała na spacer. Nawet bym
mamie pomagała go kąpać. Jak by mi
ten pies uciekł to bym ulotki zrobiła.

Franek Machowicz
Co to jest frisbee?
– frisbee to jest takie coś które jest
lekkie i jest takim kółkiem i ma
w środku takie kółeczko, które jak
nim się rzuci to lata. A później pieski
to gonią i łapią w zęby. Takie frisbee
może polecieć 100 m. A jak pies
nie odda frisbee to trzeba pojechać
samochodem.
Co to jest ringo?
– ringo to jest taki pies, który może
być bardzo duży albo mały, bo może
mieć dziecko jakieś. Duży to może
być młody też, bo ja widziałem jak
jeden ringo uciekł panowi, bo był
bardzo młody i mama musiała za
nim biec. Jakbym miał psa ringo to
bym z nim wychodził na spacery
i bym mu zmieniał wodę. Czasami
taki ringo może uciec i wtedy by
było czy ktoś widział takiego psa.
I jakby go ktoś wziął do swojego
domu to by go ugryzł, bo to by nie
był jego właściciel.

Julia Filińska
Co to jest frisbee?
– frisbee można rzucać osiem razy
i jak piesek komuś nie odda, no
to można gonić psa, jak ma dalej
w buzi frisbee. Jak pies nam nie
odda to można jechać rowerem
tak szybko jak się umie, a potem
przystawić rękę, a potem temu psu
się zabierze. Jak ktoś będzie gonił
psa samochodem to można rozjechać
psa.
Co to jest ringo?
– ringo można rzucać piłką albo
kopać piłkę. Jak mi ucieknie pies
ringo to może mi ucieknąć, jak nie
będę go miała na smyczy.

Julia Żbikowska
Co to jest frisbee?
– tym się rzuca i może to być daleko
albo blisko. A jak pies nie odda, to
trzeba go tak długo gonić jeżeli mu
się nie zabierze. Jak się zmęczymy
to można zawołać mamę albo tatę.
A jak znów tego nie odda to trzeba
tak ścigać, ścigać go rowerem
i poczekać, a jak pies będzie biegnąć
to podstawić rękę i mu zabrać. On
nie będzie wiedział gdzie to frisbee
i dalej pobiegnie go szukać.
Co to jest ringo?
– ja uważam wg siebie, że ringo to
jest takie coś co się rzuca, biega się
z tym i takie jakby malutkie koło.
Wg mnie to trzeba zostawić w domu,
ale jak się chce porzucać na dworze
to można wziąć ze sobą. Takie ringo
rzucamy, żeby się trochę poruszać.

Adam Firlej
Marysia Durko
Co to jest frisbee?
– można biec, a potem się
zatrzymać. Pies nie będzie wiedział
i może gdzie je wyrzucić. I wtedy
podejdzie się i się weźmie.
Co to jest ringo?
– ja bym po takim psie sprzątała,
karmiła go i z nim wychodziła na
spacer.
Z dziećmi rozmawiał:
Marcin Dembowski

Amelia Feliga
Co to jest frisbee?
- według mnie to jest taki pies
czarny i jest duży. Ja bym go kąpała
i bym pojechała z nim na wakacje
nad morze.

Co to jest frisbee?
– jak pies nie odda frisbee to ja tak
szybko biegnę, aż dogonię mojego
psa i mu zabiorę.
Co to jest ringo?
– jak bym miał psa ringo to bym go
karmił, dawał wodę i chodził z nim
na spacer. Taki pies dużo je, dwie
miski dziennie. A kiedy ucieknie
pies ringo to można wydrukować
ulotki i je powiesić.

Julia Wysocka
Co to jest frisbee?
– jak pies go nie odda to jeszcze
szybciej pojechać hulajnogą i można
go złapać.
Co to jest ringo?
– ringo to pies. Jest czarny. A ja
bym z psem ringo wyszła na spacer,
a później wyjechałabym z nim na
wakacje nad morze.

FRISBEE – termin, którym
określa się latające dyski
(talerze) używane w sporcie
i rekreacji, choć sama nazwa
frisbee jest zastrzeżonym
znakiem towarowym firmy
Wham-O dla produktów opartych
na pomyśle Freda Morrisona.
Typowe frisbee ma kształt
talerza średnicy ok. 20–25 cm
i jest wykonane z tworzywa
sztucznego. W zależności od
zastosowań frisbee mogą się
znacznie różnić rozmiarem,
ciężarem, twardością materiału
i innymi parametrami, które
wpływają na zachowanie się
frisbee w locie.
Frisbee lata dzięki sile nośnej
wytwarzanej przez różnicę
ciśnienia powietrza nad i pod
dyskiem. Ruch obrotowy
stabilizuje lot. Dzięki temu
rzucone frisbee może przelecieć
nawet kilkaset metrów. Zabawa
frisbee polega na rzucaniu
i łapaniu, jednak wokół tych
prostych zasad zbudowano wiele
gier, m.in.:
• disc golf,
• freestyle frisbee,
• ultimate frisbee,
• dog frisbee (dyscyplina sportu,
w której uczestniczą psy).
RINGO (od ang. ring –
pierścień, koło) – polska
gra sportowa polegająca
na rzucaniu gumowym
kółkiem tak, aby upadło na
boisku drużyny przeciwnej.
Gra została wymyślona
przez znanego szermierza
i dziennikarza Włodzimierza
Strzyżewskiego w 1959 roku,
natomiast jako polski sport
o charakterze indywidualnym
i zespołowym istnieje od
1973 r. Od tego bowiem roku
zaczęto organizować Otwarte
Mistrzostwa Polski w Ringo.
Kółko ringo, według wzoru
Włodzimierza Strzyżewskiego,
waży 160-165 gramów,
z otworem dekompresyjnym
i ryflowaniem górnej i dolnej
powierzchni, ma średnicę
17 cm, jest stabilne w locie
i nie powoduje urazów palców
u dzieci i dorosłych. Celem
gry jest zdobycie 15 punktów
w wyniku obrony własnego pola
i takich rzutów kółkiem ringo
z własnego pola bądź spoza tego
pola lecz w granicach boiska
zaznaczonych antenkami ponad
linką ringo, by kółko upadło na
pole przeciwnika, ewentualnie
linie (taśmy) boczne lub
końcowe boiska. Jeśli przeciwnik
wyrównał wynik do stanu 14:14
– celem jest zdobycie 2 punktów
przewagi. Przy stanie 16:16
zwycięża zawodnik zdobywający
17 punkt. Punkt zdobywa się
za każdy błąd przeciwnika,
a traci za każdy błąd własny,
powodujący wypadnięcie kółka
ringo z gry.
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Powiat gotowy do kładki P
Przetarg na budowę kładki nad torami kolejowymi w ulicy Parkowej został
rozstrzygnięty. Powiat jest gotowy do rozpoczęcia robót. Jednak kolej musi
rozebrać przejazd.

Warunkiem rozpoczęcia prac przy budowie kładki jest zamknięcie przejazdu i jego rozbiórka.
Wciąż nie ma deklaracji Kolei, kiedy to nastąpi.

rzetarg na wykonanie kładki wygrało Warszawskie Przedsiębiorstwo
Mostowe MOSTY, które przedstawiło najkorzystniejszą ofertę. I nie chodzi
tu tylko o najniższą cenę, opiewającą na
3.057.867,93 zł, ale też 23-tygodniowy
termin realizacji robót i siedmioletnią
gwarancję na ich wykonanie. Umowa
z wykonawcą została już podpisana i na
dniach dopełnione zostaną formalności,
wynikające z przepisów prawa budowlanego. Pod koniec kwietnia wszystko będzie gotowe do wprowadzenia wykonawcy na budowę i rozpoczęcia robót.
Przypomnijmy, że inwestycja ma
być dofinansowana z rezerwy subwencji ogólnej skarbu państwa. Część kosztów poniosą także samorządy Legionowa i Powiatu Legionowskiego.
Warunkiem koniecznym do rozpoczęcia prac, jest zakończenie przez PKP
PLK S.A., zarządcę linii kolejowej, prac
przy rozbiórce dotychczasowego przejazdu przez tory i usunięcie całej jego
infrastruktury, w tym szczególnie budynku dróżnika, który koliduje z budową kładki.
Zgodnie z informacjami przekazywanymi przez kolejową spółkę, roboty te
powinny rozpocząć się po 15 kwietnia,
czyli po zakończeniu umowy, w ramach
której Miasto Legionowo dofinansowywało funkcjonowanie przejazdu. Z punktu widzenia inwestora, czyli powiatu,
sprawne przeprowadzenie tej procedury jest niezwykle ważne.
Kluczową kwestią dla obu samorządów jest bezpieczeństwo mieszkańców,
dlatego należy dołożyć wszelkich starań,
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by przejazd po jego zamknięciu był zabezpieczony w sposób uniemożliwiający przekraczanie torów w tym miejscu.
Starosta Legionowski Jan Grabiec i Prezydent Roman Smogorzewski apelują do
mieszkańców, którzy będą przechodzić
przez tory, by korzystali z miejsc do tego
wyznaczonych.
Obecnie samorządy współfinansujące inwestycję, czyli Legionowo i Powiat
Legionowski czekają na decyzję PKP
PLK S.A., która jest zarządcą infrastruktury kolejowej, odnośnie daty zamknięcia przejazdu kolejowego i przystąpienia
do prac rozbiórkowych. Niezwłocznie po
ich zakończeniu na budowę wprowadzony zostanie wykonawca budowy kładki.
Bez względu jednak na termin zamknięcia przejazdu i rozpoczęcia prac
przy budowie pieszo-rowerowej przeprawy od 4 maja 2015 r. rozpocznie kursowanie bezpłatna linia dowozowa dla
mieszkańców, finansowana przez Miasto. Autobus będzie jeździł na trasie: Stacja PKP Legionowo - Kościuszki - Piłsudskiego - Jagiellońska - Krakowska - tunel
Al. Róż - Al. Legionów - Wyszyńskiego Kolejowa - Żelazna - Narutowicza - Wyszyńskiego - Al. Legionów - Al. Róż tunel
- Krakowska - Jagiellońska - Słowackiego
- Kościuszki - Stacja PKP Legionowo. Zaplanowano 20 kursów dziennie, w dni
powszednie (od poniedziałku do piątku)
w godz. 5.30 - 20.30, zgodnie z rozkładem jazdy modyfikowanym i skoordynowanym z rozkładem linii kolejowych
KM i SKM. Po zakończeniu budowy
kładki linia ma być wydłużona do Osiedla Młodych.
MP/JK

Rusza przebudowa
Sobieskiego
i Krakowskiej
Rozpoczynają się prace związane z przebudową
ostatnich niezmodernizowanych odcinków ciągu
ulic Krakowska-Sobieskiego w Legionowie.
Prace zakończą się w drugiej połowie lipca.

16.04. do 23.04. – o dcinek od ronda Poniatowskiego do ul Piastowskiej
(przy zamkniętym ruchu na odcinku)
18.04. do 20.04. – frezowanie całej szerokości nawierzchni od ronda Parkowa
do ul. Krasińskiego
22.04. do 01.06. – przebudowa sieci energetycznej na całym odcinku
24.04. do 26.04. – rozbiórka nawierzchni od ronda Parkowa do ul. Moniuszki
(przy zamkniętym ruchu na odcinku)
29.04. do 31.04. – rozbiórka nawierzchni od ul. Moniuszki do ul. Chrobrego
(przy zamkniętym ruchu na odcinku)
06.05. do 09.05. – rozbiórka nawierzchni od ul. Chrobrego do ul. Piotra Skargi
(przy zamkniętym ruchu na odcinku)
09.05. do 12.05. – rozbiórka nawierzchni od ul. Piotra Skargi do ul. Krasińskiego
(przy zamkniętym ruchu na odcinku)
13.05. do 01.06. – p rzebudowa skrzyżowania ulic Krasińskiego i Sobieskiego w okresie
od. Szczegółowy terminarz zamknięcia ruchu w związku z realizacją
prac zostanie przedstawiony do końca kwietnia.
Ostatnim etapem realizacji będzie odcinek od ul. Zygmuntowskiej do tunelu
(przed ulicą Piastowską). Terminarz będzie podany w późniejszych terminach.
Uwaga: Wszystkie terminy prac mają charakter poglądowy, uwarunkowane są
sprzyjającymi warunkami pogodowymi. W razie wystąpienia opadów atmosferycznych
mogą ulec przesunięciu.

Fot. Paweł Zając

HARMONOGRAM PRZEBUDOWY
ULIC SOBIESKIEGO-KRAKOWSKA W LEGIONOWIE

R

oboty budowlane ruszą 14 kwietnia. Na pierwszy ogień pójdzie
odcinek ulicy Krakowskiej od
ronda Poniatowskiego do ulicy Piastowskiej. Wykonywane tam będą m.in.
roboty brukarskie, rozbiórka istniejącej
nawierzchni i wykonanie nowej.
Następnie frezowany będzie cały odcinek ulicy Sobieskiego od ronda przy
Parkowej aż do Krasińskiego. Cały plan
robót publikujemy w ramce. Należy pamiętać, że plan ma charakter poglądowy. Załamanie pogody i inne nieprzewidziane okoliczności mogą sprawić,
że będzie konieczna jego modyfikacja.
O zmianach inwestor będzie informować mieszkańców na bieżąco na stronie powiat-legionowski.pl.

Prace będą prowadzone pod ruchem.
Jednak niektóre z nich będą wymagały
częściowego zamknięcia drogi – wówczas na danym odcinku ruch będzie odbywać się wahadłowo – lub całkowitego wyłączenia z ruchu danego odcinka.
Mieszkańcy przyległych posesji mogą
jednak być spokojni – dojazd do ich domów będzie zapewniony.
Do końca kwietnia ustalony zostanie
terminarz robót związanych z budową
ronda na skrzyżowaniu ulic Krasińskiego i Sobieskiego. Wówczas dowiemy
się kiedy ruch na tym skrzyżowaniu
będzie zamknięty i konieczne będzie
poruszanie się objazdami. Na samym
końcu przebudowany zostanie odcinek
Krakowskiej od ul. Zygmuntowskiej do
JK
tunelu.

Robert Wróbel

wicestarosta legionowski

Przed nami 14 tygodni prac na
Krakowskiej i części Sobieskiego.
Jak każda przebudowa także i ta
inwestycja wiązać się będzie
z pewnymi utrudnieniami w ruchu. Dla wygody mieszkańców
przygotowaliśmy dość szczegółowy
harmonogram prac, dzięki któremu
trudności z przejazdem na określonych odcinkach drogi nie będą
dla nich zaskoczeniem. Prosimy
o wyrozumiałość i ostrożną jazdę.
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Mistrzowski Mazur pod patronatem
Pierwszej Damy

120 par z 25 ośrodków tanecznych z całej Polski przyjechało do Wieliszewa rywalizować w XV Konkursie i Mistrzostwach
Polski w Tańcach Polskich MAZUR 2015, organizowanych pod patronatem Małżonki Prezydenta RP Anny Komorowskiej.

Mazur w liczbach

Według statystyk relację na stronie
www.mazur.wieliszew.pl śledziło 3080
internautów (liczba „unikatowych” widzów w ciągu dwóch dni, w tym 257
z zagranicy). Materiał telewizyjny wyemitowała ponadto patronująca wydarzeniu TVP Warszawa.
Nad zmaganiami 240 zawodników
czuwało 32 instruktorów, około 50
opiekunów oraz 8 sędziów. 124 uczestników Konkursu i Mistrzostw wzięło
udział w piątkowych Ogólnopolskich
Warsztatach Tanecznych: polskie tańce narodowe w turniejach tańca polskiego.
W Mistrzostwach Polski dominowali tancerze z Warszawy (14 par w finałach i 3 tytuły mistrzowskie), Krakowa
(3 pary w finałach i 1 tytuł mistrzowski), Gdańska (2 pary w finałach,

1 tytuł mistrzowski), Olsztyna (1 tytuł
mistrzowski), Poznania (3 pary w finałach), Nowej Rudy, Puław i Zamościa
(po 2 pary finałowe) oraz Kędzierzyna-Koźle, Malborka, Mielnika, Siemiatycz,
Trzemeszna, Torunia i Wieliszewa (po
1 parze w finałowych szóstkach).

Wicemistrzowie z Wieliszewa

Instruktorzy Zespołu Tańca Ludowego „Promyki” Ewa Miś-Krzemińska i Dariusz Skrzydlewski wystawili
9 par rywalizujących zarówno w konkursie (kategoria wiekowa 7-9 lat)
jak i Mistrzostwach Polski (pozostałe
sześć starszych kat. wiekowych). Bezsprzecznie największym sukcesem
„Promyków” jest wicemistrzostwo
kraju (!) wywalczone przez startujących w kat. III (13-15 lat) Jakuba Rembelskiego i Julię Kowalik. W kat. III do
półfinałów MP dotarli Wiktor Jakóbczak i Alicja Bożek (miejsce 11.) oraz
Bartosz Bisialski i Julia Szmyt (12. pozycja). Na etapie ćwierćfinałów rywalizację zakończyli Miłosz Rynkowski i Kamila Kuskowska (13. miejsce)
oraz Jakub Wojno i Julia Leszczyńska
(miejsca 15.-17.). W kat. V (19-26 lat)
półfinał MP i 9. miejsce w kraju osiągnęli Damian Trzaskoma i Dominika
Bisialska. W rywalizacji konkursowej
w kategorii IC drugą pozycję w Polsce

Fot. Mirosław Noworyta

K

onkursowe zmagania otworzyli
wspólnie gospodarz wydarzenia wójt gminy Wieliszew Paweł
Kownacki oraz występujący w roli
współorganizatora starosta legionowski Jan Grabiec. Przez dwa dni (11-12
kwietnia) w hali sportowej rozbrzmiewały polki, krakowiaki, oberki, mazury
i kujawiaki. Po raz kolejny, za sprawą
realizowanej na żywo transmisji, Mazura mogli śledzić również internauci.

Dwie pary reprezentujące wieliszewskie „Promyki” w kat. IC (7-9 lat). Po lewej Paulina Barabasz i Kamil Szymański
– 4. para w Polsce w tej kategorii, po prawej Zuzanna Szmyt i Marcin Kańkowski – 2. para w tej kat. w Polsce.

(!) wywalczyli Kamil Kańkowski i Zuzanna Szmyt, zaś czwartą Kamil Szymański i Paulina Barabasz. W kat. ID
miejsce 4. osiągnęli Kamil Kańkowski

Setny jubileusz majora Sierawskiego
Gratulacje i podziękowania odebrał 12 kwietnia w Chotomowie major w stanie
spoczynku Stanisław Sierawski z okazji setnego jubileuszu urodzin.

M

ajor Sierawski nie tylko osiągnął piękny wiek, będąc w doskonałej formie, ale też swoim
życiem stanowi przykład dla wielu pokoleń Polaków. Urodził się 12 kwietnia 1915 r. w Olszewnicy Starej. Służbę wojskową rozpoczął w wieku 22
lat, kiedy został powołany do 32. Pułku Piechoty w Modlinie Twierdzy.
Dwa lata później w 1939 r. został
skierowany do obrony Twierdzy Modlin, gdzie w stopniu kaprala, dowodząc granatnikami na odcinku Góra-Janówek, na pierwszej linii odpierał
ataki hitlerowców. Wtedy też został
awansowany do stopnia plutonowego. Przed kapitulacją polskich wojsk
został odznaczony Krzyżem Walecznych. Stamtąd trafił do niewoli w Mławie, gdzie był przetrzymywany w nieludzkich warunkach i skąd wrócił do
domu w Chotomowie. W 1940 r., niedługo po powrocie z niewoli, Stanisław Sierawski wstąpił do konspiracji, gdzie przypadło mu m.in. zadanie
szkolenia młodzieży w posługiwaniu
się bronią. Brał też udział w akcjach
dywersyjnych.
Jubilat walczył za wolność Ojczyzny
w czasie II wojny światowej. Otrzymał wiele odznaczeń, m.in. Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski

Życzenia i gratulacje składali nie tylko przyjaciele i rodzina. Na zdjęciu Jubilat z (od lewej)
starostą legionowskim Janem Grabcem, posłanką na Sejm RP Jadwigą Zakrzewską
i senator RP Anną Aksamit.

i liczne odznaczenia wojenne. W 2013r.
został awansowany na stopień majora Wojska Polskiego. W tym samym
roku Rada Gminy Jabłonna przyznała mu tytuł Zasłużonego dla Gminy Jabłonna.
Uroczystość z okazji setnych urodzin uświetniło wręczenie majorowi Sierawskiemu dwóch odznaczeń.
W imieniu Prezydenta RP Bronisława
Komorowskiego minister Bożena Żelazowska podczas mszy świętej w Jego

intencji przypięła do piersi Jubilata
Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia
Polski. Drugie odznaczenie wręczyła
podczas świeckiej części uroczystości w Ośrodku Kultury w Chotomowie – był to Medal „Pro Patria” nadawany przez Kierownika Urzędu ds.
Kombatantów i Osób Represjonowanych, przyznawany za szczególne zasługi w kultywowaniu pamięci o walce o niepodległość Rzeczypospolitej
JOANNA KAJDANOWICZ
Polskiej.

i Milena Ignaciuk, wyprzedzając jeszcze 18. par rywalizujących w tej nowej
klasie.

wykładów był mazur – taniec wywodzący się z regionu Mazowsza.

Dla każdego

Imprezę mistrzowskiej rangi podwarszawski Wieliszew – jeden z najmniejszych, ale i najprężniejszych ośrodków tańca polskiego w kraju, siedziba
regionu centralnego Komisji ds. Tańców Polskich PS C.I.O.F.F, obejmującego województwo mazowieckie – gościł
po raz ósmy. Po raz trzeci sponsorem
głównym wydarzenia był Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM
S.A. Mistrzostwa współorganizował Powiat Legionowski. Poza pokaźnym gronem sponsorów czempionat wsparła
legenda wśród polskich zespołów folklorystycznych - Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny, nagradzając jedną z finałowych par (Jan
Galasiński, Hanna Jaworska z Zespołu Folklorystycznego „Wielkopolanie”
startujący w kat. V) zaproszeniem na
taneczne warsztaty do swojej siedziby.

„Mazur” to nie tylko widowiskowa rywalizacja najlepszych krajowych par. W tym roku każdy zainteresowany mógł spróbować swoich
sił w tańcach polskich i wziąć udział
w tanecznych warsztatach poprowadzonych przez czołowych instruktorów w kraju. W tym roku również po
raz pierwszy odbyło się sympozjum
poświęcone tańcom polskim (piątek,
10 kwietnia). Poprowadzili je wybitni
specjaliści uniwersyteccy (dr Andrzej
Nowak – Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, mgr Aleksandra Kleinrok, Katolicki Uniwersytet Lubelski
Jana Pawła II) pod przewodnictwem
etnomuzykologa, antropologa tańca
dr Tomasza Nowaka, członka International Council for Traditional Music
(UNESCO), Laureata Nagrody „CLIO”
2006. Tematem pierwszej edycji

Po raz ósmy

OKW
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Bezpłatne porady
dla seniorów

Zespół specjalistów DPS „Kombatant” w Legionowie już
od 14 kwietnia uruchamia pierwszą poradnię telefonicznointernetową dla seniorów i ich rodzin.

B

ezpłatne porady będą świadczone
z zakresu rehabilitacji, opieki, aktywizacji, psychologii czy spraw
formalnych dotyczących osób starszych i będzie je można uzyskać drogą
mailową. W ramach projektu na stronie domkombatanta.pl pojawiła się też
baza wiedzy, w której znaleźć można
odpowiedzi na najczęściej zadawane
pracownikom „Kombatanta” pytania.
- Rodziny i bliscy opiekujący się osobami starszymi, na co dzień spotykają
się z wieloma trudnościami. Taka opieka wymaga wiedzy i umiejętności z różnorodnych dziedzin. Jest interdyscyplinarna, a jednocześnie wymaga ściśle
indywidualnego podejścia, bo każdy
z nas jest inny. - mówi Anna Stępińska, dyrektor DPS Kombatant w Legionowie. - Mając specjalistyczną wiedzę
łatwiej jest sobie poradzić z problemami. Doświadczenie pokazuje, że osoby
w wieku nawet bardzo zaawansowanym
mogą prowadzić naprawdę satysfakcjonujące życie – dodaje.
W samym powiecie legionowskim
mieszka ponad 15 tysięcy seniorów.
Często są to osoby, które potrzebują

wsparcia, ale też aktywizacji czy profilaktyki. - W ramach poradni będziemy
dzielić się naszą wiedzą i wieloletnim
doświadczeniem - relacjonuje Ewa Zalewska, pracownik socjalny DPS „Kombatant”. - W codziennej pracy widzimy
jak ogromne jest na to zapotrzebowanie.
W poradni będzie można uzyskać
konkretne rozwiązania, na przykład
jak wykąpać osobę leżącą w łóżku. Będzie można dowiedzieć się, jak trenować pamięć, aby się nie pogarszała,
znaleźć wsparcie psychologa. Dyżur telefoniczny odbywać się będzie w każdy poniedziałek w godzinach 10.00
- 12.00 (tel. 22 766 45 06). Pytania
można również kierować na adres mailowy poradnia@domkombatanta.pl.
DPS „Kombatant” jednocześnie zachęca do wypełnienie ankiety badającej potrzeby seniorów z terenu powiatu. Zachęcamy do jej wypełnienia
– link do ankiety znajduje się w aktualności na stronie domkombatanta.pl.
Akcja informacyjna dotycząca poradni finansowana jest ze środków Powiatu Legionowskiego.
ASZ
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Punkty (nie tylko) dla aktywnych
Dwa punkty informacji turystycznej, zorganizowane przez Powiatową Instytucję Kultury
w Legionowie, rozpoczęły już swoją działalność. Jeden z nich połączono z miejską
wypożyczalnią rowerów.

P

unkty Informacji Turystycznej
(PIT) zlokalizowane są w Legionowie. Jeden w siedzibie
Powiatowej Instytucji Kultury (PIK)
przy ul. Sowińskiego 15, zaś drugi w holu głównym legionowskiej
Areny przy ul. Chrobrego 50B. Na
mieszkańców i turystów, którzy
mają w planach zwiedzanie powiatu czekają w nich mapy Szlaku
Polski Walczącej, mapy Turystyczne Krainy Jeziora Zegrzyńskiego,
przewodniki turystyczne Regionu
Jeziora Zegrzyńskiego, przewodniki
Mazowsze Na Filmowo oraz Katalogi Usług Turystycznych Obszaru
Jeziora Zegrzyńskiego (Turystyka
Rodzinna, Rekreacyjna, Aktywna
i Historyczna). Punkt w PIK jest
czynny w godzinach 11 – 19 od poniedziałku do piątku, natomiast ten
w Arenie działa przez cały tydzień
w godzinach pracy obiektu.
Ten, kto odwiedzi PIT w Arenie, będzie mógł od razu wypożyczyć rowery
dla całej rodziny i wyruszyć na zwiedzanie. W wypożyczalni znajduje się
94 rowery (w większości zaopatrzone
w koszyki przednie lub tylne), w tym
13 rowerów dziecięcych. Ponadto 18

rowerów zaopatrzonych jest w foteliki dla dzieci, a 4 rowery mają zamontowane wózki (przyczepki) do przewożenia dzieci. Do rowerów dopożyczyć
można kaski, zapinki i kamizelki odblaskowe.

Bez względu na to, czy jesteśmy entuzjastami aktywnego wypoczynku,
czy też czas wolny lubimy spędzać na
plaży zażywając kąpieli słonecznych,
w materiałach informacyjnych przygotowanych przez Powiat Legionowski znajdziemy ofertę dla siebie. Aktywni i sportowcy dodatkowo mają
możliwość skorzystania z propozycji
miasta i poznawania naszych okolic
na rowerze.

Michał Kobrzyński,
kierownik Areny Legionowo

W Arenie udostępniamy 94 dobrej jakości, specjalnie oznakowane
rowery, które wypożyczamy bezpłatnie. Warunkiem jest okazanie
dokumentu ze zdjęciem i podpisanie umowy. Cieszę się, że ofertę
wypożyczalni mogliśmy uzupełnić, dzięki współpracy z Powiatową
Instytucją Kultury, o materiały informacyjne na temat powiatu. Jestem
przekonany, że nawet mieszkańcy będą zaskoczeni, jak wiele atrakcji
oferuje nasz region i to zachęci ich do poznawania najbliższej okolicy.
Oczywiście na rowerze wypożyczonym w Arenie.

JK
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Potrzebujemy idei
W tym roku mija 25 lat od wprowadzenia reformy samorządowej, która w miejsce fasadowych rad narodowych wprowadziła wyłaniane
w wolnych wyborach i posiadające realne uprawnienia rady gmin. Wywiadem rozpoczynamy cykl rozmów inspirowanych tym ważnym
wydarzeniem. Dzisiaj o polskim samorządzie rozmawiamy z Prezydentem Miasta Legionowo Romanem Smogorzewskim.
kosztuje, a państwo polskie czasami
ma gest w stronę obywateli, daje ulgi
lub likwiduje opłaty, ale często te dochody są /były dochodem własnym samorządu. Minęła już moda na samorząd, państwo się ponownie mocno
centralizuje. Obserwuję „okopywanie
się” państwa poprzez tworzenie przepisów ograniczających samorządność.
Ingerencja w nasze działania odbywa
się również poprzez mnożenie instytucji kontrolnych.
Poza tym samorządowi raczej nie
pomagają politycy i dziennikarze prześcigający się w tłumaczeniu społeczeństwu, że wszystko mu się należy. Pracując siedemnasty rok w samorządzie
widzę coraz mniejszą aktywność społeczną. Mimo realizacji wielu programów mających pobudzać tę aktywność, poza fantastycznym wzrostem
aktywności emerytów, niewiele się
dzieje.

Jak wyglądały przemiany lat 90.
obserwowane „na gorąco”, a jak wyglądają z perspektywy 25 lat?
Wolnością zostaliśmy zaskoczeni.
Pamiętam, kiedy w 1988 r. udało mi się
wyjechać do Republiki Federalnej Niemiec, koledzy z Zachodu pytali mnie,
jak sobie wyobrażam przyszłość. Mimo
że nienawidziłem komunistów i chciałem, żeby ich system upadł, odpowiadałem, iż w Polsce mamy nadzieję na
socjalizm z ludzką twarzą. Przeliczyłem wtedy niemieckim kolegom, ile
zarabia polski nauczyciel – 24 marki
miesięcznie. Dzisiaj też z relacjami naszych pensji nie jest najlepiej, ale jednak różnica jest kolosalna.
Ta zmiana w Polsce jest ewolucyjna i pomimo upływu 25 lat jeszcze się
nie skończyła. A w wielu dziedzinach
jeszcze nawet się nie zaczęła – zmiana
z państwa totalitarnego, centralistycznego w obywatelskie, partycypacyjne.
W przypadku reformy samorządowej
zmiana była nagła i rewolucyjna. I zakończyła się powodzeniem. Była przygotowana przez niestety już nie żyjących prof. Michała Kuleszę i prof.
Jerzego Regulskiego, którzy w latach
80. „teoretyzowali”, choć nikt nie wierzył, że ich rozwiązania będą możliwe
do realizacji.

Przed upadkiem poprzedniego systemu polskie serca krzepiło hasło
„Nie ma wolności bez Solidarności”.
Może dzisiaj należałoby powiedzieć
„Nie ma wolności bez samorządności”.
Po 1990 r. odbudowywaliśmy demokrację, a właściwie budowaliśmy ją od
podstaw. Nie wyobrażam sobie demokracji, która przekłada się na odbudowę społeczeństwa obywatelskiego –
odpowiedzialnego, zaangażowanego,
partycypującego – bez udziału samorządów. W początkowych latach transformacji rady były ogromne; rada
naszego miasta liczyła aż 32 osoby. Ludzie, którzy „przewinęli się” przez samorząd, mają kolosalne znaczenie dla
demokracji, choćby dlatego, że poznali jej zasady w praktyce, a nie np. z telewizji. Przy małej aktywności społecznej ten kapitał ludzki jest bezcenny.
W którą stronę ewoluuje Polska samorządna?
W stronę totalnej „papierologii”, biurokratyzmu – to po pierwsze. Po drugie – coraz więcej pieniędzy pochłania
utrzymanie administracji, coraz mniej
zostaje na inwestycje. W ostatnich 8
latach bardzo dużo wybudowaliśmy.
Utrzymanie każdej z tych inwestycji

Ale o partycypacji obywateli świadczy również ich gotowość do reprezentowania społeczności lokalnych
w gremiach decyzyjnych, np. radzie
miasta.
Przećwiczyliśmy
jednomandatowe okręgi wyborcze, które miały być
lekiem na całe zło. Średnio było 2-3
kandydatów na 1 miejsce w radzie.
To dużo? Mieszkańcy mieli wybór? To
żadna aktywność. Przygotowaliśmy
również inicjatywy lokalne, żeby ludzie w swoim najbliższym otoczeniu
mogli coś poprawić. Tu aktywność jest
również prawie żadna. Bo muszą zadeklarować jakąkolwiek aktywność –
choćby wkopanie, ustawienie, czy wygrabienie czegoś.
Czyli czasy „harcerzy” już się skończyły...
„Płacę podatki, więc mi się należy” - to nastawienie większości społeczeństwa. Taki przykład – ponad 20

wolontariuszy z Włoch przyjechało do
Legionowa ze swoim jedzeniem, swoim sprzętem, swoimi materiałami, za
swoje pieniądze. Pracowali przy budowie instytucji charytatywnej. Pewnego dnia ksiądz ogłosił apel, żeby mieszkańcy przyszli pomóc w budowie placu
zabaw przy tej placówce. Praca polegała jedynie na wkopaniu cementowych
bloczków i przykręceniu do nich huśtawek. Nie przyszedł nikt. Ale aktywność społeczeństwa była, nie mogę powiedzieć – jedna pani zadzwoniła ze
skargą, bo na budowę trzeba było pobrać trochę piasku z położonej nieopodal wydmy.
Zmieniło się również nastawienie
obywateli do „władzy”.
Kiedyś, przy całym braku zaufania
do władzy, cieszyła się ona autorytetem, który być może wynikał jeszcze
z okresu II Rzeczypospolitej. Dzisiejsze
rozmowy mieszkańców z prezydentem
świadczą, że często nie uwzględnia się
jego godności osoby ludzkiej. Niejednokrotnie takie rozmowy zaczynają się od
straszenia – najczęściej telewizją, służbami specjalnymi, prokuraturą.
To po co nam był ten cały rozwój?
Posłużę się przykładem ukraińskim
– mój znajomy samorządowiec z Zachodniej Ukrainy, obserwując relacje
mieszkańców z prezydentem Legionowa, stwierdził, że nasza demokracja
jest zbyt sroga dla władzy. Że woli już
swój model. Ale jego państwo się rozlatuje, a u nas mamy pewien etap rozwoju demokracji. Wydaje się, że w Polsce
odreagowujemy czasy, kiedy władzy
trzeba się było bać. Ponadto polityka
„grubej kreski” w latach 90. miała zarówno plusy, jak i minusy – po socjalizmie „odziedziczyliśmy” wielu ludzi
w strukturach władzy, wiele przepisów
prawa. Łatwiej było w II Rzeczypospolitej, która mogła czerpać z rozwiniętych

Otwarcie Patriotycznego Szlaku Turystycznego Polski Walczącej.

systemów politycznych zaborów pruskiego i austriackiego, która wykorzystywała potencjał kadr wykształconych
w tamtych systemach administracyjnych. Nam, po utracie elit w czasie II
wojny światowej i rządach „towarzyszy Szmaciaków” w okresie PRL, jest
naprawdę ciężko odbudować demokrację. Mimo iż byliśmy antykomunistyczni, ten system w nas pozostał. Nie bez
powodu Mojżesz wyprowadził Żydów
z egipskiej niewoli do Izraela okrężną
drogą. W jej trakcie teoretycznie wolni już ludzie mieli się pozbyć myślenia i mentalności niewolnika. Myślę, że
również my – obywatele i władza – nauczymy się ze sobą rozmawiać.
Czego potrzebuje samorządna Polska, aby rozwijać się, jak niegdyś?
Potrzebujemy idei, marzeń, symbolu... Ale o te ciężko w sytuacji, kiedy ludzie uważają, że im się wszystko należy. Trudno wtedy o jakąkolwiek
aktywność oddolną. Statystyki wykazują, że aktywizacja wyrażająca się
m.in. udziałem w wyborach następuje
tam, gdzie dzieje się źle, gdzie np. trzeba odwołać nieudolnego wójta, burmistrza... To z jednej strony jest naturalne, ale z drugiej – mało motywujące
dla dobrych wójtów, burmistrzów, prezydentów...
Odczuł to pan na własnej skórze?
Jakoś na pewno tak. Gdy w tym mieście pojawiają się ludzie, którzy ostatni
raz widzieli je kilkanaście lat temu, mówią „Pięknie tu, łał!”, ale jednocześnie
ponad połowa mieszkańców Legionowa
nigdy nie była na wyborach. Wyborach,
które są dla nich najważniejsze. Bo żaden prezydent RP nie wybuduje im
drogi, żłobka, przedszkola, nie oświetli,
nie posprząta ulic, nie odśnieży... właściwie żaden z urzędujących prezydentów kraju w ciągu tych 25 lat nie odwiedził Legionowa. A paradoksalnie
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Dożynki wojewódzkie i diecezjalne
w Legionowie.

Obchody 75. rocznicy rozstrzelania mieszkańcow Legionowa i okolic w Palmirach.

właśnie frekwencja w wyborach prezydenckich jest u nas największa.
Pocieszam się przykładem Jezusa
Chrystusa – na dziesięciu uzdrowionych tylko jeden wrócił, by podziękować. A z drugiej strony jest też historia
Sodomy i Gomory, gdzie Bóg obiecuje
odstąpić od zamiaru spalenia w przypadku, gdy znajdzie się choć jeden sprawiedliwy. Warto pracować dla choćby
jednego sprawiedliwego, a w Legionowie przecież jest ich więcej.
Czy patrząc w przyszłość możemy
podeprzeć się wzorcami demokracji, być może spoza granic naszego
kraju?
Widziałem bardzo ciekawy szwajcarski wzorzec; pełen referendów i demokratycznych procedur. Ale on nie nadaje się do przeszczepienia na polski
grunt, m.in. z powodu różnic w rozwoju gospodarczym naszych krajów.
Obserwowałem realizację dwóch niewielkich szwajcarskich inwestycji.
Konsultacje, przygotowania trwały prawie 20 lat. Ale oni z bardzo dobrego robią jeszcze lepsze, my natomiast albo
robimy coś zupełnie nowego, albo remontujemy coś, co grozi zawaleniem.

A w sferze relacji międzyludzkich?
Ja jestem tak uzależniony emocjonalnie od Polski, tak ją kocham, że nigdzie
poza nią nie mogłem wytrzymać dłużej
niż 2 tygodnie. Nie ma świata idealnego. Jedziemy gdzieś na tydzień, gdzie
wszyscy są mili, bo przyjmują nas
jako gościa z zagranicy. Ale zamieszkać tam? To już inna bajka. Jest bardzo
miło i spokojnie np. w Niemczech, gdy
wieczorem chcieliśmy z dziećmi rozpalić ognisko, dowiedzieliśmy się, że jest
to zabronione.
Musimy szukać własnej drogi, bo
np.: taki mamy klimat, nieco depresyjny; historię również mamy trudną – pokojem możemy cieszyć się relatywnie
krótko; nasz dyskurs polityczny ma
również swoją specyfikę.
Jaki jest przepis na sukces według prezydenta Romana Smogorzewskiego?
Z sukcesem jest jak z katastrofą –
prawie nigdy nie decyduje jeden czynnik. W moim przypadku zadecydowały: pracowitość, Opatrzność, marzenie,
charyzma, umiejętność podejmowania
właściwych decyzji i przekonywania
ludzi do swoich idei, odwaga w podejmowaniu decyzji...

Przekazanie fantoma Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie.

A zgodzi się pan z twierdzeniem, że to
właśnie pan w latach 90. był tutaj najlepiej przygotowany – mentalnie i kompetencyjnie - do wykorzystania szans,
jakie dała ludziom demokracja?
Jest taka teoria, że o wszystkim decyduje dzieciństwo. Moja rodzina, biedna, ale kochająca ten kraj, dała mi najważniejszą podstawę – marzenie, że
Polska kiedyś będzie wolna. Uwielbiałem spory mojego dziadka z sąsiadem,
który przyszedł ze Wschodu. Ponieważ
dziadek służył w AK, sąsiad nazywał
go „faszystą”. Dziadek odwzajemniał
się nazywając sąsiada „komunistą”.
To w sferze emocji, ale oprócz niej jest
jeszcze prawda obiektywna – nie kształcimy naszych polityków. Istnieje niewielka Krajowa Szkoła Administracji Publicznej, ale to za mało. Pewnie byśmy
tutaj nie siedzieli, bo jako młody radny
nie miałem żadnych kompetencji, gdybym w 1996 r. nie trafił do Fundacji im.
Roberta Schumana, do Letniej Szkoły
dla Młodych Liderów Społecznych i Politycznych. Zamknięto nas na 3 tygodnie
w ośrodku, gdzie od godz. 8 do godz. 20
genialnie nas kształcono. Nie opuściłem
ani jednej godziny. Tam realnie nauczyłem się, co to jest kompromis, negocjacja. Nie tylko teoretycznie, ale również na
przykładach, w ćwiczeniach. Tę szkołę
skończyłem jesienią 1996 r., a już w 1997
r. zostałem szefem AWS-u na terenie powiatu legionowskiego. Dalsza droga była
już konsekwencją właściwego wykorzystania nabytych umiejętności.
O czym dziś marzy prezydent miasta
Legionowo Roman Smogorzewski?
Żeby w tej dużej rodzinie, jaką jest
Legionowo, ludzie nauczyli się ze sobą
rozmawiać i nawzajem szanować.
Rozmawiał MARIUSZ KRASZEWSKI

Roman Smogorzewski

urodził się 3 maja 1972 r. w Żyrardowie. Ukończył studia na Wydziale
Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego, Psychologię Zarządzania
Personelem (tamże) i Studium Prawno-Samorządowe Polskiej Akademii
Nauk. Był członkiem Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. Działalność
publiczną rozpoczął w 1994 r. od zwycięstwa w wyborach do Rady Miasta
Legionowo. Po 4-letniej kadencji, w 1998 r. zdobył mandat radnego
powiatowego. Rok później objął stanowisko wicestarosty legionowskiego,
a w 1999 r. – starosty. W kolejnych wyborach samorządowych, w 2002 r.,
również z powodzeniem, ubiegał się o fotel Prezydenta Miasta Legionowo.
W drugiej turze pokonał Zenona Durkę. Następne wybory na to stanowisko,
w latach 2006, 2010, 2014, wygrywał już z dużą przewagą, w pierwszej
turze. W ubiegłym roku Romana Smogorzewskiego wybrało ponad 70 proc.
głosujących mieszkańców Legionowa.
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Nauka – nie tylko
przy tablicy
Wycieczki edukacyjne to jedna z form praktycznego
poznawania zagadnień zawodowych. W serockim
zespole szkół ponadgimnazjalnych uczniowie mają
wiele okazji, by w takich wyprawach uczestniczyć.

W

marcu odbyły się aż trzy takie „naukowe wyprawy”: na
międzynarodowe targi gastronomiczne EuroGastro, do fabryki
czekolady E. Wedel oraz do Gdyni,
gdzie uczniowie wzięli udział w lekcji na żywo na temat „Infrastruktura
i suprastruktura portu morskiego”. Ta
ostatnia została zorganizowana w ramach projektu „Dobry start w zawodową przyszłość”, współfinansowanego
przez Powiat Legionowski i ze środków
Unii Europejskiej.
Celem wycieczki na targi gastronomiczne, w której uczestniczyli uczniowie

klasy trzeciej Technikum Żywienia
i Usług Gastronomicznych oraz klasy czwartej Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego, było poznanie
rodzajów maszyn, urządzeń i sprzętu
w części magazynowej, produkcyjnej,
ekspedycyjnej i handlowej zakładów
gastronomicznych, ich zastosowania
oraz produktów spożywczych z różnych
grup, zwłaszcza warzyw i owoców egzotycznych. Była to doskonała okazja
dla przyszłych techników żywienia do
zapoznania się z wyposażeniem technologicznym zaplecza gastronomicznego, a także szerokim asortymentem

W galerii rzeźb z czekolady młodzież dowiedziała się jak wygląda praca cukierników przy tworzeniu tych „słodkich dzieł sztuki”.

produktów i surowców żywnościowych
oraz napojów.
Wyprawa do fabryki czekolady zorganizowana została dla klas I , II i III
Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych. Uczniowie obejrzeli prezentację o podstawowym surowcu
wykorzystywanym do produkcji czekolady, czyli o ziarnie kakaowca. Mieli również okazję obejrzeć na żywo

linię produkcyjną czekolad i batonów, i poznać nietypowe zastosowania czekolady. Dodatkowo podczas
oglądania linii produkcyjnej ukazane zostały zasady systemu HACCP,
dotyczące zwłaszcza reżimu sanitarnego w zakładzie produkcyjnym
i odpowiedzialności pracowników za
szeroko rozumianą jakość wyrobów
spożywczych.

Zdobywcy nowej duszy
„Kto uczy się nowego języka, zdobywa nową duszę” – powiedział Juan Ramón JIMENEZ,
hiszpański poeta i laureat Nagrody Nobla w dziedzinie literatury. Przekonali się o tym również
uczniowie LO im. M. Konopnickiej i Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi w Legionowie,
którzy w dniach 16-20 marca uczestniczyli w Tygodniu Języków Obcych, zorganizowanym w obu
szkołach przez nauczycieli języków obcych.

C

elem tego przedsięwzięcia było
propagowanie nauki różnych
języków oraz uświadomienie
młodym ludziom, jak ważna jest ta
umiejętność w czasach, w których
żyjemy. Przez pięć dni uczniowie
liceum i gimnazjum uczestniczyli
w przygotowanych na tę okoliczność atrakcjach. Prowadzili lekcje
w wybranych językach, prezentowali
przygotowane przez siebie materiały multimedialne dotyczące kultury
i geografii różnych części świata,
przedstawiali krótkie skecze oparte m.in. na scenkach słynnej grupy
Monty Pythona. Zorganizowane były

również quizy i turnieje wiedzy na
temat poszczególnych krajów. Na
szkolnych korytarzach zawisły przygotowane przez uczniów gimnazjum
i liceum plakaty promujące naukę języków obcych i prezentujące stolice
wybranych państw całego świata.
Na finał zorganizowano Przegląd Piosenki i Poezji Obcojęzycznej.
Uczniowie śpiewali i recytowali w języku angielskim, rosyjskim, niemieckim
i francuskim, a jury oceniało ich występy. Zgromadzona na sali publiczność
usłyszała nastrojowe piosenki m.in.
Jacquesa Brela, Bułata Okudżawy i Leonarda Cohena oraz wiersze Edgara

Allana Poe. Najpiękniejsze wykonania
zostały nagrodzone gromkimi brawami, nagrodami, słodkimi upominkami
i dyplomami uznania.
Uczniowie obu szkół aktywnie włączyli się w organizację całej imprezy,
chętnie przygotowywali plakaty i występy, a potem prezentowali je swoim kolegom. Tydzień Języków Obcych
okazał się udanym przedsięwzięciem,
które umożliwiło integrację młodzieży,
pozwoliło uczniom poszerzyć wiedzę
o różnych krajach i kulturach, a także zaprezentować zdobyte umiejętności językowe.
RENATA KAMIŃSKA

JOANNA KAJDANOWICZ

Zaburzenia uwagi
słuchowej u dzieci
Często zdarza się, że nasze dzieci lub bliscy mają
dobry słuch, a zachowują się, jakby nas nie słyszeli.
Przyczyną mogą być zaburzenia uwagi słuchowej.

W

Jedną z atrakcji Tygodnia Języków obcych były przygotowane przez uczniów skecze oparte m.in. na scenkach słynnej
grupy Monty Pythona.

Ten ciekawy sposób zdobywania
wiedzy możliwy był dzięki inicjatywie
i zaangażowaniu nauczycieli Powiatowego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Serocku: Anety Gałczyk-Wnęk,
Marty Kuleszy, Moniki Domagały, Jolanty Bandurskiej, Jarosława Czyżewskiego i Teresy Gumieniak.

obecnych czasach coraz
więcej osób ma problemy
z funkcjonowaniem narządu słuchu.
Dotyka to dzieci, młodzież i dorosłych. Czasem towarzyszą one różnego rodzaju niepełnosprawnościom
lub chorobom. Lecz okazuje się, że
osoby ze znakomitym słuchem też
mogą mieć problemy ze słuchaniem.
Ich powodem mogą być zaburzenia uwagi słuchowej, których skutkiem są m.in. problemy komunikacyjne, emocjonalne, niepowodzenia
szkolne, problemy z czytaniem i pisaniem. W konsekwencji pojawia się
brak motywacji i chęci do porozumiewania się oraz nauki. Osoby z takimi zaburzeniami, zwłaszcza dzieci,
mogą być odbierane jako nieposłuszne, ponieważ z opóźnieniem docierają do nich polecenia.
Pomocne w takiej sytuacji może
być zastosowanie metody Tomatisa.
Stan uwagi słuchowej sprawdza Test
Uwagi i Lateralizacji Słuchowej, który kwalifikuje do terapii. Badania wykazują, że w Polsce zaburzenia słuchu występują u 5-7% dzieci w wieku
7–14 lat. Szacuje się, że u co czwartego dziecka z dysleksją współistnieją

ośrodkowe zaburzenia słuchu-słuchania, a ucho odpowiada za dostarczenie do mózgu 80% wszystkich bodźców, przez co pełni kluczową rolę
w naszym funkcjonowaniu.
Metoda Tomatisa, znana od 1957r.,
z powodzeniem stosowana jest na całym świecie. W Polsce jako pierwszy
zaczął stosować ją Instytut Fizjologii
i Patologii Słuchu (IFiPS) w Warszawie oraz MCSiM w Kajetanach – terapia jest prowadzona w obu tych miejscach (w ramach kontraktu z NFZ).
Teraz jest także dostępna w powiecie
legionowskim w Jabłonnie w „Centrum Treningów Słuchowych” (www.
treningsluchowy.waw.pl), które jest
partnerem Karty Dużej Rodziny Gminy Jabłonna i Miasta Legionowo. Występuje pod różnymi nazwami m.in.:
Stymulacja Audio-Psycho-Lingwistyczna (SAPL) lub Słuchowa Stymulacja Sensoryczna. Jest w 100% bezpieczna i może być stosowana nawet
u małych dzieci i osób z padaczką.
Skuteczność metody została potwierdzona w badaniach na całym świecie
– u 78% dzieci i dorosłych efekt terapii jest pozytywny.
KATARZYNA STEFAŃSKA-FIGAT

Zaburzenia uwagi słuchowej – jak mogą się objawiać?
• problemy w uczeniu się (pamięć, czytanie, pisanie, rozumienie),
• problemy związane z komunikacją (brak mowy, opóźniony rozwój mowy itp.),
• nadwrażliwość słuchowa,
• problemyz koncentracją, uwagą i pamięcią słuchową,
• wolniejsze tempo pracy,
• problemy z rozpoznawaniem rytmu i melodii języka,
• nadpobudliwość i zaburzenia emocjonalne.
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Podaruj swój 1%

Tylko do końca kwietnia możesz wspomóc przyjaciół, bliskich, sąsiadów. Ściągnij PIT z naszej strony,
zajrzyj na facebook.com/PowiatLegionowski!
AGNIESZKA KOZŁOWSKA
Fundacja Zdążyć z Pomocą,
KRS 0000037904, cel szczegółowy:
7646 Agnieszka Kozłowska
AGNIESZKA SAŁANOWSKA
Fundacja AVALON,
cel szczegółowy: SAŁANOWSKA,
1558
AGNIESZKA SOŁTYS CZECH
Fundacja Serce Dziecka,
KRS: 0000266644,
cel szczegółowy: Kacper Czech
ANIA RÓWNICKA
Fundacja Dzieciom „Zdążyć
z Pomocą”, KRS 0000037904,
cel szczegółowy: 20095
Równicka Anna
WIKTORIA FIGLEROWICZ
Fundacja Dzieciom „Zdążyć
z Pomocą”, 0000037904,
cel szczegółowy:
24845 Figlerowicz Wiktoria.
CARMEN POGORZELSKA
Fundacja Dzieciom „Zdążyć
z Pomocą”, KRS 0000037904,
19570 Pogorzelska Carmen
FABIAN MAHER
Fundacja Dzieciom „Zdążyć
z Pomocą”, KRS 0000037904,
cel szczegółowy: 16771 Maher Fabian
DARIA STEFANIAK
Fundacja Osób Niepełnosprawnych
„Słoneczko”, KRS: 0000186434,
cel szczegółowy:
Daria Stefaniak, symbol 476/S
FRYDERYK ASŁANOWICZ
Fundacja Dzieciom „Zdążyć
z Pomocą”, KRS 0000037904,
cel szczegółowy:22992
Asłanowicz Fryderyk
ZBYSZEK RADZIO
Fundacja Dzieciom „Zdążyć
z Pomocą”, 0000037904,
cel szczegółowy: 24200
Radzio Zbigniew.
FUNDACJA TRZCIANY
Fundacja SEDEKA, KRS:
0000338389, cel szczegółowy:
Fundacja TRZCIANY Grupa OPP 10211
LIDIA CHMIELEWSKA
Fundacja Dzieciom „Zdążyć
z Pomocą”, KRS: 0000037904,
cel szczegółowy: 3864
Chmielewska Lidia
HUFIEC ZHP LEGIONOWO
Chorągiew Stołeczna ZHP, KRS:
0000268913, cel szczegółowy:
Hufiec Legionowo im. Szarych
Szeregów „Rój-Tom”
MAURYCY I IGNACY GRZYBOWSCY
Fundacja Dzieciom „Zdążyć
z Pomocą”, 0000037904,
cel szczegółowy:
2921 Ignacy Grzybowski,
2922 Maurycy Grzybowski

JACEK KOŹLIŃSKI
Fundacja Dzieciom „Zdążyć
z Pomocą”, KRS 0000037904,
cel szczegółowy:
7297 Jacek Koźliński
JAN KORAL
Fundacja na rzecz Chorych na SM
im. Bł. Anieli Salawy, KRS:
0000055578, cel szczegółowy:
Jan Koral
JULITA ARCHUTOWSKA
Fundacja Dzieciom „Zdążyć
z Pomocą”, 0000037904,
cel szczegółowy:
95 Archurtowska Julita
KAROL GAŁASZKIEWICZ
MATIO Fundacja Pomocy Rodzinom
i Chorym na MUKOWISCYDOZĘ,
KRS: 0000097900,
cel szczegółowy: Karol Gałaszkiewicz
BARBARA WASITA
Fundacja Onkologiczna Osób Młodych
Alivia; KRS: 0000358654;
cel szczegółowy:
DAROWIZNA NA PROGRAM
SKARBONKA – BARBARA WASITA
10105
KAJETAN KAWCZYK
KRS 0000266644, cel szczegółowy:
Krawczyk Kajetan
KAMIL OTOWSKI
Fundacja AVALON, KRS 0000270809,
cel szczegółowy: Otowski 2754
KAMILA KOSEK
Fundacja Dzieciom „Zdążyć
z Pomocą”, KRS: 0000037904,
cel szczegółowy: 22137 Kosek
Kamila.
KOŁO POMOCY DZIECIOM
SPECJALNEJ TROSKI
KRS: 0000134684, cel szczegółowy:
Koło Legionowo
KORNELIA STEFANOWICZ
Fundacja Dzieciom „Zdążyć
z Pomocą”, KRS: 0000037904,
cel szczegółowy:
24932 Stefanowicz Kornelia
LESZEK GERTRUDA
Fundacja Avalon, KRS: 0000270809,
cel szczegółowy: Gertruda, 3868
MICHAŁ MEISNER
Fundacja Dzieciom „Zdążyć
z Pomocą”, KRS: 0000037904,
cel szczegółowy:
16217 Meisner Michał
MAKSYMILIAN NAGAT
Fundacja Dzieciom „Zdążyć
z Pomocą”, KRS: 0000037904,
cel szczegółowy: 16993
Nagat Maksymilian.
MARCIN PRZYCHODZEŃ
Fundacja Jaś i Małgosia,
KRS: 0000127075,
cel szczegółowy:
#680 Marcin Przychodzeń.

ORGANIZACJE POŻYTKU PUBLICZNEGO Z POWIATU LEGIONOWSKIEGO
KRS
0000027457
0000107658
0000111294
0000163330
0000175391
0000193124
0000226337
0000232144
0000247711
0000268281
0000289744
0000297627
0000350820
0000372116

Organizacja Pożytku Publicznego

Samodzielne koło terenowe nr 132 Społecznego Towarzystwa Oświatowego
Artbale stowarzyszenie rozwoju edukacji kulturalnej i sztuki
Fundacja na rzecz dzieci i młodzieży im. Wandy Tomczyńskiej
Stowarzyszenie „Samorządność, prawo i sprawiedliwość”
Klub sportowy „Legionovia”
Stowarzyszenie pomocy potrzebującym „Nadzieja”
Fundacja „Promień słońca”
Legionowskie wodne ochotnicze pogotowie ratunkowe
Fundacja animacji artystycznej „Szachraj”
Fundacja dla edukacji
Stowarzyszenie „Legionowskie amatorskie ligi piłkarskie”
Legionowskie stowarzyszenie „Amicus”
„Fundacja jeden drugiemu”
„Przyjaciele braci mniejszych”

MAREK SAS
Fundacja Dzieciom „Zdążyć
z Pomocą”, KRS: 0000037904,
cel szczegółowy: 16720 Sas Marek

OREST BIEROŃ
Stowarzyszenie „Bardziej Kochani”,
KRS 0000032355, cel szczegółowy:
Orest Bieroń 182/2013.

MARTA KOZIARSKA
Polskie Towarzystwo Stwardnienia
Rozsianego, KRS: 0000083356,
cel szczegółowy:
MAM SZANSE Marta Koziarska

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
W CHOTOMOWIE
Związek Ochotniczych Straży
Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej,
KRS: 0000116212,
cel szczegółowy: OSP Chotomów

Miejscowość

Legionowo
Legionowo
Legionowo
Legionowo
Legionowo
Legionowo
Legionowo
Zegrze Południowe
Legionowo
Legionowo
Legionowo
Legionowo
Stanisławów Pierwszy
Jabłonna

JUREK MAŃKOWSKI
Stowarzyszenie Rodzin i Opiekunów
Osób z Zespołem Downa
„Bardziej Kochani”;
KRS: 0000032355;
cel szczegółowy: Jurek Mańkowski,
umowa 195/2013
ZOSIA SZCZERBA
MATIO Fundacja Pomocy Rodzinom
i Chorym na MUKOWISCYDOZĘ,
KRS: 0000097900,
cel szczegółowy: Dla Zofii Szczerba

MICHAŁ DRUBKOWSKI
Fundacja Osób Niepełnosprawnych
„Słoneczko”, KRS: 0000186434,
cel szczegółowy:
na leczenie Michałka Drubkowskiego,
symbol – 60/D

PAULINKA BRZEŚKIEWICZ
Fundacja Dzieciom „Zdążyć
z Pomocą”, KRS: 0000037904,
cel szczegółowy:
23739 Brześkiewicz Paulina

MICHAŁ KRAKOWSKI
Fundacja Dzieciom „Zdążyć
z Pomocą”, KRS: 0000037904,
cel szczegółowy: 16001
Krakowski Michał

STAŚ ORŁOWSKI
Fundacja Dzieciom „Zdążyć
z Pomocą”, KRS: 0000037904,
cel szczegółowy:
Stanisław Orłowski 15493.

MICHAŁ MIROWSKI
KRS: 0000326128,
cel szczegółowy:
006 – Michał Mirowski

PZN KOŁO W LEGIONOWIE
Polski Związek Niewidomych Okręg
Mazowiecki, KRS 0000163347,
cel szczegółowy: Koło Legionowo

MICHAŁ OLĘCKI
Fundacja Dzieciom „Zdążyć
z Pomocą”, KRS: 0000037904,
6946 Olęcki Michał s. Agnieszki

POLSKIE STOWARZYSZENIE
DIABETYKÓW
KRS: 0000183520, cel szczegółowy:
dla Koła w Legionowie.

WOJCIECH KOWALCZYK
Fundacja Dzieciom „Zdążyć
z Pomocą”, 0000037904,
cel szczegółowy:
13830 Kowalczyk Wojciech

MONIKA BUDEK
Fundacja SEDEKA, KRS:
0000338389, cel szczegółowy:
POMOC DLA MONIKI

WIKTORIA KIEZIK
Fundacja Dzieciom „Zdążyć
z Pomocą”, 0000037904,
cel szczegółowy: 21374 Kiezik Wiktoria.

KACPER WLAZŁO
Stowarzyszenie „Bardziej Kochani”,
KRS 0000032355 cel szczegółowy:
Kacper Wlazło 243/2014

IRENEUSZ BŁASZAK
Dolnośląska Fundacja Rozwoju
Ochrony Zdrowia, KRS 0000050135,
BŁASZAK
WIKTORIA FRONTCZAK
Fundacja Krok po Kroku, KRS:
0000287008, cel szczegółowy:
Wiktoria Frontczak, subkonto 023
PIOTR ORLAK
Fundacja Avalon, KRS: 0000270809,
cel szczegółowy: Orlak 1567
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Debata o bezpieczeństwie
Przy zapełnionej po brzegi sali widowiskowej w legionowskim Ratuszu 25 marca odbyła się debata publiczna „Bezpieczeństwo
w Legionowie”. Ponad 2 godziny przedstawiciele samorządów i Policji odpowiadali na pytania mieszkańców.

Na zaproszenie starosty Jana Grabca i prezydenta Romana Smogorzewskiego
w debacie wziął udział wojewoda mazowiecki Jacek Kozłowski (trzeci od lewej)
oraz przedstawiciele Komendy Stołecznej Policji.

G

ospodarzami spotkania byli prezydent Roman Smogorzewski
i starosta Jan Grabiec, którzy do
udziału w debacie zaprosili wojewodę
Jacka Kozłowskiego, gen. Władysława Padło, Komendanta Stołecznego
Policji insp. Michała Domaradzkiego,
Komendanta Powiatowego Policji w Legionowie insp. Waldemara Perdiona
i dr Elżbietę Bielecką z Uniwersytetu
Warszawskiego. Przez ponad 2 godziny
przedstawiciele samorządów i Policji
odpowiadali na pytania wypełnionej po
brzegi sali widowiskowej w legionowskim Ratuszu.

Wstępem do debaty była przedstawiona przez zastępcę prezydenta Piotra Zadrożnego prezentacja, która podsumowała stan bezpieczeństwa
w Legionowie w ubiegłych latach. Z danych statystycznych wynika, że Policja
działa coraz skuteczniej, a samorządy
dbają o profilaktykę zagrożeń. W toku
dalszej dyskusji wyszło na jaw, iż jednak liczby nie zawsze mówią same za
siebie. Stwierdzili to zarówno prelegenci, jak i pozostali uczestnicy spotkania.
Podczas debaty głos zabierali przedstawiciele różnych środowisk – od kibiców, poprzez kombatantów, członków

„Jeziorak” w Legionowie

Fot. Dorota Milerowicz

Kolejny wieczór filmowy w ramach „Kina Otwartego”
za nami. Tym razem widzowie obejrzeli „Jeziorak”
w reżyserii Michała Otłowskiego.

P

rojekt „Kino Otwarte” realizowany jest przez Powiatową Instytucję Kultury w Legionowie
we współpracy z Urzędem Miasta
Legionowo, Starostwem Powiatowym
w Legionowie oraz Miejskim Ośrodkiem Kultury. Najwyraźniej PIK trafił
w oczekiwania mieszkańców, gdyż
każde kolejne spotkanie przyciąga
coraz więcej osób. Niewątpliwą atrakcją cyklu jest możliwość spotkania,
po seansie filmowym, z artystami,
związanymi z danym projektem filmowym.
Tym razem w czwartkowy wieczór
(19 marca) widzowie obejrzeli „Jeziorak” w reżyserii Michała Otłowskiego.

Obraz otrzymał w 2014 r. na Festiwalu
Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni
„Złote Lwy” za najlepszy debiut aktorski dla Sebastiana Fabijańskiego oraz
nagrodę specjalną „Kryształową gwiazdę Elle” dla Jowity Budnik. W tym samym roku na Międzynarodowym
Festiwalu Filmowym Toffifest w Toruniu film zdobył nagrodę „Złoty Anioł”
FROM POLAND. Konkurs Polski, przyznawaną producentowi najlepszego filmu. W 2015 film uzyskał nominację
do nagrody Polskiej Akademii Filmowej „Orły” w kategorii najlepszy montaż
(montażystką była Agnieszka Glińska).
Po projekcji filmu odbyło się spotkanie widzów z zaproszonymi gośćmi:

stowarzyszeń i organizacji społecznych, po nigdzie niezrzeszonych „zwykłych obywateli”. Część uczestników
zwracała uwagę na zbyt gorliwe interwencje Policji. Większość jednak postulowała właśnie intensyfikację patroli
oraz rozszerzenie kontroli sprawowanej przez stróżów prawa. Jako przykład
takiego konfliktu interesów może posłużyć kwestia monitoringu – w zdecydowanej przewadze są mieszkańcy, którzy chętnie widzieliby w swoim
otoczeniu obecność większej liczby kamer.
Duża część osób, które podczas spotkania zabierały głos, wyraziła dezaprobatę i oburzenie wywołane artykułami prasowymi i programami
telewizyjnymi stawiającymi w złym
świetle Legionowo i jego mieszkańców.
Nie brakowało głosów, że wielu dziennikarzy powinno uderzyć się w piersi,
ponieważ niektóre doniesienia medialne podsycały atmosferę nieufności, zagrożenia lub wręcz pośrednio powodowały eskalację konfliktu.
Nie brakowało głosów krytyki pod
adresem Policji, ale część mieszkańców
wykorzystała spotkanie, aby podziękować stróżom prawa za ich służbę. Wiele osób deklarowało, że w Legionowie
czują się bezpiecznie. Inni podsuwali pomysły w rodzaju powołania wolontariatu, który w sposób obywatelski

wspierałby Policję mając baczenie na
najbliższą okolicę.
Podsumowując debatę prezydent Roman Smogorzewski stwierdził, że kluczem do kwestii bezpieczeństwa jest
wychowanie młodzieży – dopóki dorośli nie zrozumieją jej specyficznych
problemów, dopóty młodzi będą stanowili problem dla otoczenia i samych
siebie. Na dynamice zmian kulturowych dotyczących nastolatków skupił
się również starosta. Jan Grabiec zwrócił uwagę na powszechność obecności
tzw. miękkich narkotyków wśród nieletnich – już bowiem samo posiadanie

reżyserem i autorem scenariusza Michałem Otłowskim, odtwórczynią
głównej roli - Jowitą Budnik, a także
scenografem - Małgorzatą GrabowskąKozerą. Uczestnicy marcowego „Kina
Otwartego” dowiedzieli się wiele o kulisach kręcenia filmu i o miejscach, niekoniecznie związanych z tytułowym
Jeziorakiem. Ciekawostką, która może
zainteresować naszych mieszkańców,
okazało się miejsce kręcenia wielu filmowych scen, to wybrzeże naszego Jeziora Zegrzyńskiego.

Już dziś zapraszamy na kolejne spotkanie z cyklu „Kina Otwartego”, które odbędzie się 16 kwietnia.
Start o godzinie 19.00.
Tym razem obejrzymy
„Dziewczynę
z szafy” w reżyserii
Bodo Koxa.

np. marihuany powoduje u młodego człowieka strach, a więc i niechęć
skierowane w stronę stróżów prawa.
W tym kontekście jasnym jest, że głównie stworzenie młodym alternatywy
wobec „miękkich narkotyków” może
spowodować realną szansę na bezpieczne wchodzenie młodzieży w dorosłe i dojrzałe życie.
Cały zapis filmowy z debaty można
obejrzeć na stronie www.powiat-legionowski.pl w galerii multimediów lub
na kanale Powiat Legionowski na portalu YouTube.pl.
MARIUSZ KRASZEWSKI

W debacie wzięli udział przedstawiciele wielu lokalnych środowisk: od kibiców
po kombatantów.

ADK/LG
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Szkolna giełda za nami

Młodzież trzecich klas gimnazjalnych, rodzice i nauczyciele zapoznali się z ofertą
szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu legionowskiego. Zorganizowana
przez legionowskie starostwo giełda edukacyjna odbyła się w Zespole Szkół
Ogólnokształcących nr 2 w Legionowie.

Liceum w Komornicy, posiadające klasy policyjne, wojskowe i sportowe,
zachęcało gimnazjalistów m.in. wojskową grochówką i pokazem elementów
samoobrony.

G

ospodarzem XV Giełdy Szkół
Ponadgimnazjalnych,
która
odbyła się 31 marca, był Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2
im. Króla Jana III Sobieskiego, przy
ul. Królowej Jadwigi 11 w Legionowie. Swoją ofertę na rok szkolny
2015/2016 zaprezentowało siedem
placówek edukacyjnych z terenu
powiatu legionowskiego. Ponadto
uczniowie mogli skorzystać z pomocy pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Powiatowego
Urzędu Pracy i Referatu Edukacji Starostwa Powiatowego w Legionowie.
Wiele szkół gimnazjalnych zapewniło swoim uczniom możliwość dojazdu na imprezę autokarem. W giełdzie
udział wzięło kilkaset osób. Otworzyli
ją starosta Jan Grabiec i zastępca prezydenta Legionowa Piotr Zadrożny. Gimnazjaliści mieli okazję porozmawiania
z nauczycielami i uczniami szkół prezentujących swoją ofertę. Pytali przede
wszystkim o osiągnięcia placówek i ich
plany na przyszłość. Interesowali się
również zapleczem technicznym, jakim dysponują szkoły – wyposażeniem
pracowni, sprzętem elektronicznym
i formami zajęć dodatkowych. Poznawali szczegółowe kryteria naboru.
Szkoły ponadgimnazjalne sięgają po coraz ciekawsze formy „naboru”. Posiadające w swojej ofercie klasy policyjne, wojskowe i sportowe
Liceum w Komornicy częstowało poligonową grochówką oraz prezentowało pokaz elementów samoobrony. Z kolei gospodarz, Liceum w ZSO
nr 2 w Legionowie kusił historycznymi postaciami ubranymi w stroje z epoki patrona szkoły Jana III Sobieskiego. Powiatowy Zespół Szkół

Ponadgimnazjalnych im. J. Siwińskiego postawił na technikę – uwagę
uczniów przykuła prezentacja możliwości drukarki 3D. Zbliżające się
Święta Wielkiej Nocy wykorzystał
Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Serocku – uczniowie
częstowali uczestników giełdy tradycyjnym jajkiem. Medialnie błysnęło Liceum Ogólnokształcące im. M.
Konopnickiej przedstawiając wyniki
pracy młodzieży zgłębiającej trudną
sztukę montażu filmowego.
Jednak nie samą nauką uczeń żyje.
Okazję wzajemnego poznawania się
co bardziej rozrywkowi postanowili wykorzystać do wspólnej zabawy.
Komunikaty prowadzącego imprezę spikera przeplatane były utworami z pierwszych miejsc list przebojów, co skwapliwie wykorzystywali
tanecznie usposobieni uczniowie. Na
te chwile centralna część sali zamieniała się w dyskotekowy parkiet.
W giełdzie udział wzięli: II Liceum
Ogólnokształcące w Zespole Szkół
Ogólnokształcących Nr 2 w Legionowie, Liceum Ogólnokształcące im.
M. Konopnickiej w Legionowie, Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. św. Jana Bosko w Legionowie,
Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. J. Siwińskiego w Legionowie, Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. W. Wolskiego
w Serocku, Liceum Ogólnokształcące
w Komornicy w Zespole Szkół w Wieliszewie, Powiatowy Cech Rzemiosł
Różnych i Małej Przedsiębiorczości
oraz Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Powiatowy Urząd Pracy
i Referat Edukacji Starostwa Powiatowego w Legionowie.
MKra
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Pozdrowienia z Kanady
Jakub Muda, który pieszo pokonuje 8000 km pomiędzy brzegami
Atlantyku i Pacyfiku w Kanadzie, przesłał filmowe pozdrowienia
mieszkańcom powiatu legionowskiego. Organizator ekspedycji
dedykuje nam cały dzień swojej epickiej wędrówki.

I

nformacje o wyprawie „8000 km
Across Canada”, organizowanej
przez mieszkańca powiatu legionowskiego Jakuba Mudę, ukazały
się w styczniu 2015 r. na stronie internetowej powiatu, kiedy podróżnik
rozpoczynał swoją ekspedycję. Wyruszał z Clover Point (Victoria) z zamiarem dotarcia do Cape Spear (St.
John’s). Odległość 8000 km zamierza
pokonać w 8 miesięcy. Postępy wyprawy można śledzić na jej internetowej stronie, pod adresami: http://
www.8000kmacrosscanada.com/pl-PL/index.html oraz https://www.facebook.com/8000kmAcrossCanada.
Ekspedycję wspiera Powiat Legionowski: dofinansował zakup specjalistycznego wyposażenia. Oprócz
Powiatu Legionowskiego wyprawę patronatem objęli m.in.: National Geographic Traveler, Radio Kampus oraz
– honorowo – jeden z najpopularniejszych polskich podróżników Marek Kamiński.
Swoją wyprawę Jakub Muda, studiujący w Kanadzie mieszkaniec powiatu legionowskiego, dedykuje Terremu Foxowi, legendarnemu lekkoatlecie, który
w 1980 roku, w ciągu 143 dni pokonał

5373 km startując z brzegu Oceanu
Atlantyckiego. Dokonał tego będąc osobą niepełnosprawną, poruszającą się na
jednej zdrowej nodze – drugą zastępowała mu proteza. Terry Fox, dzięki swojemu
wyczynowi, stał się metaforą uporczywej
i heroicznej walki z chorobą, w szczególności z rakiem.
Podobne cele przyświecają Jakubowi
Mudzie. Z racji zainteresowań chce on
na trasie promować rozwój technologii w służbie osób niepełnosprawnych
i chorych. Będzie namawiał również do
zasilenia szeregów honorowych dawców krwi. Młodych ludzi spróbuje przekonać, że oprócz gier na komputerze
są inne rozrywki – np. aktywne spędzanie czasu na świeżym powietrzu.
Wszystkim chce przekazać swoje przesłanie - warto wyznaczać sobie ambitne, a zarazem szlachetne cele.
MARIUSZ KRASZEWSKI

Wybierz najlepszą pielęgniarkę!
Do 22 kwietnia trwać jeszcze będzie głosowanie w powiatowym plebiscycie
na najlepszą pielęgniarkę
Głosować można:

• poprzez wysłanie kuponu wyciętego z aktualnego numeru Kuriera. Informatora Powiatu Legionowskiego na adres Starostwo Powiatowe w Legionowie, ul. Sikorskiego 11, 05-119 Legionowo.
• poprzez wrzucenie wyżej wymienionego kuponu do jednej z rozstawionych na terenie powiatu legionowskiego urn (urny rozstawione zostaną w siedzibach urzędów gmin z terenu powiatu legionowskiego oraz w budynku Starostwa Powiatowego w Legionowie).
• poprzez Internet – serwis społecznościowy www.facebook.com/PowiatLegionowski (głosowanie rozpocznie się dziś (1 kwietnia)
i zakończy się 22 kwietnia br. o godz. 15.00).

12

Kurier

Informator Powiatu Legionowskiego

kwiecień nr 51 2015

Sezon rowerowy rozpoczęty!
Po wielu miesiącach przygotowań, punktualnie o godzinie 10:30 rozpoczął się letni sezon! Pogoda choć wietrzna, okazała się łaskawa
i wszyscy startujący mogli cieszyć się wiosennym słońcem.

Fot. MTB Mazovia Marathon

praktycznie na całej trasie. Na dystansie Giga pierwszych czterech zawodników finiszowało w sekundowych odstępach. Na najdłuższym dystansie
zwyciężył Grzegorz Czetyrko (KROSS
Centrum Rowerowe Olsztyn), dalej
w kolejności dojechali – Adrian Jusiński (TRW Cloudware Team), Artur Korc
(KROSS Centrum Rowerowe Olsztyn)
oraz Marek Stram (Retro Rowery Duda
Team). Tylko trzy Panie zdecydowały
się walczyć na dystansie Giga. Zwyciężyła Małgorzata Nowacka (Rower Tour.
com), druga przyjechała Małgorzata
Lutecka (iFON.pl). Na trzeciej pozycji
zamykając tabelę wyników uplasowała
się Ulrike Fuhrmann (Team 360).

w której po zawodach komentatorzy
Eurosportu Adam Probosz i utytułowany zawodowy kolarz Dariusz Baranowski relacjonowali na żywo transmisję
telewizyjną zmagań zawodowych kolarzy na legendarnej trasie Paris-Roubaix.
Dużym zainteresowaniem cieszył
się wyścig dla najmłodszych MiniMini+ Mazovia zorganizowany w miasteczku rowerowym w trakcie zmagań
dorosłych zawodników. Na specjalnie

wytyczonej pętli, podzielone na kategorie, rywalizowały ze sobą najmłodsze dzieci. Wystartowało 100 małych
kolarzy! Tej zabawie towarzyszyła znana wszystkim z ekranów telewizyjnych
Rybka MiniMini. Stacja MiniMini+ jest
oficjalnym partnerem zawodów SK
bank Mazovia MTB Marathon. W tym
maratonie nagradzani są wszyscy mali
zawodnicy.
Maraton stał na najwyższym sportowym poziomie. Ostre ściganie trwało

Fot. MTB Mazovia Marathon

B

lisko 1400 zawodników stawiło
się na starcie SK bank Mazovia
MTB Marathon 12 kwietnia w Legionowie. Wśród nich setka dzieci na
wyścigu MiniMini+.
Mimo dość silnego wiatru pogoda
dopisała i letni sezon rowerowy można
było bez przeszkód rozpocząć. Impreza poza zawodnikami przyciągnęła też
liczne grono kibiców i mieszkańców
Legionowa. Specjalnie dla nich organizator imprezy stworzył strefę kibica,

Dystans Mega także miał swoich bohaterów. Po zaciętym finiszu pierwszy
na mecie zameldował się Grzegorz Maleszka (RENAULT TEAM), Zaledwie
sekundę po nim dojechał Jakub Kurstak (Mistral). Trzecią pozycję wywalczył Paweł Niechwiedowicz (BLU Cersanit Team Refleks). Pierwsze miejsce
na dystansie Mega wśród Pań zajęła
Izabela Kłosowska (BLU Cersanit Team
Refleks). Druga z niespełna minutową stratą dojechała Katarzyna Pakulska (TRW Cloudware Team). Miejsce
trzecie wywalczyła Joanna Gumieniak
(Bike Atelier Team). Pełna tabela wyników na stronie www.mazoviamtb.pl/
Źródło: arena.legionowo.pl
wyniki.

Siatkarska akademia
31 marca w Zespole Szkół przy ul. Zegrzyńskiej 3 w Legionowie odbyła się uroczystość podpisania aktu założycielskiego Legionowskiej
Akademii Szkolnych Ośrodków Siatkarskich (LASOS).

D

okument został podpisany przez
Prezydenta Miasta Legionowa
Romana
Smogorzewskiego,
Dyrektora Młodzieżowej Akademii
Siatkówki - Szefa Wyszkolenia Zbigniewa Krzyżanowskiego oraz Dyrektorów trzech legionowskich szkół:
ZS w Legionowie, ZS Nr 1 i Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego. W projekcie
będzie brało udział jedno gimnazjum
pełniące jednocześnie rolę wiodącą
oraz trzy szkoły podstawowe.
Projekt polega na stworzeniu klas
sportowych oraz grup nauczania, mających na celu promocję piłki siatkowej
wśród dzieci i młodzieży oraz zapewnienie strukturalnego i modułowego
programu szkolenia. Zespół Szkół w Legionowie przy ulicy Zegrzyńskiej 3 jest
już od roku uczestnikiem programu
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wdrażanego przez Polski Związek Piłki Siatkowej oraz Ministerstwo Sportu
i do tej pory powstały dwie klasy sportowe. Teraz powstaną kolejne. W Legionowie projekt ten jest realizowany we
współpracy z klubem sportowym LTS
Legionovia.
Istniejące w Legionowie klasy sportowe już w pierwszym roku swojej
działalności w SOS-ach osiągnęły znaczące sukcesy, zajmując I i II miejsce
na turnieju SOS. Pokazało to, iż przystąpienie do tego przedsięwzięcia było
trafną decyzją. Uruchomienie Akademii SOS to również wiele korzyści dla
miasta, które ma szansę na zwiększone
subwencje oświatowe na te dzieci, które wezmą udział w projekcie. Pozostaje zacytować motto Miasta: „Legionowo
NC
Porusza”. 

