Często mieszkańcy przychodzą tuż przed
zamknięciem starostwa zwalniając się
wcześniej z pracy. Teraz nie będą musieli
tego robić, bo załatwimy ich sprawę
w sobotę.
Anna Brejnakowska
pracownica Biura Obsługi Mieszkańca
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Starostwo będzie czynne w każdą sobotę
Od stycznia 2018 r. legionowskie starostwo będzie czynne w soboty. Od 8 rano do południa będzie można załatwić sprawy w biurze obsługi
mieszkańców, czyli w zakresie architektury, geodezji, komunikacji i ochrony środowiska. Taką decyzję podjął starosta legionowski, by wyjść
naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców.

Począwszy od stycznia przyszłego roku mieszkańcy będą mogli załatwiać swoje sprawy w Starostwie Powiatowym w Legionowie nie tylko w dni powszednie,
ale również w soboty. Urząd będzie pracował w każdą sobotę (za wyjątkiem świąt ustawowo wolnych od pracy) od godziny 8.00 do 12.00

D

o tej pory osoby pracujące w tych
samych godzinach, w których
otwarte jest Starostwo Powiatowe w Legionowie miały możliwość załatwienia swojej sprawy jedynie w poniedziałek. W tym dniu godziny pracy
urzędu są wydłużone do 18. Od stycznia 2018 r. sytuacja ta ulegnie radykalnej zmianie i urząd będzie działał również w soboty.
– Od lat konsekwentnie stawiamy na
jakość i komfort obsługi w starostwie.
Zaczęliśmy od przebudowy wydziału
architektury kilka lat temu – nie tylko wygodniejszej aranżacji przestrzeni

dla klientów, ale też zmian organizacyjnych, które sprawiły, że szybkość załatwiania spraw znacząco poprawiła
się. Kolejnym krokiem była przebudowa w wydziale komunikacji. Natomiast
w tym roku uruchomiliśmy Biuro Obsługi Mieszkańców, co również usprawniło obsługę. Otwarcie urzędu w soboty
to kolejny krok w obranym przez nas
kierunku – mówi starosta legionowski
Robert Wróbel.

Robert Wróbel
starosta legionowski

Doskonale rozumiem, że mieszkańcom, którzy dojeżdżają do pracy poza powiatem, trudno zdążyć do nas, aby załatwić swoją sprawę nawet w poniedziałek do
godziny 18. Dlatego od przyszłego roku uruchamiamy urząd również w soboty
w zakresie, w jakim najczęściej odwiedzają nas mieszkańcy: sprawy geodezyjne, rejestracja pojazdów i prawa jazdy oraz pozwolenia na budowę. To duże wyzwanie dla pracowników starostwa, jednak tego oczekują od nas mieszkańcy.

Bez brania urlopu

Począwszy od 13 stycznia (6 stycznia
jest dniem ustawowo wolnym od pracy
– przypada w niego Święto Trzech Króli) w Starostwie Powiatowym w Legionowie będzie można załatwić rejestrację samochodu, prawo jazdy, wypisy i wyrysy
z ewidencji gruntów czy rejestrację łodzi, jak również złożyć wniosek o pozwolenie na budowę czy też odebrać gotową
decyzję również w soboty. Starostwo będzie pracować w godzinach od 8 do 12.
Ta wiadomość z pewnością ucieszy
wszystkie te osoby, które dotąd, ze względu na godziny pracy pokrywające się
z czasem działania urzędu lub na pracę
w miejscu na tyle od Legionowa odległym,
że nie były w stanie dotrzeć tu nawet przed
18, miały problem, by załatwić swoją sprawę. Niektórzy specjalnie w tym celu brali
dzień wolny. Teraz to nie będzie konieczne. W każdą sobotę od rana do południa
na mieszkańców czekać będą pracownicy
legionowskiego starostwa.

Płatności tylko kartą

Ważną informacją dla tych, którzy zdecydują się skorzystać z usług

starostwa w sobotę, jest fakt, że wszelkie opłaty związane z załatwianymi
formalnościami będzie można w ten

dzień uregulować na miejscu wyłącznie płacąc kartą płatniczą. W starostwie nie ma kasy, której funkcję w dni
powszednie spełnia Filia Banku Spółdzielczego, zlokalizowana w tym samym budynku. Ci, którzy nie używają tzw. „plastiku”, będą mogli udać się
do najbliższego czynnego banku lub
urzędu pocztowego, w którym dokonają wpłaty na wskazane konto. Trzeba o tym pamiętać, by uniknąć niespodzianek.
- Uruchomienie punktu kasowego
na jeden dzień w tygodniu byłoby nieracjonalne ekonomicznie, gdyż pociągałoby za sobą znaczące koszty. Mam
nadzieję, że zyskując możliwość załatwienia sprawy w dzień wolny od
pracy mieszkańcy będą wyrozumiali
dla tego drobnego ograniczenia, jakim
jest konieczność płatności wyłącznie
kartą – mówi sekretarz powiatu Artur Borkowski.
Nie ma wątpliwości, że fakt, iż starostwo jest otwarte w soboty, dla wielu mieszkańców będzie znacznym ułatwieniem i pomysł ten spotka się z ich
aprobatą. Zapytaliśmy mieszkańców
czy takie rozwiązanie jest potrzebne.
W sondzie, którą publikujemy poniżej,
nikt z pytanych nie był temu zamierzeniu przeciwny. Wręcz przeciwnie.
JOANNA KAJDANOWICZ

Mirosław Pasierowski,

Legionowo
Sobotni dyżur to dobra wiadomość. Cieszę się, że władze powiatu chcą wyjść naprzeciw potrzebom mieszkańców. Wielu z nich na pewno przypadnie ten pomysł do gustu i wiele ułatwi.

Angelika Mrozowska,
Michałów-Reginów
W tygodniu trudno mi znaleźć czas, aby złożyć wizytę w starostwie i załatwić potrzebne formalności. Jeśli będę mogła to zrobić w sobotę, na pewno skorzystam z takiej opcji.

Jan Błaszczyk,
Białobrzegi
Uważam, że z możliwości załatwienia spraw w starostwie w sobotę skorzysta wiele osób, które w tygodniu nie mają czasu lub kończą pracę po godzinach
otwarcia urzędu.
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Stolica Kultury Mazowsza 2017 finiszuje
Za nami rok pełen wydarzeń kulturalnych, które na terenie powiatu legionowskiego
zorganizowano pod szyldem Stolicy Kultury Mazowsza 2017. Już 2 grudnia br. zapraszamy
mieszkańców na uroczystość podsumowującą projekt.

Projekt Powiat Legionowski – Stolica Kultury Mazowsza 2017 rozpoczęliśmy i zakończymy na jazzowo. W trakcie styczniowej inauguracji wystąpił Mateusz Smoczyński
Quintet, natomiast grudniowy finał swoim występem uświetni Lora Szafran

P

od koniec zeszłego roku Powiat
Legionowski został ogłoszony
laureatem prestiżowego konkursu Stolica Kultury Mazowsza na 2017
rok, organizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego. Warunkiem udziału w konkursie
było przedłożenie propozycji rocznego programu imprez kulturalnych,

organizowanych w mieście powiatowym oraz w sąsiadujących gminach.
Rywalizacja była zacięta, ale ostatecznie oferta Powiatu Legionowskiego okazała się najlepsza. Komisja konkursowa
doceniła jej bogactwo i różnorodność
oraz fakt, że w harmonogramie wydarzeń uwzględniono potrzeby mieszkańców, uwarunkowania historyczne,

Gęsina w roli głównej

geograficzne, lokalne tradycje i aktualnie panujące na rynku kulturalnym
trendy. Nagrodą w konkursie było 100
tys. zł, które Powiat Legionowski otrzymał na realizację zaplanowanych wydarzeń kulturalnych.
Dwanaście miesięcy minęło szybko. W tym czasie na terenie powiatu zorganizowano kilkaset mniejszych
i większych przedsięwzięć kulturalnych. Jednak zanim tytuł Stolicy Kultury Mazowsza powędruje do kolejnego
powiatu, mamy przyjemność zaprosić
Mieszkańców na jeszcze jedno, wyjątkowe wydarzenie kulturalne. 2 grudnia br.
w sali widowiskowej legionowskiego ratusza, o godz. 17.30 odbędzie się impreza zamykająca projekt Powiat Legionowski – Stolica Kultury Mazowsza. W jej
trakcie wystąpi jedna z największych

Paweł Cukrowski

Dyrektor Departamentu Kultury,
Promocji i Turystyki w Urzędzie
Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie
Wspólny projekt „Powiat Legionowski - Stolica Kultury Mazowsza 2017”, realizowany przez Samorząd Województwa Mazowieckiego oraz Powiat Legionowski dobiega końca. Powiat Legionowski przez kilkanaście miesięcy był jednym
z najważniejszych miejsc na mapie kulturalnej Mazowsza. To bez wątpienia
zasługa różnorodnych i stojących na wysokim poziomie wydarzeń kulturalnych i artystycznych, a także zaangażowania osób w nich uczestniczących.
Dzięki temu przedsięwzięciu mieszkańcy regionu mogli w większym stopniu
uczestniczyć w realizowanych w powiecie inicjatywach kulturalnych, edukacyjnych i społecznych. Na podkreślenie zasługują również nienaganny poziom
organizacji oraz współpraca różnorodnych podmiotów przy realizacji projektu, które mogą stanowić przykład dla pozostałych powiatów, zamierzających
w przyszłości ubiegać się o zaszczytne miano „Stolicy Kultury Mazowsza”.
gwiazd polskiej sceny jazzowej – Lora
Szafran. Aby otrzymać bezpłatne zaproszenie, należy wysłać zgłoszenie
na dziejesie@powiat-legionowski.pl,
w temacie wiadomości wpisując: Finał

Stolicy Kultury Mazowsza 2017 oraz podać swoje imię i nazwisko. Jedna osoba
może zarezerwować maksymalnie cztery wejściówki. Serdecznie zapraszamy.
KALINA BABECKA

Tradycyjne, regionalnie, pysznie
W organizowanym po raz jedenasty konkursie „Najlepsza Potrawa Tradycyjna”, który odbył się
21 listopada w Woli Kiełpińskiej, do rywalizacji stanęli pasjonaci, prezentujący tradycyjne
receptury we własnej, niepowtarzalnej odsłonie. Powiat Legionowski patronował wydarzeniu
oraz ufundował nagrody dla zwycięzców i podarunki dla każdego z uczestników.

Jednym z punktów legionowskich obchodów Narodowego Święta
Niepodległości był organizowany corocznie Festiwal Gęsiny.
W towarzyszącym mu konkursie kulinarnym „Złota Gęś” zwyciężył szef
kuchni Powiatowego Centrum Integracji Społecznej Daniel Twardo.

Konkurs jest okazją do wymiany doświadczeń i przepisów, przekazywania kulinarnych tradycji młodemu pokoleniu
oraz stanowi zachętę do aktywności i współdziałania
Na Festiwalu Gęsiny nie mogło zabraknąć stoiska Powiatowego Centrum Integracji
Społecznej, którego szef kuchni Daniel Twardo otrzymał tytuł tegorocznego
Mistrza. Na zdjęciu od lewej Eliza Klimek, dyrektor PCIS Dorota Wróbel-Górecka
i Aleksandra Skomorucha

A

rena Legionowo szczelnie wypełniła się stoiskami, na których serwowano domowe, tradycyjne potrawy. Serca mieszkańców podbiły mięsiwa
z gęsiną na czele, sery i wypieki. Kolejki chętnych do skosztowania prezentowanych specjałów nie miały końca. Organizatorzy zadbali także o atrakcje dla
najmłodszych. Dzieci obejrzały spektakl
teatralny „Zakochani w gęsi” oraz wzięły

udział w licznych animacjach. W dobry
nastrój odwiedzających wprawił występ
kabaretu Kopydłowo, zaś wisienką na torcie była zupa z gęsi, serwowana mieszkańcom przez prezydenta Romana Smogorzewskiego.

Daniel Twardo

szef kuchni w Powiatowym Centrum
Integracji Społecznej
Tytuł Mistrza V Festiwalu Gęsiny jest dla mnie dużym wyróżnieniem. Zwłaszcza, że rywalizacja była zacięta i na wysokim poziomie. Dla mnie gęsina to rarytas większy niż krewetki czy ostrygi. Warto też wiedzieć, że gęsina jest jednym ze zdrowszych rodzajów mięsa. Póki co, i oby jak najdłużej, nie da się gęsi
hodować przemysłowo, tak jak kurczaków czy indyków. Dlatego szczerze zachęcam do uwzględniania gęsiny w domowym menu.

KB

Anna Gajewska

prezes Stowarzyszenia Wspólnota Lokalna
Powiatu Legionowskiego

Konkurs jest okazją do kultywowania i upowszechniania dziedzictwa kulinarnego, popularyzacji tradycyjnych potraw i produktów oraz pielęgnowania tożsamości kulturowej regionu. Od lat organizowany jest przez Stowarzyszenie
i z roku na rok skupia coraz więcej chętnych. W tej edycji zaprezentowano wyjątkową liczbę potraw, przygotowanych przez lokalne gospodynie i gospodarzy, a także przez uczniów serockiego technikum.

Agnieszka Pietrzak,

I miejsce w kategorii dania jarskie

Dla mnie, gospodyni domowej, konkurs jest odskocznią od
codzienności oraz okazją do sprawdzenia swoich umiejętności. Cieszy mnie również fakt, że przy wszechobecnej
modzie na kuchnie świata, promowane są nasze lokalne
specjały, z prostych i dostępnych produktów.

Radosław Galas,

uczeń III klasy technikum w PZSP w Serocku

Moje szyjki gęsie zdobyły drugie miejsce. Jestem bardzo dumny.
Udział w tego typu konkursach to możliwość rozwoju i spotkania
innych kulinarnych zapaleńców. Szkoła daje nam wiele możliwości. Z powodzeniem może aspirować do miana kuźni talentów.

W

konkursie wystartowali także uczniowie Powiatowego
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Serocku. Ich dania zachwyciły jury, dając powód do dumy
zarówno młodym kucharzom jak i nauczycielom. Młodzież ma okazję zaprezentować swoje talenty kulinarne
jednocześnie promując efekty kształcenia w naszej szkole – podsumowała Maria Leszczyńska, dyrektor PZSP
w Serocku.
Nagrody ufundowane przez Powiat Legionowski laureatom wręczali starosta Robert Wróbel, członkowie zarządu Anna Gajewska i Michał
Kobrzyński oraz sekretarz Artur
Borkowski. Wydarzeniu towarzyszyły występy, degustacje, rozmowy nie
tylko o kulinariach i śpiew. Za organizację i przebieg konkursu odpowiadało Stowarzyszenie Wspólnota Lokalna
Powiatu Legionowskiego przy współpracy OSP z Woli Kiełpińskiej oraz
Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa
Rolniczego w Warszawie.
AMZ

bezpieczeństwo/społeczność
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Powiat walczy z ASF
W powiecie legionowskim wystąpiło sześć
potwierdzonych przypadków zakażenia afrykańskim
pomorem świń (ASF). Choroba nie stwarza zagrożenia
dla ludzi.

P

ierwsze padłe zwierzęta, których
stan wskazywał, że mogły być zarażone ASF, zostały znalezione na
granicy Jabłonny i Legionowa (1 sztuka) oraz w Stanisławowie Pierwszym
w gminie Nieporęt (1 sztuka). Badania
laboratoryjne potwierdziły, że dziki
były chore na afrykański pomór świń.
Na dzień zamknięcia tego numeru Kuriera potwierdzono jeszcze cztery przypadki zachorowań.

Wirus niegroźny dla ludzi

Zgodnie z informacjami Głównego
Inspektora Weterynaryjnego ludzie
nie są wrażliwi na zakażenie wirusem
ASF, w związku z czym choroba ta nie
stwarza zagrożenia dla ich zdrowia lub
życia. Jedynymi gatunkami, które są podatne na ten wirus są dziki i świnie.
ASF nazywane jest wirusem gospodarczym, ponieważ główną jego konsekwencją są straty w hodowlach trzody chlewnej oraz restrykcje handlowe
w zakresie obrotu wieprzowiną. Nie

można również zapominać o cierpieniu zakażonych zwierząt.

Powiatowy sztab kryzysowy

20 listopada br. starosta legionowski na wniosek Powiatowego Lekarza
Weterynarii w Nowym Dworze Mazowieckim zwołał posiedzenie sztabu
zarządzania kryzysowego, w którym
uczestniczyli przedstawiciele wszystkich gmin powiatu oraz służb, straży
i inspekcji działających na terenie powiatu, jak również przedstawiciele Wojewody Mazowieckiego z Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego.
Spotkanie było poświęcone przypadkom afrykańskiego pomory świń w powiecie i planowanym działaniom, które
będą miały na celu zwalczanie choroby.
22 listopada br. Wojewoda Mazowiecki wydał rozporządzenie w tej sprawie
zakazujące organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów zwierząt
z udziałem świń oraz wyprowadzania świń z pomieszczeń, w których są

Starosta Legionowski na wniosek Powiatowego Lekarza Weterynarii w Nowym Dworze Mazowieckim zwołał spotkanie
Powiatowego Sztabu Zarządzania Kryzysowego w sprawie wystąpienia przypadków afrykańskiego pomoru świń

przetrzymywane i ich transportu między gospodarstwami bez zgody Powiatowego Lekarza Weterynarii. Obostrzenia
obowiązują na terenie powiatu legionowskiego (miasto Legionowo, gminy: Jabłonna, Nieporęt i Wieliszew), powiatu
wołomińskiego (gmina Radzymin) oraz
powiatu nowodworskiego (część miasta
Nowy Dwór Mazowiecki ograniczona od
północy i zachodu rzeką Narew, a od południa rzeką Wisłą).

Siła jest kobietą

Już po raz drugi przedsiębiorcze panie z terenu powiatu spotkały się w legionowskim Centrum
Komunikacyjnym, aby zgłębić tajniki biznesu i nawiązać cenne relacje podczas konferencji Spinka Biznesu,
którą zorganizowano 18 listopada br. Wydarzenie tradycyjnie wspierał Powiat Legionowski.

Wojsko pomoże

Ponadto Wojewoda Mazowiecki wystąpił do Ministerstwa Obrony Narodowej z prośbą o przydzielenie 90 żołnierzy do pomocy w przeszukiwaniu
kompleksów leśnych na terenie powiatu legionowskiego. Decyzją z dnia
24 listopada br., Minister Obrony Narodowej taką pomoc przydzielił. Żołnierze mają być gotowi do działania już
29 listopada.

Jak się zachować?

W przypadku znalezienia padłego dzika nie należy go dotykać i zgłosić ten fakt do Powiatowego Lekarza
Weterynarii w Nowym Dworze Mazowieckim (tel. 22 775 22 27 lub e-mail: nowydwormaz.piw@wetgiw.gov.pl),
najbliższego komisariatu policji lub
straży gminnej. Nie należy też dokarmiać dzików.
JK

Dodatkowa ochrona
przed zalaniem
Powiat Legionowski zakupił i przekazał Komendzie Powiatowej
Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie mobilny system
przeciwpowodziowy. Jego koszt to prawie 8,5 tys. złotych.

Z
Statystyki mówią, że w Polsce udział
firm prowadzonych przez kobiety wynosi niecałe 35%, ale ciągle rośnie. Panie
z terenu powiatu są pełne pomysłów,
przedsiębiorcze i bez problemu odnajdują się w środowisku biznesowym

Z

asady skutecznej rekrutacji,
graphic recordingu, wiarygodnego wizerunku w biznesie
i efektywnego korzystania z portali
społecznościowych oraz warsztaty motywacyjne to tylko niektóre z punktów

Uczestniczki o Spince Biznesu:

Maria Fabińska

Właśnie debiutuję na rynku ze swoją marką odzieżową. Dzięki konferencji mogłam zaprezentować swoje ubrania, poznać
opinię kobiet na ich temat, wysłuchać cennych uwag i nawiązać znajomości. Dla początkującego przedsiębiorcy to bardzo ważne.

Dominika Dworak

Takie inicjatywy są szczególnie przydatne dla kobiet prowadzących małe biznesy. Panie mogą wymienić się, wiedzą,
doświadczeniami i wzajemnie inspirować. W trakcie takich
spotkań nawiązuje się znajomości oraz nierzadko podejmuje współpracę. Warsztaty uczą kobiety jak ulepszyć swój biznes i odnaleźć się na rynku.

konferencji. W sumie przygotowano
dziewięć merytorycznych paneli szkoleniowych, skierowanych do kobiet, które prowadzą swoje firmy lub dopiero
zamierzają je otworzyć, moderowany
networking i konkurs z nagrodami.
– Jeszcze rok temu miałam wątpliwości, czy w biznesie potrzeba wydarzeń
dedykowanych tylko dla kobiet. Jednak
po I edycji Spinki Biznesu poczułam
jak niesamowitą moc mają takie spotkania. Już teraz zapraszam na przyszłoroczną, III edycję Spinki. Osobiście
gwarantuję moc atrakcji i doskonałą organizację. Organizator Spinki Biznesu
– mówi Inez Powierża, wiceprezes Fundacji Bizoon.
Wygląda na to, że Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości i Inicjatyw Lokalnych Bizoon postawiła sobie za cel
wzmocnienie kompetencji biznesowych kobiet z naszego terenu. Jak dotąd cel ten konsekwentnie i skutecznie realizuje.
KALINA BABECKA

apora przeznaczona jest do budowania wałów przeciwpowodziowych lub ich podwyższania. Jej
wysokość to ok. 50 cm i składa się
z dwóch rękawów – wewnętrznego o długości 23 m i zewnętrznego
o długości 10 m. Wewnętrzny rękaw,
który w trakcie montażu należy wypełnić wodą, wykonany jest z polietylenu, natomiast zewnętrzny z tkaniny
poliestrowej. Jest to doskonały, łatwy
w użyciu i niezwykle ekonomiczny
system przeciwpowodziowy, zapewniający bardzo dobre rezultaty przy
jednoczesnej oszczędności kosztów
w porównaniu z tradycyjnymi metodami. Dodatkowymi zaletami zapory

są jej niewielki ciężar, łatwość przemieszczania, składowania i instalacji.
Zapora może być stosowana w każdym terenie stanowiąc doskonałe rozwiązanie w przypadku potrzeby kontroli przepływu wody. Sprawdzi się
podczas takich zagrożeń, jak powódź
oraz wyciek ścieków lub substancji
toksycznych. Zapora służy do wielokrotnego użytku i jest znacznie szybsza w zastosowaniu niż układanie
worków z piaskiem. Jeden 10 - metrowy odcinek zastępuje ok. 170 worków z piaskiem. Powiat zakupił dziesięć takich elementów, które można
ze sobą połączyć.

Prawidłowo napełniona wodą zapora jest wystarczająco stabilna
i wytrzymała, aby unieść ciężar kilku dorosłych osób
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Dyskusja o znaczeniu historycznym
O tym, czy warto czerpać z przeszłości i jak to robić
właściwie dyskutowali uczniowie szkół gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych z terenu powiatu legionowskiego
podczas debaty „Czego uczy nas historia?”.

T

o już ósmy panel zorganizowany
przez Powiatową Instytucję Kultury w Legionowie i Zespół Szkół
Ogólnokształcących nr 2 w Legionowie, mający na celu swobodną wymianę poglądów i argumentów przez młodzież. Podczas wcześniejszych spotkań
uczniowie dyskutowali między innymi
o niepodległości, patriotyzmie, samorządności, wielokulturowości i demokracji. Debatę poprzedziły warsztaty
przygotowawcze.
Temat debaty, która odbyła się 10
listopada br., wbrew pozorom wcale nie był łatwy. Uczniowie żywo dyskutowali nad istotą historii jako nauki oraz zagrożeniami, jakie niosą
ze sobą nieograniczone możliwości
jej interpretacji. Wskazywano także na ryzyko manipulacji oraz braku
obiektywizmu podczas analizy źródeł
i wydarzeń historycznych przez osoby
trzecie, tym samym akcentując potrzebę zgłębiania wiedzy historycznej przy

wykorzystaniu różnych źródeł, aby samodzielnie móc dokonać wykładni i wypracować własne poglądy. Młodzież zauważyła też, że historia ma duży wpływ
na teraźniejszość i przyszłość determinując wiele zjawisk i wydarzeń. W dyskusji pojawiły się także głosy, że historia to nie tylko zapis dat i wydarzeń, ale
ciąg przyczynowo - skutkowy, który wymaga zrozumienia, a to możliwe jest jedynie przy wykorzystaniu szerszej perspektywy w trakcie rozważań.
Debata udowodniła, że młodzież nie
pozostaje obojętna na problemy współczesnego świata i żywo się nimi interesuje oraz chętnie formułuje swoje poglądy w konkretnej sprawie. Gośćmi
na debacie byli Starosta Legionowski
Robert Wróbel, Prezydent Miasta Legionowo Roman Smogorzewski oraz
przedstawiciel Muzeum Historycznego w Legionowie Rafał Degiel.
KALINA BABECKA

Uczniowie wspólnie zastanawiali się, jak efektywnie korzystać z wiedzy historycznej oraz, jak uniknąć pułapek
interpretując przeszłość

Innowacyjny historyk – wyróżnienie dla dyrektora Muzeum
Dyrektor Muzeum Historycznego w Legionowie dr hab. Jacek Szczepański, za wkład w badanie, dokumentowanie i popularyzowanie
lokalnego dziedzictwa w nowoczesnej i atrakcyjnej dla odbiorców formie, otrzymał prestiżowe wyróżnienie w konkursie Innowacyjny
Menadżer Kultury, organizowanym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego i Mazowiecki Instytut Kultury.
Czym dla Pana jest to wyróżnienie?
To miła niespodzianka, bo nigdy dotąd nie postrzegałem swojej działalności w kategoriach managera kultury
i do tego jeszcze innowacyjnego. Zawsze najbardziej interesowało mnie badanie i popularyzowanie historii lokalnej wśród mieszkańców, a zarządzanie
Muzeum i rozbudowa jego infrastruktury były tylko środkiem do osiągnięcia tego celu.

Jaki jest Pana przepis na sukces?
Nie mam specjalnego przepisu. Wystarczy mozolna i konsekwentna praca, ale ważne jest przy tym świadome
samookreślenie się. Praca w muzeum
i bycie muzealnikiem jest więc nie tylko wyborem zawodowym, ale i pasją.
Jakie są Pańskie plany w odniesieniu do Muzeum na najbliższą przyszłość?

Planów mamy sporo. Na 2018 rok
przypada kilka ważnych rocznic. Począwszy od tych o charakterze ogólnopolskim, jak setna rocznica odzyskania Niepodległości, po mniej znane, jak
np. 80. rocznica wybudowania w Legionowie największego ówcześnie
balonu świata „Gwiazda Polski”. Planujemy nowe wystawy czasowe i wydanie co najmniej dwóch publikacji
muzealnych, poświęconych drużynie

harcerskiej „Błękitna 16” oraz wybitnemu pilotowi balonowemu z Legionowa kpt. Zbigniewowi Burzyńskiemu.
Jak udaje się Panu łączyć obowiązki dyrektora, managera placówki
muzealnej z pracą naukową?
W moim przypadku praca w Muzeum
ściśle przenika się z prowadzeniem badań naukowych. Ich przedmiotem są
dzieje Legionowa i powiatu legionowskiego. Przez ostatnie 20 lat badania zaowocowały kilkunastoma książkami i wieloma
artykułami. Znacząco ułatwiły one przygotowanie programu wystawienniczego
Muzeum i stałych ekspozycji.

Dobrze wykorzystana szansa na drugie życie
Spotkaniem z dziennikarzem i publicystą Piotrem Jastrzębskim Powiatowe Centrum Pomocy Społecznej w Legionowie zainaugurowało cykl rozmów o wykluczeniu
społecznym i powrocie do społeczeństwa.

,,Z

Podczas spotkania Piotr Jastrzębski (pierwszy od lewej) zaprezentował książkę
„Z dna”, w której opisuje swoje doświadczenia związane z wykluczeniem i drogę
powrotną do społeczeństwa. Książka zbiera pozytywne recenzje zarówno
krytyków, jak i czytelników

dna” to tytuł książki wydanej
kilka tygodni temu, w której
Piotr Jastrzębski opisuje swój
upadek, cuchnącą alkoholem wegetację na marginesie społecznym oraz
mozolną, ale na szczęście zakończoną
sukcesem, drogę powrotną do trzeźwości i normalności. O tym, jak człowiek
stacza się, wypisuje z codzienności, by
następnie powrócić do świata żywych,
autor opowiedział zgromadzonym 24 listopada br. w legionowskim Centrum
Komunikacyjnym.
Na widowni można było wypatrzeć ludzi takich jak on, na których twarzach
wyraźnie odznaczały się ślady dręczących ich nadal lub w przeszłości nałogów.
Przyszli szukać wsparcia, pociechy i zapewne motywacji. Były też osoby, które
chciały osobiście poznać Piotra Jastrzębskiego – nie byłego żula, ale Piotra Jastrzębskiego znakomitego i cieszącego

Piotr Jastrzębski
Dziennikarz, publicysta

Degradacja moralna i zawodowa, zaprzepaszczone życie rodzinne, społeczne wykluczenie i cały pakiet nałogów. A to w wyniku kilku drobnych pomyłek, zbiegów okoliczności, złych decyzji, życiowych błędów i tak zwanego
pecha. Książka o upadku, wykluczeniu, nałogach, bezdomności i depresji.
Książka, która na przykładzie autora – konkretnego człowieka, pokazuje
jak łatwo można stracić wszystko i upaść na samo dno społecznego życia.
Ale w tym wszystkim jest światło, nadzieja że przy odpowiedniej determinacji można wyrwać się z każdego koszmaru. Rozpacz, nadzieja i sukces,
którego nikt się nie spodziewał – o tym jest ta książka.
się uznaniem dziennikarza i korespondenta. Warto bowiem wiedzieć, że alkoholizm, bezdomność i depresja nie wyczerpują biografii Piotra Jastrzębskiego.
Czynią to także liczne osiągnięcia i sukcesy zawodowe oraz ciekawe doświadczenia, o których chętnie opowiadał

w trakcie spotkania. Niezwykle interesująco brzmiały te dotyczące jego pracy
w charakterze korespondenta w krajach
byłej Jugosławii. Piotr Jastrzębski będzie
ponownie gościł w Legionowie 8 grudnia br. Serdecznie zapraszamy.
KALINA BABECKA
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Gospodarka na forum

O potrzebie i sposobach wzmocnienia współpracy międzysektorowej pomiędzy podmiotami
publicznymi, prywatnymi i sektorem organizacji pozarządowych rozmawiano podczas pierwszego
Forum Gospodarczego Powiatu Legionowskiego. Organizatorami spotkania byli Powiatowy Urząd
Pracy, Powiatowa Izba Gospodarcza oraz Powiat Legionowski.

Elżbieta Szczepańska

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Legionowie
Bardzo cieszy mnie fakt, że w wydarzeniu tak licznie udział wzięli reprezentanci sektora prywatnego, organizacji pozarządowych i administracji samorządowej. W moim odczuciu wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami to największa wartość dodana forum. Przedsiębiorcy
rzadko mają okazję do spotkań w tak licznym gronie różnych instytucji,
czy podmiotów. Forum Gospodarcze spełniło swoje założenie.
wchodzącej na rynek pracy. Dyskutowano także o idei społecznej odpowiedzialności biznesu i zaangażowaniu
przedsiębiorców w działania na rzecz

społeczności lokalnych oraz grup potrzebujących wsparcia. Rozmowy i dyskusje kontynuowano w kuluarach, po zakończeniu oficjalnej części forum. AMZ

Marzena Sikorska,

przedsiębiorca z Serocka
Wzięłam udział w Forum, ponieważ chciałam zdobyć niezbędne przedsiębiorcy informacje i wskazówki. Dotychczas nie korzystałam z pomocy Urzędu Pracy czy Powiatowej Izby Gospodarczej, a chciałam się dowiedzieć jak
taka współpraca może przebiegać.

Pierwsze w historii powiatu forum gospodarcze zgromadziło przedsiębiorców, reprezentantów administracji publicznej,
samorządów lokalnych, instytucji rynku pracy, instytucji pomocy społecznej, podmiotów ekonomii społecznej z terenu
powiatu legionowskiego oraz powiatów sąsiednich

I

ntegracja przedsiębiorców, zachęcenie ich do działań na rzecz lokalnego
rynku pracy oraz prezentacja mechanizmów i narzędzi wsparcia, jakie można otrzymać od instytucji publicznych
były głównymi celami Forum, które zorganizowano w legionowskiej Poczytalni 15 listopada br. Forum rozpoczęło
planowany cykl spotkań tematycznych

skierowanych do przedsiębiorców. Witając zgromadzonych gości, starosta legionowski Robert Wróbel wspomniał o genezie pomysłu organizacji
Forum, wywodzącego się z uchwalonej w ubiegłym roku Strategii Rozwoju Powiatu Legionowskiego, w której
zawarto zapis o współpracy z przedsiębiorcami z powiatu legionowskiego

i ich wspomaganiu. W trakcie paneli dyskusyjnych rozmawiano o współpracy biznesu z samorządem gminnym i powiatowym. Poruszono także
temat edukacji zawodowej, porównując oczekiwania pracodawców i możliwości szkół oraz zastanawiając się nad
najlepszymi rozwiązaniami, jakie obie
strony mogą zaproponować młodzieży

VI Dni Osób Niepełnosprawnych
już podsumowane
VI Dni Osób Niepełnosprawnych Miasta Legionowo i Powiatu
Legionowskiego (VI DON) oraz powiatowa akcja „Mówię ręką, okiem,
nogą, nosem” dobiegły końca. Uroczyste podsumowanie tych wydarzeń
odbyło się 16 listopada br. w sali widowiskowej legionowskiego ratusza.

W przygotowanie spektaklu „Pinokio” aktywnie włączyli się
rodzice, opiekunowie, nauczyciele oraz wolontariusze, którzy
wraz z osobami niepełnosprawnymi
i niemówiącymi wystąpili na scenie

Jerzy Zaborowski
wicestarosta legionowski

Dni Osób Niepełnosprawnych to święto, którego ideą jest prezentacja dorobku
artystycznego i sportowego środowiska osób niepełnosprawnych i przybliżenie
mieszkańcom powiatu tych ludzi, aby przeciwdziałać ich odrzuceniu i marginalizacji w życiu społecznym. Organizatorzy postawili sobie za cel wspieranie
ludzi niepełnosprawnych, stwarzanie im przyjaznych okoliczności i warunków
do rozwoju oraz motywowanie do wysiłku i pracy nad sobą. Działania podejmowane w ramach V DON mają przyczyniać się do budowania solidnych podstaw dla wzajemnego zrozumienia i poczucia wspólnoty prowadzącej do partnerskiego dialogu. W ten dialog włączane są nie tylko osoby niepełnosprawne,
ale także ich rodziny, znajomi oraz cała społeczność lokalna.

G

ala finałowa zgromadziła wielu gości. Obecni byli przedstawiciele
władz samorządowych, szkół, organizacji pozarządowych, instytucji wspierających akcję oraz bohaterowie Dni Osób
Niepełnosprawnych, ich rodziny i przyjaciele. Powiat Legionowski reprezentował
wicestarosta Jerzy Zaborowski. Tegoroczne obchody VI DON obfitowały w wydarzenia kulturalne i sportowe. Zorganizowano konkursy literacki, plastyczny oraz
form scenicznych i medialnych. W maju
odbyły się integracyjny plener malarski „Chodź, pomaluj mój świat” oraz Paraolimpiada Dzieci i Młodzieży. Latem
uczestnicy Dni Osób Niepełnosprawnych
odwiedzili Muzeum Historyczne w Legionowie, gdzie wzięli udział w warsztatach
edukacyjnych. Z kolei we wrześniu odbyła się impreza plenerowa w ogrodzie DPS
Kombatant „Łączymy pokolenia”.
Podsumowano także powiatową akcję
„Mówię ręką, okiem, nogą, nosem”. Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie już kolejny raz włączył się do udziału w kampanii mającej
na celu przybliżenie mieszkańcom sytuacji osób niemówiących. W tym celu
zorganizowano „Grę Miejską” dla przedszkolaków z terenu powiatu, do udziału
w której zaproszono legionowskie instytucje. O oprawę artystyczną zadbali podopieczni PZSiPS. Spektakl pt. „Pinokio”
w ich wykonaniu okazał się wyjątkowy,
bo niemówiący aktorzy z publicznością
porozumiewali się używając komunikatorów generujących głos. Zwieńczeniem
imprezy było otwarcie wystawy „Sercem
Malowane 2017”.
KALINA BABECKA

Piotr Jóźwik,

przedsiębiorca z Legionowa
Jestem przedsiębiorcą i pracodawcą działającym na rynku
od ponad 28 lat. Pomimo, iż wielokrotnie brałem udział
w różnych wydarzeniach, z takim jak dzisiejsze Forum
spotykam się pierwszy raz. Nasza firma daje szansę odbycia praktyk zawodowych. Na przestrzeni lat wiele młodych osób zdobywało u nas kwalifikacje. Dobrze przygotowany pracownik to
sukces zarówno dla firmy, jak i dla całego regionu.

Na żołnierską nutę

W ramach obchodów Święta Niepodległości w legionowskim ratuszu,
po raz czwarty, odbył się Przegląd Pieśni Patriotycznej Viva Polonia.
Organizatorem wydarzenia było Legionowskie Stowarzyszenie na Rzecz
Kultury Viva Larte przy współudziale 2. Mazowieckiego Pułku Saperów,
a patronatem objął je Starosta Legionowski.

Pośród nagrodzonych znalazł się m.in. Wokalny Zespół Mundurowy Patria
– laureaci pierwszej nagrody w kategorii chóry/zespoły

22

solistów oraz 11 zespołów i chórów wzięło udział
w przesłuchaniu w ramach
IV Przegląd Pieśni Patriotycznej Viva
Polonia. Grand Prix zdobyła Anna Cegiełka-Tarczyńska. I miejsce w kategorii chóry/zespoły wyśpiewał Wokalny

Zespół Mundurowy Patria, natomiast
najlepszą solistką okazała się Karolina Kram.
AMZ

Dorota Bonisławska

organizator Przeglądu Viva Polonia
Wśród wykonawców znaleźli się głównie ludzie bardzo młodzi, którzy
przyjechali do Legionowa nie tylko z okolic, ale także z różnych miast
Polski oraz Białorusi i Ukrainy. Każdy z uczestników pragnął wyśpiewać
to, co czuli nasi rodacy wtedy, gdy państwo polskie zostało wymazane
z mapy Europy, a Polska pozostała jedynie w ich sercach i pragnieniach.
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99 lat niepodległej Polski
We wszystkich gminach powiatu zorganizowano uroczystości i wydarzenia związane z 99. rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości.
W ich trakcie oddano hołd i uczczono pamięć bohaterów tamtych dni.

W

W legionowskich uroczystościach Powiat Legionowski reprezentowali (od lewej) radny Rady Powiatu Marek Mazur,
wicestarosta Jerzy Zaborowski, starosta Robert Wróbel oraz członek zarządu Michał Kobrzyński. Kwiaty złożono pod
pomnikiem na rondzie AK oraz pod pomnikiem Józefa Piłdudskiego

Legionowie obchody rozpoczęły się w kościele garnizonowym Mszą świętą za Ojczyznę. Następnie pod pomnikiem Polski
Walczącej odbył się uroczysty apel i złożono wiązanki. Delegacje samorządowe, przedstawiciele instytucji, szkół,
organizacji społecznych złożyli kwiaty również pod pomnikiem marszałka
Józefa Piłsudskiego. W uroczystościach
udział wzięli starosta Robert Wróbel,
wicestarosta Jerzy Zaborowski oraz
członek zarządu Michał Kobrzyński.
W pozostałych gminach powiatu
także odbyły się uroczyste Msze święte, a delegacje władz samorządowych,
szkół, wojska, harcerze i mieszkańcy
złożyli kwiaty w miejscach pamięci.
Mieszkańcy powiatu uczcili pamięć bohaterów i okazali radość z odzyskanej
prawie sto lat temu niepodległości na
wiele sposobów. Patriotyzm manifestowano nie tylko w trakcie oficjalnych

uroczystości, ale także w mniej formalnych okolicznościach – podczas
rywalizacji sportowych, koncertów,
i gier miejskich, które silnie jednoczą
lokalną społeczność. Bogactwo rocznicowych imprez było w tym roku naprawdę imponujące. Cieszę się, że
zgromadziły one tak wielu uczestników – podsumował Michał Kobrzyński, członek zarządu.
Rocznicowym obchodom towarzyszył szereg imprez o mniej oficjalnym charakterze. Odbyły się niepodległościowe biegi, koncerty, wystawy
i przedstawiania, które były okazją
do spotkań i wspólnego świętowania.
W piątek 10 listopada Festiwalem Pieśni i Tańców Polskich im. Stanisława
Moniuszki, zainaugurowano w Wieliszewie przyszłoroczne obchody 100-lecia odzyskania niepodległości 19182018.
AMZ

Pamiętajmy o legionach... – rozstrzygnięto konkurs
10 listopada br., przy okazji uroczystości upamiętniających 99. rocznicę
odzyskania przez Polskę niepodległości odbyło się uroczyste podsumowanie
konkursu „Legiony a niepodległość Polski w latach 1914—1918. Rola Józefa
Piłsudskiego” i wręczenie nagród laureatom.

Do konkursu przystąpili uczniowie, dla których historia to nie tylko nauka, ale także
prawdziwa pasja

O

rganizatorem konkursu był Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. J. Siwińskiego
w Legionowie przy współpracy z Muzeum Historycznym. Pierwszy etap rywalizacji przeprowadzony został w powiatowych szkołach, które do drugiego
etapu zgłosiły po trzech najlepszych
uczniów. W finałowym starciu uczestnicy mieli godzinę, aby pod czujnym
okiem komisji zmierzyć się z pytaniami konkursowymi. Najlepsi okazali się
uczniowie Powiatowego Zespołu Szkół
Ogólnokształcących w Legionowie im.
M. Konopnickiej, którzy zajęli wszystkie miejsca na podium: Agnieszka
Tuszkowska, Tomasz Korszak oraz
Kinga Mućko. Czwarte miejsce zajęła
Julia Lubelska z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Legionowie.
Celem konkursu jest kształtowanie postaw patriotycznych wśród

Henryk Matuszewski
pomysłodawca konkursu

Pomysł konkursu powstał, gdy zauważyłem 20 lat temu, że w wolnej Polsce
podręczniki historii dają więcej informacji o Legionach Rzymskich niż o Legionach Polskich. Postanowiłem zaradzić tej sytuacji, choćby tylko na terenie
powiatu legionowskiego. Trafiłem na życzliwe wsparcie ze strony dyrekcji
PZSP w Legionowie oraz innych nauczycieli. Pozyskiwałem sponsorów nagród dla uczniów. Udział w konkursie daje uczestnikom wiedzę o trudnym,
ale fascynującym okresie odzyskiwania niepodległości przez Polaków. Najaktywniej wspierali te działania ludzie młodzi, chociażby skauci warszawscy,
którzy mieli od 15 do 20 lat. Uczniowie poznają więc losy swoich rówieśników, którzy dobrze zdali egzamin z patriotyzmu. W przyszłym roku czeka
nas jubileuszowa, XX edycja konkursu - zapraszam wszystkich do udziału!
młodzieży i kultywowanie pamięci o Legionach. Dodatkowo organizatorzy pragną zainteresować młode pokolenie jednym z piękniejszych,

Starosta wyróżniony za działania dla Kresowian

Wyróżnienie w postaci odznaczenia i dyplomu w uznaniu zasług w pracy na rzecz Polonii zamieszkałej na Kresach Wschodnich starosta
Robert Wróbel odebrał z rąk prezes Fundacji Lwów i Kresy Południowo-Wschodnie Joanny Aleksandry Biniszewskiej.

W

Studiu Koncertowym Polskiego Radia im. Witolda Lutosławskiego w Warszawie
odbyła się 14 listopada uroczystość
z okazji 99. Rocznicy wybuchu powstania Orląt Lwowskich, 99. Rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości oraz 10. Jubileuszu istnienia
Muzeum Lwowa i Kresów Wschodnich. Przy tej okazji Zarząd Fundacji
Lwów i Kresy Południowo-Wschodnie
wyróżnił i podziękował osobom i instytucjom, które w sposób szczególny angażują się w działania na rzecz kresowej Polonii. Wśród nich znalazł się
starosta legionowski Robert Wróbel. –
Powiat Legionowski od lat współpracuje z organizacjami społecznymi, które

wspierają Polaków mieszkających za
naszą wschodnią granicą. W ostatnich
latach szczególnie intensywną współpracę realizujemy z Krajowym Stowarzyszeniem Brasławian. W jej ramach
przekazujemy polskie książki do szkół
rejonu brasławskiego na Białorusi
oraz przyjmujemy w naszym powiecie młodzież polonijną stamtąd, która
co wakacje przyjeżdża nad Jezioro Zegrzyńskie na obóz żeglarski – mówi
starosta. – To wyróżnienie traktuję
jako podziękowanie dla całych władz
samorządowych i pracowników starostwa, szczególnie wydziału edukacji, którzy angażują się całym sercem
w te działania – dodaje Robert Wróbel.
JK

a zarazem dramatycznych okresów
w historii Polski oraz popularyzować
związek Legionów Polskich z historią
Legionowa.
AMZ

Starosta Robert Wróbel (w środku) od
lat wspiera działania na rzecz Polonii
zamieszkałej na Kresach Wschodnich.
Zarząd Fundacji Lwów i Kresy PołudniowoWschodnie docenił to zaangażowanie
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Deszcz medali dla Delfina

Reprezentujący UKS Delfin i miasto Legionowo Michał Perl przywiózł do domu dwa złote
medale i jeden srebrny z Zimowych Otwartych Mistrzostw Polski w Pływaniu Masters.
Zawody odbyły się w dniach 17-19 listopada br., na olimpijskiej pływalni w Gliwicach.

W

Zimowych Otwartych Mistrzostwach Polski w Pływaniu Masters uczestniczyło ponad 550
zawodników z 98 klubów z całego kraju. UKS Delfin Legionowo pojechał na
imprezę w mocnym składzie: Karolina
Modzelan, Krzysztof Żbikowski i Michał Perl. Pokładane w naszych zawodnikach nadzieje spełniły się z nawiązką. Delfin zdobył w sumie 2 złote
medale oraz po jednym srebrnym i brązowym.
Bohaterem drużyny został Michał
Perl zdobywając złote medale – na dystansie 50 m stylem dowolnym oraz na
dystansie 50 m stylem klasycznym, do
których dołożył srebrny medal na dystansie 400 m stylem dowolnym. Natomiast Krzysztof Żbikowski, bijąc rekord
życiowy, zdobył brązowy medal na dystansie 50 m stylem klasycznym. Dobry
wynik – zajmując 4. miejsce - osiągnęła w konkurencji 50 m stylem dowolnym debiutująca po 15-letniej przerwie
w pływaniu Karolina Modzelan.
Gdy seniorzy zmagali się w Mistrzostwach Polski, w Mławie odbyły się kolejne ogólnokrajowe zawody
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w pływaniu, w których wystartowała
piętnastka młodszych reprezentantów
UKS Delfin. Na starcie stawiło się 395
zawodników z 29 klubów. Pięcioro „delfinów” stanęło na podium.
Wśród chłopców złoty medal na 100
m stylem motylkowym zdobył Franciszek Cierniak, Filip Zabagło zajął 3.
miejsce na 50 m stylem grzbietowym,
a Adam Jasiul wywalczył brąz na 100 m
stylem klasycznym. Również dziewczęta wracały do domu z medalami. Srebro
zdobyły – Emilia Piaseczna na 50 metrów stylem klasycznym oraz Natalia
Startek na 100 m stylem grzbietowym.
Pod znakiem srebra dla legionowskiego Delfina odbyły się również ogólnopolskie zawody pływackie z okazji Święta
Niepodległości w Sochaczewie. Wystartowało w nich 285 zawodników z 34 klubów z terenu całego kraju. Srebrny medal
wywalczyła nasza reprezentantka Alicja
Trzaska, która wystartowała na dystansie
100 m stylem grzbietowym.
MK/D

Michał Perl

UKS Delfin Legionowo

Od lewej: Trener Rafał Perl, Karolina Modzelan, Michał Perl, Krzysztof Żbikowski

Kamil Otowski w „Dwójce”
Sportowiec Roku 2016 odwiedził Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Legionowie, aby namawiać
uczniów do uprawiania sportu. Przekonywał, że aktywny styl życia jest źródłem ogromnej satysfakcji.

Tegoroczne Zimowe Mistrzostwa Polski Mastersów były bardzo interesujące.
Pierwszy raz w karierze podjąłem się próby wystartowanie w aż tak dużej
liczbie konkurencji. Było to nie lada wyzwanie, ale również świetna zabawa
i nowe doświadczenie, które będzie miało wpływ na dalszy etap mojej kariery. Utwierdziłem się w przekonaniu, że powrót do pływania był słuszny.
Cóż mogę więcej powiedzieć? Trzy medale Mistrzostw Polski Masters zdobyte, ale to na pewno nie ostatnie moje słowo. Nowy rok już tuż tuż, a wraz
z nim nowe cele i nowe wyzwania.

POWIAT LEGIONOWSKI
– KULTURALNIE I NA SPORTOWO

Kamil Otowski jest absolwentem legionowskiej „Dwójki”. Czuje się w niej, jak w domu

P

odczas zajęć w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Legionowie Kamil przedstawił siebie jako
sportowca niepełnosprawnego, który dzięki treningom osiąga bardzo dobre wyniki. Sportowiec Roku 2016 zaprezentował swój sportowy dorobek.
Opowiedział o wielu aspektach sportu: ciężkiej pracy, wysiłku, satysfakcji
z osiągniętych sukcesów, podróżach po
całym świecie. Duże zainteresowanie
wśród uczniów wzbudziły akcesoria
pływackie oraz medale.
Uczestnicy spotkania dyskutowali na temat korzyści, jakie daje uprawianie sportu oraz nieodłącznych wyrzeczeń, które za tym idą. Dzieci były
zafascynowane i bardzo aktywne podczas spotkania. Większość z nich

zadeklarowała chęć rozpoczęcia nauki
pływania.
Kamil ma 17 lat, jest zawodnikiem
polskiej kadry narodowej w pływaniu.
Interesuje się sportem, polityką i historią. Nie zważając na niepełnosprawność,

stawiając na zaangażowanie i systematyczność, Kamil pokazuje na swoim przykładzie, że ciężką pracą i poświęceniem
można zbudować sukces.
MK/KO

Kamil Otowski

Sportowiec Roku 2016 w powiecie legionowskim
Prowadzenie spotkań w szkołach jest niezwykłym doświadczeniem. Mam
nadzieję, że miłością do sportu „zaraziłem” wielu uczniów. Praca z dziećmi
okazała się przyjemna i dodatkowo motywująca, gdyż rozdawanie autografów jako „wybitny” sportowiec było częścią każdego spotkania.

29.11 – Royal Russian Ballet w Arenie
Legionowo
1.12 – Jachtostopem wśród kanibali
i artystów - spotkanie podróżnicze,
Poczytalnia, ul. Kościuszki 8A,
Legionowo
1.12 – Marek Majewski i Kuba
Sienkiewicz, sala widowiskowa
w ratuszu, Legionowo,
ul. Piłsudskiego 41
2.12 – Finał projektu Powiat
Legionowski – Stolica Kultury
Mazowsza 2017,
sala widowiskowa w ratuszu,
Legionowo,
ul. Piłsudskiego 41
2.12 – Mikołajki w Nieporęcie, GOK
w Nieporęcie, ul. Dworcowa 9a
2-3.12 – Mikołajki w Serocku, CKiCz,
ul. Pułtuska 35
3.12 – VII Festiwal Muzyczny im. Bogny
Sokorskiej, Pałac w Jabłonnie i Kościół
p.w. Matki Bożej Królowej Polski
w Jabłonnie
3.12 – Spektakl teatru tańca, sala
koncertowa im. Krzysztofa Klenczona
w Wieliszewie
3.12 – Wernisaż prac Bogusława
Lustyka, Galeria „Oranżeria” przy Pałacu
w Jabłonnie
3.12 – Mikołajki Miejskie, sala
widowiskowa w ratuszu, Legionowo,
ul. Piłsudskiego 41

3.12 - Spotkanie z historią w Serocku,
CKiCz, ul. Pułtuska 35
8.12 – Spektakl „Bóg mordu” Yasminy
Rezy, sala koncertowa im. Krzysztofa
Klenczona w Wieliszewie
9.12 – Sławek Wierzcholski i Nocna
Zmiana Bluesa, sala widowiskowa
w ratuszu, Legionowo,
ul. Piłsudskiego 41
9.12 – Kabaret Neo-nówka w Arenie
Legionowo
9.12 – Mikołajkowy turniej szachowy
w Serocku, CKiCz, ul. Pułtuska 35
9.12 – 35. Biegi Przełajowe w Legionowie
10.12 – Poznakowski Band
„Gdzie się podziały tamte prywatki”,
sala widowiskowa w ratuszu, Legionowo,
ul. Piłsudskiego 41
10.12 – Misja D20 Turniej Infinity
i spotkanie z grami planszowymi,
Poczytalnia, ul. Kościuszki 8A,
Legionowo
16.12 – Mikołajki w Poczytalni,
ul. Kościuszki 8A, Legionowo
16.12 – 3. Bieg Zająca, Lasy
legionowskie
17.12 – Pałacowy salon naukowy
– Agresja w życiu politycznym,
Pałac w Jabłonnie
17.12 – Pałacowe Spotkania z Muzyką,
Pałac w Jabłonnie
17.12 – Spotkanie wigilijne,
rynek w Serocku
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Uczcili niepodległość biegiem
Narodowe Święto Niepodległości może być obchodzone na sportowo. Coraz bardziej popularne są uroczystości, których głównym
punktem programu jest bieg nawiązujący do odzyskania przez Polskę wolności w 1918 roku.
bieg na 4,75 km wygrali Dariusz Wieczorek i Matylda Jasińska.
Biegi dorosłych poprzedziła rywalizacja dzieci – na 400 i 800 metrów. Najmłodsi walczyli ambitnie, do końca walcząc
o jak najlepsza pozycję. Co ciekawe, na
obu dystansach dziewczyny okazały się
lepsze od chłopaków. W biegu na 400 m
Liliana Górecka wyprzedziła Kubę Kozłowskiego, natomiast na 800 m triumfowała Wiktoria Wierzchowska, która pokonała najlepszego wśród młodzieńców
Dawida Klimka.
W Janówku Pierwszym Bieg Niepodległości odbył się po raz 3. Na linii startu pojawiło się ponad 150 osób z gminy
Wieliszew i nie tylko. Jak zwykle dystans

Biegi Niepodległości w gminie Nieporęt zapewne na stałe wpiszą się do kalendarza
wydarzeń odbywających się na terenie powiatu legionowskiego

D

użo biegania z okazji 11 listopada było w Stanisławowie Pierwszym. To 2. Bieg Niepodległości
w gminie Nieporęt. Tym razem wystartowało ponad 250 zawodników.
Tak duża frekwencja ucieszyła organizatorów szczególnie, ponieważ aura
nie dopisała – deszcz niesiony porywistym wiatrem nie zachęcał do wychodzenia w plener.
A jednak dobrze przygotowane trasy dla dorosłych - na dystansach 10 km
i 4,75 km oraz młodzieży – na 400 m
i 800 m, przyciągnęły fanów biegania.
„Dychę” jako pierwszy pokonał Piotr
Parafianowicz, mimo iż na początku
pomylił trasę, w wyniku czego musiał

biegu rodzinnego wynosił symboliczne
1918 metrów, natomiast biegu głównego – 5 km.
Bieg Główny wygrał Rafał Szymborski reprezentujący BKS Wataha Warszawa. Najlepszą kobietą okazała się zawodniczka Wieliszew Heron Team Patrycja
Bereznowska. Organizatorzy – Gmina
Wieliszew, sołectwa Janówek Pierwszy
i Góra oraz UKS Darex – zadbali o dodatkowe atrakcje. Na wszystkich uczestników czekał ciepły posiłek, a na najmłodszych – słodkości. Można było sprawdzić
również swój poziom wiedzy historycznej – na jednym ze stoisk przeprowadzono konkurs w tej dziedzinie.

To coraz popularniejsza forma, w jakiej
wyrażamy naszą miłość do ojczyzny, patriotyzm – również lokalny. Doskonałe
uzupełnienie dla oficjalnych obchodów,
kiedy z zadumą wspominamy tych, dzięki którym dzisiaj możemy cieszyć się
wolną i suwerenną Polską.
– Z wielką satysfakcją uczestniczyłem w organizowanym przez gminę Nieporęt 2. Biegu Niepodległości. To ważne
wydarzenie, które – mimo niesprzyjającej aury – zgromadziło liczne rzesze
mieszkańców chcących „na sportowo”
manifestować swoje przywiązanie do
ziemi ojczystej – powiedział starosta legionowski Robert Wróbel.
MK/GN/GW

Pomysł na uroczystości Narodowego
Święta Niepodległości zorganizowane
w duchu sportowej rywalizacji i rekreacji od początku bardzo mi się spodobał.

nadłożyć 200 m. Najlepszą kobietą na
tym dystansie okazała się bezkonkurencyjna Zuzanna Kubicka. Towarzyszący

Artur Sierawski

wolontariusz Biegu Niepodległości
w Janówku Pierwszym

Rafał Szymborski

Tradycyjnie podczas 3. Biegu Niepodległości, razem z Dorotą Kunisz zorganizowaliśmy konkurs historyczny. Swą wiedzę historyczną mogli sprawdzić
zarówno młodzi uczestnicy biegu, jak i ci nieco starsi. Test składał się z 21
pytań z zakresu historii Polski i wiedzy o świętach i symbolach narodowych.
Była to świetna okazja, zarówno do sprawdzenia swej wiedzy, jak i jej poszerzenia! Myślę, iż tego dnia wszystkim uczestnikom szczególnie przyświecały słowa marszałka Piłsudskiego: „Naród, który nie szanuje swej przeszłości,
nie zasługuje na szacunek teraźniejszości i nie ma prawa do przyszłości.”

To już trzecia edycja Biegu Niepodległości w Janówku, w której biorę udział.
W tym roku również zwyciężyłem, tak jak miało to miejsce w dwóch poprzednich edycjach. Najważniejszy jest jednak klimat tego wydarzenia. Sposób obchodzenia kolejnej rocznicy odzyskania niepodległości. Gdy ludzie chętnie
gromadzą się na starcie i w kameralnym gronie, na sportowo pielęgnują pamięć o naszej historii.

Po raz trzeci dla Mariusza
Prawie 10 tys. zł udało się dotychczas zgromadzić w ramach trzeciej
zbiórki funduszy na rzecz chorego na stwardnienie rozsiane reprezentanta
Powiatu Legionowskiego Mariusza Wronowskiego. Środki zostaną
przeznaczone na zakup nowego wózka.

Mariusz Wronowski często wspiera swoim udziałem liczne akcje charytatywne.
Sam również może liczyć na pomoc liczonych w setki przyjaciół

T

rwa zbiórka pieniędzy na nowy wózek dla Mariusza Wronowskiego –
chorego na stwardnienie rozsiane
strażaka, człowieka o wielkim sercu,
maratończyka, reprezentanta Powiatu
Legionowskiego. Dzięki akcji zgromadzono dotychczas prawie 10 tys. zł. Jej
głównym punktem był III Charytatywny Bieg i Trening, który wystartował 12
listopada br. , spod legionowskiej Areny.
W wydarzeniu wzięło udział ponad
200 osób. Uczestnicy najpierw pobiegli
na dystansie 5 km, a następnie udali się
do Parku Zdrowia, gdzie członkowie grupy Bravehearts Legionowo przygotowali
specjalny trening. Każdy biegacz dobrej
woli otrzymał tego dnia od Mariusza pamiątkowy medal. Wolontariusze rozdawali kanapki, jabłka i wodę.
Mariusz Wronowski otrzymuje
wsparcie starosty Roberta Wróbla. Odnosi wiele sukcesów sportowych. Zwyciężał w swojej kategorii m.in. w Maratonie Weneckim i warszawskim Biegu
Niepodległości. Startuje również w ekstremalnych wyścigach z przeszkodami.
Nadal można wpłacać pieniądze na
pomoc w ramach zbiórki „Wózek dla Mariusza”. Do dyspozycji oddane jest konto

zwycięzca Biegu Głównego
w Janówku Pierwszym

Stowarzyszenia Młodych Fizjoterapeutów YEAP Poland nr 94 1240 1109 1111
0010 0726 8426 z dopiskiem „Mariusz
Wronowski”.   
MK

Małgorzata Piekutowska
wolontariuszka

Mówiąc o akcji zbierania funduszy na wózek dla Mariusza Wronowskiego
koniecznie należy podkreślić, że również on bardzo chętnie i często wspiera
wszelkie dzieła charytatywne. Pomaga potrzebującym na wiele sposobów.
W jego przypadku można powiedzieć, że czynione dobro wraca.
Podczas III Charytatywnego Biegu i Treningu pomagałam wręczać docierającym na metę zawodnikom wodę, kanapki i jabłka. Bardzo chętnie wezmę udział w kolejnej edycji tej akcji.

Mariusz Wronowski

reprezentant Powiatu Legionowskiego
Dziękuję za wszelką okazaną pomoc: wolontariuszom i osobom, które podarowały na zbiórce nawet małą cegiełkę przyczyniając się do zakupu wózka,
na którym chciałbym wystartować w swojej kategorii, w Rzymie. To plan
na kwiecień, ale wcześniej, w lutym jest półmaraton w Lizbonie. O tym,
czy uda mi się wystartować, zadecydują fundusze, które nadal są zbierane.
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