W marcu zaakceptowaliśmy zmiany
w budżecie, dzięki którym na programy
profilaktyki zdrowotnej w tym roku
powiat przeznaczy o 75 tysięcy więcej,
niż zakładał pierwotny plan.
MARCIN FELIGA, przewodniczący komisji

rodziny, zdrowia i spraw społecznych Rady Powiatu
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Ruszyła budowa boiska przy Konopnickiej
Rozpoczęły się prace przy budowie boiska wielofunkcyjnego przy Powiatowym Zespole
Szkół Ogólnokształcących w Legionowie. Już niedługo uczniowie doczekają się obiektu,
na który czekali od dziesięcioleci.

Starosta Robert Wróbel (drugi z prawej) i zastępca prezydenta Legionowa Piotr Zadrożny (pierwszy z prawej) wprowadzili wykonawcę na budowę już w pierwszych dniach marca. Jeszcze w tym roku szkolnym uczniowie będą mogli korzystać z boiska

Strategia jednomyślnie
Na lutowej sesji radni powiatu jednomyślnie przyjęli nową
strategię rozwoju. Zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców
to jeden z jej priorytetów.

N

owy plan strategiczny dla powiatu obejmuje cztery główne
obszary: budowanie kapitału
społecznego, współpracę i rozwój, infrastrukturę dla rozwoju oraz rozwój
gospodarczy. Został przyjęty na lata
2016 – 2025. Zapisana w nim wizja
wskazuje obraz, jaki poprzez realizację celów strategicznych mamy przez
najbliższe 10 lat osiągnąć – atrakcyjnego miejsca do życia, społeczności
otwartej na wyzwania, z rozwijającą
się edukacją, przedsiębiorczością, cechującego się dbałością o środowisko.
Duży nacisk strategia kładzie na kwestie związane z zaspokajaniem potrzeb
mieszkańców, w tym tych związanych
ze zdrowiem, wsparciem dla osób niepełnosprawnych, starszych i zagrożonych wykluczeniem.
Dokument prezentuje całkiem nowe
podejście do realizacji działań na naszym terenie. Opiera się na modelu partycypacyjnym i stawia na zintegrowane

podejście terytorialne do realizowanych zadań. Oznacza to, że znacząca
część przedsięwzięć strategicznych będzie angażowała inne, oprócz powiatu,
podmioty i wymagała ich współpracy.
Szczególny nacisk położono w niej
na kwestie związane z opieką zdrowotną, bezpieczeństwem mieszkańców
i zabezpieczeniem społecznym. Dziedziny te znaleźć można w obszarze
dotyczącym budowania kapitału społecznego. Wśród celów strategicznych
znajdziemy nie tylko poprawę i dostosowanie ochrony zdrowia i profilaktyki
do trendów demograficzno-epidemiologicznych, ale też działania w celu likwidacji barier architektonicznych w instytucjach publicznych, rozwój usług
opiekuńczych, a także całodobowych
i dziennych form wsparcia zarówno
dla niepełnosprawnych, jak i dla osób
starszych. W kwestie dbałości o zdrowie i jakość życia wpisują się również

plany rozbudowy infrastruktury sportowej przy placówkach oświatowych.
– Pierwsze działania wynikające ze
strategii na najbliższe dziesięciolecie
już można zaobserwować. Na posiedzeniu 8 marca zarząd powiatu podjął
decyzję o zaprojektowaniu kompleksu
Ciąg dalszy na str. 2

B

rak prawdziwego boiska był bolączką społeczności szkoły praktycznie od kiedy szkoła funkcjonuje w obecnej lokalizacji. Placówka
wychowała już wiele pokoleń legionowian, którzy wspominają kolana poobcierane na wysypanym żużlem klepisku. Już niebawem sytuacja odmieni
się diametralnie, ponieważ starosta Robert Wróbel, wspierany przez prezydenta Legionowa Romana Smogorzewskiego, postanowił boisko wybudować.
Samorządowcy od słów do czynów
przeszli bez zbędnej zwłoki. We wrześniu ubiegłego roku podpisali porozumienie o wspólnej realizacji tego zadania przez powiat i miasto Legionowo.
W grudniu legionowskie starostwo rozstrzygnęło przetarg, w którym wyłoniony został wykonawca, a z początkiem
marca, kiedy tylko pogoda na to pozwoliła, rozpoczęły się roboty budowlane.

Inwestycja, która właśnie się rozpoczęła obejmuje budowę boiska wielofunkcyjnego z wyposażeniem,
ogrodzeniem z piłkochwytami, zagospodarowanie terenu z nawierzchnią z kostki brukowej i humusowaną obsianą trawą, rozbiórkę istniejącej i budowa nowej
wiaty śmietnikowej, budowę oświetlenia
boiska wraz z kablową linią zasilającą
oraz budowę przyłączy kanalizacji deszczowej wraz z odwodnieniem liniowym.
Zgodnie z zawartą z wykonawcą
umową zakończenie robót powinno nastąpić w drugiej połowie maja, a na wykonane prace powiat otrzyma 5-letnią
gwarancję.
JOANNA KAJDANOWICZ

Brygida
Wagner-Konstantynowicz

Dyrektor Powiatowego Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Legionowie

Na to boisko z niecierpliwością czekali uczniowie, którzy z zazdrością
mówili o Orlikach przy innych szkołach. Niektórzy, szczególnie uczniowie
klas trzecich, mówią „szkoda, że tak późno”, ale przecież nic straconego.
Po godzinach pracy szkoły boisko będzie ogólnodostępne, więc będą
mogli korzystać z niego jako mieszkańcy miasta. To dobra wiadomość dla
wszystkich - zyskają uczniowie, zyskają mieszkańcy, każdy, kto będzie chciał
rozwijać swoją tężyznę fizyczną.
Zyska szkoła, bo przy okazji budowy boiska dokonana zostanie rewitalizacja
terenu, zmieni się jej otoczenie, pojawią się ścieżki z kostki brukowej.
Tylko się cieszyć ze wspólnie podjętej przez włodarzy Miasta i Powiatu
decyzji. Czarny żwir, zalewany wodą podczas opadów deszczu, zamieni się
już wkrótce w obiekt marzeń dostępny dla wszystkich miłośników sportu.
Dziękujemy za tę cenną inicjatywę w centrum miasta.
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Kleszcz groźniejszy od wilka

O wilkach, dzikach i chorobie na jaką są narażeni leśnicy rozmawiamy z nowo powołanym nadleśniczym Nadleśnictwa
Jabłonna Stefanem Traczykiem.
Ostatnio wiele mówiło się o wilku,
który miał pojawić się na terenie
powiatu legionowskiego. Wiadomo,
jaki lęk to zwierzę wywołuje…
Wydaje mi się, że najprawdopodobniej był to jednak duży pies, którego łatwo pomylić z wilkiem. Sam się kilkakrotnie nabrałem.

samica broni swoje potomstwo przed
każdym zagrożeniem, pisk lub choćby
ucieczka warchlaków może wywołać jej
agresję; groźny jest również ranny dzik,
gdy nie ma już nic do stracenia; nie należy również osaczać tego zwierzęcia, otoczone z każdej strony, zaatakuje w odruchu obronnym.

A jeśli to najprawdziwszy wilk był?
Coś nam grozi?
Rzeczywiście, w Puszczy Kampinoskiej
żyją wilki. Dla tego zwierzęcia pokonanie
70-80 km dziennie to żaden problem. Niemożliwe jednak, żeby całe stado zawędrowało aż do nas, bo do życia potrzebuje ono
dużych terenów zalesionych, w bezpiecznej odległości od osad ludzkich.
Teoretycznie mógł przez powiat legionowski wędrować odrzucony przez
watahę osobnik. Trzeba jednak podkreślić, że wilk nie stanowi bezpośredniego zagrożenia dla człowieka. Nigdy nam
nie wchodzi w drogę, unika nas. Nie ma
więc powodu do obaw.

My się ich boimy, ale one nas – bynajmniej.
O, dziki bardzo chętnie korzystają
z naszej gościnności. Codziennie, świadomie lub nie, zapraszamy je na ucztę.
Wyrzucając resztki jedzenia stwarzamy
dzikom u nas warunki bardziej dogodne, niż te, które mają one w swoim naturalnym środowisku – l.esie. Nie dziwmy
się więc ich ekspansji na wsie, a nawet
miasta.

Dużo większym zagrożeniem są
dziki?
Są wyjątkowe sytuacje, w których
dzik może zaatakować człowieka:

Ciąg dalszy na str. 2
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sportowego przy Powiatowym Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych
przy ul. Targowej w Legionowie –
mówi starosta Robert Wróbel.
Działania zarządu wspierają radni. – Cele zapisane w strategii są
nam bliskie. Stąd zapewne przyjęcie jej przez radę jednogłośnie w lutym. A już w marcu zaakceptowaliśmy zmiany w budżecie, dzięki
którym na programy profilaktyki
zdrowotnej w tym roku powiat przeznaczy o 75 tysięcy więcej, niż zakładał pierwotny plan – informuje
Marcin Feliga, przewodniczący komisji rodziny, zdrowia i spraw społecznych.
Zgoda buduje, jak mówi ludowa
mądrość, a zgodne współdziałanie
władz powiatu przy realizacji przedsięwzięć, które poprawią jakość życia mieszkańców, są dobrym prognostykiem skuteczności realizacji
strategii rozwoju powiatu.
JK

Do tego dochodzą zmiany klimatyczne. Łagodne zimy powodują zwiększenie miotów w ciągu roku. W ciążę zachodzą coraz młodsze samice. Zdarza się, że
cykl rozrodczy zaczynają już 1-roczne
lochy. To są bardzo inteligentne zwierzęta – wiedzą, że w okolicy budynków nikt
na nie nie może polowaćdynków nikt na
nie nie może polować.

Ale w latach 90. przypadki zarażenia
kleszcza boreliozą były bardzo rzadkie.
To były pojedyncze przypadki w skali
kraju. Teraz właściwie co trzeci kleszcz
jest zarażony.

To jedyne zagrożenie, przed którym
należy ostrzegać?
Teraz, na wiosnę przyroda znów szykuje nam inwazję kleszczy. Obecnie już
ok. 30% ich populacji zarażona jest boreliozą. To ogromne zagrożenie – w tym

dla nas, leśników. Można powiedzieć,
że borelioza jest chorobą zawodową leśniczych.
W harcerstwie, na leśnych obozach
wyjmowaliśmy kleszcze pęsetami.

Możemy liczyć, że tak jak np. w Celestynowie, również na terenie powiatu legionowskiego zaangażuje
się pan w działalność społeczną?
W Celestynowie przez wiele lat pracowałem na stanowisku wójta. Działam również
społecznie, w Wojskowym Kole Łowieckim
„Bażant”, jestem członkiem Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Leśnictwa
i Drzewnictwa, założyłem stowarzyszenie Celestynowska Inicjatywa Społeczna,
w którym pełnię funkcję prezesa.
W życie społeczne Powiatu już się zaangażowałem – głównie w gminach Jabłonna i Wieliszew. Będąc prezesem Stowarzyszenia Leśników i Właścicieli Lasów
pomagam w rozwiązywaniu problemów
natury prawnej, dotyczących m.in. ochrony środowiska. Od niedawna w każdy wtorek, o godz. 19, w biurze poselskim ministra
Mariusz Błaszczaka mam dyżury, na które serdecznie zapraszam wszystkie osoby
zainteresowane.
Rozmawiał MARIUSZ KRASZEWSKI

Będzie boisko przy Targowej
Zarząd powiatu podjął decyzję o rozpoczęciu projektowania kompleksu sportowego przy Powiatowym Zespole Szkół
Ponadgimnazjalnych w Legionowie.
Rozbudowa infrastruktury sportowej przy placówkach oświatowych to
jedno z zadań nowej strategii rozwoju
powiatu. 8 marca członkowie zarządu
powiatu wybrali się w teren, by skontrolować przebieg prowadzonych inwestycji. Odwiedzili też Powiatowy Zespół
Szkół Ponadgimnazjalnych w Legionowie (PZSP). Po dokonaniu wizji lokalnej

w obiekcie szkoły podjęli decyzję o zleceniu wykonania projektu kompleksu
sportowego przy placówce.
– Szkoła potrzebuje infrastruktury
sportowej, nie mamy co do tego wątpliwości. Konsekwentnie unowocześniamy bazę oświatową powiatu i budowa
kompleksu sportowego przy PZSP w Legionowie będzie kolejnym krokiem po

wymianie kotłowni i zaplanowanej termomodernizacji budynku. – mówi starosta legionowski Robert Wróbel. – To
zadanie wpisuje się też w uchwaloną
właśnie przez radę powiatu strategię
na najbliższe 10 lat – dodaje.
Cała społeczność szkolna się cieszy, choć w tym roku powstanie projekt, a realizacja nastąpi zapewne

w kolejnym roku budżetowym. Biorąc
jednak pod uwagę, jak sprawnie przebiega budowa boiska przy innej powiatowej placówce – Powiatowym Zespole
Szkół Ogólnokształcących w Legionowie, można założyć, że realizacja tego
zamierzenia przebiegnie równie gładko.
JK

Dali pieniądze
na remont
wałów
Na sesji rady powiatu 18 marca radni podjęli uchwałę, upoważniającą zarząd powiatu do podpisania porozumienia, na mocy
którego powiat wesprze finansowo projekt modernizacji wałów
przeciwpowodziowych na Wiśle.
- To bardzo ważna decyzja, ponieważ wały pilnie wymagają remontu, a odpowiedzialny za zadanie Wojewódzki Zarząd Melioracji
i Urządzeń Wodnych nie ma środków na wykonanie projektu dla
całego 20-kilometrowego odcinka, których chroni nasz powiat
przed zalaniem – powiedział starosta Robert Wróbel.
8 marca zarząd powiatu dokonał wizji lokalnej w PZPS w Legionowie, po której zaproponował radzie powiatu zaprojektowanie
tam kompleksu sportowego. Od lewej: Anna Gajewska, Grzegorz Kubalski, wicestarosta Jerzy Zaborowski, Dorota Kurowska
(dyrektor PZSP), starosta Robert Wróbel, Michał Kobrzyński i Dorota Łyszkowska (skarbnik powiatu)

JK
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Nowa jakość w NZOZ „Legionowo”

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Legionowo” już wkrótce rozpocznie obsługę pacjentów z wykorzystaniem wielu istotnych udogodnień.
Inwestycja będzie kosztowała Powiat ponad 1.200.000 zł, ale dzięki tym nakładom przychodnia stanie się nowoczesną placówką.

T

rwający w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej „Legionowo” remont odmieni oblicze
tej przychodni z korzyścią dla pacjentów. Dzięki niemu będzie wygodniej,
szybciej i bardziej estetycznie. Zmiany spowodują również znaczne obniżenie kosztów utrzymania legionowskiego NZOZ-u. Otwarcie zmodernizowanej
części przychodni odbędzie się najpóźniej na początku maja br.

zostanie wydzielona, dzięki czemu łatwiej skomunikujemy się z przychodnią dzwoniąc na infolinię.
Zgodnie z wyznaczonymi przez NFZ
standardami nowa organizacja rejestracji
pozwoli na oddzielne przyjmowanie dzieci zdrowych i chorych. Takie rozwiązanie
pozwoli uniknąć zarażeń. Dla dzieci zdrowych zostanie wydzielone nowe pomieszczenie z osobną rejestracją, gabinetami lekarskimi i szczepień oraz salą rehabilitacji

Rejestracja

Winda

Dotychczasową, zamkniętą część
przychodni, w której zgłaszali się na
wizytę pacjenci, zastąpi otwarta. Po remoncie rejestracja będzie się odbywała przy przestronnej ladzie, na czterech
stanowiskach. Obsługa telefoniczna

Całkiem nowym urządzeniem, jakie
pojawi się w NZOZ „Legionowo”, będzie

Jerzy Zaborowski
wicestarosta legionowski

Potrzeby mieszkańców, szczególnie w takich dziedzinach jak zdrowie, są
priorytetem władz powiatu. Dokładamy starań, by usługi medyczne, które
dostarcza lokalnej społeczności powiatowa przychodnia, były świadczone
z zachowaniem najwyższych standardów jakościowych. Dlatego dbamy
zarówno o doposażanie NZOZ „Legionowo” w nowoczesny sprzęt, stałe
poszerzanie i dostosowanie oferty usług medycznych do oczekiwań i potrzeb
naszych mieszkańców, jak i o komfort pacjentów związany z miejscem,
w którym zasięgają porad lekarskich i poddają się badaniom.

winda – oczywiście przystosowana do
obsługi osób niepełnosprawnych i mających kłopoty ze swobodnym poruszaniem się. Dzięki niej skomunikowane
zostaną trzy poziomy budynku: piwnica, parter i piętro. To z kolei pozwoli na
najwyższym poziomie uruchomić gabinety lekarskie, które dotychczas musiały się skupić na parterze.

Instalacje

Remont legionowskiego NZOZ-u znacznie wykracza poza „kosmetykę” mającą jedynie podnieść walory estetyczne elewacji budynku i jego
wnętrza. Powiat, jako inwestor, zadbał, aby lepszy wygląd szedł w parze
z funkcjonalnością i ekonomią. Placówka zyska nowe instalacje: centralnego
ogrzewania i wodno-kanalizacyjną.
Najwięcej oszczędności przyniesie
w przyszłości zastosowanie mechanicznego systemu wentylacji. Dzięki
niemu duża część ciepła będzie odzyskiwana zimą, natomiast latem będzie
ono cyrkulowało schładzając wnętrza
budynku. Takie rozwiązanie, w porównaniu z klimatyzacją, jest znacznie tańsze i bardziej przyjazne zdrowiu.
Swój udział w modernizacji NZOZ-u ma legionowskie Przedsiębiorstwo
Energetyki Cieplnej, które nieodpłatnie zakłada w placówce nowoczesny

Władze powiatu przykładają dużą wagę do jakości usług medycznych oferowanych
przez powiatową przychodnię oraz do warunków, w jakich pacjenci odbywają
wizyty i badania diagnostyczne. Trwający właśnie w NZOZ „Legionowo” remont
członkowie zarządu skontrolowali 8 marca

węzeł ciepła technologicznego. Nowe
urządzenie do nagrzewnicy również
obniży koszty i zwiększy wydajność
instalacji.

Energia

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Legionowo” ostatnimi czasy
wzbogacił się o elektroniczny sprzęt

diagnostyczno-medyczny. To oczywiście zwiększa możliwości przychodni,
ale jednocześnie generuje nowe potrzeby. Aby sprzęt mógł bezawaryjnie pracować, potrzebuje zasilania w energię
elektryczną o dużej mocy. Wykonywany obecnie remont zapewni jej dostarczenie.
MARIUSZ KRASZEWSKI

Przedszkole i szkoła XXI wieku
Po zaledwie 8 miesiącach robót została otwarta ważna inwestycja edukacyjna – rozbudowana szkoła oraz nowe przedszkole w Łajskach.
i zarazem najważniejszych okresów rozwojowych, wszechstronne wspieranie.
W pięknym, nowym przedszkolu, w otoczeniu niezwykłej przyrody stworzono
nam fantastyczne warunki do tego, aby
te działania rozwinąć, żeby dzieci czuły
się tutaj szczęśliwe i bezpieczne – dodaje Katarzyna Zbroch, dyrektor Przedszkola w Łajskach.

Nowe przedszkole w zespole szkolno-przedszkolnym w Łajskach już od wejścia
jawi się jako miejsce kolorowe i przyjazne dzieciom

S

zkoła i przedszkole w Łajskach od
lat borykały się z problemami lokalowymi. Sukcesy edukacyjne,
o których wielokrotnie pisaliśmy, nie
mogły być w pełni wykorzystane z korzyścią dla uczniów ze względu na bariery architektoniczne. Problemy te skończyły się z dniem otwarcia dobudowanej
części szkoły i nowego przedszkola, co
nastąpiło 5 marca br. Podczas uroczystości powiat był reprezentowany przez
wiceprzewodniczącego rady Mirosława
Kado.
– Po wielu latach oczekiwań spełniły
się nasze marzenia. Po feriach rozpoczęliśmy naukę w nowo wybudowanej części szkoły. Udało się wybudować obiekt
przyjazny dzieciom, nauczycielom i środowisku lokalnemu. Niewielu wierzyło,

że nam się uda. – mówi Marek Tarwacki, dyrektor Zespołu Szkół w Łajskach.
– Naszym celem jest towarzyszenie
dziecku w jednym z najpiękniejszych

Nowa placówka została zaprojektowana na miarę XXI wieku. Zastosowano technologie, które zwiększają komfort pracy uczniów i nauczycieli przy
jednoczesnym obniżeniu kosztów eksploatacji. Zamontowano między innymi
okna energochłonne, oświetlenie LED,
mechaniczną wentylację pozwalającą na odzyskiwanie ciepła. Ponieważ

Paweł Kownacki
wójt gminy Wieliszew

Szkoła i przedszkole w Łajskach to dwie wspaniale pracujące placówki
oświatowe. Rozbudowa daje im nową przestrzeń i możliwości rozwoju.
Dzięki tej inwestycji przedszkole po 20 latach dosłownie wyszło z podziemia,
a szkoła nie będzie musiała pracować na 2 zmiany. Otwarcie nowej
przestrzeni dla dzieci, nauczycieli i rodziców było możliwe dzięki współpracy
wielu osób i instytucji, począwszy od szczebla gminnego, na szczeblu
wojewódzkim kończąc. Wielkie słowa podziękowania należą się oczywiście
Staroście Legionowskiemu.

szkoła codziennie wydaje około 300
posiłków, a przedszkole – 100, zainwestowano również w kuchni instalując
tam piece konwekcyjne.

Inwestycja kosztowała 7 627 000 zł,
z czego 2 000 000 zł pochodziło ze
wsparcia udzielonego przez Samorząd
MK
Województwa Mazowieckiego.

Komunikacja na nowo
Dobiega końca remont pomieszczeń, w których mieści się Wydział
Komunikacji Starostwa Powiatowego w Legionowie.
Jego uruchomienie zaplanowano na drugą połowę kwietnia.

T

rwająca od półtora miesiąca przebudowa objęła
swym zakresem wyremontowanie poczekalni dla Klientów
oraz przeniesienie z pierwszego
piętra na parter obsługi z zakresu
praw jazdy. Dodatkowo zlikwidowane zostały szyby oddzielające
pracowników urzędu oraz wejście
do budynku przebiegające przez
salę obsługi wydziału.
Modernizacja podyktowana
była zwiększeniem funkcjonalności wydziału oraz troską o komfort
jego Klientów. Przy okazji dostosowano tę część budynku do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych dla tego typu obiektów.
Aktualnie w pomieszczeniach
wydziału prowadzone są ostanie
prace wykończeniowe.

Na czas remontu pomieszczeń
Wydziału Komunikacji obsługa
Klientów w zakresie spraw związanych z pojazdami, w szczególności rejestracja pojazdów, została
przeniesiona do auli zlokalizowanej na parterze starostwa.
Prace przebiegają zgodnie
z harmonogramem i w najbliższych tygodniach zostaną zakończone. W drugiej połowie kwietnia
kliencie Wydziału Komunikacji
będą mogli załatwiać sprawy już
w nowym, przyjaznym i komfortowym otoczeniu. Przywrócona zostanie również możliwość
umawiania się przez Internet
i telefon, jak również ponownie
zacznie działać system zarządzania kolejką.
KB
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charytatywnie/społeczność

Przekaż 1% sąsiadowi
Cały czas trwa powiatowa akcja „Zaprocentuj w powiecie”,
w ramach której zachęcamy do wspierania 1% Państwa podatku mieszkańców powiatu legionowskiego i lokalnych organizacji. Poniżej publikujemy informacje o kolejnych osobach
potrzebujących naszej pomocy. Informacje o szczegółach akcji znajdują się na stronie powiat-legionowski.pl.

FUNDACJA AVALON
KRS: 0000270809
CEL SZCZEGÓŁOWY: GERTRUDA, 3868

FUNDACJA DZIECIOM „ZDĄŻYĆ Z POMOCĄ”
KRS: 0000037904
CEL SZCZEGÓŁOWY:
STANISŁAW ORŁOWSKI 15493

JK

ELA ma prawie 3 latka. Jest radosnym, inteligentnym dzieckiem, pełnym energii i prawie
zawsze uśmiechniętym. Uśmiech schodzi, gdy
musi dostać kolejny zastrzyk leku przeciwnowotworowego.
Pół roku temu Ela zachorowała na nieuleczalną chorobę, która powoduje trwałe następstwa w układzie ruchu w całym organizmie. Wymaga stałej rehabilitacji, leczenia
oraz różnorodnych kontroli specjalistycznych.
Fundacja Dzieciom „Zdążyć z pomocą”, KRS: 0000037904
Cel szczegółowy: 28299 Snopkiewicz Elżbieta

Mam na imię KACPER. Urodziłem się w 2008
roku. Jestem bardzo wesołym chłopcem. Choruję na rzadką chorobę genetyczną o nazwie
Zespół Rubinstein-Taybi. Jest to choroba przebiegająca pod postacią niepełnosprawności
intelektualnej, charakterystycznej dysmorfii
oraz wad wrodzonych.
Wymagam stałej i systematycznej opieki wielospecjalistycznej, terapii logopedycznej, systematycznej rehabilitacji oraz
stymulacji rozwoju, na które będą przekazywane zgromadzone środki.
Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”, KRS: 0000037904
Cel szczegółowy: 11089 Jankowski Jakub Kacper

OREŚ urodził się z Zespołem Downa i współistniejącym niedosłuchem na oba uszka wymagającym aparatowania oraz niedoczynnością tarczycy.
Przez następne kilkanaście lat będzie potrzebował opieki lekarzy specjalistów, logopedów,
pedagogów, psychologów i terapeutów, systematycznej rehabilitacji, różnego rodzaju zajęć usprawniających, aparatów słuchowych, sprzętu rehabilitacyjnego, edukacyjnego i dydaktycznego.

Mam na imię PIOTREK i jestem niesłyszący od urodzenia. Mam 7 lat. Przeszedłem operację wszczepienia implantu ślimakowego i wróciłem do świata
dźwięków.
Korzystam z procesora mowy, który potrzebuje ciągłej wymiany baterii i drogich akcesoriów. Korzystam też z opieki logopedy i innych specjalistów.
FUNDACJA DZIECIOM „ZDĄŻYĆ Z POMOCĄ”,
KRS: 0000037904
CEL SZCZEGÓŁOWY: 21453 LEWICKI PIOTR

OPRAC. STAROSTWO, KB

Fot. Centrum Łączności i Informatyki w Zegrzu

Z

Osoby, które pozytywnie przejdą kwalifikację lekarską, mogą starać się o przyjęcie do
służby wojskowej
Kwalifikacja wojskowa odbywa się oddzielnie dla każdej z gmin, odpowiednio:
LEGIONOWO
01.03.2016 r. - 10.03.2016 r.
JABŁONNA
11.03.2016 r. - 15.03.2016 r.
WIELISZEW
16.03.2016 r. - 18.03.2016 r.
SEROCK
21.03.2016 r. - 22.03.2016 r.
NIEPORĘT
23.03.2016 r. - 25.03.2016 r.
KOBIETY
29.03.2016 r.
DZIEŃ DODATKOWY
30.03.2016 r.

JULEK urodził się w 2009 roku. W chwili, gdy
jego rodzice usłyszeli diagnozę ich świat wywrócił się do góry nogami. Natychmiast rozpoczęli walkę z autyzmem.
Julek jest pogodnym chłopcem. Największy postęp, jaki można zauważyć to rozwój mowy.
Niestety, pomimo ciągłej terapii i wielu zajęć,
Julek nadal potrzebuje wsparcia. Ma bardzo duży problem z koncentracją, co utrudnia pracę z terapeutami. Nie radzi sobie również z emocjami, co z kolei powoduje agresję. Kilka ostatnich lat
to ciągła walka o „normalne jutro”.
Jola, mama Julka dziękuje za wszelką pomoc.
Fundacja Silentio, KRS: 0000326128
Cel szczegółowy: 122, Matusiewicz-Korytkowski Julian

W dniach 1-30 marca 2016 roku
Powiatowa Komisja Lekarska
orzeka o zdolności do czynnej
służby wojskowej.

Siedzibą Powiatowej Komisji Lekarskiej jest Starostwo Powiatowe w Legionowie – budynek B, ul. gen. Wł. Sikorskiego 11, 05-119 Legionowo. Komisja
pracuje w dni robocze, w poniedziałki
w godz.10:00-14:00 i od wtorku do piątku 9:00-14:00, tel. (22) 764-01-81, kom.
510-168-570, fax: (22) 764-04-16.

Dolnośląska Fundacja Rozwoju Ochrony Zdrowia
KRS 0000050135, Cel szczegółowy: BŁASZAK

STOWARZYSZENIE „BARDZIEJ KOCHANI”,
KRS 0000032355
CEL SZCZEGÓŁOWY OREST BIEROŃ 182/2013

Trwa kwalifikacja lekarska do służby wojskowej

godnie z zarządzeniem Nr 42 Wojewody Mazowieckiego z dnia 29
stycznia 2016 r. w sprawie powołania Mazowieckiej Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej, powiatowych komisji
lekarskich oraz ustalenia wojewódzkiego planu kwalifikacji wojskowej w 2016
r. na terenie województwa mazowieckiego i dodatkowego wynagrodzenia za
udział w pracach komisji lekarskich,
na terenie powiatu legionowskiego
1 marca 2016 r. swoje prace rozpoczęła
Powiatowa Komisja Lekarska orzekająca
o zdolności do czynnej służby wojskowej.
Potrwają one do 30 marca 2016 r.

IREK jest osobą niepełnosprawną poruszającą
się na wózku od urodzenia. Ma 31 lat i mieszka
w Legionowie. Tu też kończył szkołę podstawową i gimnazjum
W chwili obecnej przebywa w domu. Ma ciężką sytuację, dlatego też prosi o 1%, aby korzystać z wyjazdów rehabilitacyjnych oraz zakupić sprzęty do
usprawnień życia codziennego.

społeczność
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Autyzm. I co dalej?

P

Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie Przedszkole Specjalne.

Organizatorzy

- Tematyka autyzmu jest dla nas
wszystkich ważna, o czym świadczy Państwa bardzo liczna obecność – powiedziała dyrektor PZSiPS

Ewa Zielińska-Jemioło

wicedyrektor Powiatowego Zespołu Szkół
i Placówek Specjalnych w Legionowie
Konferencja „Autyzm . I co dalej?” przyciągnęła ogromną liczbę uczestników.
Wzięło w niej udział ok. 250 osób - rodziców, nauczycieli i terapeutów
poszukujących odpowiedzi na to ważne pytanie, które stawiamy sobie
wszyscy po zdiagnozowaniu autyzmu u dziecka.
Na Konferencji Przedszkole Specjalne w PZSiPS w Legionowie, próbując
odpowiedzieć na postawione pytanie, zaprezentowało swoją koncepcję pracy,
popartą filmami prezentującymi codzienną pracę z dziećmi i współpracę
z rodzicami.
Niezwykle cennymi doświadczeniami w pracy ze swoim dzieckiem podzieliła
się mama Michała, której wystąpienie bardzo dobrze zostało przyjęte przez
rodziców obecnych na sali i spotkało się z wielkim zainteresowaniem
nauczycieli i terapeutów, gdyż pokazało codzienną niezwykle systematyczną
pracę z synem, która przynosi bardzo dobre efekty. Pytanie: „I co dalej?”
pozostaje, zgodnie z zamierzeniem, nadal otwarte.
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nieubłaganie biegnie – przekonywała. Jeśli nie pomożemy im w odpowiednim
momencie i w odpowiedni sposób, nie
pomożemy im nigdy. To nie są żarty, to
jest walka o życie. Walczymy, aby to życie było jak najlepsze.
Dr Budzińska zachęcała do korzystania z potwierdzonych pozytywnymi
wynikami badań metod pracy z dziećmi z autyzmem oraz do kontaktów
z placówkami posiadającymi znaczący
dorobek naukowy w celu jak najszybszej diagnozy i ustalenia właściwej terapii. Również nauczyciele i terapeuci
pracujący w powiatowym Przedszkolu
Specjalnym podkreślili wagę, wręcz konieczność, jak najwcześniejszej diagnozy. Im wcześniej autyzm zostanie u chorego dziecka stwierdzony, tym większa
szansa na powodzenie terapii.

Odpowiedzi na to pytanie szukali wspólnie uczestnicy
konferencji, zorganizowanej 12 marca przez
Przedszkole Specjalne w Powiatowym Zespole
Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie. Liczba
uczestników wydarzenia, którzy zgromadzili się tego
dnia w sali widowiskowej legionowskiego ratusza
pokazała, jak bardzo było ono potrzebne.
owiatowa Konferencja „Autyzm.
I co dalej?” wywołała ogromne
zainteresowanie wśród rodziców,
nauczycieli, samorządowców i dziennikarzy. Omawiany problem jest badany od połowy XX wieku. Powstało
wiele opracowań naukowych, opisujących zarówno samo zjawisko, jak i metody terapii. W powiecie legionowskim
pionierem leczenia autyzmu jest działające od 7 lat w Powiatowym Zespole

Kurier

Gościem specjalnym powiatowej konferencji „Autyzm. I co dalej?” była dr Anna
Budzińska – dyrektor IWRD, specjalistka w dziedzinie terapii dzieci z autyzmem

w Legionowie Ewa Lewicka otwierając
konferencję. - Należy zgromadzić jak
największe i najbardziej wszechstronne środowisko wokół idei walki z autyzmem. My, jako Powiat, czyli jednostka prowadząca, mamy wspaniałych
nauczycieli doskonale opiekujących
się dziećmi z niepełnosprawnościami.
Ale problem autyzmu należy traktować
wielowątkowo, uwzględniając osiągnięcia różnych dziedzin nauki, nagłaśniając konieczność wczesnego diagnozowania, które znacznie zwiększa szanse
w trakcie późniejszej terapii – uzupełnił starosta Robert Wróbel, poproszony
o zabranie głosu.
- Temat jest mi bliski z wielu powodów. Jednym z najważniejszych jest fakt,
że mam w rodzinie osobę dotkniętą autyzmem. Poza tym z wykształcenia jestem pedagogiem specjalnym, więc doskonale wiem, że władze samorządowe

powinny się angażować, proponując ciekawe rozwiązania. – powiedział jeden
z pomysłodawców konferencji, wicestarosta Jerzy Zaborowski.

Terapeuci

Gościem specjalnym konferencji była
dr Anna Budzińska, dyrektor Fundacji – Instytutu Wspomagania Dziecka
w Gdańsku (IWRD). IWRD jako pierwsza placówka w Europie uzyskał status repliki amerykańskiego instytutu
PChDI – jednej z najlepszych placówek
terapeutycznych na świecie. Autyzm to
choroba o podłożu genetycznym, więc
nie ma na nią lekarstwa. Jedynym sposobem jest terapia. Dr Budzińska jest
specjalistką w zakresie metody behawioralnej.
–- W przypadku autyzmu nie wolno na dzieciach nim dotkniętych eksperymentować, ponieważ ich czas

Rodzice

Podczas konferencji wystąpił również
przedstawiciel rodziców dzieci dotkniętych autyzmem – mama Michała, która
zwróciła uwagę, iż specjaliści podkreślają, że skuteczność terapii zależy w dużej
mierze, jeśli nie w sposób decydujący,
od konsekwentnej współpracy wszystkich, którzy stanowią otoczenie dziecka autystycznego: rodziców, nauczycieli, terapeutów, opiekunów.
W spotkaniu uczestniczyło blisko
300 osób, wśród nich 51 rodziców dzieci z problemem autyzmu. Wszyscy byli
zgodni, że poza zastosowaniem odpowiednich terapii popartych trafną diagnozą, ważna jest motywacja i determinacja wszystkich którzy podejmują się
walki z problemem. Właściwie można
powiedzieć, że jest nam on dany, aby
był widoczną miarą naszego człowieczeństwa.
MARIUSZ KRASZEWSKI
WSPÓŁPRACA:
EWA ZIELIŃSKA-JEMIOŁO,
KATARZYNA KACPRZAK

V Dni Osób Niepełnosprawnych wystartowały

Już po raz piąty zainaugurowano obchody Dni Osób Niepełnosprawnych Miasta Legionowo i Powiatu Legionowskiego oraz wręczono Ordery „Przyjaciel
Niepełnosprawnych”.

U

roczystość, która odbyła się 4
marca w legionowskim ratuszu
zgromadziła podopiecznych placówek, które na co dzień zajmują się
opieką nad osobami niepełnosprawnymi. Na widowni obecni byli uczniowie
Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek
Specjalnych w Legionowie, Podstawowej Szkoły Niepublicznej im. Jana Pawła II w Legionowie i pozostałych szkół
legionowskich, uczestnicy obu Warsztatów Terapii Zajęciowej z Legionowa,
Środowiskowego Domu Samopomocy
z Serocka oraz przedstawiciele Koła
Dzieci Niepełnosprawnych TPD w Legionowie. Ponadto wśród gości znalazły
się delegacje ze Specjalnego Ośrodka
Szkolno -Wychowawczego w Pułtusku
oraz mieszkańców DPS z powiatu pułtuskiego.
Projekcją krótkiego materiału filmowego podsumowano dotychczasowe
edycje cyklu „Dni Osób Niepełnosprawnych” oraz zaprezentowano program tegorocznych obchodów. Oprócz stałych
pozycji, w harmonogramie przewidziano dodatkowe wydarzenia. Grono organizatorów zasiliło bowiem Muzeum

przyczyniać się do bliższego poznania,
budowania solidnych podstaw do wzajemnego zrozumienia, poczucia wspólnoty prowadzącej do partnerskiego dialogu. W ten dialog włączane są nie tylko
osoby niepełnosprawne, ale także ich
rodziny, znajomi oraz cała społeczność
lokalna.

Laureaci I miejsca w konkursie form scenicznych i medialnych w kategorii grup
teatralnych - Teatr Bajka z PZSiPS w Legionowie

Historyczne w Legionowie, które przygotuje zajęcia w ramach projektu „Spotkanie z historią” oraz cykl warsztatów
muzealnych.
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. Podejmowane działania mają

Podczas inauguracji, już po raz trzeci, wręczono Ordery „Przyjaciela Niepełnosprawnych”, które przyznawane są osobom wybitnie zasłużonym
dla środowiska osób niepełnosprawnych i pracującym na ich rzecz. Decyzją kapituły wyróżnieni zostali Marek Krauss, Marek Tarwacki i Zdzisław
Wasilewski – o ich zasługach dla osób
niepełnosprawnych można przeczytać w relacji zamieszczonej na stronie
powiat-legionowski.pl.
W tym dniu otwarto na ratuszowej
antresoli wystawę prac osób niepełnosprawnych z powiatu pułtuskiego,
z którym prowadzona jest bliska współpraca artystyczna. Odwiedzający mogą
podziwiać twórczość malarską i rękodzieło podopiecznych Domu Pomocy

Społecznej w Ołdakach, mieszańców
Domu Pomocy Społecznej w Obrytem
oraz podopiecznych ze Środowiskowego Domu Samopomocy z Pułtuska
oraz uczniów ze Specjalnego Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego im. A. Karłowicz w Pułtusku.
16 marca w sali widowiskowej legionowskiego ratusza odbył się Przegląd
Twórczości Osób Niepełnosprawnych
- pierwsza z zaplanowanych imprez
w ramach obchodów tegorocznych
Dni Osób Niepełnosprawnych. Podczas
tego wydarzenia ogłoszono i nagrodzono zwycięzców konkursów plastycznego, literackiego oraz form scenicznych
i medialnych. Lista laureatów znajduje się we wspomnianej wcześniej relacji na stronie internetowej powiat-legionowski.pl.
Kolejne wydarzenie w kalendarzu
obchodów Dni Osób Niepełnosprawnych zaplanowano na 14 maja. Będzie
to Powiatowy Integracyjny Plener malarski „Chodź pomaluj mój świat”.
KALINA BABECKA
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Zawodowcy z Serocka
Podczas Dnia Zawodowca uczniowie Powiatowego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Serocku w zabawny i nieszablonowy sposób
zachęcali gimnazjalistów z jedenastu placówek edukacyjnych, aby w przyszłości dołączyli do ich społeczności szkolnej. Było wesoło,
z humorem i... smacznie.

U

czniowie Powiatowego Zespołu
Szkół Ponadgimnazjalnych
w Serocku (PZSP w Serocku)
po raz drugi zorganizowali imprezę,
której celem było promowanie szkoły
oraz zachęcenie gimnazjalistów do wyboru jednego spośród zawodów znajdujących się w ofercie edukacyjnej
placówki: technik żywienia i usług gastronomicznych, technik hotelarstwa,
technik logistyk, technik eksploatacji
portów i terminali.
W uroczystości wzięli udział zaproszeni goście: członek zarządu Powiatu Legionowskiego Michał Kobrzyński,
kierownik referatu edukacji Powiatu Legionowskiego Tomasz Lisowski,
radny Powiatu Legionowskiego i przewodniczący komisji oświaty, kultury i sportu Sebastian Sikora, zastępca
burmistrza Miasta i Gminy Serock Józef
Zając, dyrektor Zespołu Obsługi Szkół
i Przedszkoli w Serocku Alicja Melion,
radna Powiatu Legionowskiego Janina
Osińska oraz Przedstawiciele Portu Lotniczego Warszawa-Modlin - Katarzyna
Leszczyńska, Aleksander Ilnicki i Łukasz Rutkowski.
Tego dnia serocką placówkę odwiedzili także potencjalni przyszli uczniowie - gimnazjaliści z Legionowa, Dzierżenina Woli Kiełpińskiej, Nowego
Dworu Mazowieckiego, Winnicy, Zegrza, Wieliszewa i Serocka. To, co zobaczyli i czego się dowiedzieli o szkole,
zachęci ich miejmy nadzieję do nauki

przez, rzecz jasna, uczniów PZSP w Serocku. Jednym słowem – pełen profesjonalizm.
Na zakończenie części artystycznej
spotkania głos zabrała Dyrektor PZSP
w Serocku, Maria Beata Leszczyńska,
która podziękowała uczniom i nauczycielom zaangażowanym w organizację
Dnia Zawodowca. Pani Dyrektor podziękowała także gościom za ich obecność, zachęcając jednocześnie do zasilenia w przyszłości szeregów placówki.
Następnie młodzież rozeszła się po klasach, aby zwizytować pracownie zawodowe, które być może w przyszłości
będą miejscem ich edukacji.
Z działalnością i ofertą szkoły można
zapoznać się na stronie pzspserock.pl.
KL

Maria Beata
Leszczyńska

dyrektor PZSP w Serocku
Relację filmową z Dnia Zawodowca można obejrzeć na stronie powiat-legionowski.pl

zawodu właśnie w Serocku. A było
na co popatrzeć i czym się zainspirować. Niekwestionowanymi gwiazdami
Dnia Zawodowca byli uczniowie PZSP
w Serocku, którzy, niczym zawodowi
aktorzy, wcielili się w role osób wykonujących profesje, do których przygotowanie oferuje szkoła. Spektakl

złożony między innymi z kabaretowych scenek obejmujących lot samolotem, wizyty nieco ekscentrycznego
małżeństwa w hotelu czy pobyt pewnej młodej damy na 12- centymetrowych szpilkach w mocno archaicznej
restauracji z arogancką kelnerką w roli
głównej, w połączeniu z odpowiednią

scenografią i stylizacją zrobił wrażenie chyba na każdym widzu. Całość
przeplatana była występami tancerzy
i wokalistów, którzy z niebywałą radością i energią bawili publiczność. Nie
zabrakło także poczęstunku. Można
było posmakować kolorowych tartinek
i ciastek francuskich przygotowanych

Nasza szkoła oferuje bardzo atrakcyjne miejsca praktyk, dzięki czemu
młodzież może poznać rzeczywiste
warunki pracy w wybranym zawodzie. Co więcej możliwość wykorzystania i wypróbowania teoretycznej
wiedzy w praktyce znacząco podnosi kompetencje uczniów naszej placówki i daje im przewagę konkurencyjną przy starcie w zawodowe życie.

Rozbudowa szkoły specjalnej zakończona
Prace przy rozbudowie Powiatowego Zespołu Szkół
i Placówek Specjalnych w Legionowie (PZSiPS) zostały
zakończone. Uroczyste przekazanie nowego skrzydła
budynku zaplanowane jest na 6 kwietnia.

z naszego powiatu. Gminy Legionowo,
Nieporęt, Wieliszew, Serock i Jabłonna
wsparły finansowo zadanie o wartości
blisko 5 milionów złotych, którego inwestorem był powiat legionowski. W szkole i przedszkolu specjalnym uczą się bowiem dzieci ze wszystkich gmin.

Od września przedszkolaki z przedszkola specjalnego rozpoczną naukę w nowo
wybudowanych salach. Przy okazji rozbudowy otrzymały też nowy, bezpieczny
plac zabaw

O

d września bieżącego roku podopieczni przedszkola specjalnego, będącego częścią PZSiPS,
rozpoczną zajęcia w nowym skrzydle
budynku. Zbudowane dla nich pomieszczenia są dostosowane do prowadzenia
w nich różnego rodzaju zajęć: od muzyczno-ruchowych po artystyczno-manualne. Trwa procedura odbiorów końcowych oraz uzyskiwania pozwolenia

na użytkowanie, które zostaną sfinalizowane do początku kwietnia, kiedy nowe
skrzydło szkolne zostanie uroczyście oddane szkolnej społeczności. Równolegle
zamawiane jest wyposażenie sal.
Warto podkreślić, że rozbudowa placówki jest inwestycją wyjątkową. To
pierwsze w historii powiatu tak duże
przedsięwzięcie, w którym uczestniczyły finansowo wszystkie samorządy
plakat_A3_gielda_szkol_2016
14 marca 2016 15:01:07

Tymczasem ruszyła rekrutacja do Przedszkola Specjalnego w Powiatowym Zespole Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie. Placówka specjalizuje się w opiece nad
dziećmi o różnym stopniu niepełnosprawności oraz dotkniętych autyzmem. Oferta
skierowana jest do dzieci z terenu całego

powiatu legionowskiego, które posiadają
orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Zapisy potrwają do 15 kwietnia br.
Szczegółowe informacje na temat rekrutacji: www.pzsips.legionowski.pl oraz pod numerem telefonu 22 774 27 63.
JOANNA KAJDANOWICZ

kultura
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Wielkanocny kiermasz
Atrium ratusza miejskiego w Legionowie przeżyło weekendowe oblężenie miłośników wszelkiej maści rękodzieła. Wszystko za sprawą
„Wielkanocnego Kiermaszu Sztuk Różnych”, który patronatem objął Starosta Legionowski.

K

iermasz zorganizowano w dniach
12-13 marca. Z możliwości zaprezentowania mieszkańcom
swoich wyrobów skorzystało ponad
pięćdziesięciu wystawców, także spoza powiatu legionowskiego. Dominowały produkty związane z tematyką
Świąt Wielkiej Nocy – kolorowe pisanki, zajączki i kurczaczki odmieniały się
przez każdy możliwy przypadek. Różnorodne, kolorowe i wprost idealne do
udekorowania świątecznego stołu.
Wielbiciele sztuki „hand made” mieli
okazję podziwiać oraz nabyć ręcznie wykonane przedmioty codziennego użytku.

Ponadto oczy cieszyły wiklinowe koszyczki, malowane figurki, ozdobne mydełka
i świece oraz fantazyjne przytulanki dla
maluchów. W zatrzęsieniu różności nie zabrakło malowanych na drewnie ikon, obrazów i wyrobów ceramicznych oraz coraz bardziej zyskującej na popularności
biżuterii z kamieni półszlachetnych. Interesujące się modą mamy zapewne doceniły niepowtarzalne ubranka dla najmłodszych - można było skompletować
całą garderobę dla młodych elegantów.
Uwagę zwracały także wykonane na drutach swetry i szale, które idealnie sprawdzą się na ostanie zimowe chłody.

Postanowienia o zrzuceniu zbędnych kilogramów musiały skapitulować w obliczu ręcznie robionych czekoladek, muffinków, lizaków i bajkowych
tortów. Wśród słodkości znaleźć można
było ponadto duży wybór dżemów i powideł. O podniebienia zwiedzających
zadbali również producenci domowej
roboty trunków. Dostępne były nalewki i likiery z przeróżnych owoców, a reprezentanci szlachetnego cechu pszczelarzy kusili miodami z przydomowych
pasiek. Wielu zwiedzających nie poprzestawało na podziwianiu i kupowaniu dodatkowo podpytując wytwórców o tajniki ich warsztatu.
Dla najmłodszych przygotowano
liczne atrakcje, między innymi kącik
zabaw. Dzieciaki mogły skorzystać
z pomalowania buziek i przeobrazić
się w bohatera popularnej bajki lub
w ulubione zwierzę. Milusińscy o technicznym zacięciu poznawali tajniki budowy robotów, a ci posiadający duszę
artystyczną z zapałem kolorowali i wycinali świąteczne pisanki.
Obecni na kiermaszu mieszkańcy
nie kryli zadowolenia. – Tyle wspaniałych i pięknych rzeczy. Chciałoby się
je wszystkie zabrać ze sobą do domu.
Odwiedzamy kiermasze za każdym razem. To świetny pomysł na rodzinne
spędzenie wolnego czasu, a przy okazji

można kupić śliczne, kolorowe i wyjątkowe rzeczy. – powiedziała Karolina Jaworska, która przyszła do ratusza z mężem i dwójką dzieci.
To inspirujące, że mamy w powiecie tak wielu utalentowanych artystów
i rękodzielników. W dobie szybkiej
konsumpcji i umasowienia produktów cieszy fakt, że wciąż znajdują się
ludzie, którzy poświęcają swój czas,
aby stworzyć coś unikatowego i aby
podzielić się swoją pasją z innymi.
Warto też wspomnieć, że „Kiermasz
Sztuk Różnych” to dla wystawców nie
tylko szansa na wypromowanie swojej

działalności, ale także okazja do branżowego spotkania, rozmowy i wymiany doświadczeń.
To była już szósta odsłona imprezy
i trzecia w wersji wielkanocnej. Kiermasz tradycyjnie zorganizowała Pracownia Sztuk Różnych, działająca od
2011 roku w Legionowie inicjatywa artystyczna oferująca warsztaty dla dzieci i dorosłych oraz skupiająca lokalnych
twórców rękodzieła.
Relacja filmowa jest dostępna na
stronie powiat-legionowski.pl

z nich sprawy. Program Narodowego Centrum Kultury „Ojczysty – dodaj do ulubionych” oraz dotowane
w jego ramach inicjatywy zakładają
rozpowszechnianie zasad poprawnej
polszczyzny, rozwój zainteresowania
językiem ojczystym poprzez ukazywanie jego różnorodności, wywołanie refleksji nad rolą języka w życiu
oraz związkiem polszczyzny z kulturą
materialną i duchową Polaków. Celem
strategicznym kampanii jest kształtowanie twórczych, odpowiedzialnych
i świadomych postaw wobec języka

polskiego, budowanie kompetencji językowych, doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem ojczystym oraz popularyzacja wiedzy na
jego temat.
Narodowe Centrum Kultury z siedzibą w Warszawie jest instytucją państwową, której statutowym zadaniem
jest podejmowanie działań na rzecz rozwoju kultury w Polsce, podtrzymanie
tradycji narodowej i państwowej oraz
promocja polskiego dziedzictwa narodowego.

KALINA BABECKA

Początek języka za przewodnika
Taki tytuł nosi projekt, na który Powiatowa Instytucja
Kultury w Legionowie otrzymała dotację od Narodowego
Centrum Kultury. Będzie on realizowany w ramach
prowadzonej przez NCK kampanii społeczno-edukacyjnej
„Ojczysty – dodaj do ulubionych”.

O

jczysty – dodaj do ulubionych
jest jednym z kilku programów
dotacyjnych prowadzonych przez
Narodowe Centrum Kultury, który
umożliwia samorządowym instytucjom
kultury oraz organizacjom pozarządowym pozyskanie środków finansowych
na realizację zadań z wybranego przez
beneficjenta obszaru. Projekt „Początek języka za przewodnika” bazuje na
działaniach z obszaru edukacyjno-animacyjnego opartego na interakcji
i współdziałaniu. Na jego realizację
PIK otrzymała 11 tysięcy złotych i dodatkowo przeznaczy 2 tysiące złotych
tytułem wkładu własnego.
W ramach tej inicjatywy zaplanowano m.in. spotkania warsztatowe
dla dzieci i młodzieży szkolnej, które udzielą realnego wsparcia edukacji
polonistycznej i kulturalnej na terenie
naszego powiatu oraz przeprowadzenie działań edukacyjnych i informacyjnych skierowanych do wszystkich
mieszkańców z wykorzystaniem metod
zaskakujących i niekonwencjonalnych.
Brzmi tajemniczo, ale właśnie na efekcie zaskoczenia najbardziej zależy organizatorom projektu. Pozostaje czekać
cierpliwie i mieć oczy szeroko otwarte.
Większość prac poprzedzających
uruchomienie projektu „Początek

języka za przewodnika” dobiegła końca. PIK podpisała umowę z Miejską Biblioteką Publiczną w Legionowie, która
jest współorganizatorem przedsięwzięcia. W najbliższym czasie zostaną podpisane umowy partnerskie z Urzędem

Miasta Legionowo oraz Spółdzielnią
Mieszkaniową Lokatorsko-Własnościową w Legionowie. Jednostki te
wesprą realizację programu włączając się w szeroko rozumiane działania
promocyjne. W planach jest także zaproszenie do współpracy innych podmiotów, dzięki którym akcja zyska na
wartości i atrakcyjności.
Według danych szacunkowych językiem polskim posługuje się ponad
40 milionów ludzi. Niewielu jednak
w pełni wykorzystuje jego bogactwo i możliwości albo nie zdaje sobie
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Nieporęt w siatkarskim niebie

Skazana przez wielu na porażkę siatkarska drużyna UKS Dębina Nieporęt (rocznik 2001) wykazała się hartem ducha i wielkimi umiejętnościami, co dało jej
historyczny awans do finałów Mistrzostw Polski oraz uhonorowało X–lecie działalności tego Klubu.
piłkę – powiedział po ceremonii wręczenia medali trener Janusz Patriak,
nota bene znany również w powiecie
legionowskim trener sportowy.

Więź z Dębiną

Zespół Dębiny Nieporęt - od lewej stoją: Dariusz Pieśniak - I trener, Natalia Urban - kapitan, Dominika Swiat,
Weronika Pawłowska, Weronika Denkiewicz, Marylka Karczmarczyk, Karolina Smoczyńska, Adrianna Słomińska,
Wiktoria Lewandowska, Weronika Szraga, Michał Pawłowski - II trener; od lewej klęczą: Aleksandra Hołuj,
Wiktoria Zawiślak, Karolina Szabelewska, Sylwia Postek, Patrycja Bartkowska, Karolina Banaszek

T

en wielki sukces, prowadzona
przez Dariusz Pieśniaka i Michała Pawłowskiego siatkarska drużyna młodziczek z Nieporętu wywalczyła
brązowy medal Mistrzostw Mazowsza Młodziczek. Zawody odbyły się
w dniach 12-13 marca, w Zespole Szkół
nr 4 w Legionowie. Przed mistrzostwami komentatorzy nie dawali Dębinie
wielkich szans na awans, ale zespół
z Nieporętu udowodnił, że w krótkim
czasie zrobił ogromne postępy.

Mistrzostwa Mazowsza

W walce o najwyższe miejsca na Mazowszu wzięły udział cztery wyłonione
w długich eliminacjach drużyny: z naszego powiatu – LTS Legionovia i UKS
Dębina Nieporęt, warszawski MOS
Wola oraz Nike Ostrołęka. W pierwszym spotkaniu turnieju w bratobójczym pojedynku zmierzyły się LTS
i Dębina. Po zaciętej walce z boiska
jako zwycięska schodziły legionowianki, które pokonały rywalki w setach 2-1.
Tu nie było niespodzianki, ponieważ Legionovia przeszła przez eliminacje jak
burza demolując po drodze całą konkurencję. Ale stało się jasne, że w tych mistrzostwach nikt nie zamierza odpuszczać – Dębina „urwała” LTS-owi seta,
a w trzecim – prowadząc wysoko 13:8
– uległy minimalnie 16:18.
Równie emocjonujący mecz rozegrały zawodniczki MOS Wola i Nike Ostrołęka. Tutaj również konieczna była
„dogrywka” w postaci trzeciego seta,
który z jedynie 2-punktową przewagą

wygrały Warszawianki. Trzecie spotkanie było ostrzeżeniem dla stawianej w roli faworyta Legionovii. Nasze
zawodniczki uległy warszawskiemu
MOS-owi 2-0. Miały jednak przed sobą
jeszcze spotkanie z Ostrołęką. Tymczasem reprezentacja gminy Nieporęt zagrała z nią „o wszystko” i… zwyciężyła 2-0. To była już druga, dla nas miła,
niespodzianka.
Przed piątym spotkaniem mecz teoretycznie najsłabszych drużyn, które dostały się do finału Mistrzostw Mazowsza dopiero po turnieju barażowym,
zapowiadało się wyrównane spotkanie.
Tymczasem niesione dotychczasowymi zwycięstwami dziewczęta z MOS-u Wola wyraźnie pokonały Dębinę 2-0,
zapewniając sobie I miejsce w turnieju.
O dalszych lokatach zadecydował ostatni mecz, w którym zmierzyły się LTS Legionovia i Nike Ostrołęka. Niestety dla
drużyny z naszego powiatu, turniej zakończył się niespodzianką. Nike zwyciężyła wyraźnie 2-0 tym samym meldując
się, obok MOS Wola Warszawa i Dębiny
Nieporęt, w Mistrzostwach Polski.

Historia jednego wpisu

„… gra oparta na wybitnej jednostce
… gra prosta, że aż zęby bolą i przewidywalna do granic wytrzymałości… Bardzo trudno jest mi pisać o MOS-ie, bo
jest to drugie w kolejności rozczarowanie – przed sezonem spodziewałem się
znacznie więcej! Moim zdaniem podopiecznym trenera Janusza Patriaka
z całej czwórki najdalej do podium…”

– taka zapowiedź autorstwa jednego
z kibiców LTS-u pojawiła się na portalu
społecznościowym kilka dni przed turniejem. Wiele wskazuje na to, że znacząco przyczyniła się ona do tego, iż przewidziany i najbardziej prawdopodobny
układ tabeli Mistrzostw Mazowsza miał
w rezultacie niewiele wspólnego z rzeczywistością. Drużyny skazane na pożarcie odniosły sukces, tymczasem lider
rankingów odpadł z rozgrywek.
Zapowiedzią tego, co się stanie na
boisku, była odpowiedź 14-letniej zawodniczki warszawskiego MOS-u:
„Siatkówka łączy, a nie dzieli. Dzięki
za motywację.” Te dwa zdania w pełni
charakteryzują grę zwycięzców – być
może w każdym przypadku – dojrzałą,
ambitną i drużynową. MOS, wyjątkowo
dla tego zespołu zmotywowany i zjednoczony, zajął zasłużone pierwsze miejsce. Przekonał nieprzekonanych, pokonał niepokonanych. O sportowym
pechu mogą mówić siatkarskie gladiatorki z Nieporętu ponieważ walkę o II
miejsce z Ostrołęką przegrały gorszym
stosunkiem małych punktów! Drużyna
Dębiny Nieporęt, budowana była systematycznie, racjonalnie i... pokornie.
Oto całe okrucieństwo i piękno sportu.
– Trenowane przeze mnie dziewczęta zwyciężyły nie tylko wypracowanymi na treningach wysokimi umiejętnościami, ale również w przypadku
tego turnieju wręcz szaloną motywacją. Już dawno nie widziałem ich tak
ambitnie walczących o każdą, nawet
wydawałoby się ewidentnie straconą

Również trener z Nieporętu pokusił się
o określenie źródeł sukcesu swojej drużyny. – Pasja do siatkówki i wspólne marzenia o medalu Mistrzostw Mazowsza. Wójt
Gminy Nieporęt Maciej Sławomir Mazur,
Rada Gminy oraz sponsorzy zapewnili
nam bardzo dobre warunki logistyczne.
Wspólnie dbaliśmy o wspaniałą atmosferę
w drużynie, gdzie każda zawodniczka czuje się jej integralną częścią. Drużynę budowaliśmy wyłącznie w oparciu o mieszkanki gminy Nieporęt, co dało ogromną
więź emocjonalną drużyny ze swoją małą
ojczyzną oraz klubem. Naszą filozofią jest
wychowanie dziewcząt przez sport, kształtowanie cech charakteru jak m.in. odpowiedzialność, zaangażowanie, szacunek
do koleżanek i przeciwnika, wytrwałość
w dążeniu do określonego celu – powiedział Dariusz Pieśniak.
Początki drużyny z rocznika 2001
wiążą się z datą 1 września 2011 r., kiedy
do użytku oddano nową szkołę podstawową z salką gimnastyczną w Izabelinie. Trener Dariusz Pieśniak przedstawił
ofertę prowadzenia zajęć w zakresie piłki siatkowej dzieci. Po kilku treningach
okazało się, że największą liczebnie
grupę stanowiły dziewczęta z rocznika
2001. Dziewczyny zaczęły systematycznie uczęszczać na treningi. Kolejnym
etapem było uczestnictwo w oficjalnych
rozgrywkach Kinder+Sport w kategorii
„dwójek”, „trójek”, oraz „czwórek”. Dębina podjęła się również organizacji kilku turnieji minisiatkówki, w tym Ligi
Minisiatkówki, w której wystartowały
drużyny z województwa mazowieckiego oraz m.in. z Białegostoku i Łodzi.

Ciężka praca i zapowiedź sukcesu

belinie lll miejsca w piłce siatkowej
„czwórek” w województwie mazowieckim w ramach Spartakiady Młodzieży Szkół Podstawowych. Jednak
do czołówki było jeszcze bardzo daleko. W rozgrywkach klubowych w sezonie sportowym 2013/2014 w kategorii
„czwórek” Dębina zajęła na Mazowszu
VIII miejsce.
Zawodniczki z Nieporętu pracowały systematycznie, z wielkim zaangażowaniem oraz pokorą. Po ukończeniu
nauki w szkole podstwowej dziewczęta kontynuowały naukę i przygodę
z siatkówką w klasie sportowej w Gimnazjum w Stanisławowie Pierwszym.
Jednocześnie w sezonie sportowym
2014/2015 uczestniczyły w rozgrywkach II ligi Szkolnej Ligi Siatkówki
Szkół Średnich (awans do I ligi) oraz
Lidze Młodziczek oraz Kadetek organizowanych przez Mazowiecko-Warszawski Związek Piłki Siatkowej.
W sezonie 2015/2016 po drodze do
brązowego medalu Mistrzostwa Mazowsza i historycznego awansu do
1/ 4Mistrzostw Polski drużyna Dębiny startowała w licznych turniejach
towarzyskich w Siemiatyczach, Wyszkowie, Wałczu, czeskiej Ostrawie,
Międzyborowie, w Grand Prix Jeziora Zegrzyńskiego. Cenne doświadczenie zespół z Nieporętu zdobywał również w I lidze Szkolnej Ligi Siatkówki
Szkół Średnich.
Dzięki sukcesowi Dębiny Nieporęt
mamy reprezentację Powiatu Legionowskiego na Mistrzostwach Polski Młodziczek. Liczyliśmy również na LTS Legionovię, dlatego życzymy sympatycznym
i profesjonalnie traktującym siatkówkę
dziewczętom, trenerom i działaczom
sukcesów, do jakich nas przyzwyczaili.
Wszak wszem i wobec wiadomo – Legionowo siatkówką stoi!
MARIUSZ KRASZEWSKI
WSPÓŁPRACA: DARIUSZ PIEŚNIAK

Pierwszym miłym wynikiem sportowym było zajęcie w 2014 r. przez
uczennice Szkoły Podstawowej w Iza-

Dariusz Pieśniak
Trener Dębiny Nieporęt

Swój „czas antenowy” chcę wykorzystać na podziękowania. Dziękuję
Radzie Gminy Nieporęt na czele z wójtem Sławomirem Maciejem
Mazurem za stworzenie idealnych warunków do pracy z młodzieżą,
firmie Lantmannen Unibake oraz firmie KK-Pol Kuczyńscy za wsparcie
finansowe, dyrektorom szkół, rodzicom i kibicom – wszystkim osobom
i podmiotom, dzięki którym mogliśmy rozwijać swoją pasję – piłkę
siatkową. Dziękuję zawodniczkom przede wszystkim za siatkarskie
zaufanie, którym zostałem obdarzony, oraz ogromne zaangażowanie –
dziewczyny, praca z wami to ogromna przyjemność.
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