Na sukces edukacyjny składa się wiele
czynników. Staramy się, by te, które
od nas zależą, sprzyjały młodzieży.
Stąd regularne inwestycje powiatu
w placówkach oświatowych: nowoczesne
pracownie i infrastruktura sportowa.
To przynosi efekty.
Robert Wróbel
starosta legionowski
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Zmodernizowana szkoła święci tryumfy

Wspaniała hala sportowa, nowa pracownia gastronomiczna i boisko sportowe – inwestycje powiatu w serockim zespole szkół ponadgimnazjalnych
dają efekty. W ciągu ostatnich czterech wskaźnik edukacyjnej wartości dodanej dla szkoły przesunął się ze „szkoły wymagającej pomocy”
na „szkołę sukcesu”.
W przypadku Powiatowego Zespołu
Szkół Ponadgimnazjalnych w Serocku
na efektywność niewątpliwie wpływ
miały praca nauczycieli i uczniów, jak
również czynione przez powiat inwestycje w szkolną infrastrukturę i coraz
lepsze warunki, w jakich kształci się
młodzież.
Wskaźnik EWD jest wartością często braną pod uwagę przez młodzież
i ich rodziców przy wyborze szkoły.
Uczniowie serockiej placówki chętnie

przyznają, że czują się dobrze przygotowani zarówno do matury jak i egzaminów zawodowych. Dodatkowo praktyki,
jakie odbywają co roku, dają możliwość
przetestowania teorii w prawdziwych
warunkach, u potencjalnych pracodawców, oswajają ze startem w dorosłość.
Szczegółowy opis tej metody oceny
szkół można przeczytać na stronie Centralnej Komisji Edukacyjnej pod adresem: http://ewd.edu.pl/wskazniki/matura/co-to-jest-ewd..
JK/AMZ

Uczniowie PZSP o szkole:
Paulina Bednarska
klasa IV technikum logistycznego

Technikum im. Włodzimierza Wolskiego z Serocka kształci min. w zawodzie: technik żywienia i usług gastronomicznych.
Uczniowie mają do dyspozycji profesjonalnie przygotowaną pracownię gastronomiczną

E

dukacyjna Wartość Dodana (EWD)
to, mówiąc obrazowo, wskaźnik
pozwalający oszacować, czy dana
szkoła tylko szlifuje diamenty, zamieniając je w brylanty, czy też skok jakościowy jest większy i brylant powstaje
z węgla. Ujmując rzecz bardziej naukowo jest to metoda analizy, pozwalająca

określić wskaźnik efektywności nauczania. Modele statystyczne pomagają oszacować postęp, jakiego dokonują uczniowie w trakcie danego etapu
edukacyjnego oraz pozwalają spojrzeć

Artur Borkowski

Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku,
Sekretarz Powiatu Legionowskiego
Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Serocku to placówka mocno wpisująca się w historię i teraźniejszość miasta i gminy. Jest najbardziej
namacalnym przejawem obecności powiatu legionowskiego na ziemi serockiej. Jego baza w postaci odnowionego gmachu, wielofunkcyjnej hali sportowej i wkrótce nowoczesnego boiska podnosi standard życia społecznego,
stwarza znakomite perspektywy dla silnego ośrodka edukacyjnego. Jeśli
te aktywa zestawimy ze świadomą swej roli kadrą, perspektywy powinny
napawać optymizmem. Koresponduje to z celami samorządów Powiatu Legionowskiego i Gminy Serock. Trudno sobie wyobrazić lepszą ścieżkę realizacji tych celów, niż tę, która wiedzie przez jakość edukacji oferowanej
w Zespole. Przy okazji przełamywany jest stereotyp, według którego szukanie jakości kształcenia musi się wiązać z poszukiwaniem szkoły ponadgimnazjalnej poza Serockiem a nawet powiatem.

z szerszej perspektywy na ich osiągnięcia. EWD nie koncentruje się jedynie na wynikach końcowych testów,
które mogą dawać niepełny obraz. Istnieją placówki, które mimo relatywnie
słabych wyników końcowych mogą pochwalić się wysoką efektywnością nauczania i odwrotnie, wysoki wynik
w testach nie zawsze przekłada się na
wzrost umiejętności uczniów.
Wyniki analizy prezentowane są na
układzie współrzędnych, na którym pozycja szkoły zaznaczana jest w jednej
z czterech ćwiartek: IV – szkoła niewykorzystanych możliwości, III - szkoła
wymagająca pomocy, II – szkoła wspierająca i I – szkoła sukcesu. W ciągu
ostatnich 4 lat Powiatowy Zespół Szkół
w Serocku przeskoczył w przedmiotach humanistycznych z III do I ćwiartki. - Jestem dumna, że technikum w Serocku osiągnęło wysokie wskaźniki
EWD. Osiągnięcia uczniów są doskonałym przykładem, że okazując młodzieży życzliwość i wsparcie, można
osiągnąć sukces - mówi Janina Osińska, radna Rady Powiatu w Legionowie.

Nauczyciele przygotowują nas jak najlepiej, byśmy
efektywnie zdali egzaminy. Bierzemy udział w konkursach, olimpiadach. Jestem na kierunku technik logistyk. Moim osobistym sukcesem jest udział w ogólnopolskiej olimpiadzie logistycznej, gdzie udało mi się
dojść do drugiego etapu. Miałam też możliwość brania udziału w praktykach, wiedzę teoretyczna mogłam przetestować w prawdziwych warunkach.
Zdobyte umiejętności przydadzą mi się w dorosłym życiu, pod kątem pracy. Swoją przyszłość łączę ze spedycją czy pracą na dużych terminalach.

Bartosz Walkowski
klasa IV technikum hotelarskie

Co by nie mówić, poziom kształcenia jest wysoki. I do
matury, jak i egzaminów zawodowych jesteśmy przygotowywani bardzo dobrze, co się przekłada na osiągane wyniki, jedne z wyższych w powiecie. Od razu wybrałem sobie mój kierunek, hotelarstwo, ze względu
na to, że wiążę swoją przyszłość z tym zawodem. Staram się, daję z siebie wszystko, zarówno na zajęciach praktycznych w szkole jak i na praktykach w hotelu. Szkoła przez 4 lata umożliwiała nam przeszkolenie na
wielu różnych stanowiskach podczas miesięcznych praktyk, które odbywały się co roku. Nie bez znaczenia jest też teoria i ćwiczenia na miejscu
w szkole. Czuję się gotowy do podjęcia pracy w wymarzonym zawodzie.

Klaudia Kostrzewa
klasa IV technikum hotelarskie

Co roku uzyskujemy bardzo dobre wyniki z matur i egzaminów zawodowych. Dzięki czemu jesteśmy w czołówce w powiecie. Nie tylko wyniki końcowe się liczą. Dobre
praktyczne przygotowanie zaprocentuje w przyszłości.
Będziemy posiadać wiedzę potrzebną by odnaleźć się na
rynku pracy. Przygotowanie praktyczne jakie otrzymujemy podczas praktyk
w hotelu, nastawione na różnorodność zajęć i sytuacji, powoduje, że wiemy,
rozumiemy i umiemy dużo jeszcze nim skończymy szkołę. W ramach „Powiatu otwartych szans” mamy też wycieczki edukacyjne i wyjazdy do innych
hoteli. Liczne testy i próbne egzaminy sprawdzają także nasza wiedzę teoretyczną, więc czuję się dobrze przygotowana do prawdziwego sprawdzianu.

Kurier
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Chór „Echo Nieporętu” ma 5 lat Październik należał
do seniorów

W tym roku nieporęcki chór „Echo Nieporętu” obchodzi pięciolecie
istnienia. Z tej okazji 19 października br. w Gminnym Ośrodku Kultury
w Nieporęcie zorganizowano jubileuszowy koncert.

Październik obchodzony jest jako miesiąc poświęcony osobom
starszym i ich potrzebom. Z tej okazji w Legionowie już po raz 6.
zorganizowano Senioralia.

Grzegorz Orliński

dyrygent i kierownik artystyczny chóru Echo Nieporętu

Chór „Echo Nieporętu” od pięciu lat aktywnie uczestniczy w życiu kulturalnym
powiatu

U

rodziny „Echa Nieporętu”, którego członkowie wywodzą się z Klubu Seniora, obchodzono hucznie.
Na uroczystości obecny był starosta Robert Wróbel, który pogratulował artystom zapału, dotychczasowych osiągnięć oraz życzył sukcesów. Życzenia
w imieniu wójta Nieporętu złożyła
chórzystom jego zastępca Alicja Sokołowska. W uroczystości uczestniczył
również proboszcz parafii Niepokalanego Poczęcia NMP w Nieporęcie ks.

Władysław Trojanowski. W części artystycznej zaśpiewał zespół „Młodzież
50+”. Po nim wystąpiło „Echo Nieporętu” pod batutą Grzegorza Orlińskiego.
Chór wykonał m.in. utwór przygotowany specjalnie na tę okazję. Słodki poczęstunek i upominki dla chóru ufundował Powiat Legionowski.
Zespół ma na swoim koncie wiele sukcesów. Został wyróżniony pucharem marszałka województwa mazowieckiego Adama Struzika za

Powiat kontra dziki

Pomysł na powstanie chóru zrodził
się spontanicznie w październiku
2012 r., kiedy to grupa seniorów
kochających śpiewać postanowiła uczcić Narodowe Święto Niepodległości kilkoma piosenkami patriotycznymi. Dyrektor Gminnego
Ośrodka Kultury Pani Bogusława
Oksza Klossi zaangażowała akordeonistę - pana Piotra Śmiejczaka, ja
zadyrygowałem i tak to się zaczęło. Jest nas około 20 osób. Spotykamy się raz w tygodniu i pracujemy
z wielkim zaangażowaniem.
promowanie polskiej piosenki oraz za
aktywny udział w życiu kulturalnym
Mazowsza, jest laureatem III Przeglądu Piosenki Patriotycznej „Kocham
Cię Ojczyzno” w Ursusie, kilkakrotnie
wystąpił na Festiwalu Kolęd i Pastorałek „Kolędowe Serce Mazowsza” oraz
wziął udział w Ogólnopolskim Przeglądzie Twórczości Artystycznej Seniorów
– „Teraz My”.

W trakcie V Artystycznych Potyczek Wokalnych Seniorów pierwszą
nagrodę zdobył chór Belcanto z Legionowskiego Uniwersytetu Trzeciego
Wieku. Najlepszym solistą okazał się Janusz Świerczewski reprezentujący
filię GOK Nieporęt ze Stanisławowa II

W

powiecie legionowskim żyje
blisko 26 tys. seniorów. Istotne jest, aby zwracać uwagę
na ich potrzeby.
W ramach legionowskich Senioraliów odbyły się koncerty, spektakle teatralne oraz turnieje szachowe i brydżowe. Obchody zainicjowali
Stowarzyszenie Pomocy Potrzebującym „Nadzieja” oraz Legionowski
Uniwersytet Trzeciego Wieku. Najbardziej widowiskowe były V Artystyczne Potyczki Wokalne Seniorów.
Przedsięwzięcie patronatem objął starosta Robert Wróbel. Sportowym akcentem obchodów była Senioriada. Seniorzy wraz z uczniami legionowskiej

„Konopnickiej” wzięli udział konkurencjach sportowych. Nie zabrakło
inicjatyw prozdrowotnych: marsz Różowej Wstążki, zwracający uwagę na
profilaktykę przeciwnowotworową
oraz wykład legionowskiego oddziału Związku Diabetyków o cukrzycy.
Dni seniorów są okazją do propagowania postulatów mających na celu
poprawę sytuacji tej grupy społecznej
oraz nagłaśniania problemów i barier.
Szczególną uwagę zwraca się na zapobieganie wykluczeniu społecznemu
osób w podeszłym wieku, ułatwienie im dostępu do opieki medycznej,
a także aktywizację.
AMZ

KALINA BABECKA

Odpowiedzialni Społecznie poszukiwani

Już 149 dzików odłowił Powiat i z pomocą osób angażujących się
społecznie wywiózł na tereny znacznie oddalone od terenów zamieszkałych
przez ludzi – m.in. do Puszczy Kozienickiej. W akcji wykorzystywane są
technologie pozwalające śledzić aktywność zwierząt za pomocą aplikacji.

Trwa konkurs „Odpowiedzialni społecznie”, mający na celu wyróżnienie najlepszych pracowników
i pracodawców, którzy na co dzień stosują zasady odpowiedzialności społecznej w biznesie.
Zgłoszenia przyjmowane będą do 17 listopada br.

O

P

soby odpowiedzialne za odławianie dzików w powiecie legionowskim dysponują systemem
elektronicznego dozorowania. Obecnie Powiat ma na koncie 149 odłowionych dzików.
W akcję zaangażowane są osoby,
które pomagają społecznie. Szczególne podziękowania należą się

odpowiedzialnym za ochronę środowiska urzędnikom gminnym, myśliwym kół łowieckich, strażnikom
miejskim i gminnym, druhom Ochotniczych Straży Pożarnych.
Szukanie skuteczniejszych metod
odławiania dzików jest koniecznością.
W roku samica dzika potrafi wydać na
MK
świat aż do 3 miotów.
Pamiętajmy, że zachowując się
wobec dzików przyjaźnie zapraszamy
je do coraz częstszych wizyt na
naszych osiedlach

Hubert Macioch

kierownik referatu zarządzania środowiskiem
Zamknięcie dzików w odłowni jest w pełni zautomatyzowane. W tym
celu wykorzystuję smartfona, dwie aplikacje, urządzenia typu fotopułapka z czujnikiem ruchu i podczerwienią, skomunikowana obustronnie
z telefonem. W momencie, gdy zwierzę pojawia się przy odłowni, dostaję sygnał i wykonane automatycznie zdjęcie. Po upewnieniu się, że dziki są wewnątrz odłowni, uruchamiam program służący do jej zdalnego zamknięcia.

owiatowe Centrum Integracji Społecznej (CIS) zachęca do szukania
partnerskich rozwiązań w obszarze pomocy społecznej. Stąd pomysł na
uhonorowanie pracodawców, instytucji i pracowników, którzy swoją postawą zwiększają świadomość i wiedzę
na temat społecznej odpowiedzialności
biznesu, wpływają na rozwój lokalnej
gospodarki oraz budują jej pozytywny
wizerunek.
Do udziału w konkursie mogą przystąpić pracodawcy, firmy z udziałem
Skarbu Państwa, instytucje, które są
zarejestrowane i/lub prowadzą działalność na terenie powiatu legionowskiego. W ramach konkursu laureatom
przyznane zostaną honorowe tytuły:
Przedsiębiorca Odpowiedzialny Społecznie, Instytucja Odpowiedzialna
Społecznie, Pracownik Odpowiedzialny Społecznie.
Formularze zgłoszeniowe i regulamin są zamieszczone na stronach: cis.
legionowski.pl i powiat-legionowski.pl
oraz mazowieckafederacja.pl. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w grudniu.
Organizatorami są Starostwo Powiatowe w Legionowie, Powiatowe Centrum
Integracji Społecznej w Legionowie
oraz Mazowiecka Federacja na rzecz
AMZ
Ekonomii Społecznej.

inwestycje

Kurier
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Projektujemy wydłużenie
lewoskrętu
Do skrzyżowania z ulicą Norwida ma zostać wydłużony pas dla skręcających w lewo z ulicy
Sobieskiego w ulicę Warszawską w Legionowie. Powiat rozstrzygnął przetarg na projekt
przebudowy skrzyżowania drogi krajowej nr 61 z ulicą powiatową.

W

ychodząc naprzeciw oczekiwaniu mieszkańców Powiat Legionowski systematycznie analizuje sytuacje i reaguje na potrzeby
lokalnych społeczności. Nie inaczej dzieje się kwestii utrzymania czy przebudowy powiatowych dróg. Wybudowane
kilka lat temu przez GDDKiA skrzyżowanie ul. Sobieskiego z ul. Warszawską,
nie spełnia już oczekiwań zmotoryzowanych. Duże natężenie ruchu sprawia, że
jego przepustowość, nie jest tak duża
jakby chcieli tego kierowcy. Zwłaszcza
w czasie komunikacyjnych szczytów, samochody skręcające w lewo, które nie
zmieściły się na swoim pasie, oczekując
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na zielone światło, blokują przejazd autom skręcającym w prawo. Wydłużenie
pasa do skrętu w lewo powinno tą sytuację poprawić.
Dlatego też w przetargu wyłoniono
wykonawcę, który w ciągu 20 tygodni
od podpisania umowy, opracuje dokumentację projektową przebudowy wspomnianego skrzyżowania. Wartość oferty
to blisko 39 tys. złotych. Po pozytywnym zaopiniowaniu projektu i wydaniu
przez wojewodę mazowieckiego pozwolenia na budowę, powiat będzie mógł zabezpieczyć odpowiednie środki i przystąpić do realizacji inwestycji.
AMZ

Agnieszka Łaszczyk

Mam to szczęście, że nie trafiam tutaj na korki. Ale
widocznie korzystam z tego skrzyżowania poza największym szczytem. Z opowieści znajomych kierowców wiem, że czasem bywa tutaj tłoczno. Najbardziej
zirytowani są ci, którzy skręcając w prawo długo muszą czekać na swoją kolej. Jestem za wszelkimi zmianami usprawniającymi jazdę w mieście.

Monika Kornacka

Często tutaj stoję i tracę czas. Aby skręcić czy w prawo czy w lewo trzeba czekać. Najgorzej jest w dni targowe, cała ul. Sobieskiego stoi. Mam nadzieję, że jak
już zaprojektują ten lewoskręt, to szybko przystąpią
do robót i przebudują to skrzyżowanie tak, by jechało się płynnie.

Piotr Warsza

Przebudowa to oczywiście dobry pomysł. Liczę, że to
rozwiązanie usprawni ruch, a niebezpiecznych manewrów zawracania czy omijania stojących samochodów będzie znacznie mniej. To jest przecież miejsce,
gdzie spotyka się ruch krajowy z lokalnym.

Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy skrzyżowania, to początek prac nad oczekiwaną przez mieszkańców
inwestycją

Koncepcja Centrum Komunikacyjnego w Zegrzu
Warszawska firma Z3Z Architekci została wyłoniona w postępowaniu ofertowym jako wykonawca koncepcji architektoniczno-przestrzennej budowy Centrum Komunikacyjnego
w Zegrzu. Projekt związany jest z pracami nad rewitalizacją linii kolejowej do Zegrza.

W

ciągu 8 tygodni od podpisania
umowy powstanie koncepcja
architektoniczno-przestrzenna budowy Centrum Komunikacyjnego
w Zegrzu Południowym. Wykona ją wyłoniona w wyniku postępowania ofertowego warszawska firma Z3Z Architekci. Koncepcja ma zakładać powstanie
przestrzeni, na której znajdą się perony
stacji końcowej, jej infrastruktura oraz
opcjonalnie budynek dworca. Zadaniem
wykonawcy będzie dostosowanie do bezkolizyjnego ruchu pieszych – w tym osób
niepełnosprawnych – oraz integracja

transportu kolejowego z autobusowym,
umiejscowienie parkingów taxi i do obsługi systemu Park&Ride. Za opracowanie koncepcji Powiat Legionowski zapłaci
22 140 zł. Dokument będzie konsultowany z wszystkimi stronami zainteresowanymi. Wypowiedzą się przedstawiciele
mieszkańców, Powiatu Legionowskiego
oraz głównego inwestora – PKP PLK S.A.
Obecnie trwają prace związane
z przygotowaniem dokumentacji przed-

projektowej dotyczącej rewitalizacji linii kolejowej na odcinku z Legionowa do
Zegrza. W ramach projektu prowadzona
jest inwentaryzacja przyrodnicza, badany
przepływ pasażerów oraz rozważana lokalizacja stacji wstępnie planowanej w okolicy skrzyżowania dróg – krajowej nr 61
i wojewódzkiej nr 631. Dokumentacja ma
być przygotowana do drugiego kwartału
2018 r. Jeśli prace nad rewitalizacją linii
kolejowej do Zegrza nie napotkają nieprzewidzianych przeszkód, pierwszy pociąg pojedzie nią już w 2021 r.
MK

Obecnie rolę stacji końcowej pełni Wieliszew, jednak za kilka lat tę funkcję przejmie Zegrze Południowe

Razem dla szpitala
Temat szpitala w Legionowie był przedmiotem gorącej dyskusji
podczas październikowej sesji rady powiatu (27 października)
za sprawą oficjalnego wystąpienia skierowanego na ręce
przewodniczącego rady.

R

adny miasta Legionowo Andrzej Kalinowski przybył na ostatnią
sesję rady powiatu by zadeklarować, że chce wziąć aktywny udział w działaniach na
rzecz utworzenia szpitala dla mieszkańców powiatu legionowskiego.
Złożył pismo skierowane do powiatowych radnych, w którym prosi
o wsparcie ze strony powiatowych
radnych i zarządu powiatu w działaniach mających na celu poprawę sytuacji zdrowotnej mieszkańców.
W odpowiedzi na powyższy apel
starosta Robert Wróbel zapewnił,
że każde wsparcie w działaniach na
rzecz utworzenia szpitala jest cenne
dla przez władz powiatu. Podkreślił
też, że nie bez powodu Zarząd Powiatu od kilku lat prowadzi bardzo rozsądną politykę finansową, polegającą m.in. na utrzymywaniu zadłużenia
powiatowej kasy na minimalnym poziomie (obecnie ok. 0,6%), by w razie

potrzeby móc wyasygnować z niej nawet
25 milionów złotych
na budowę szpitala. –
Szpital dla mieszkańców powiatu legionowskiego to nasz absolutny
priorytet i jestem otwarty,
by poprzeć każdą inicjatywę, która
doprowadzi do jego powstania – mówi
starosta. – Obecnie jesteśmy w trakcie przygotowań do uruchomienia
całodobowego ambulatorium, które
do czasu powstania szpitala będzie
przyjmować mieszkańców w nagłych
przypadkach, jak złamania, zranienia
i inne drobne urazy, które można zaopatrzyć na miejscu bez konieczności jeżdżenia do warszawskich SOR-ów. W projekcie budżetu powiatu na
2018 rok zaplanowaliśmy na ten cel
1 mln złotych – informuje Robert
Wróbel.
JOANNA KAJDANOWICZ
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Misja rodzina zastępcza

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie poszukuje kandydatów na rodziców
zastępczych. To idealny moment, aby podjąć decyzję o otwarciu swojego domu oraz serca
dla dzieci potrzebujących opieki i miłości.

Państwo Anna i Darek Czapscy są rodziną zastępczą od blisko 6 lat i jak sami
twierdzą, nie wyobrażają sobie, że ich życie miałoby wyglądać inaczej

O

becnie w powiecie legionowskim
funkcjonują 134 rodziny zastępcze
- 80 spokrewnionych, 41 niezawodowych i 13 zawodowych, w których łącznie przebywa 206 dzieci. To imponujący
wynik, ale wciąż są na naszym terenie

dzieci pozbawione opieki, które straciły dom lub nigdy go nie miały. W rodzinach zastępczych dzieci skrzywdzone
przez los mają szansę wychowywać się
w warunkach zbliżonych do domowych.
Rodzinę zastępczą lub rodzinny dom

dziecka tworzą małżonkowie lub osoba
niepozostająca w związku małżeńskim,
u których umieszczono dziecko w celu
sprawowania nad nim pieczy zastępczej.
Formami rodzinnej pieczy zastępczej są:
rodzina zastępcza - spokrewniona, niezawodowa, zawodowa, w tym zawodowa
pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego
i zawodowa specjalistyczna oraz rodzinny dom dziecka. Osoby, które chcą pełnić
funkcję rodziny zastępczej muszą spełnić określone kryteria. Należą do nich
m.in. niekaralność za przestępstwa spowodowane umyślnie, obowiązek przebywania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz możliwość zapewnienia
podopiecznym odpowiednich warunków bytowych i mieszkaniowych. Kandydaci do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej
niezawodowej lub do prowadzenia rodzinnego domu dziecka są obowiązani
posiadać świadectwo ukończenia szkolenia organizowanego przez organizatora rodzinnej pieczy zastępczej lub prowadzonego przez ośrodek adopcyjny.
PCPR w Legionowie raz do roku organizuje szkolenie dla kandydatów na rodzinę zastępczą. Najbliższe szkolenie
rozpocznie się w styczniu 2018 roku. Rodziny zastępcze mogą liczyć na wsparcie finansowe, opiekę koordynatora,

Anna Czapska
rodzic zastępczy

Rodzicielstwo zastępcze to niezwykle poszukiwana forma zaangażowania w opiekę nad dziećmi, które z powodu zaistnienia trudności musiały opuścić swój dom
rodzinny. Rodzina jako środowisko naturalne jest najlepszym miejscem do wychowywania dzieci, nie zastąpi jej żadna instytucja nawet z najlepszymi specjalistami. Szczególnie ważne jest to dla tych najmniejszych, dla których w pierwszych tygodniach życia ta najbliższa osoba jest szczególnie ważna i potrzebna.
Jeżeli czujecie w sobie taką potrzebę i chęć oraz macie możliwości, to otwierajcie
swoje serca i domy dla dzieci, które tak bardzo chcą być kochane, chcą być czyjeś, chcą żyć normalnie, czuć się bezpiecznie i być otoczone miłością.
psychologa czy pracownika socjalnego.
Rodzicielstwo zastępcze to ważna misja społeczna i ciężka praca, która daje
dużo satysfakcji oraz poczucia, że czyni się coś dobrego dla drugiego człowieka. To bezcenny dar i zarazem przywilej bycia dla kogoś wzorem, autorytetem,
opiekunem w chwili, w której najbardziej tego potrzebuje.

Wszystkich zainteresowanych pełnieniem funkcji rodziny zastępczej zapraszamy do kontaktu z Powiatowym
Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie przy ul. gen. Wł. Sikorskiego 11,
tel.: 22 764 01 40.
KALINA BABECKA

Magdalena Jagnyziak

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Legionowie
Zachęcam do działania tych, którzy odpowiedzialnie myślą o pomocy dzieciom
pozbawionym opieki. Szukamy ludzi z otwartym sercem zarówno dla dzieci jak i ich rodzin, ponieważ poza przyjęciem dziecka do rodziny przyjmuje
się całe jego dotychczasowe otoczenie. Jeśli decydujemy się na pomoc w formie rodziny zastępczej, musimy być otwarci również na współpracę z instytucjami. Rodzicielstwo zastępcze to zadanie dla ludzi dobrej woli, którzy poza
kwalifikacjami posiadają również kompetencje do sprawowania tej funkcji.

Pierwsza pomoc na zawodach
Już po raz piąty Powiat Legionowski we współpracy z legionowskim oddziałem Polskiego Czerwonego Krzyża
zorganizował zawody dla młodzieży szkolnej z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Do ratunkowej
rywalizacji przystąpiło pięć zespołów ze szkół z terenu powiatu.
indywidualne. I miejsce ex aequo wywalczyły Aleksandra Rasińska i Aleksandra Krysiak z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2. Drugi wynik należał
do Maksymiliana Ostojskiego z Zespołu
Szkolno – Przedszkolnego, a trzecie do
jego szkolnej koleżanki Zuzanny Maciakiewicz. Nagrody dla uczestników, ufundowane przez Powiat Legionowski, wręczył wicestarosta Jerzy Zaborowski.

Rejonowy etap zawodów z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej pokazał,
że młodzież z powiatowych szkół jest świetnie przygotowana do ratowania życia
i zdrowia poszkodowanych

Z

awody rozegrano 21 października
br. w Szkole Podstawowej w Jabłonnie. Część teoretyczna obejmowała test wiedzy, natomiast praktycznymi umiejętnościami zawodnicy mogli
wykazać się na trzech stacjach pozoranckich, gdzie sprawdzano ich umiejętności z zakresu udzielania pomocy w przypadkach porażenia prądem,
utraty przytomności z zatrzymaniem
oddechu i krążenia oraz urazów wielomiejscowych.

W ratowniczych zmaganiach bezkonkurencyjna okazała się drużyna
z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr
2 im. Króla Jana III Sobieskiego w Legionowie. Tuż za nią uplasował się Zespół Szkolno – Przedszkolny im. Legionów Polskich 1914-1918 w Legionowie.
Ostatnie miejsce na podium zajęła reprezentacja Powiatowego Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych im. Jerzego Siwińskiego w Legionowie. Komisja sędziowska przyznała również nagrody

Nauka udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej nieprzypadkowo
znalazła się w obszarze tegorocznych
działań Powiatu Legionowskiego. Inicjatywa realizowana jest w ramach
współpracy z organizacjami pozarządowymi, a poprowadzenie warsztatów
dla mieszkańców i zawodów dla młodzieży powierzono Oddziałowi Rejonowemu PCK w Legionowie. W przypadku zachorowania lub wypadku
z zatrzymaniem krążenia i oddechu
kluczowe dla przeżycia poszkodowanego są pierwsze 4 minuty. W tym czasie
specjalistyczna pomoc medyczna najprawdopodobniej nie zdąży dotrzeć, ale
proste czynności ratownicze może wykonać każdy uczestnik zdarzenia. Ich
celem jest ratowanie ludzkiego życia
i zdrowia, a także ograniczenie w jak
największym stopniu powstałych urazów i ich następstw. Dlatego tak ważne jest, aby posiąść umiejętność udzielania pierwszej pomocy.
KALINA BABECKA

Jerzy Zaborowski
wicestarosta legionowski

Powiatowy program zdrowotny ma swojej ofercie nie tylko bezpłatne badania
diagnostyczne. Duży nacisk położono także na organizację warsztatów edukacyjnych. Do tej pory odbyły się już zajęcia z udzielania pierwszej pomocy
przedmedycznej skierowane do mieszkańców powiatu. Zawody dla młodzieży, mające na celu zweryfikowanie wiedzy i umiejętności, to kolejny element
działań w tym zakresie, który Powiat realizuje w ramach współpracy z legionowskim oddziałem PCK.

Uczestnicy o zawodach:

Aleksandra Rasińska,

Zawody to doskonała okazja do zweryfikowania wiedzy
i umiejętności. Przygotowują do działania, jeśli kiedyś zajdzie potrzeba udzielenia pomocy osobie poszkodowanej.
Myślę, że w takiej sytuacji odczuwałabym stres, ale na
pewno dałabym radę. Jestem dobrze przygotowana, a dzięki
takim inicjatywom jak ta, czuję się jeszcze pewniej.

Mateusz Skibiński,

Najbardziej podobała mi się część praktyczna zawodów. Co
innego czytać o czymś, a co innego móc to wykonać. Bardzo
pomocne były wskazówki instruktorów, którzy na bieżąco korygowali poczynania uczestników, pokazując jak działać prawidłowo i skutecznie. Myślę, że zajęcia z pierwszej pomocy
powinny być organizowane w każdej szkole.

Nikola Klepczyńska,

Uczestnicy konkursu mieli okazję sprawdzić się w różnych
sytuacjach, kiedy zagrożone jest życie człowieka. W zależności od okoliczności należy zachować się w określony sposób
i podjąć określone czynności. Złamanie wymaga innego postępowania niż zatrzymanie serca. Właśnie do tego przygotowały nas te zawody. Ponadto spełniły też funkcję integracyjną.
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Cały ten Jazz Jam.
Zakończyła się 2. edycja Festiwalu Mazowiecki Jazz Jam.
Legionowo. Świetne występy muzyków oraz ciekawe
pokazy filmowe zgromadziły liczną publiczność. Śmiało
można stwierdzić, że jazz w najlepszym wydaniu powrócił
do naszego miasta na dobre. Współorganizatorem
wydarzenia był Powiat Legionowski.

P

o sukcesie zeszłorocznej odsłony wydarzenia stało się jasne,
że organizatorzy dołożą wszelkich starań, by w kolejnym roku zapewnić koneserom jazzu niemniejsze emocje. Festiwal zainaugurowano
12 października br. plenerowym koncertem zespołu Vistula River Brass
Band. Przez dwa kolejne dni w siedzibie legionowskiego MOK odbywały się

wieczory dyskusyjne, w trakcie których
zaprezentowano kultowe filmy z jazzem w roli głównej. Widzowie mogli
obejrzeć „Cały ten zgiełk” w reżyserii
Boba Fosse, „Powrót do domu” Martina Scorsese, „Bird” Clinta Eastwooda
oraz koncert „Hymns for Peace” Carlosa

Paweł Cukrowski

Dyrektor Departamentu Kultury, Promocji
i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Plenerowy koncert zespołu Vistula River Brass Band rozpoczął 2. edycję Mazowieckiego Jazz Jam.

Festiwal Jazz Jam w Legionowie jest bardzo cenną inicjatywą, umożliwiającą publiczności Mazowsza bezpośredni kontakt z uznanymi i wschodzącymi gwiazdami muzyki jazzowej. Druga edycja przedsięwzięcia wykazała, że legionowski
MOK, w sposób doskonały przywraca tradycje jazzowe. Wpisując się w cele jednego z programów Strategii Rozwoju Kultury w województwie mazowieckim na
lata 2015-2020 w zakresie przełamywania barier ekskluzywności w sztuce, Festiwal otrzymał wsparcie finansowe Województwa Mazowieckiego. Cieszę się, że
władze Legionowa właśnie w samorządzie województwa znalazły mecenasa wydarzenia na tak wysokim poziomie artystycznym.

Kino. Teatr. Kieślowski
Październikowa odsłona cyklu „Kino Otwarte” w całości poświęcona została
osobie Krzysztofa Kieślowskiego. Wydarzenie otrzymało dofinansowanie
ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach projektu
Powiat Legionowski – Stolica Kultury Mazowsza 2017.

Santany, zarejestrowany podczas festiwalu w Montreux w 2004 r.
Festiwalowy weekend 20-22 października obfitował w koncerty. W piątkowy
wieczór legionowski ratusz podbili Kasia Pietrzko Trio oraz Artur Lesicki i Marek Napiórkowski w projekcie Celuloid
z udziałem Henryka Miśkiewicza i Doroty Miśkiewicz. Kolejnego dnia wysłuchać
można było Pawła Nowaka z zespołem

P

ierwszego dnia zaprezentowano pięć filmów dokumentalnych,
stanowiących kwintesencję stylu
Kieślowskiego oraz ukazujących jego
fascynację codziennością zwykłych ludzi i ich przeżyciami. Po seansie odbyło się spotkanie z publicznością, które
poprowadzili krytycy filmowi Anna Serdiukow i Artur Zaborski. Tematem rozważań była głównie biografia Krzysztofa

Kieślowskiego, także jego trzy podejścia
do egzaminów wstępnych w łódzkiej
szkole filmowej. Właśnie te trzy próby
były głównym tematem spektaklu teatralnego pt. „Egzaminy” w reżyserii Juliana Potrzebnego, który widzowie mieli
okazję obejrzeć drugiego dnia imprezy.
KALINA BABECKA

Agnieszka Cieślak
uczestniczka

W seansach Kina Otwartego biorę udział od 2014 roku. Prezentowane filmy
są zawsze ciekawe i ambitne, a spotkania z gośćmi pozwalają szerzej spojrzeć na tematykę prezentowanych obrazów oraz dowiedzieć się interesujących
faktów. W tym miesiącu jestem mile zaskoczona, bo oprócz filmu, a właściwie filmów, mogłam dodatkowo obejrzeć niezwykły spektakl teatralny. Bardzo cenię sobie twórczość Krzysztofa Kieślowskiego, więc było to dla mnie
wyjątkowe doświadczenie.

Jazz Jam. zakończył się w ostatni
weekend października warsztatami
improwizacji z gitarzystą Krzysztofem
Ścierańskim oraz jam session z Legionowską Szkołą Bluesa.
Druga, bardzo udana odsłona festiwalu pokazała, że po kilkuletniej przerwie,
Legionowo znowu aspiruje do tytułu
mazowieckiej stolicy jazzu. Aspiruje
AMZ
całkiem skutecznie.

W cieniu Zagłady
W tym roku minęła 75 rocznica Zagłady ludności żydowskiej z legionowskiego getta. Jej tragiczne losy
przybliża najnowsza książka dr. hab. Jacka Szczepańskiego: Ludność żydowska w Legionowie i jej Zagłada,
która ukazał się w październiku b.r.

J
Jakub Lasota i Filip Gurłacz w spektaklu „Egzaminy” prowadzą rozmowę pomiędzy
młodym i dojrzałym Krzysztofem Kieślowskim

Almost Jazz Group oraz plejady doskonałych wokalistów w utworach Agnieszki
Osieckiej. W niedzielę wystąpiła Agnieszka Wilczyńska z recitalem piosenek Wojciecha Młynarskiego. Utwory znalazły się
na płcie „Tutaj mieszkam”, za którą artystka otrzymała nagrodę Fryderyka
w 2016 r. Wilczyńskiej towarzyszyli Andrzej Jagodziński, Michał Tokaj, Adam
Cegielski i Łukasz Żyta.

ej autor jest historykiem i muzealnikiem – kustoszem dyplomowanym. Od 16 lat kieruje placówką muzealną w Legionowie. Napisał
kilkanaście książek poświęconych
dziejom Legionowa i powiatu legionowskiego. Pierwsza z nich – „Obóz
Hurki. Dzieje garnizonu w Legionowie do 1918 r.” ukazała się ponad 20
lat temu.
W najnowszej publikacji J. Szczepański wiele miejsca poświęcił legionowskiemu gettu, które istniało w latach 1940–1942. Hitlerowcy
przymusowo przesiedlili do niego
ludność żydowską z terenu gmin Legionowo, Jabłonna i Nieporęt, a także
niektórych żydowskich mieszkańców
z Serocka i Łomianek. W rezultacie
w getcie stłoczono od 2,5 do 3 tysięcy osób. Tragiczne warunki bytowania – brak opału, głód i choroby zakaźne m.in. tyfus, spowodowały śmierć
wielu z nich. Proces zagłady dopełniła tzw. „akcja likwidacja” getta, która
miała miejsce 3 października 1942 r.
W rezultacie niemiecka żandarmeria

zamordowała na miejscu około dwustu osób. Natomiast pozostałą ludność hitlerowcy wywieźli i zagazowali w obozie śmierci w Treblince.
Autor niezwykle sugestywnie
przedstawił cierpienia ofiar. Opisał
także liczne egzekucje przeprowadzone przez hitlerowców na terenie
legionowskiego Bukowca, Piekiełka,
Zegrza Południowego i w Jabłonnie –
przy ówczesnym urzędzie gminy. J.
Szczepański nie unikał tematów trudnych, jak np. kwestii rabunku getta
po „wysiedleniu” jego mieszkańców.
Wiele miejsca poświecił także Polakom ratującym Żydów zarówno w Legionowie, jak i w okolicznych miejscowościach, m.in. w Chotomowie, gdzie
ofiarną pomoc niosło Zgromadzenie
Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny. Siostry aktywnie współpracowały w tym zakresie z Ireną Sendlerową.
Warto podkreślić, że J. Szczepański opublikował po raz pierwszy projekt nieistniejącej już legionowskiej
synagogi, którą wybudowano przy ul.

Jagiellońskiej 6. Uwagę zwraca także unikalny zbiór rachunków kupców żydowskich z Legionowa z lat
30. XX w. odnaleziony przez autora
na strychu jednego z domów przy ul.
Słonecznej. Przydatne jest również
załączenie wyboru oryginalnych dokumentów z getta, przechowywanych
obecnie w Żydowskim Instytucie Historycznym. Część z nich została
przetłumaczona specjalnie na potrzeby książki z języka jidysz na polski. Wreszcie niezwykle istotny jest
plan przedstawiający granice legionowskiego getta według najnowszych
ustaleń J. Szczepańskiego.
Recenzentami naukowymi książki
są profesorowie: Adam Czesław Dobroński i Andrzej Żbikowski. Jej promocja odbyła się 8 października 2017
r. w Muzeum Historycznym w Legionowie. Podczas dyskusji uczestnicy
spotkania wskazali potrzebę trwałego upamiętnienia ludności legionowskiego getta w postaci tablicy lub pamiątkowego kamienia..

Autor książki dr hab. Jacek Szczepański jest muzealnikiem kustoszem dyplomowanym, twórcą i dyrektorem Muzeum Historycznego w Legionowie. Od wielu lat zajmuje się badaniem historii ziem powiatu legionowskiego. Książka jest kolejną pozycją na
liście jego publikacji historycznych, dotyczących naszego regionu.

AMZ/MK
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Czujesz muzykę? Stwórz własną
Pod tym hasłem legionowskie Stowarzyszenie Myślących Pozytywnie w legionowskiej
Poczytalni organizuje zajęcia, podczas których biorący w nich udział mieszkańcy uczą
się tworzyć muzykę przy użyciu programu komputerowego. Powiat Legionowski pokrywa
większość kosztów tego projektu.

Polowanie na czytanie

Za nami 10. edycja „Strefy Wymiany Książek”.
21 października br. miłośnicy czytania ponownie chętnie
skorzystali z okazji do zapolowania na ciekawe tytuły.

Jolanta Żebrowska
Stowarzyszenie Myślących
Pozytywnie

Zajęcia z tworzenia muzyki będą trwały do 17 grudnia i zakończą się wspólnym
koncertem uczestników

Z

ajęcia z tworzenia muzyki odbywają się raz w tygodniu po 3 godziny, w legionowskiej Poczytalni.
Prowadzi je Tomek Lewandowski – kompozytor, producent muzyczny, wydawca
płytowy współpracujący m.in. z takimi
sławami, jak: The Prodigy, Marillion i Sinead O’Connor; jest współtwórcą zespołu LAXA i prezenterem radiowym. W zajęciach uczestniczy 7 osób w wielu od 5
do 60 lat. Żadna z nich nie miała wcześniej do czynienia z tworzeniem muzyki.
Mikołajowi, 10-letniemu uczniowi
podstawówki, o zajęciach powiedziała
mama. Ponieważ chłopak prowadzi swój
youtube’owy kanał, na którym porusza
tematykę gier, autobusów i pociągów,

uznał, że tworzenie podkładów muzycznych będzie znacznym uatrakcyjnieniem przekazu. Celem naszych zajęć
jest zainteresowanie tworzeniem bitów,
aranżacji – mówi Tomek Lewandowski
– komputer jest narzędziem do tworzenia, w którym tylko nasza kreatywność
stanowi granice.
Kurs organizowany przez Stowarzyszenie Myślących Pozytywnie, Poczytalnię i Powiat Legionowski jest projektem
autorskim. Jest zatem nadzieja, że będziemy inspiracją dla innych samorządów do realizowania ciekawych zajęć,
z których mogą korzystać mieszkańcy
bez względu na wiek i zasoby finansowe.

Nasze stowarzyszenie ma na swoim
koncie projekty: „Legionowo w karykaturze”, ,‚Wolontariat z kulturą”, „Walentynkowe Szoł”,
„Warsztaty modelarskie – Młodzi
modelarze na start”, „Noche de flamenco” oraz projekt teatralny „Monodram: mały teatr – duża sztuka”,
a także 2 projekty „Pasja Passent
czyli świat książki wg. Agaty”. Pomysł na warsztaty powstał podczas
Nocy Kultury. Do licznych zajęć
włączyliśmy jeszcze jeden element, jakim było tworzenie muzyki. Tak poznaliśmy Tomka Lewandowskiego, który podczas Nocy
Kultury dał w Poczytalni koncert.
I właśnie ta znajomość zaowocowała pomysłem, który dzięki wsparciu Powiatu Legionowskiego możemy realizować.

MK

Najlepsze zdjęcia miesiąca wybrane
Znamy już kolejnych laureatów konkursu fotograficznego „Architektura
powiatu legionowskiego w obiektywie”. Zdjęcie „Most w Zegrzu”
autorstwa Piotra Błażejczyka
zostało fotografią miesiąca
w październiku. Wyróżnienie trafiło
do Sebastiana Stankiewicza za
zdjęcie zapory wodnej w Dębem.

K

onkurs trwa przez cały rok. Zachęcamy do nadsyłania zdjęć
budynków, współczesnych i zabytkowych oraz ciekawych wnętrz
i konstrukcji znajdujących się na terenie naszego powiatu. Termin nadsyłania prac to ostatni dzień każdego
miesiąca. Na laureatów czekają nagrody miesiąca w postaci zestawów upominków promocyjnych. Najciekawsze
prace zostaną zaprezentowane w kalendarzu wieloplanszowym Powiatu
Legionowskiego na 2018 rok. Regulamin konkursu i karta zgłoszenia znajdują się na www.powiat-legionowski.
pl. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 22 764 05
95. Organizatorem konkursu jest Powiat Legionowski. Serdecznie zapraszamy do udziału!
KB

Fot. Piotr Błażejczyk „Most w Zegrzu”

Fot. Sebastian Stankiewicz „Zapora wodna w Dębem”

„Strefa Wymiany Książek” to doskonała propozycja dla osób, które czytanie
uczyniły sposobem na spędzenie wolnego czasu. To także szansa na zdobycie
ciekawych tytułów i spotkanie z innymi pasjonatami książek

A

kcja, której organizatorami są
Powiatowa Instytucja Kultury
w Legionowie i Dyskusyjny Klub
Książki „Ścieżki” cieszy się niesłabnącą popularnością. Strefa Wymiany
Książek przez cały czas trwania była
tłumnie oblegana przez mieszkańców
spragnionych wzbogacenia domowych
biblioteczek o nowe pozycje. W akcji
wzięło udział blisko 150 osób i wymieniono około 1200 książek.
Ideą przedsięwzięcia jest bezgotówkowa wymiana książek. Uczestnicy
przekazują do 10 pozycji i w zamian

mogą zabrać ze sobą tyle samo tytułów, ile przynieśli. Wybór był ogromny,
więc każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Wymianie towarzyszyła akcja fotograficzna „Portret z Książką”, a spośród uczestników imprezy wyłoniono
tych, którym wręczono niespodziankowe upominki. Organizator zadbał też
o słodki poczęstunek. Dziesiąte spotkanie na wymianie świętowano okazałym tortem.
Kolejna „Strefa Wymiany Książek”
już wiosną przyszłego roku.
KALINA BABECKA

POWIAT LEGIONOWSKI – KULTURALNIE
I NA SPORTOWO
10.10 – Obchody 99. rocznicy
Odzyskania Niepodległości,
Plac Wolności w Nieporęcie
11.11 – II Bieg Niepodległości,
Stanisławów Pierwszy, plac przed
kościołem
11.11 – Parkrun, Park w Jabłonnie
11.11 – Piesza wycieczka Szlakiem
Polski Walczącej
11.11 – Posłuchaj Chopina
w Legionowie na Święto Niepodległości,
Kościół Świętego Ducha, Legionowo,
ul. ks. J. Schabowskiego 2
11.11 – Obchody Święta
Niepodległości, rynek w Serocku
oraz CSŁiI w Zegrzu
11.11 – V Festiwal Gęsiny,
Arena Legionowo
12.11 – Pierwsze spotkanie Klubu
Winylowej Płyty, MOK, ul. Targowa 65,
Legionowo
12.11 – PGNiG Superliga Mężczyzn:
KPR Legionowo S.A. vs. NMC Górnik
Zabrze S.A, Arena Legionowo
12.11 – Salon Artystyczny „Dla
pokrzepienia serc – polska muzyka
czasu zaborów”, ul. Targowa 65,
Legionowo
14.11 – „Zaczarowany kociołek”
– koncert dla dzieci, MOK Legionowo,
ul. Norwida 10
15.11 – PGNiG Superliga Mężczyzn:
KPR Legionowo S.A. vs. Azoty Puławy
S.A., Arena Legionowo
16.11 – Wystawa „Sercem malowane
2017” i zakończenie akcji MM AAC, sala

widowiskowa w ratuszu, Legionowo
17.11 – Spotkanie z fotografią
przyrodniczą w Poczytalni
18.11 – Renata Przemyk – Akustik
trio, sala widowiskowa w ratuszu,
Legionowo
18.11 – Parkrun, Park w Jabłonnie
18.11 – Wernisaż wystawy Związku
Polskich Artystów Malarzy i Grafików,
Galeria Sztuki Ratusz, Legionowo
18.11 – Koncert „Póki Polska żyje
w nas”, hala sportowa przy SP
w Nieporęcie, ul. Dworcowa 9
19.11 – Niedzielne spotkania z bajką
„Przygody Koziołka Matołka”, sala
widowiskowa w ratuszu, Legionowo
19.11 – Spektakl „Przyszedł mężczyzna
do kobiety”, sala widowiskowa CKiCz
w Serocku, ul. Pułtuska 35
22.11 – PGNiG Superliga Mężczyzn:
KPR Legionowo vs. KPR Gwardia Opole,
Arena Legionowo
22.11 – Spotkanie autorskie z Piotrem
Gąsowskim w CKiCz w Serocku,
ul. Pułtuska 35
24–26.11 – Legionowska Świąteczna
Zbiórka Żywności
25.11 – Parkrun, Park w Jabłonnie
25.11 – Wieczór Kabaretowy –
Stanisław Tym i Kabaret Rewers, sala
widowiskowa w ratuszu, Legionowo
25.11 – XI Grand Prix Legionowa
w Tenisie Stołowym 2017/2018
– III turniej, Arena Legionowo.
25.11 – Spektakl „Wanda Wasilewska”
w Poczytalni
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Mazowieckie Igrzyska Młodzieży Szkolnej 2017
Podczas październikowej sesji rady powiatu w Legionowie starosta Robert Wróbel wręczył nagrody wszystkim, którzy mieli swój
udział w sukcesie naszych reprezentantów podczas tegorocznych, jedenastych już, Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej.

Kacper Arciszuk

Szkoła Podstawowa w Józefowie
Moją dyscypliną jest pływanie na 25 metrów. Ten dystans pokonuję
w 15 sek. W międzyszkolnych igrzyskach uczestniczyłem pierwszy raz.
W ćwierćfinale zdobyłem 2. miejsce, w półfinale zwyciężyłem, a w finale
zdobyłem brązowy medal.
Pływanie trenuję od roku. Sam wybrałem taką dyscyplinę, ale teraz będę
grał w piłkę. Trenuję w Pogoni Józefów. Gram na ataku i prawej obronie.
Lepiej się czuję w ataku, bo na obronie mam stres. Trenuję też biegi, głównie na 10, ale i Runmageddon na 5 km.

Szkoła Podstawowa w Józefowie podczas finałów w pływaniu drużynowym wywalczyła brązowy medal MIMS

N

agrody odebrali uczniowie, ich
trenerzy i przedstawiciele szkół,
którzy osiągnęli najlepsze wyniki
w tegorocznych MIMS-ach. Uroczystość
była okazją do podziękowania również
działaczom społecznym, dzięki pracy
których sport na terenie powiatu legionowskiego może tak prężnie rozwijać
się wśród dzieci i młodzieży.

W klasyfikacji ogólnej Mazowieckich
Igrzysk Młodzieży Szkolnej 2016/2017
powiat legionowski zajął 14. miejsce na
41 powiatów. Wśród gimnazjów uplasował się na 21. pozycji, natomiast

Jolanta Magda

dyrektor Powiatowego Zespołu Szkół
Ogólnokształcących w Legionowie
Nasze Liceum Ogólnokształcące im. M. Konopnickiej zdobyło tytuł Mistrza
Sportu Szkolnego w Powiecie Legionowskim. Osiągniecie najlepszych wyników wymagało od trenerów doskonałego przygotowania. Wyróżnieni
zostali Mariola Majcher i Damian Czepiel. W naszej szkole mamy bardzo
dobre warunki do uprawiania różnych dyscyplin – dwie hale sportowe, boisko wielofunkcyjne, siłownia… Znane są sukcesy naszych siatkarek – Mistrzostwa Polski kadetek i juniorek, ale również warto wymienić 1. miejsca dziewcząt i chłopców w piłce ręcznej.
Tytuł Mistrza Sportu Szkolnego to nie tylko satysfakcja, ale również wymierna pomoc materialna starosty legionowskiego. Otrzymane środki wykorzystamy w porozumieniu z nauczycielami wychowania fizycznego.

w kategorii szkół podstawowych – na
8. Każda szkoła, która w klasyfikacji powiatowej zajęła miejsca od 1. do 3. otrzymała nagrodę pieniężną starosty Roberta Wróbla.
Klasyfikacja powiatowa szkół
Szkoły Podstawowe:
I miejsce – Szkoła Podstawowa
nr 8 im. 1. Warszawskiej Dywizji
Piechoty
II miejsce – Szkoła Podstawowa
im. Wandy Chotomskiej w Józefowie
III miejsce – Szkoła Podstawowa
nr 7 im. VII obwodu „Obroża” AK
w Legionowie

Szkoły ponadgimnazjalne:
I miejsce – Liceum Ogólnokształcące
im. Marii Konopnickiej w Legionowie
II miejsce – Zespół Szkół w Wieliszewie
Liceum Ogólnokształcące w Komornicy
III miejsce – Liceum Ogólnokształcące Nr 2 im. Króla Jana III Sobieskiego
w Legionowie
Nagrody specjalne dla uczniów
III miejsce w Finałach MIMS w pływaniu drużynowym – SP Józefów:
Anna Strauchold, Zuzanna Piórkowska,
Anna Słomińska, Maja Korzeniowska,
Anna Kosior, Marta Pasińska, Lena Dubaniewicz, Oliwia Więckowska, Alicja
Kraszewska, Felicjan Zdunek, Kacper
Pasiński, Błażej Dybek, Jan Zaborski,

Rafał Raszkiewicz, Maciej Mańk, Kacper Arciszuk, Bartosz Jędrzejewski.
III miejsce w Finałach MIMS w piłce siatkowej dziewcząt – Gimnazjum nr 4 w Legionowie: Magdalena
Rogalska, Lena Leszczyńska, Katarzyna Kańska, Katarzyna Furmaga, Aleksandra Misztal, Karolina Szymańska,
Alicja Ratowska, Wiktoria Warpechowska, Weronika Mituniewicz, Emma Borowiec, Agnieszka Feliksiak, Maria
Woźniak.
MK

Krzysztof Stępniak

Niepubliczne Europejskie Gimnazjum Językowe,
Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Legionowie
Kiedy przed kilkunastu laty zaczynałem pracę w tej szkole, od mojego kolegi usłyszałem, że kaktus mu na dłoni wyrośnie, jeśli kiedykolwiek wywalczymy jakieś zwycięstwo. A jednak sport się u nas rozwija. W tym
roku, po zsumowaniu wyników, zdobyliśmy 3. miejsce w powiecie legionowskim. Naszą gwiazdą jest Antek Strzelecki, który na etapie wojewódzkim zajmuje wysokie lokaty, szczególnie w biegach sprinterskich i skoku
w dal. Świetnie wyniki osiągamy też w tenisie stołowym.
Zapraszam na zajęcia, jakie prowadzimy w ramach działającego przy naszym charytatywnym stowarzyszeniu klubie UKS Millenium. Rozwijamy
tenis stołowy, planujemy w oparciu o Jezioro Zegrzyńskie utworzyć sekcję żeglarską, ja trenuję zapasy.

Gimnazja:
I miejsce – Gimnazjum im. Bohaterów
Bitwy Warszawskiej 1920 r.
w Stanisławowie Pierwszym
II miejsce - Gimnazjum nr 4
im. Aleksandra Kamińskiego
w Zespole Szkół w Legionowie
III miejsce – Niepubliczne
Europejskie Gimnazjum
Językowe w Legionowie

Zwycięzcy jubileuszowej Ligi już znani
Zakończyła się piąta edycja Piłkarskiej Ligi Powiatu Legionowskiego. Tym
razem wystartowały 43 drużyny reprezentujące 10 klubów. We wszystkich
meczach łącznie zagrało ponad 500 młodych zawodników z roczników
2005-2010.

Nagrody w imieniu Powiatu Legionowskiego wręczyli członek zarządu Michał
Kobrzyński i sekretarz Artur Borkowski

D

ziesiątki rozegranych spotkań,
ale przede wszystkim mnóstwo
emocji i radości dla młodych pasjonatów piłki nożnej i ich rodziców.
Zakończyła się jubileuszowa piąta
edycja Piłkarskiej Ligi Powiatu Legionowskiego. Wzięło w niej udział ponad
500 zawodników. Do rywalizacji stanęły 43 drużyny z 10 klubów – większość z terenu powiatu legionowskiego, ale w zawodach uczestniczył Żbik
Nasielsk.
W połączonych rocznikach 2005-07
triumfowała drużyna FDA Wieliszew.
Jej napastnik Alan Niesłuchowski
z wynikiem 16 trafień zdobył tytuł króla strzelców. W roczniku 2008 zwycięstwo wywalczył zespół Wisły Jabłonna, natomiast najlepszym snajperem,
zdobywając 22 gole, okazał się Kacper

Michał Kobrzyński

członek zarządu Powiatu Legionowskiego
Mały jubileusz Piłkarskiej Ligi Powiatu Legionowskiego niezwykle cieszy. To nasz wspólny z KS Sokołem Serock projekt, dzięki któremu wielu młodych pasjonatów futbolu ma szansę rozwijać swój sportowy talent.
Warto wspomnieć, że również dla trenerów te rozgrywki są cennym doświadczeniem. Podczas rozgrywek wykorzystujemy infrastrukturę sportową, która na terenie powiatu legionowskiego tworzy bogatą propozycję
dla wszystkich chcących trenować – nie tylko piłkę nożną.
Grochowski z AP Sokoła Serock. Również w roczniku 2009 najlepsza okazała się Wisła Jabłonna. Jej zawodnik
Franciszek Werder strzelił najwięcej
goli, co dało mu koronę najskuteczniejszego zawodnika ataku. W roczniku 2010 triumfował AP 11 Legionowo 1, a jej zawodnik, z kontem 21

zdobytych bramek, zdobył laur króla
strzelców.
Piłkarze i kadra mieli chwilę na odpoczynek, ale krótką, ponieważ na
początku listopada ruszyła 6. edycja
PLPL, która odbywa się na halach sportowych.
MK
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Bieg Niepodległości i Mistrzostwa Powiatu
Podczas XV Biegu Niepodległości w Serocku odbyły się Mistrzostwa Powiatu Legionowskiego
Dzieci i Młodzieży w biegach ulicznych. Po raz pierwszy wystartowała konkurencja, w której
do rywalizacji przystąpiły rodziny.

W Serockiej Dysze, kategorii Open Mężczyzn triumfował Daniel Karolkiewicz (w środku)

P

owiat Legionowski był współorganizatorem XV Biegu Niepodległości w Serocku. W ramach
imprezy zawodnicy wystartowali

w Biegu Głównym Serocka Dycha –
na 5 km (kobiety) i 10 km (mężczyźni), Serocki Champion - mistrzostwa
mieszkańców gminy Serock na 5 km

Sporty rakietowe

Starosta Legionowski był patronem trzech turniejów sportów rakietowych.
Do rywalizacji stanęli zawodnicy grający w squasha, tenisa i badmintona.
Areną tego wydarzenia były obiekty Spectrum Sportu w Legionowie.

(kobiety) i 10 km (mężczyźni), marsz
Nordic Walking na dystansie 5 km,
biegi młodzieżowe oraz – po raz pierwszy w historii – bieg rodzinny.
Częścią serockiego Biegu Niepodległości były Mistrzostwa Powiatu Legionowskiego Dzieci i Młodzieży w biegach ulicznych. Od roku trenuję w BKS
Wataha Warszawa – mówiła po dotarciu
na metę zwyciężczyni kategorii gimnazja Dagmara Fronczek. – Wcześniej 4
lata trenowałam w UKS Siódemka Legionowo. W Serocku biegło mi się super, chociaż pogoda nie dopisała.
Rzeczywiście, w dniu imprezy zawodników przywitał deszcz i silny
wiatr. Pogoda nie sprzyja biegaczom,
jednak trasa była szybka, a moje samopoczucie bardzo dobre – powiedział zwycięzca biegu na 5 km Rafał
Szymborski. – Na 2. kilometrze uciekłem grupie goniącej i do końca czułem się niezagrożony. Byłem pewien,
że wygram.
Choć w każdych zawodach, ktoś staje na podium, wszystkich uczestników
serockich biegów możemy nazwać zwycięzcami. Nie każdy bowiem, przy tak
niekorzystnych warunkach pogodowych, zdecydowałby się wyjść z domu,
a co dopiero wystartować w biegach.
MK/UMIGSEROCK

Trzeci Bieg Zająca

Zapraszamy do udziału w 3. Biegu Zająca, który jak zwykle
zorganizuje wspierająca chorych na stwardnienie rozsiane (SM) oraz
osoby z innymi niepełnosprawnościami Fundacja Active Life. W tej
charytatywnej imprezie, która odbędzie się 16 grudnia, w Legionowie,
może wziąć udział każdy.

Podczas II edycji Biegu Zająca dopisały humory i pogoda. W grudniu
też ich zapewne nie zabraknie

,,P

omaganie przez Bieganie” to hasło przewodnie
wszystkich imprez biegowych organizowanych przez
Fundację Active Life. Każdy zarejestrowany uczestnik biegu głównego, kupując swój pakiet startowy,
umożliwia osobie niepełnosprawnej bezpłatne wystartowanie w odrębnym biegu z asystentem – tzw.
„zającem”. Tym samym, każda osoba niepełnosprawna (również na
wózku inwalidzkim) może zgłosić
się do biegu i wystartować na dystansie do 2 km z pomocą.

W czasie imprezy odbędą się:
bieg główny – 10 km, bieg z wolontariuszem „zającem” dla osób chorych i niepełnosprawnych – do 2 km,
bieg młodzieżowy –1000 m, bieg zajączka dla najmłodszych – 200 m.
Trwa rejestracja uczestników
Biegu Głównego (10 km) oraz biegu dla niepełnosprawnych z wolontariuszem „zającem”. Można zapisywać się na stronie:
www.zmierzymyczas.pl/zapisy/
437/iii-bieg-zajaca.html
AZ/MK

Trening charytatywny dla Mariusza
Badminton to wiecznie popularna dyscyplina

R

ozgrywany na krajowym poziomie turniej squasha w kategoriach open oraz kobiet zgromadził
85 najlepszych zawodników z całej Polski. Gościem specjalnym zawodów był
Daniel Poleszczuk, który zwyciężył
w kategorii open.
Równolegle do turnieju squasha odbyły się turnieje w badmintona oraz tenisa.
Turniej tenisa rozgrywany był w kategoriach open A, open B oraz junior, natomiast turniej badmintona miał 4 kategorie: open A, open B, junior i debel.

Zawody zgromadziły ogólnie ponad 130 graczy, w tym około 50 graczy z powiatu legionowskiego, którzy
w większości obsadzili turnieje badmintona i tenisa. Zmagania podziwiało wielu kibiców i fanów sportów rakietowych. Nagrody, w imieniu Powiatu,
wręczył członek zarządu Michał Kobrzyński.

Zapraszamy do wzięcia udziału w III Charytatywnym Biegu i Treningu,
podczas którego reprezentant Powiatu Legionowskiego Mariusz
Wronowski będzie zbierał środki finansowe na wózek oraz rehabilitację.
Impreza odbędzie się 12 listopada, o godz. 13, przy legionowskiej
Arenie.

SS/MK

Joanna Trusiak
Spektrum Sportu

Wszystkie mecze były na bardzo wysokim poziomie. Zmagania zawodników podziwiało wielu kibiców i fanów sportów rakietowych. Była to doskonała okazja dla mieszkańców powiatu legionowskiego do spotkania z ogólnopolskiej klasy zawodnikami a dodatkowo niezawodna promocja całego
naszego samorządu na skalę krajową.

Zwycięstwo w Maratonie Weneckim cieszy tym bardziej, że w ubiegłym roku
nie udało się tego dokonać

R

eprezentant Powiatu Legionowskiego Mariusz Wronowski zbiera środki na wózek i rehabilitację, a w międzyczasie odnosi ważne
zwycięstwa w kraju i za granicą. Najlepszym niepełnosprawnym zawodnikiem okazał się m.in. podczas październikowych maratonów w Wenecji
i Warszawie.
W biegu charytatywnym może wystartować każdy, ponieważ ma on charakter rekreacyjny. Jego długość wynosi 5 km. Trasa prowadzi chodnikami
i ścieżkami rowerowymi. Zaraz po biegu, w Parku Zdrowia, odbędzie się trening ogólnorozwojowy. Opłaty wpisowe
za bieg i trening (minimum po 20 zł) są
jednocześnie udziałem w zbiórce funduszy. Zapisy i szczegółowe informacje dostępne są na fecebookowym profilu „Razem dla Mariusza”.
Mariusz Wronowski jest chorującym
na stwardnienie rozsiane legionowskim
strażakiem. W imprezach sportowych
reprezentuje barwy Powiatu Legionowskiego. Otrzymuje wsparcie starosty Roberta Wróbla.
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