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Przypadek wścieklizny w powiecie legionowskim
Powiatowy Lekarz Weterynarii poinformował o pojawianiu się ogniska wścieklizny na terenie powiatu legionowskiego. Chorobę wykryto
u nietoperza w Nieporęcie. Kobieta, ktora miała kontakt ze zwierzęciem czuje się dobrze. Wdrożono już odpowiednie działania zapobiegawcze.
Plakaty znalazły się na tablicach sołeckich, a drogi dojazdowe do gminy
oznakowane zostały tablicami ostrzegawczymi – mówi wójt gminy Nieporęt Maciej Mazur.

Groźna, ale rzadka

Wścieklizna to śmiertelna choroba
zakaźna, która występuje w 7 biotypach. Przenosi się poprzez kontakt bezpośredni z zarażonym zwierzęciem –
pogryzienie, podrapanie lub oślinienie.
U osób mających styczność ze zwierzęciem podejrzanym o wściekliznę, jeśli nie wystąpiły jeszcze objawy choroby, podejmuje się działania mające na
celu osiągnięcie uodpornienia bierno-czynnego, polegającego na podaniu antytoksyny i serii szczepionek. Zwierząt
chorych na wściekliznę nie leczy się,
zostają poddane uśpieniu.
Posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w starostwie, na którym podjęto decyzję o wprowadzeniu
działań prewencyjnych, mających na celu likwidację ogniska wścieklizny na terenie powiatu legionowskiego. Na zdjęciu
od lewej: st. insp. Andrzej Głodowski ze Straży Miejskiej w Legionowie, Powiatowy Lekarz Weterynarii Maciej Wierzchoń,
starosta legionowski Robert Wróbel, wójt gminy Nieporęt Maciej Mazur oraz Kierownik Referatu Zarządzania Kryzysowego
w starostwie Janusz Głogowski
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horobę wykryto na terenie gminy
Nieporęt u nietoperza. To na razie
jedyny, potwierdzony przypadek
zachorowania. Wcześniej zwierzę dostało się do domu jednej z mieszkanek
i raniło ją. Kobieta jest pod stałą opieką
lekarską, zastosowano wobec niej przewidziane w takich przypadkach procedury lecznicze i czuje się dobrze.

Szybka reakcja

24 sierpnia br., podczas posiedzenia Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, w którym uczestniczyli także
przedstawiciele wszystkich służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, w tym
Powiatowy Lekarz Weterynarii i Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
oraz Wójt Gminy Nieporęt, zdecydowano o wyznaczeniu obszaru zagrożonego
wystąpieniem wścieklizny i objęciu go
na okres 90 dni działaniami zapobiegawczymi. – Wścieklizna to choroba śmiertelna, groźna także dla ludzi. Jej pojawienie się na terenie naszego powiatu
traktujemy z należytą powagą i wdrażamy niezbędne działania prewencyjne –
tłumaczy starosta Robert Wróbel. Wskazany obszar obejmuje:
•w
 gminie Nieporęt: Aleksandrów,
Beniaminów, Białobrzegi, Józefów,

Kąty Węgierskie, Izabelin, Michałów
Grabinę, Nieporęt, Rembelszczyznę,
Stanisławów Pierwszy, Stanisławów
Drugi, Wolę Aleksandra, Wólkę Radzymińską
•w
 gminie Wieliszew: Michałów-Reginów (część miejscowości po wschodniej stronie drogi krajowej 61).
Wyznaczona strefa została oznakowana w terenie przy głównych drogach wjazdowych komunikatem „Uwaga, obszar zagrożony wścieklizną”. Na
tym terenie, przez trzy miesiące należy trzymać psy na uwięzi lub na zamkniętym, ogrodzonym terenie, trzymać koty w zamknięciu oraz nie wolno
przywozić ani wywozić tych zwierząt.
Należy też zgłaszać wszystkie podejrzane padnięcia zwierząt oraz zachować ostrożność podczas wycieczek do
lasu. Ponadto prowadzony jest odstrzał
sanitarny lisów. Jak dotąd u żadnego nie
wykryto wścieklizny.
Służby apelują o przestrzeganie
wprowadzonych wymogów. Osoby niestosujące się do nich będą pociągane do
odpowiedzialności karnej.
Natychmiast po potwierdzeniu wystąpienia przypadku wścieklizny u nietoperza, podjęliśmy niezbędne kroki
zabezpieczające. Przede wszystkim

zadbaliśmy o skuteczne przekazanie
zaleceń Powiatowego Lekarza Weterynarii do publicznej wiadomości. Informacja zamieszczona została na stronie internetowej gminy i facebooku,
a następnego dnia pojawiła się w gazecie gminnej „Wieści Nieporęckie”.

Wścieklizna jest chorobą dość rzadką i dobrze kontrolowaną w Polsce.
To za sprawą akcji wykładania szczepionek na terenach zamieszkiwanych przez
zwierzęta wolnożyjące oraz obowiązku
szczepienia zwierząt domowych.
– Ostatni przypadek wścieklizny
w powiecie legionowskim odnotowano
25 lat temu, w 1992 roku. Wtedy zarażony był lis – informuje Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Maria Kloc.
Po upływie 90-dniowego okresu,
na obszarze objętym działaniami prewencyjnymi, wprowadzone obostrzenia zostaną odwołane, pod warunkiem,
że w międzyczasie nie zostaną wykryte kolejne ogniska wścieklizny.
KALINA BABECKA

dr n. wet. Maciej Wierzchoń
Powiatowy Lekarz Weterynarii

Lis jest wskaźnikiem stanu sanitarnego lasu jeśli chodzi o wściekliznę. Istnieją typy wścieklizny, na którą zapadają niemal wyłącznie nietoperze i mało
prawdopodobne jest jej przeniesienie na inne zwierzęta. Obserwujemy natomiast szeroki odzew mieszkańców na wydane zalecenia. Praktycznie każdego dnia jesteśmy informowani o znalezionych w lesie martwych zwierzętach. Wszystkie poddawane są badaniom i jak dotychczas u żadnego nie
wykryto choroby.
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Z pierwszym dzwonkiem po wiedzę

popełniać, ponieważ są nauką na przyszłość, a także o talentach, które warto
rozwijać oraz pasjach, których pielęgnowanie wzbogaca życie pozaszkolne i zaprocentuje w przyszłości.
Szkoła kształci i otwiera uczniom
drogę na wymarzone studia, a w swej

4 września uczniowie w całej Polsce powrócili z wakacji do szkolnych ławek. Nowy rok szkolny
ze społecznością Powiatowego Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Legionowie powitał
starosta Robert Wróbel.

N

Uroczystym apelem zainaugurowali rok szkolny uczniowie PZSO w Legionowie

ieubłaganie dla niektórych,
a szczęśliwie dla innych nastanie nowego roku szkolnego stało
się faktem. W szkołach ponadpodstawowych zarządzanych przez Powiat Legionowski naukę rozpoczęło ponad tysiąc
uczniów oraz 165 uczniów w Powiatowym Zespole Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie.
W uroczystej inauguracji roku szkolnego w PZSO w Legionowie udział wziął
starosta Robert Wróbel. Życzenia sukcesów zawodowych skierował w stronę nauczycieli i pracowników oświatowych. Natomiast do młodzieży mówił
o istocie współpracy, budowaniu relacji między sobą i wzajemnym szacunku, które są niezmiernie ważne i mogą
okazać się kluczowe w dorosłym życiu.
Wspomniał też o błędach, które warto

poza edukacyjnej roli bywa podbudową
pod przyszłe życie absolwentów, których wprowadza w dorosłość. Wszystkim uczniom życzymy udanego roku
szkolnego.
AMZ

Uczniowie PZSO o powrocie do szkoły:
Julia Janecka, kl. I liceum

Nowa szkoła, nowe miejsce, więc pojawia się stres. Jestem
uczennicą pierwszej klasy i dopiero zaczynam. Mało kogo
tu znam. Mam nadzieję, że zaaklimatyzuję się szybko.
Wybrałam klasę dwujęzyczną. Chciałabym w przyszłości podróżować, a wówczas znajomość języków będzie
niezbędna.

Wojciech Kupisz, kl. I liceum

Chodzę do klasy sportowej z rozszerzonymi geografią
i matematyką. Wybrałem tę klasę, ponieważ chciałam połączyć naukę i sport. Cieszę się, że mogę poznać nowych
kolegów, jednak ciężko mi było wrócić do szkoły po wakacjach. Nie mam sprecyzowanych planów na studia, ale
nie wykluczam, że zdecyduję się na AWF. Moje najbliższe
cele to osiągnięcie dobrych wyników w nauce i sporcie.

Ruszył nowy projekt w Powiatowym Zespole Szkół i Placówek Specjalnych
Ponad 600 tysięcy złotych dofinansowania z funduszy europejskich pozyskano na projekt edukacyjny „Pomóż mi zrozumieć świat”,
który właśnie wystartował w Powiatowym Zespole Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie.

Ewa Lewicka

Dyrektor Powiatowego Zespołu Szkół
i Placówek Specjalnych w Legionowie
Zajęcia zostały tak zaplanowane, aby na każdym etapie edukacyjnym, w zależności od potrzeb rozwojowych i edukacyjnych, rozwijać umiejętności
uczniów - od usprawniania deficytów rozwojowych, przez kształtowanie
kompetencji kluczowych, aż po utrwalanie i rozwijanie kompetencji niezbędnych na rynku pracy. Tak zintensyfikowane działania pozwolą na wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów, utrwalanie i poszerzanie ich wiedzy oraz umiejętności.

Dodatkowe zajęcia wyposażą uczniów PZSiPS w nowe umiejętności i pozytywnie wpłyną na ich rozwój

P

rojekt pod nazwą „Pomóż mi zrozumieć świat - rozwijanie kompetencji kluczowych oraz wspieranie
rozwoju deficytowych sfer u uczniów
niepełnosprawnych intelektualnie
w stopniu lekkim, umiarkowanym lub
znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi uczęszczających
do Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie” ma na
celu rozwój kompetencji kluczowych
i kompetencji cyfrowych oraz kształtowanie właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy u 131
uczniów PZSiPS w wieku 7-24 lat poprzez organizację dodatkowych zajęć
dydaktyczno-wyrównawczych oraz specjalistycznych, dostosowanych do indywidualnych potrzeb niepełnosprawnych
uczniów, a także wspomaganie pracy 43
nauczycieli PZSiPS poprzez ich udział
w studiach podyplomowych, szkoleniach oraz superwizjach.
Uczniowie zostaną objęci pozalekcyjnymi zajęciami wyrównawczymi rozwijającymi i stymulującymi nabywanie
kompetencji kluczowych: informatycznych, matematycznych, przyrodniczych
i językowych, a także zajęciami specjalistycznymi rozwijającymi umiejętność

komunikowania się za pomocą niewerbalnych metod komunikacji-AAC, zajęciami usprawniającymi deficytowe sfery
rozwoju uczniów oraz terapią behawioralną. Wraz z nowym rokiem szkolnym
rozpoczęły się również zajęcia dogoterapii, prowadzonej z udziałem odpowiednio
wyszkolonego psa oraz muzykoterapii.
W planach są także zajęcia wyjazdowe
do stadniny koni (hipoterapia), gdzie
pod okiem wykwalifikowanych terapeutów, z wykorzystaniem konia i elementów jazdy konnej, prowadzona będzie rehabilitacja psychoruchowa uczniów oraz
zajęcia z hydroterapii, podczas których instruktor pływania będzie prowadził ćwiczenia rehabilitacyjne w wodzie. Ponadto
uczniowie będą mieli okazję uczestniczyć
w warsztatach grupowych z doradcą zawodowym, prowadzonych z wykorzystaniem nowoczesnych programów i gier
multimedialnych oraz wycieczkach zawodoznawczych do zakładów pracy.
W ramach realizacji projektu pracownie szkolne doposażone zostaną w nowoczesne pomoce dydaktyczne oraz
sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć. Zakupiony zostanie również sprzęt
specjalistyczny wykorzystywany do
prowadzenia indywidualizacji pracy

z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Dzięki pozyskanym
środkom finansowym, w nowoczesny

sprzęt komputerowy, doposażona zostanie również pracownia komputerowa, co pozwoli na organizowanie innowacyjnych zajęć, mających na celu
zdobywanie wiedzy i rozwijanie umiejętności stosowania nowoczesnych IT
w rozwiązywaniu problemów z różnych
dziedzin nauki.

Całkowity budżet projektu opiewa
na kwotę 654 686,64 zł, z czego 621
206,04 zł to dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego. Pozostała kwota w wysokości 33 480,60 zł to
wkład własny Powiatu Legionowskiego
w postaci niepieniężnej.
OPRAC. KALINA BABECKA

Nowa dyrekcja w Powiatowym Zespole Szkół
Ogólnokształcących

Po 18 latach zarządzania Powiatowym Zespołem Szkół Ogólnokształcących w Legionowie Brygida WagnerKonstantynowicz przeszła na zasłużoną emeryturę. Nowym dyrektorem została dotychczasowa wicedyrektor
placówki Jolanta Magda.

B

Od 1 września br. dyrektorem
PZSO w Legionowie jest Jolanta
Magda, dotychczas ucząca
w szkole języka francuskiego

rygida Wagner Konstantynowicz
przejęła stery w PZSO w 1999
roku zastępując Bożenę Bańkowską. Zarządzała szkołą blisko dwie dekady, najdłużej z dotychczasowych dyrektorów szkoły.
Zmiany nastąpiły także na stanowiskach wicedyrektorów placówki, gdyż
na emeryturę przeszła także wicedyrektor Anna Skłodowska-Wiśniewska.
Nowymi wicedyrektorami zostały Renata Kamińska – nauczyciel języka

polskiego oraz Hanna Warzyńska – nauczyciel geografii.
Jolanta Magda urodziła się 1961 roku
w Nowym Dworze Mazowieckim. Jest absolwentką filologii romańskiej na Uniwersytecie Warszawskim. Karierę zawodową
rozpoczynała w Szkole Podstawowej nr 3
w Legionowie. Od 1994 roku nieprzerwanie pracuje w PZSO w Legionowie jako
nauczyciel języka francuskiego. Od 2015
roku pełniła także funkcję wicedyrektora.
KALINA BABECKA
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Letnie inwestycje drogowe Powiatu już otwarte
Z końcem lata w Powiat sfinalizował budowę długo wyczekiwanych inwestycji drogowych. Wszystkie udało
się ukończyć w planowanym terminie i oddać do użytku mieszkańcom jeszcze przed oficjalnym przecięciem
wstęgi. Ich łączny koszt to ponad 4,5 mln zł.

Przebudowa drogi łączącej Białobrzegi z Beniaminowem to jedna z największych inwestycji Powiatu w tym roku.
Jej całkowity koszt to ponad 3 mln zł

Z

kończyły się prace związane
z budową ronda na skrzyżowaniu Al. Róż z Al. Legionów
w Legionowie. 24 sierpnia br. miało miejsce uroczyste otwarcie tej inwestycji, sfinansowanej przez Powiat Legionowski i Miasto Legionowo.

Biało-czerwoną wstęgę przecinali starosta Robert Wróbel, przewodniczący
Rady Powiatu Szymon Rosiak, prezydent Legionowa Roman Smogorzewski, członek zarządu Powiatu Michał
Kobrzyński, radni, przedstawiciel
wykonawcy oraz mieszkańcy. Nowe

rondo nie tylko usprawni ruch w okolicy, ale będzie także zapobiegać kolizjom i wypadkom drogowym. Wybudowane jedno- i dwustronne chodniki
oraz wyposażone w azyle przejścia
dla pieszych sprzyjają bezpieczeństwu pieszych.

Bezpieczniej na Suwalnej

W pierwszą niedzielę września
powiatowi włodarze wraz z zaproszonymi gośćmi uroczyście otworzyli dwie kolejne inwestycje drogowe.
Pierwsza z nich w Woli Kiełpińskiej
to, dofinansowana ze środków Miasta i Gminy Serock, przebudowana
droga nr 1803W łącząca Wolę Kiełpińską, Dosin i Skubiankę. Na 1300
- metrowym odcinku położono nową
nawierzchnię i namalowano pasy.
Drogę dodatkowo poszerzono o pobocze wykonane z kruszywa łamanego i wykonano odwodnienia. W uroczystym i nietypowym, bo na scenie
gminnych dożynek, przecięciu wstęgi
udział wzięli starosta legionowski Robert Wróbel i burmistrz Miasta i Gminy Serock Sylwester Sokolnicki oraz
dwie mieszkanki gminy.
Następnie przedstawiciele Powiatu
Legionowskiego przejechali do Białobrzegów, by tam przy miejscowej
szkole rozpocząć spotkanie z przedstawicielami lokalnych władz, policją
i mieszkańcami, podczas którego nastąpiło otwarcie wyremontowanej, na
odcinku od ronda w Białobrzegach do
Beniaminowa, drogi nr 4303W. Inwestycja w całości sfinansowana przez
Powiat Legionowski objęła cztero i pół
kilometrowy odcinek jezdni. Położono nową nawierzchnię. Przebudowane

zostały skrzyżowania z drogami poprzecznymi, wykonano odwodnienie.
Dla zwiększenia komfortu i bezpieczeństwa kierowców, drogę poszerzono, szczególnie na łukach i ostrych
zakrętach. Wzdłuż jezdni, w jej środkowej części, wybudowano separatory oddzielające oba pasy. Dodatkowo
przejścia dla pieszych otoczono wysepkami. W ramach tej inwestycji wyremontowana została także pętla autobusowa w Białobrzegach. Wójt gminy
Nieporęt Maciej Mazur zapewnił, że
w najbliższym czasie gmina wybuduje, wzdłuż wyremontowanej drogi ciąg
pieszo-rowerowy.
Pracowity okres związany z letnimi
inwestycjami mamy już za sobą. Cieszę się, że udało się nam zakończyć je
w terminie. Pozostaje mi podziękować
wykonawcom za trud i ogrom pracy,
a mieszkańcom za cierpliwość i wyrozumiałość, którą wykazali się znosząc
utrudnienia wiążące się z remontami. Wyrażam nadzieję, że przeprowadzone przez nas prace przyczynią się
do zwiększenia wygody użytkowników i dadzą poczucie bezpieczeństwa
zarówno kierowcom, jak i pieszym –
podsumował starosta legionowski Robert Wróbel.
AMZ

Sportowa Targowa

Powiat Legionowski zakończył budowę sygnalizacji świetlnoostrzegawczej na ul. Suwalnej w Legionowie. Prace trwały niecałe
trzy tygodnie.

Pod koniec września Powiat Legionowski zakończy budowę
wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Powiatowym Zespole Szkół
Ponadgimnazjalnych w Legionowie. Koszt inwestycji to prawie 900 tys. zł.

Robert Wróbel
starosta legionowski

Sygnalizacja i ograniczenie prędkości na ul. Suwalnej poprawią bezpieczeństwo
pieszych

W

ramach inwestycji wykonawca, wyłoniony w postępowaniu przetargowym, dokonał
budowy sygnalizacji świetlno – ostrzegawczej wraz z oznakowaniem pionowym przy istniejących przejściach
dla pieszych na ul. Suwalnej w Legionowie. Sygnalizacja zlokalizowana
została w dwóch miejscach – przy
skrzyżowaniu z ul. Olszankową, gdzie
maksymalną prędkość ograniczono do
40 km/h oraz pojawił się radar informujący o dozwolonej prędkości, a także przy ul. Suwalnej nr 9b, na wysokości apteki.
Inwestycja znacznie poprawi bezpieczeństwo mieszkańców. Jej całkowity
koszt to blisko 78 000 zł. Całość została sfinansowana ze środków Powiatu Legionowskiego.
KALINA BABECKA

Bezpieczeństwo i komfort użytkowników to priorytety, którymi kierujemy się przy planowaniu i realizacji
inwestycji na drogach powiatowych.
Sygnalizacja świetlno-ostrzegawcza
na ul. Suwalnej została zamontowana ze względu na duże natężenie
ruchu oraz sąsiedztwo bloków i domów mieszkalnych. Dzięki niej zagrożenie wypadkami, zwłaszcza
z udziałem pieszych, zostało znacznie ograniczone.

Joanna Soboń

Na ulicy Suwalnej przyda się każda infrastruktura,
która poprawi bezpieczeństwo pieszych. Ruch jest duży,
a samochody jeżdżą szybko. Dotąd przechodząc z dziećmi
przez jezdnię bardzo uważałam, żeby nic się nie stało,
bo było tu niebezpiecznie.

Jarosław Piotrowski

Bardzo dobry pomysł. W pobliżu jednego ze skrzyżowań jest
przystanek autobusowy i często obserwowałem, że pasażerowie mają problem z przejściem na drugą stronę jezdni. Ograniczenie prędkości w tym miejscu to też trafiona decyzja.

Krzysztof Walczak

Z tych przejść korzystają dzieci w drodze do szkoły.
Teraz będą bezpieczniejsze a ich rodzice spokojniejsi.
Do tej pory czasem strach było przechodzić na drugą stronę.
Tablica wyświetlająca dozwoloną prędkość też na pewno
poprawi bezpieczeństwo.

Prace budowlane idą pełną parą. Uczniowie PZSP w Legionowie już wkrótce
będą cieszyć się nowoczesnym boiskiem

P

rzebudowa boiska to kolejna,
po termomodernizacji budynku
oraz wymianie instalacji centralnego ogrzewania i wodno-kanalizacyjnej, inwestycja Powiatu Legionowskiego w szkole przy Targowej. Powstający
obiekt sportowy będzie wyglądał podobnie jak wybudowane w zeszłym
roku boisko przy PZSO w Legionowie.
Oprócz nowej, wytrzymałej nawierzchni poliuretanowej typu sandwich, zaplanowano wykonanie wiaty na rowery, osłony śmietnikowej i oświetlania.
By spełnić swoją wielozadaniowość,
boisko zostanie wyposażone w nowe

bramki do piłki ręcznej, kosze oraz
osprzęt do siatkówki.
Po zerwaniu starej i niefunkcjonalnej nawierzchni asfaltowej i wykonaniu nowego przyłącza wodno–kanalizacyjnego wykonawca rozpoczął
dalsze prace. Kładzione są warstwy
konstrukcyjne pod nawierzchnię
i przygotowywane jest zasilanie pod
oświetlenie boiska. Obiekt zyska również nowe ogrodzenie od strony ulic
Targowej i Kolejowej.
Zgodnie z umową zawartą z Wykonawcą, inwestycja objęta zostanie
7-letnią gwarancją.
AMZ
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Podwójne świętowanie w Jabłonnie
9 września br. mieszkańcy powiatu bawili się w Jabłonnie na Święcie Gminy i VIII Festiwalu
Sołectw. Obie imprezy wspierał Powiat Legionowski.

Edward Trojanowski
Prezes Lokalnej Grupy Działania
Zalew Zegrzyński

Festiwal Sołectw jest jedną z największych imprez na Mazowszu, której celem jest integracja lokalnych społeczności poprzez wspólną zabawę oraz prezentacja dorobku kulinarnego i kulturalnego poszczególnych sołectw. Realizowana, przy finansowym wsparciu Biura Regionalnego Krajowej Sieci
Obszarów Wiejskich, inicjatywa daje ponadto możliwość pokazania jak ciekawym miejscem do mieszkania i rozwoju jest mazowiecka wieś oraz region
Jeziora Zegrzyńskiego.
sołectwo Boża Wola z gminy Jabłonna.
Oznacza to, że w przyszłym roku Jabłonna znów będzie gospodarzem imprezy.
Nagrodę za pierwsze miejsce w kategorii występ sceniczny, ufundowaną przez
Powiat Legionowski i wręczoną przez
starostę Roberta Wróbla otrzymało sołectwo Cegielnia z gminy Radzymin.
Swoje stoisko na Festiwalu miała również Lokalna Grupa Działania Zalew Zegrzyński, gdzie prowadzone było doradztwo w zakresie instrumentów

Nagrodę w kwocie 3 000 zł za zajęcie pierwszego miejsca w kategorii występ sceniczny sołectwu Cegielnia z gminy
Radzymin wręczył starosta Robert Wróbel

T

akiej imprezy już dawno w powiecie nie było. A właściwie dwóch
imprez, które zbiegły się w miejscu i czasie. Na terenie zespołu parkowo-pałacowego w Jabłonnie odbyły
się Święto Gminy oraz VIII Festiwal Sołectw, którego organizatorem jest Lokalna Grupa Działania Zalew Zegrzyński. Festiwal patronatem honorowym

objął Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Krzysztof Jurgiel.
Na odwiedzających czekało mnóstwo
atrakcji zlokalizowanych w stoiskach
samorządów, instytucji oraz przedsiębiorstw. Dużą popularnością tradycyjnie
cieszyły się stoiska z rękodziełem, gastronomiczne i dmuchańce dla dzieci. W namiocie Gminy Jabłonna zainaugurowano

wsparcia dostępnych na obszarach wiejskich. Na imprezie nie mogło także zabraknąć stoiska Powiatu Legionowskiego, w którym zorganizowano konkurs
wiedzy o naszym regionie. Do wygrania
były atrakcyjne nagrody. Biesiadowanie
zakończył koncert Sylwii Grzeszczak.
Święto Gminy Jabłonna otrzymało
wsparcie finansowe Województwa Mazowieckiego w ramach projektu Powiat
Legionowski – Stolica Kultury Mazowsza 2017.
KALINA BABECKA

projekt Jabłonna – Gmina z Historią.
W tegorocznej edycji konkursu, odbywającego się w ramach VIII Festiwalu Sołectw, wzięło udział siedem sołectw z terenu LGD, które rywalizowały
ze sobą w następujących kategoriach:
prezentacja stoiska, smaki - kuchnia
regionalna oraz występ sceniczny. Tegorocznym Laureatem Festiwalu zostało

Biznes rozwija skrzydła z Inkubatorem
Przedsiębiorczości

Legionowski rynek pracy
– analiza i perspektywy

Już wkrótce przedsiębiorcy zakładający własny biznes na terenie powiatu będą mogli uzyskać niezbędną
pomoc i fachowe doradztwo. To za sprawą startującego od października Inkubatora Przedsiębiorczości –
inicjatywy Fundacji Bizoon, której wsparcia udzielili Powiat Legionowski, miasto Legionowo i Poczytalnia.
Projekt oficjalnie zainaugurowano 11 września br., w trakcie śniadania networkingowego.

Promocja aktywnych przedsiębiorców wspierających rozwój lokalnego
rynku pracy oraz zmiany na nim zachodzące będą przedmiotem
konferencji pn. „Liderzy na legionowskim rynku pracy”, która odbędzie
się 14 września br., w sali widowiskowej legionowskiego ratusza.

szereg ułatwień oraz fachowe doradztwo. Ponadto dzięki tej inicjatywie prowadzenie własnego biznesu
stanie się możliwe także dla osób, które do tej pory nie miały takiej możliwości – dla matek na urlopie wychowawczym lub dłużników w trakcie
postępowania egzekucyjnego. Koszt
uczestnictwa to 250 złotych miesięcznie, przy czym w każdej chwili, bez
żadnych konsekwencji, można zrezygnować z udziału w projekcie.
Zainteresowanych Inkubatorem
Przedsiębiorczości zachęcamy do kontaktu z Fundacją Bizoon pod numerem
tel.: 518-243-308.
Początki w biznesie bywają trudne, a ryzyko porażki jest wysokie. Inkubator
Przedsiębiorczości wychodzi naprzeciw przedsiębiorcom marzącym o własnej
firmie. Projekt zainaugurowano na spotkaniu networkingowym dla lokalnych
przedsiębiorców

P

omysł na własną działalność gospodarczą to za mało, aby osiągnąć
sukces. Schody zaczynają się, gdy
trzeba dopełnić urzędowych formalności, wynająć lokal, ustalić strategię promocyjną oraz udźwignąć koszty prowadzenia biznesu, kiedy ten nie zaczął
jeszcze na siebie zarabiać. Większość
nowopowstałych firm upada w ciągu
pierwszych dwóch lat funkcjonowania.
Pomóc w takiej sytuacji może właśnie
Inkubator Przedsiębiorczości.
Uczestnicy Inkubatora Przedsiębiorczości będą mogli liczyć na

Grzegorz Powierża

Prezes Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości
i Inicjatyw Lokalnych Bizoon
Fundacja użycza swojej formy prawnej uczestnikowi Inkubatora. Dzięki temu
może on podpisywać umowy z klientami, wystawiać faktury na własne nazwisko. Nie ponosi kosztów prowadzenia księgowości, nie musi płacić składek ZUS i jest zwolniony z wielu innych dodatkowych kosztów. W pakiecie
otrzymuje również nasze doradztwo, projekt strony internetowej, wizualizację swojej wizytówki, pomoc w weryfikacji umów, przestrzeń do pracy i spotkań z klientami oraz darmowy dostęp do Internetu.

KB

D

o udziału w wydarzeniu zaproszono ponad 250 pracodawców, którzy współpracują z Powiatowym Urzędem Pracy
w Legionowie i swoimi działaniami
wspierają przeciwdziałanie bezrobociu oraz jego zwalczanie,
wzmacniając jednocześnie kondycję gospodarczą powiatu. Ponadto uczestnikami spotkania będą
reprezentanci samorządów lokalnych, instytucji rynku pracy, instytucji pomocy społecznej, podmiotów ekonomii społecznej z terenu
powiatu legionowskiego oraz powiatów sąsiednich.
Podczas konferencji zostanie zaprezentowany kierunek zmian

zachodzących na rynku pracy
oraz mechanizmy finansowe Funduszu Pracy, wspierające jego. Ważną
częścią spotkania będzie głos przedsiębiorców działających zarówno lokalnie, jak również w skali ogólnopolskiej, a także ich doświadczenie
we współpracy z instytucjami rynku pracy. Liderom Legionowskiego
Rynku Pracy wręczone zostaną statuetki, a spotkanie zakończy występ
skrzypaczki Nicoli Rosy.
Organizatorami konferencji są Starostwo Powiatowe w Legionowie i Powiatowy Urząd Pracy w Legionowie.
Partnerują jej Urząd Miasta Legionowo i Powiatowa Izba Gospodarcza
w Legionowie.
OPRAC. KB
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Tradycja od kuchni

3 września br. w Woli Kiełpińskiej, podczas Święta Darów Ziemi, odbył się Konkurs Żywności
Tradycyjnej „Mazowsze od kuchni”, organizowany przez tygodnik Mazowieckie To i Owo.
Wydarzeniu patronowali starosta legionowski Robert Wróbel oraz Miasto i Gmina Serock.

O wrażeniach z konkursu:
Sylwia Szajter-Ziółek, członek jury

Konkurs pokazał, że ludzie chcą takich imprez. Mimo
niesprzyjającej aury, deszczu zgłosiło się wielu chętnych. W kategorii którą oceniałam – Prosto z pieca –
od początku miałam jednego faworyta. Natomiast spośród pozostałych ciężko było wyłonić kolejne miejsca,
tak wyrównany był to poziom. Zwycięskie ciasto marchewkowe możnaby z powadzeniem sprzedawać jako
produkt regionalny.

Ewa Antas, uczestniczka konkursu

Ja i moje koleżanki przygotowałyśmy różne potrawy
i udało nam się zebrać nagrody i wyróżnienia. Pierwsze miejsce zdobyła nasza koleżanka Anna Markowska z Klubu Przyjaciół Czosnowa. Upiekła przepyszne
ciasto marchewkowe z młodej, ekologicznej marchwi
z własnego ogródka. Za wspaniałą roladę z pieczarkami drugą nagrodę zdobyła również członkini naszego klubu Marta Oręziak. Ja zdobyłam wyróżnienie za
grzybki w occie i nalewkę jagodową.
Komisja konkursowa miała niełatwy orzech do zgryzienia. Ciężko było wybrać najlepsze potrawy i napoje, kiedy wszystko
tak pysznie smakowało

P

ierwsza edycja konkursu kulinarnego była jedną z wielu atrakcji
tegorocznych dożynek w Woli
Kiełpińskiej. Doskonale wpisała się
w krajobraz barwnego orszaku dziękczynnych wieńców, kolorowych koszy
i pocztów sztandarowych wprowadzanych pod scenę przez wołomińską orkiestrę dętą, które nadały wydarzeniu
niepowtarzalnego charakteru.
Uczestnicy wystawili swoje specjały w trzech kategoriach konkursowych.
„Prosto z pieca” to wyroby piekarnicze
i cukiernicze - chleby, bułki, ciasta oraz
ciasteczka. Przetwory owocowe, warzywne i mięsne to konkurencja pod

nazwą „Słoiki nie tylko na zimę”. Osobną kategorię konkursowych zmagań stanowiły „Swojskie napitki”, czyli nalewki,
nastójki, miody i wina. Rywalizacja była
zacięta, gdyż do bitwy na smaki wystawiono w sumie 53 potrawy i napoje, które oceniało 11- osobowe jury. Liczył się
zarówno smak wiktuałów, jak i ich wygląd oraz estetyka podania. Wyrównany poziom uczestników stających w kulinarne szranki sprawił, że komisja nie
miała łatwego zadania.
Na zwycięzców czekały atrakcyjne nagrody, które z dożynkowej sceny wręczali organizatorzy oraz patroni konkursu. W imieniu Powiatu

Genowefa Białowąs, III miejsce w konkursie

Legionowskiego, fundatora trzech
pierwszych nagród oraz pięciu wyróżnień w kategorii „Prosto z pieca”,
zwycięzcom gratulowali członkowie
zarządu Powiatu Michał Kobrzyński
oraz Anna Gajewska, która była jednym z członków jury. 1. miejsce w tej
kategorii zdobyło ciasto marchewkowe
pani Anny Markowskiej. Rolada z serem pani Marty Oręziak uzyskała drugą
nagrodę. Natomiast 3. miejsce za sernik „Złota Rosa” przyznano pani Genowefie Białowąs.
Konkurs miał na celu zaprezentowanie wytwórców żywności regionalnej, producentów, gospodarzy, kół

Kombatant łączy pokolenia

P

ansjonariusze „Kombatanta”
świętowali w towarzystwie władz
samorządowych na czele ze starostą Robertem Wróblem, wicestarostą Jerzym Zaborowskim, członkiem
zarządu Michałem Kobrzyńskim i prezydentem Legionowa Romanem Smogorzewskim. Nie zabrakło również delegacji z Powiatowego Zespołu Szkół
i Placówek Specjalnych w Legionowie,

Warsztatów Terapii Zajęciowej przy
Ośrodku Pomocy Społecznej, Stowarzyszenia Amicus, Środowiskowego Domu Samopomocy w Serocku
oraz przedstawicieli Koła TPD Dzieci Specjalnej Troski. - Cieszę się, że
DPS „Kombatant” jest współorganizatorem Dni Osób Niepełnosprawnych
Miasta Legionowo i Powiatu Legionowskiego. Powodów tej radości jest kilka.

gospodyń, osób prywatnych oraz tych,
którzy przywiązują wagę do naturalności i tradycyjności potraw.
Kiedy zmagania o miano najlepszych potraw dobiegły końca, mieszkańcy obecni na imprezie mieli okazję rozsmakować się w konkursowych

specjałach i wytypować swoich osobistych faworytów. Natomiast laureaci
wymieniali się wrażeniami i pełni entuzjazmu planowali, jakie pyszności
zaprezentują podczas przyszłorocznej
edycji konkursu.
AMZ

Najlepsze zdjęcie miesiąca
wybrane

Dom Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie świętuje w tym roku 16-lecie istnienia.
Razem z mieszkańcami i zaproszonymi gośćmi w jubileuszowym spotkaniu uczestniczyły osoby
niepełnosprawne, które odwiedziły placówkę w ramach obchodów VI Dni Osób Niepełnosprawnych
Miasta Legionowo i Powiatu Legionowskiego.

W trakcie wydarzenia wystąpił nieporęcki zespół Młodzież 50+

Jestem prezesem koła gospodyń wiejskich w Cząstkowie Polskim. Postanowiłyśmy z koleżankami podzielić się tym co gospodynie robią na co dzień – swoimi
potrawami. Zdecydowałyśmy się stawić czoła wyzwaniom konkursu. Ja postawiłam na sprawdzony przepis, czyli sernik z pianą i rosą z prawdziwego wiejskiego sera i swojskich jaj. Nie spodziewałam się nagrody.
Tym bardziej cieszę się, że wzięłam udział.

Pracuję od lat w Powiatowym Zespole
Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie, a DPS „Kombatant” jest naszym
najbliższym sąsiadem. Często odwiedzamy mieszkańców „Kombatanta”
z różnego rodzaju okolicznościowymi przedstawieniami. Współpracujemy od momentu powstania tego domu
i jest to współpraca na wielu płaszczyznach. Od kilku lat mieszkańcy DPS
wspierają nasze działania i pracują
w naszej szkole jako woluntariusze –
mówi prezes Fundacji „Promień Słońca” Jerzy Jastrzębski.
O artystyczną oprawę wydarzenia zadbały tańczące seniorki Artbale oraz zespoły Młodzież 50+ i Moderato. Mając
na uwadze nie tylko duchowe potrzeby zgromadzonych gości, przygotowano smaczny poczęstunek. Nie zabrakło
także tortu, który jest centralną atrakcją
wszelkich rocznicowych uroczystości.
Za rok kolejny jubileusz i ponowna okazja do świętowania. Tak owocną współpracę trzeba pielęgnować,
chwalić się nią i oczywiście już dziś
zarezerwować w kalendarzu termin
następnej sąsiedzkiej, międzypokoleniowej fiesty.
AMZ

Znamy już kolejnego laureata konkursu fotograficznego „Architektura
powiatu legionowskiego w obiektywie”. Zdjęcie przedstawiające ratusz
w Serocku autorstwa Aliny Czarneckiej zostało fotografią miesiąca
w sierpniu.
Fot. Alina Czarnecka

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 o wartości ponad 300 złotych. Autor zdjęcia, które otrzyma tytuł fotografii

kwartału otrzyma tablet. 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
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Mija 78 lat od wybuchu II wojny światowej
W tym roku przypada 78. rocznica napaści hitlerowskich Niemiec na Polskę, a tym samym rozpoczęcia II wojny światowej.
W gminach naszego powiatu uczczono pamięć tamtych wydarzeń.
znicze pod tablicą pamiątkową na ścianie ratusza.
W Nieporęcie, 1 września wieńce złożono pod pomnikiem na Placu Wolności, na lokalnym cmentarzu przy grobach Bronisława Tokaja i żołnierzy
AK oraz przy tablicy Szarych Szeregów w Zegrzu Południowym. W obchodach uczestniczyli starosta Robert Wróbel, wójt gminy Nieporęt Maciej Mazur,
przedstawiciele władz samorządowych
i środowisk harcerskich oraz mieszkańcy. Rocznicowe uroczystości w gminie Nieporęt zaplanowano także na
7 września br. Złożono kwiaty pod pomnikiem upamiętniającym pilotów polskiego bombowca PZL 37B „Łoś” z 16.
Eskadry Bombowej, którzy polegli tego
dnia w 1939 roku w rejonie Wólki Radzymińskiej.

Przy grobie żołnierzy AK, w asyście harcerzy wiązanki złożyli starosta legionowski Robert Wróbel, wiceprzewodniczący Rady
Powiatu Wiesław Smoczyński i Przewodniczący Rady Gminy Nieporęt Eugeniusz Woźniakowski

B

ez wątpienia 1 września jest jedną
z najbardziej dramatycznych dat
w historii Polski. Pamiętając tragiczne wydarzenia i oddając hołd poległym, w całym powiecie zorganizowano
rocznicowe uroczystości.

4 września w wieliszewskim kościele odbyła się Msza święta, po której nastąpił przemarsz zgormadzonych na
kwaterę wojenną Cmentarza Parafialnego. Wójt Wieliszewa Paweł Kownacki wraz z zaproszonymi gośćmi, przedstawicielami władz samorządowych,
Ochotniczej Straży Pożarnej, wojska,
dyrektorami szkół i w asyście pocztów
sztandarowych złożyli wiązanki pod Pomnikiem Żołnierzy Września 1939. Następnie odczytany został Apel Pamięci,
po którym 32. Wieliszewski Dywizjon
Rakietowy Obrony Powietrznej im. gen.
dyw. Gustawa Konstantego Orlicz-Dreszera oddał salwę honorową.
AMZ

Jerzy Zaborowski
wicestarosta legionowski

W Serocku obchody ku czci bohaterów miały miejsce 31 sierpnia. Na serockim rynku, przedstawiciele władz
samorządowych, służb mundurowych,
szkół, stowarzyszeń i placówek gminnych oraz mieszkańcy spotkali się, aby

uczcić rocznicę wrześniowych agresji na
Polskę - Niemiec (1 września) i Rosji (17
września) oraz rocznicę podpisania Porozumień Sierpniowych z 1980 r., które otworzyły Polsce drogę do wolności.
Złożono kwiaty i zapalono symboliczne

Święto weteranów

Dzień Weterana to wyjątkowe święto obchodzone w całej Polsce. W tym szczególnym dniu uczestnicy
walk za wolność Polski dbają o uczczenie pamięci poległych kolegów oraz wychowanie młodych pokoleń
w szacunku dla ojczyzny.
kwiatów. Powiat Legionowski reprezentował członek zarządu Michał Kobrzyński. Następnie uczestnicy obchodów przejechali do pałacu w Jabłonnie.
W zabytkowym wnętrzu sali balowej
zgromadzeni wysłuchali koncertu muzyki klasycznej w wykonaniu Grażyny Mądroch, wokalistki Warszawskiej
Opery Kameralnej i akompaniującego
jej na fortepianie Adama Stachowiaka.
Dzień Weterana został ustanowiony
przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
w 1997 roku. Powiat Legionowski organizuje jego obchody od 2004 roku.
AMZ

Pamięć o przeszłości to nauka na przyszłość, by tragedie minionych lat nie
dotknęły następnych pokoleń. Mieszkańcy powiatu po raz kolejny odrobili trudną lekcję historii, uczcili walczących za wolność wyrażając nadzieję, że zło i okrucieństwo nie powrócą już nigdy.

Zasłużony awans
25 sierpnia br., w Domu Pomocy Społecznej „Kombatant”
miała miejsce wyjątkowa uroczystość. Tamtejszy
mieszkaniec, mjr Tadeusz Szurmak pseudonim „Surma”
otrzymał awans na stopień podpułkownika.

W

ojskowy Komendant Uzupełnień ppłk Andrzej
Kamiński wręczył akt
mianowania i gratulował Panu Tadeuszowi zasłużonej nominacji. Do
życzeń, wyrazów uznania oraz szacunku przyłączyli się także obecni
na uroczystości przedstawiciele Powiatu Legionowskiego, w tym członek zarządu Michał Kobrzyński.
Pan Tadeusz związany jest z naszym powiatem od dawna. Ukończył

szkołę powszechną w Jabłonnie.
Przed wybuchem wojny uczęszczał do prestiżowego, patriotycznego gimnazjum im. Św. Stanisława
Kostki. W stolicy na stałe zamieszkał
w 1942 r. Walczył w Powstaniu Warszawskim należąc do Pułku AK „Baszta”. Został ciężko ranny 19 sierpnia
1944 r. Po powstaniu opuścił Warszawę.
AMZ

Mimo wieku i często słabego już zdrowia, kombatanci przybyli, aby wziąć udział
w obchodach swojego święta. Obyśmy za rok, w tym samym gronie mogli gościć
ich na kolejnych uroczystościach

T

egoroczne obchody, organizowanego przez Powiat Legionowski,
wspólnie ze związkami i kołami
kombatanckimi działającymi na naszym terenie, Dnia Weterana odbyły
się 1 września. To święto wszystkich
tych, którzy bronili Polski i jej mieszkańców w czasie II wojny światowej.
Uroczystość rozpoczęła się Mszą świętą w kościele pw. św. Józefa Oblubieńca
NMP w Legionowie. Po nabożeństwie
uczestnicy udali się na rondo Armii
Krajowej. Tam, pod pomnikiem Polski
Walczącej przedstawiciele władz samorządowych i środowisk kombatanckich
oraz zaproszeni goście złożyli wiązanki

Zdzisław Sokalski

Przewodniczący Powiatowej Rady Kombatantów
Między datami 1 września 1939 r., a 8 maja 1945 r. zawarła się II wojna światowa, w której brał udział cały naród i z największym heroizmem
walczył o przywrócenie niepodległości, utraconej w wyniku napaści hitlerowskich Niemiec i stalinowskiej Rosji sowieckiej. To dokładnie 2078
dni. Bezpośrednio w walkę zaangażowany był żołnierz polski, walczący
na wszystkich frontach Europy i Afryki, jak również w kraju – partyzanci, powstańcy warszawscy, żołnierze Polski Podziemnej. Dlatego właśnie
1 września władze państwowe ustanowiły Dniem Weterana. Każdego roku
społeczeństwo legionowskie, w tym weterani i kombatanci wojennych wydarzeń uczestniczą w obchodach stojąc przed pomnikiem Polski Walczącej, aby oddać najwyższy hołd poległym i walczącym o wolność oraz niepodległość ojczyzny.

Tadeusz Szurmak jest zasłużonym mieszkańcem powiatu legionowskiego,
który w trakcie II wojny światowej brał udział w walkach o wolność
i niepodległość kraju

kultura/zdrowie
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Zapraszamy na XXI Festiwal Nauki w Jabłonnie
Przed nami doroczne święto nauki. W dniach 23-24 września br. zapraszamy do Jabłonny na XXI Festiwal Nauki.

pomiarów parametrów życiowych i nauki zasad pierwszej pomocy przedmedycznej.
Co kryje się we wnętrzu lodowca? Jak
wygląda praca archeologa? Czy konserwacja dzieł sztuki jest trudna? Czy robotom coraz bliżej do ludzi? Jak jeździ
się samochodem elektrycznym? Odpowiedzi na te i mnóstwo innych pytań
będzie można uzyskać w trakcie XXI
Festiwalu Nauki. Już dziś zapraszamy.
Festiwal Nauki to inicjatywa rektora
Uniwersytetu Warszawskiego, Politechniki Warszawskiej i Prezesa Polskiej
Akademii Nauk. Pierwszy Festiwal
zorganizowano w 1997 roku. Impreza
jest głosem naukowców przekonanych
o tym, że o nauce należy rozmawiać ze
społeczeństwem, udostępniać wiedzę

i rozpowszechniać najnowsze odkrycia. Dzięki tej inicjatywnie każdy ma
szansę poznać odpowiedzi na pytania
dotyczące otaczającego świata. Uczestnikami festiwalu są naukowcy mający
w dorobku osiągnięcia nie tylko naukowe, ale także dydaktyczne i popularyzatorskie. Nauka jest ich pasją, sposobem na życie i źródłem inspiracji.
Tegoroczna edycja Festiwalu została
dofinansowana ze środków Województwa Mazowieckiego w ramach projektu Powiat Legionowski – Stolica Kultury Mazowsza 2017.
KALINA BABECKA

Magdalena Grzelecka

dyrektor Domu Zjazdów i Konferencji
Polskiej Akademii Nauk w Jabłonnie
Festiwal Nauki w Jabłonnie to wyjątkowa okazja do zdobycia wiedzy i poznania nowinek z różnych dziedzin nauki w jednym
miejscu i czasie

P

onad 60 współorganizatorów
i blisko 130 projektów tematycznych będzie czekać na uczestników spragnionych potężnej dawki wiedzy. Teren parku znów gęsto zasiedlą

namioty placówek naukowych, szkół,
instytucji, stowarzyszeń i fundacji,
a w pałacowych wnętrzach odbywać się
będą ciekawe wykłady i prezentacje.
Odwiedzający zyskają niepowtarzalną

okazję do uzyskania odpowiedzi na
wiele pytań, samodzielnego przeprowadzenia testów i doświadczeń, rozmowy ze specjalistami z różnych dziedzin
nauki oraz wykonania podstawowych

PIK na koniec lata

POWIAT LEGIONOWSKI – KULTURALNIE
I NA SPORTOWO

„Czytanie w plenerze” i rajd rowerowy znalazły się w ofercie Powiatowej Instytucji Kultury w Legionowie
na zakończenie lata. Obie imprezy udały się, choć pogoda letnia już nie była.

Fot. PiK w Legionowie

A

Organizacja rajdów rowerowych jest jednym ze znaków rozpoznawczych
Powiatowej Instytucji Kultury. Ty razem celem wycieczki była wieliszewska
plaża 600-lecia

Na ratunek dzieciom
Trwa II edycja szkoleń z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,
finansowanych przez Powiat Legionowski. Najbliższe zajęcia już 18 września br.
w Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku (godz. 8.30-14).
Tym razem uczestnicy dowiedzą się, jak prawidłowo udzielać pierwszej
pomocy przedmedycznej dzieciom. Zapisy pod numerem tel.: 606-717-996.

W

przypadku zachorowania lub
wypadku z zatrzymaniem krążenia i oddechu kluczowe dla
przeżycia poszkodowanego są pierwsze 4 minuty. W tym czasie nie zdąży dotrzeć lekarz, 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.
KB

Nasze propozycje festiwalowe co roku spotykają się z bardzo dużym zainteresowaniem odwiedzających gości, w tym grup szkolnych oraz osób prywatnych. W zeszłym roku jabłonowski park odwiedziło blisko 2 tys. osób.
Uczestnicy zgodnie podkreślali dużą przystępność przekazywanych informacji, które kierowane były do odbiorców w różnym wieku i o różnym poziomie
wiedzy. Festiwal Nauki w Jabłonnie jest bowiem jedyną okazją do przybliżenia społeczności lokalnej osiągnięć nauki oraz uzyskania odpowiedzi na
pytanie czy i jak radzi sobie ona z najważniejszymi problemami ludzkości.

kcja „Czytanie w plenerze”, jak
wynika z nazwy, powinna odbyć
się w plenerze. I taki był plan, jednak pokrzyżowała go kapryśna aura.
W związku z niesprzyjająca pogodą
miłośnicy książek zaczytywali się ulubionymi lekturami w atrium legionowskiego ratusza, gdzie przygotowano dla
nich wygodne leżaki. Przybyli otrzymali także drobne upominki.
Aktywnie wakacje pożegnali entuzjaści wycieczek rowerowych. 27 sierpnia br. wybrali się spod Areny Legionowo na wieliszewską plażę 600-lecia. Po
drodze uczestnicy obejrzeli m.in. pozostałości folwarku w Poniatowie oraz
kościół w Wieliszewie. Na zakończenie
rajdu odbył się quiz wiedzy o odwiedzonych tego dniach miejscach.

14.09 – Pokaz filmu „SEXXXBOMBA”,
sala widowiskowa w ratuszu
15.09 – Teatr Tańca Kanabasis,
scena za ratuszem
16.09 – Noc Kultury, Poczytalnia
Legionowo
16.09 – 34. Biegi Przełajowe
o Puchar Prezydenta Legionowa,
Start ul. Zakopiańska
16.09 – X Jubileuszowy
Wrześniowy Pieszy Marsz Pamięci,
trasa Serock-Jadwisin-Zegrze
16.09 – Jarmark Jadła i Rękodzieła
Pogórza Przemyskiego w Legionowie,
ul. Jagiellońska 26
17.09 – VIII Chotomowskie Pożegnanie
Lata, ul. Strażacka 6
17.09 – III Festiwal Muzyki
Kameralnej i Organowej Powiatu

Legionowskiego, Kościół
pw. Przemienienia Pańskiego
w Wieliszewie, ul. Modlińska 58
17.09 – Kiermasz rzeczy używanych,
rynek w Serocku,
22.09 – Wernisaż malarstwa
Artura Szałkowskiego, Galeria Sztuki
„Ratusz” w Legionowie
23.09 – Piknik Sąsiedzki – Park
Solidarności za ratuszem
w Legionowie
23.09 – Koncert Grzegorza Turnau
w Legionowie, sala widowiskowa
w ratuszu
23-24.09 – Festiwal Nauki w Jabłonnie,
teren PAN Dom Zjazdów i Konferencji
24.09 – Niedzielne Spotkanie z Bajką
w Legionowie, sala widowiskowa
w ratuszu

KB

Harmonogram szkoleń:
18 września br. 8.30 – 14.00,
Centrum Kultury i Czytelnictwa
w Serocku, ul. Pułtuska 35.
Szkolenie poświęcone pomocy
przedmedycznej dzieciom.
9 października br. 9.00 – 14.00
Zespół Szkół Ogólnokształcących
nr 2, ul. Królowej Jadwigi 11
23 października br. 9.00 – 14.00,
Powiatowy Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych,
ul. Targowa 73 A
Uczestnicy szkolenia zdobywają praktyczną wiedzę z zakresu udzielania pierwszej
pomocy. Być może kiedyś uratują czyjeś życie
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II Bieg Zająca
W drugiej edycji Biegu Zająca, który tym razem odbył się w Lasach Chotomowskich,
we wszystkich zaplanowanych kategoriach biegowych wzięło udział blisko 150 zawodników.
Organizator – wspierająca chorych na stwardnienie rozsiane fundacja Active Life
– realizuje swoje hasło przewodnie: „Pomaganie przez bieganie”.

II Bieg Zająca będzie kojarzył się ze słońcem - obecnym na niebie i twarzach
uczestników

I

deą Biegów Zająca jest integrowanie
osób zdrowych z niepełnosprawnymi poprzez współdziałanie. Każdy
zarejestrowany uczestnik biegu głównego na 10 km, poprzez uiszczenie
opłaty wpisowej, umożliwia osobie chorej zupełnie bezpłatny start w drugim

biegu – na dystansie 2 km. Ponadto każdy niepełnosprawny zawodnik otrzymuje na trasie stałą pomoc asystenta,
zwanego „zającem”. Tym sposobem organizatorzy zapewnili wszystkim korzystanie z pełnej puli przygotowanych
atrakcji.

Jedną z nich była możliwość wygrania dwóch tygodniowych voucherów
na dokładne przetestowanie motocykli marki Honda. Pierwszy był zarezerwowany dla zwycięzcy biegu głównego. Okazał się nim zawodnik klubu
Accelerating Poland – Michał Iwanicki,
mieszkaniec Dąbrowy Chotomowskiej.
Drugi voucher został wylosowany w loterii. Jego szczęśliwym posiadaczem
jest Wioletta Osuchowska.
Trasa II Biegu Zająca prowadziła
przez malownicze tereny Lasów Chotomowskich. Oprócz biegu głównego
i biegu dla niepełnosprawnych z wolontariuszem najmłodsi mogli wystartować na mniej wymagających
dystansach. Młodzież zmierzyła się
w wyścigu na 1000 m. Ścigały się również dzieci – w tzw. Biegu Zajączka, na
dystansie 200 m.
II Bieg Zająca objął swoim patronatem
starosta Robert Wróbel. Również nasza
redakcja wsparła organizatorów promując wydarzenie i zapraszając mieszkańców do wzięcia w nim udziału.
MARIUSZ KRASZEWSKI

Anna Smolińska

Fundator, vice Prezes Fundacji Active Life, Dyrektor Biegu
Mnie, jako pomysłodawczynię ,,Biegu Zająca”, szczególnie cieszy, że biegi
dla chorych i niepełnosprawnych odbierane są przez zawodników z dużą radością. Miło jest widzieć, jak potrafimy pomagać i uśmiechać się do siebie.
Widząc, jak na metę razem wbiegają zdrowi z chorymi, czasami nie mogę
opanować wzruszenia. Ta edycja biegu pokazała, że obcy sobie ludzie, po
pokonaniu dystansu 2 km stają się sobie bliscy i umawiają się na kolejne
edycje ,,Biegu Zająca”. Bardzo serdecznie dziękuję starostwu za wspieranie
naszych działań od samego początku, gminie Jabłonna oraz Nadleśnictwu
Jabłonna za udostępniony teren; Ochotniczej Straży Pożarnej, która pomagała zbudować miasteczko. Wszystkim serdecznie dziękuję za zaangażowanie i wielkie serce. II Bieg Zająca to nasz wspólny sukces - nie może was zabraknąć na kolejnej edycji, która jeszcze w tym roku!

Michał Kobrzyński
Członek zarządu Powiatu

Bieg Zająca wpisuje się w kalendarz ważnych, cyklicznych wydarzeń odbywających się na terenie powiatu legionowskiego. Jego sportowy i charytatywny
charakter pozwala łączyć mieszkańców w dziele pomocy osobom potrzebującym. To bardzo trwałe spoiwo. Wspieranie daje dużo satysfakcji. Również
my, samorządowcy uczestnicząc w takich inicjatywach, odczuwamy satysfakcję mogąc pomagać w rozwoju tego typu przedsięwzięć.

Mały jubileusz Piłkarskiej Ligi Powiatu Legionowskiego
W sobotę, 9 września br., turniejem rozegranym w Jadwisinie, wystartowała piąta edycja Piłkarskiej Ligi Powiatu
Legionowskiego. Do zawodów zgłosiło się 27 zespołów, w których zagrało ponad 270 młodych piłkarzy.

P

ierwszy turniej jubileuszowej, piątej edycji Piłkarskiej Ligi Powiatu
Legionowskiego został rozegrany
na boisku Szkoły Podstawowej im. Jerzego Szaniawskiego w Jadwisinie. We
wszystkich grupach trwała ambitna walka, aby jak najlepiej rozpocząć sezon. Na
początku, w poszczególnych rocznikach
najlepszymi okazały się zespoły: 2008 –
Sokół Serock D, 2009 – Wisła Jabłonna,
2010 – AP11 Legionowo, 2005-2007 –
FDA Wieliszew. Jak zwykle nie zawiedli kibice – rodzice i najbliżsi żywiołowo

W wieku 23 lat, podczas VI Motoparalotniowych Mistrzostw Europy
w Czechach tragiczną śmiercią zginął Mariusz Kozarzewski
– reprezentant Polski, mieszkaniec powiatu legionowskiego.

Na boiskach Piłkarskiej Ligi Powiatu Legionowskiego właściwie wszyscy
zgłoszeni zawodnicy mają okazję zaprezentować swoje umiejętności

dopingowali swoje pociechy. W poprzedniej edycji Piłkarskiej Ligi Powiatu Legionowskiego wystartowały w sumie 33
drużyny, w których zagrało ponad 350

zawodników. Jej organizatorem jest Powiat Legionowski we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Serocku.
MK

Sportowo i charytatywnie
Mariusz Wronowski, który reprezentuje barwy Powiatu Legionowskiego, jak się okazuje, do swojej kolekcji złotych
medali dołożył kolejne. Także jego serce jest ze szlachetnego materiału. Poza zmaganiami sportowymi Mariusz
chętnie wspiera wydarzenia charytatywne.

D

o sukcesów sportowych Mariusz
zdążył nas już przyzwyczaić. Jednak poza wyścigami angażuje się
także w pomoc potrzebującym. Inicjatywą, w której we wrześniu br. wziął
udział, był warszawski 10. Onkobieg.
Dochód z imprezy zasila projekty obejmujące pomoc osobom borykającym się
z chorobami nowotworowymi.
Dzięki startom, głównie w półmaratonach, kolekcja trofeów Mariusza

Mariusz Kozarzewski nie żyje

znacznie się powiększyła. Wśród zwycięstw znalazły się triumfy w radzymińskim Biegu 1920, w PKO Półmaraton Szczecin 2017 i BMW Półmaraton
Praski w Warszawie. Mariusz jest klasyfikowany w kategorii osób niepełnosprawnych na wózkach aktywnych.
Życzymy coraz lepszych czasów w kolejnych występach.
MK

Mariusz Wronowski, dzięki swoim
sukcesom sportowym, zdobył dużą
popularność w naszym powiecie
i poza jego granicami

O

koliczności i przyczyny tragicznego wypadku ustala czeska Komisja Badania Wypadków Lotniczych. Wiadomo już jednak,
że Mariusz zginął na miejscu, w okolicy Moravskiego Zizkova. Według pośrednich świadków zdarzenia ogólny
stan pogody w rejonie, gdzie odbywały się mistrzostwa, był dobry. Jednak w miejscu tragicznego wypadku,
w chwili kiedy pojawił się tam Mariusz, wystąpiły zjawiska stwarzające dla motoparalotniarzy ogromne zagrożenie. Wiele wskazuje, że to one
były przyczyną tragedii.

Mariusz Kozarzewski, wraz ze
starszym bratem Pawłem, który reprezentował również Powiat Legionowski, byli ważnymi ogniwami
Polskiej Kadry Narodowej. Mają na
swoim koncie wiele sukcesów. Mariusz mógł pochwalić się kilkoma
zwycięstwami w Polskiej Lidze Motoparalotniowej. Był ambitnym pilotem i zawodnikiem, wyznaczał sobie
najwyższe cele.
Redakcja „Kuriera” składa Rodzinie Mariusza, Przyjaciołom, wszystkim Bliskim wyrazy głębokiego współczucia. Zapamiętamy Mariusza nie
tylko jako obiecująco zapowiadającego się reprezentanta Polski, ale także
– a może przede wszystkim – jako
wrażliwego, otwartego, radosnego,
zawsze skorego do pomocy chłopaka.
Oby pozostał inspiracją dla wszystkich, którzy spełniają swoje marzenia.
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