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Nauka przez zabawę

Po raz kolejny dzieciaki z Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek specjalnych wraz z opiekunami zaprosiły
kolegów z legionowskich przedszkoli i szkół do Szpitala Pluszowego Misia. Kilkaset maluchów uczyło się,
że wizyta u lekarza nie jest straszna. Patronem przedsięwzięcia jest starosta legionowski Robert Wróbel.
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Krótko
ZUS dla biznesu
 Zakład Ubezpieczeń
Społecznych organizuje „Tydzień
Przedsiębiorcy”, który potrwa
od 23 do 27 listopada 2015 r.
Klienci ZUS będą mogli zasięgnąć
specjalistycznych porad z zakresu
ubezpieczeń społecznych, porad innych
instytucji, np. urzędów skarbowych
oraz wziąć udział w seminariach
tematycznych, które odbędą się
w terenowych jednostkach ZUS.
Tegoroczna edycja „Tygodnia
Przedsiębiorcy” odbędzie się pod
hasłem „ZUS dla biznesu”. Akcja jest
skierowana zarówno do obecnych
przedsiębiorców, jak i do osób dopiero
planujących rozpoczęcie działalności
gospodarczej.
Na nowych i  przyszłych
przedsiębiorców czekają najważniejsze
informacje na temat prowadzenia
własnego biznesu, natomiast dla
obecnych płatników przygotowano
porady związane z  prawidłowym
przekazywaniem dokumentów
ubezpieczeniowych.

Powiat gotowy na zimę
 Powiatowe służby odpowiedzialne za

P

owiatowa szkoła specjalna to miejsce kolorowe i radosne. Uczniowie
i podopieczni placówki nie mogą
narzekać na brak atrakcji. Co ważne, są
to rozrywki tak pomyślane, by dzieciaki przy każdej okazji mogły się czegoś
nauczyć.

Oswoić strach

Jednym z ostatnich wydarzeń, zorganizowanych dla szkolnej społeczności,
był Szpital Pluszowego Misia. Uczniów
Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek
Specjalnych w Legionowie odwiedzili
studenci medycyny zrzeszeni w międzynarodowym stowarzyszeniu EMSA.
Projekt ma na celu oswojenie najmłodszych z widokiem białego fartucha
i zmniejszenie ich lęku przed wizytami
u lekarza. Temu celowi służy zabawa,
w jakiej wzięli udział wszyscy uczestnicy spotkania. Studenci wcielili się w rolę
lekarzy, misie – małych pacjentów. Na
czas zabawy dzieci stały się rodzicami

swoich pluszaków. W ten sposób, przejmując za nie odpowiedzialność, poczuły,
że są sytuacje, w których wizyta u lekarza jest niezbędna.
– Poprzez zabawę możemy pokazać
i wytłumaczyć na czym polegają poszczególne badania takie, jak USG czy
EKG, jednocześnie podkreślając, że są
one bezbolesne. Bardzo często można
spotkać się w przychodni czy szpitalu
z płaczącymi dziećmi, które wręcz uciekają z gabinetów. Nie można się temu
dziwić, w końcu każdy boi się tego, czego nie zna i nie rozumie. Szpital Pluszowego Misia daje szansę, by to zmienić.
Jeśli dziecko zrozumie, że do lekarza nie
chodzi się za karę, lecz po pomoc, chętniej będzie współpracowało z doktorami. - podkreślają organizatorzy akcji.

Aleksandra Soplińska
studentka II roku medycyny

Do udziału w tej akcji namówił mnie kolega, który znalazł ją w Internecie.
Praca z dziećmi wydała mi się bardzo interesująca. To również odskocznia
od tego, co robimy na co dzień, czyli nauki i siedzenia całymi dniami
„w książkach”. Wrażenia z akcji są fantastyczne, na pewno będę chciała
nadal brać w niej udział.

W akcji uczestniczyły dzieci z 8 placówek z terenu powiatu legionowskiego. W role opiekunów wcielili się nie tylko studenci i nauczyciele, ale również
Ciąg dalszy na str. 2

Robert Moraczewski
student II roku medycyny

Trafiłem tutaj dzięki ogłoszeniu na facebookowym profilu stowarzyszenia
EMCA. W takiej akcji biorę udział po raz pierwszy. Zdecydowałem się, bo
lubię robić coś dla innych. Jest to również okazja do nawiązania kontaktu
z wyjątkowym pacjentem - dzieckiem niepełnosprawnym. Będę nadal
uczestniczył w tej akcji, ponieważ naładowuje ona mnie pozytywną
energią. Na początku były lekkie obawy, ale przed działaniami mieliśmy
szkolenie zorganizowane przez dyrekcję szkoły. Już po pierwszym
kontakcie z małym pacjentem wszelkie obawy się rozwiały.

utrzymanie dróg są przygotowane do
zimy. W wyniku przetargu starostwo
wybrało firmy, które w sezonie
2015/2016 zadbają o przejezdność
zarządzanych przez siebie dróg.   
Powiat zarządza ponad 120
kilometrami dróg znajdujących się na
terenie pięciu gmin. W ubiegłym roku
odśnieżanie kosztowało prawie 500 tys.
zł. Ale wtedy zima była łagodna. W tym
roku na walkę ze skutkami śnieżyc
zarezerwowano ponad 700 tys. zł.
Oczywiście oprócz dróg zarządzanych
przez powiat korzystamy z ciągów
komunikacyjnych będących własnością
gmin, a także takich, które należą do
firm, instytucji lub osób prywatnych.
Odpowiedzialność za stan drogi ponosi
jej właściciel/zarządca.

Zaklęte w drewnie
 Samorząd Województwa
Mazowieckiego ogłosił II edycję
konkursu fotograficznego
pod patronatem honorowym
Mazowieckiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków. Hasło
przewodnie brzmi ,,Zaklęte
w drewnie”.Aby wziąć udział
w konkursie należy przesłać
samodzielnie wykonane zdjęcie
nawiązujące do hasła przewodniego
konkursu: „Zaklęte w drewnie” wraz
z formularzem zgłoszeniowym na
adres zabytki@mazovia.pl. Obiektem
może być dowolny mazowiecki
zabytek architektury drewnianej:
chaty i dworki, kapliczki przydrożne,
kościoły, karczmy, leśniczówki
i inne drewniane budowle. Termin
nadsyłania zdjęć: 30 października –
20 listopada 2015 r. Więcej informacji
na powiat-legionowski.pl
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Ciąg dalszy ze str. 1
samorządowcy: starosta Robert Wróbel,
prezydent Roman Smogorzewski i członek zarządu powiatu Michał Kobrzyński. Wspólnie z dziećmi pokonywali kolejne etapy – od rejestracji „pacjentów”
począwszy, poprzez wizyty u specjalistów, na rehabilitacji skończywszy.
– Cieszę się, że ten projekt, po wielu
staraniach, trafił również do powiatu legionowskiego. Takie działania powinny
być podejmowane na szerszą skalę, bo
pozytywne efekty możemy zaobserwować już podczas akcji. A zdobyte przez
dzieci wiedza i doświadczenie będą procentowały w przyszłości. - stwierdził starosta Robert Wróbel.

Alternatywna rozmowa

Już po raz dziewiąty Międzynarodowe
Stowarzyszenie Komunikacji Alternatywnej i Wspomagającej ISAAC ogłosiło październik miesiącem AAC pod hasłem „Mówisz?! Mówię!”
Inicjatorem obchodów Międzynarodowego Miesiąca Alternatywnych i Wspomagających Metod Komunikacji w Polsce jest Stowarzyszenie “Mówić bez Słów”,
które od wielu lat szerzy świadomość potrzeb osób niemówiących. Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych ul. Jagiellońska 69 w Legionowie włączył się
do akcji, aby szerzyć wśród społeczeństwa wiedzę o komunikacji alternatywnej i wspomagającej. Szkoła zaprosiła do
wspólnej zabawy Przedszkole Miejskie
z Oddziałami Integracyjnymi nr 7 im. Janusza Korczaka, Niepubliczne Przedszkole Sióstr Misjonarek świętej Rodziny w Legionowie, Zespół Szkolno - Przedszkolny
„Milenium” w Legionowie, oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej im. Armii
Krajowej w Jabłonnie oraz Przedszkole
Miejskie nr 14 w Legionowie.

Liliana Sadowska
nauczycielka w PZSiPS
w Legionowie

W naszej szkole działa klub AAC,
który zrzesza dzieci niemówiące
i ich rodziny. Od 5 lat wystawiamy przedstawienia teatralne. Ten
spektakl przygotowywaliśmy od
września, ale spotykamy się tylko
raz w tygodniu, ponieważ dzieci są w różnym wieku. W przedstawieniu uczestniczą nawet absolwenci, którzy nadal utrzymują
kontakt z naszą szkołą. Trudno
dobrać odpowiadające wszystkim
terminy.
Wszyscy nasi aktorzy korzystają z alternatywnych oraz wspomagających metod komunikacji.
Podstawowym narzędziem jest
wyposażona w obrazki i symbole książka. Te znaki graficzne są
dopasowane do stopnia niepełnosprawności. Im jest on mniejszy,
tym obrazki mogą być bardziej
skomplikowane i niosące więcej
informacji. Dzieci komunikują się
również za pomocą gestów.

Dzieci pod opieką nauczycieli musiały odszukać 5 plakatów propagujących
AAC, umieszczonych w strategicznych
miejscach Legionowa. W każdym z tych
punktów czekały na nie pudełka ze specjalnie przygotowanymi zadaniami. Finał akcji odbył się 5 listopada w ratuszu
miejskim podczas otwarcia wystawy
uczniów i wychowanków PZSiPS w Legionowie w ramach IV Dni Osób Niepełnosprawnych Miasta Legionowo i Powiatu Legionowskiego. Na scenie sali
widowiskowej, w przygotowanym na tę
okazję spektaklu pt. „Brzydkie kaczątko”, wystąpiły dzieci z Powiatowego
Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych
w Legionowie przy wsparciu nauczycieli, rodziców i wolontariuszy. Aktorzy
wypowiadali swoje kwestie z wykorzystaniem Alternatywnej i Wspomagającej Komunikacji (AAC - Augmentative
and Alternative Communication); w tym
przypadku - urządzeń pozwalających
na komunikowanie się niemówiącym
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dzieciom niepełnosprawnym. Przedstawieniu towarzyszyła wystawa prac plastycznych pt.: „Mówisz? - Mówię!” Otworzył ją wicestarosta Jerzy Zaborowski,
który w krótkim przemówieniu wyraził
radość, że niepełnosprawne dzieci, które
mają problemy z komunikowaniem swoich potrzeb i emocji, znajdują coraz więcej zrozumienia w społeczeństwie „zdrowych”. - Jest jeszcze dużo do zrobienia,
ale i to wspaniałe przedstawienie, i te ciekawe prace plastyczne świadczą, że jesteśmy na dobrej drodze. – powiedział
Jerzy Zaborowski zapraszając do obejrzenia prac.
Szkoła na co dzień współpracuje
z Fundacją „Doktor Clown”, a kadra pedagogiczna i rodzice wkładają ogromną pracę w to, by ubarwić i uatrakcyjnić szkolną egzystencję. W zamian
otrzymują to, co najcenniejsze – sympatię, miłość i wdzięczność dzieci.
MARIUSZ KRASZEWSKI
JOANNA KAJDANOWICZ

W finale akcji
uczestniczył
wicestarosta
Jerzy Zaborowski

Robert Wróbel
starosta legionowski

Zawsze bardzo chętnie korzystam z okazji do odwiedzenia naszego Zespołu
Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie. Niepełnosprawność zwykle
kojarzy nam się z cierpieniem, jednak nauczyciele, rodzice, wolontariusze,
a przede wszystkim dzieci stwarzają tu atmosferę, która pozwala zapomnieć
o troskach dnia codziennego. Jeszcze raz pragnę serdecznie podziękować
wszystkim osobom zaangażowanym w pomoc uczniom niemówiącym. Dzięki
codziennej pracy wielu z Was, coraz więcej dzieci niepełnosprawnych może
komunikować swoje potrzeby, opinie i uczucia.

Alternatywna i Wspomagająca Komunikacja (AAC – Augmentative and Alternative Communication) to komunikowanie poprzez pokazywanie gestów i przedmiotów,
wskazywanie znaków graficznych, liter, a także przy użyciu komunikatorów, tabletów
lub komputera. Użytkownikami wspomagających sposobów porozumiewania się są
dzieci, młodzież i dorośli, którzy słyszą, ale nie mogą nauczyć się mowy lub używają
jej w stopniu ograniczonym. Dzięki tej metodzie mogą dokonywać wyborów, pytać,
opowiadać, czyli pokonywać bariery w porozumiewaniu się. Istnieje szereg alternatywnych metod komunikacji. Dla każdego użytkownika dobiera się najodpowiedniejszą
dla niego metodę w zależności od jego możliwości i ograniczeń. Np. osobom ze słabo
rozwiniętą motoryką (np. z powodu mózgowego porażenia) nie poleca się języka migowego, ale łatwiejsze gesty Makatonu, lub systemy oparte na znakach graficznych.
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Kładka budowana nocą

Kurier

Skomplikowany obiekt inżynieryjny i bardzo trudny teren budowy to w telegraficznym skrócie budowa kładki pieszo-rowerowej
nad torami kolejowymi w Legionowie. Duże natężenie ruchu pociągów na trasie Warszawa-Gdańsk sprawiło, że konstrukcja
przeprawy montowana była nocą.

R

oboty, które rozpoczęły się
w sierpniu br. od usunięcia kolizji instalacji podziemnych,
zmierzają ku końcowi. Odbiór robót od wykonawcy jest planowany
na koniec listopada. Na samą możliwość użytkowania kładki będzie
trzeba jednak poczekać do około połowy stycznia, ponieważ w przypadku tego typu obiektów konieczne jest
przeprowadzenie procedury uzyskania pozwolenia na użytkowanie. A to
jest poprzedzone skomplikowanymi
i długotrwałymi odbiorami techni-

cznymi przez zewnętrzne organy, m.in.
wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego.
29 października nad ranem na 4 godziny zatrzymany został ruch pociągów.
Przy użyciu specjalistycznego dźwigu
zamontowana została około 37-tonowa
konstrukcja kładki, która spoczęła na
wcześniej wybudowanych podporach.
JOANNA KAJDANOWICZ

Roman Smogorzewski
prezydent Legionowa

Budowa kładki nad torami w ulicach Parkowa-Wyszyńskiego, realizowana
wspólnie przez miasto i powiat, jest odpowiedzią na potrzeby naszych
mieszkańców, które są zdecydowanie rozbieżne od zdania przedstawicieli
spółek kolejowych. Przez lata negocjowaliśmy z koleją utrzymanie tego
przejazdu. Niestety, ich zdaniem przeprawa nie była potrzebna naszemu
miastu. Cieszy mnie, że prace idą sprawnie. O ile kierowcom samochodów
przejechanie kilkuset metrów dalej do tunelu nie sprawia dużej różnicy,
to dla pieszych, często starszych osób lub dzieci, korzystanie z innej
przeprawy – na PKP Przystanek lub na Kozłówce. jest już dużym
wysiłkiem. Kładka zdecydowanie ułatwi im codzienną egzystencję.

Nowo-Barską
do tunelu
Od początku listopada kierowcy jeżdżą już nowo powstałą drogą,
która połączyła ulice Jagiellońską i Krakowską w okolicach tunelu.
Zmiana układu komunikacyjnego w tym miejscu stała się faktem.

J

uż kilka tygodni kierowcy poruszają się po nowej drodze i rondzie
wybudowanym na skrzyżowaniu
Jagiellońskiej z Barską. Wprowadzona
w tej okolicy organizacja ruchu, w której
wyeliminowano lewoskręty, doprowadziła do znacznego upłynnienia ruchu.
Droga jest już gotowa, a całość przedsięwzięcia dopełni budowa oświetlenia
ulicznego, realizowana przez Urząd

Miasta Legionowo. Uroczyste otwarcie
drogi zaplanowano na 6 grudnia, godz.
14.30. Inwestycja jest przedsięwzięciem
wyjątkowym w skali powiatu, ponieważ
to jedyna w ostatnich latach droga, wybudowana całkowicie od podstaw: począwszy od przetarcia szlaku przez las
po całą infrastrukturę drogową. Została ona sfinansowana wspólnie przez powiat i miasto Legionowo.
ADK
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Przetarg na boisko ogłoszony
Zgodnie z zapowiedziami starosty powiat rozpoczął działania, w wyniku których powstanie nowe boisko wielofunkcyjne
przy Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Marii Konopnickiej w Legionowie.

,,K

onopnicka” to szkoła z tradycjami, sięgającymi czasów przed II wojną światową.
Mimo to nie dorobiła się jak dotąd boiska z prawdziwego zdarzenia, na którym młodzież mogłaby bezpiecznie
i w komfortowych warunkach uprawiać
sport. Starosta Robert Wróbel wspólnie
z prezydentem Legionowa Romanem
Smogorzewskim postanowili to zmienić. 21 września podpisali porozumienie, na mocy którego powiat i Legionowo wspólnie sfinansują budowę nowego,
wielofunkcyjnego boiska przy szkole.
Wrześniowe porozumienie było kluczowym dla procesu inwestycyjnego
krokiem, gdyż zapewniło finansowanie
dla tego zadania. Teraz przyszedł czas

na dalsze działania. Powiat ogłosił przetarg na budowę boiska i już 16 listopada otwarte zostały oferty przetargowe.
W ramach przedsięwzięcia planowana jest budowa boiska wielofunkcyjnego z wyposażeniem, ogrodzeniem z piłkochwytami, zagospodarowanie terenu
z nawierzchnią z kostki brukowej i humusowaną obsianą trawą, rozbiórka istniejącej i budowa nowej wiaty śmietnikowej, budowa oświetlenia boiska wraz
z kablową linią zasilającą oraz budowa
przyłączy kanalizacji deszczowej wraz
z odwodnieniem liniowym.
Rozpoczęcie prac budowlanych planowane jest wczesną wiosną przyszłego roku.
JOANNA KAJDANOWICZ

Liceum czekało na boisko kilkadziesiąt lat!

Rozbudowa zbliża się do końca
Coraz bardziej zaawansowane są roboty przy rozbudowie Powiatowego
Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie. To wspólna
inwestycja powiatu oraz wszystkich gmin z naszego terenu.

W

początku listopada odbył się
odbiór techniczny prac termomodernizacyjnych, które
dotyczyły istniejącej części budynku.
Ocieplenie i elewacja nowo wybudowanej części obiektu też są praktycznie zakończone. Obecnie trwają prace

wewnątrz budynku. Porządkowany
i zagospodarowywany jest również teren wokół szkoły.
Niebawem przyjechać mają sprzęt
i zabawki na plac zabaw, który otrzymają uczniowie wraz z nowymi salami
ADK
lekcyjnymi.

Nowe oblicze
Nasielskiej
Jedna z tegorocznych
inwestycji powiatu
legionowskiego,
współfinansowana
przez gminę Serock
przebudowa ul. Nasielskiej
w Borowej Górze, została
zakończona.

P

race trwały kilka tygodni
i w tym czasie droga całkowicie odmieniła swoje oblicze.
Zyskała równą gładką nawierzchnię, odwodnienie i zjazdy do posesji. Przebudowany został również
chodnik w miejscach, które wymagały modernizacji. Ustawiono
nowe oznakowanie. 25 listopada
o godz. 15, odbędzie się oficjalne
oddanie mieszkańcom ulicy do
użytku. Spotkanie przy posesji
pani Sołtys (ul. Nasielska 1).
PiJo
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Medal dla starosty

Starosta legionowski Robert Wróbel został odznaczony
Medalem za Zasługi dla Policji. Dekoracja odbyła się
17 listopada w Komendzie Stołecznej Policji.

U

roczysta zbiórka warszawskiego
garnizonu policji odbyła się 17 listopada. Spotkanie, przygotowane
w ramach obchodów Narodowego Święta Niepodległości, było okazją do uhonorowania osób zaangażowanych w pracę
na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców,
wykonywaną przez tę formację.
Komendant stołeczny policji nadinspektor Michał Domaradzki wspólnie
z wojewodą mazowieckim Jackiem
Kozłowskim odznaczyli dziewiętnaścioro funkcjonariuszy, pracowników cywilnych policji, prokuratorów

i samorządowców Medalem za Zasługi dla Policji. Wśród nich znalazł się Robert Wróbel, który otrzymał odznaczenie III stopnia, czyli Brązowy Medal za
Zasługi dla Policji. Odznaczenia otrzymali też starostowie z zaprzyjaźnionego powiatu warszawskiego zachodniego: starosta Jan Żychliński – Złoty
Medal za Zasługi dla Policji i wicestarosta Paweł Białecki – Brązowy Medal
za Zasługi dla Policji.
Medal za Zasługi dla Policji, który
decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych
otrzymał starosta, został ustanowiony

Podczas uroczystej zbiórki z okazji Narodowego Święta Niepodległości
30 policjantów i policjantek zostało uhonorowanych odznaką Zasłużony Policjant

ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r. Przyznaje się go, jako odznaczenie za wybitne zasługi w dziedzinie realizacji
ustawowych zadań Policji. Podczas uroczystości nagrody i wyróżnienia otrzymali oczywiście również policjanci. 30
funkcjonariuszy i funkcjonariuszek dostało z rąk komendanta Domaradzkiego i wojewody Kozłowskiego odznakę
Zasłużony Policjant. Jest to odznaczenie cywilne, nadawane policjantowi
w uznaniu szczególnych zasług i osiągnięć służbowych, którymi przyczynił
się do ochrony bezpieczeństwa ludzi
oraz utrzymania bezpieczeństwa lub

Robert Wróbel został
odznaczony Brązowym
Medalem za Zasługi dla Policji,
nadanym przez Ministra Spraw
Wewnętrznych

porządku publicznego. Z okazji Narodowego Święta Niepodległości policjanci otrzymali również awanse i nagrody.
Dziesięcioro funkcjonariuszy otrzymało mianowanie na wyższy stopień policyjny, a dwoje policjantów otrzymało
nagrody pieniężne za wzorową służbę
od Ministra Spraw Wewnętrznych.
JOANNA KAJDANOWICZ

Zasłużeni dla samorządu
Odznaka Honorowa za Zasługi dla Samorządu została ustanowiona w 2015 r. Wśród wyróżnionych nie zabrakło osób związanych
z powiatem legionowskim.

15

Wręczający odznaki minister administracji i cyfryzacji Andrzej Halicki
powiedział, że są one podziękowaniem
za zaangażowanie samorządowców i ich
pracę na rzecz innych, a jednocześnie
uznaniem za zasługi, ponieważ polski
samorząd to w większości ludzie bardzo oddani swoim społecznościom. Nawiązał tym samym do napisu, jaki widnieje na odznace: „Labor omnia vincit
– praca wszystko zwycięża”.
MK

fot. UM Legionowo

listopada w legionowskim ratuszu odbyła się uroczystość
wręczenia Odznak Honorowych za Zasługi dla Samorządu. W sumie odznaczonych zostało 30 samorządowców, w tym czworo związanych
z powiatem: Roman Smogorzewski, Sylwester Sokolnicki, Anna Aksamit i Jan
Grabiec. Przypomnijmy, że wcześniej
to wyróżnienie otrzymali Edward Trojanowski, Grzegorz Kubalski i Wiesław
Smoczyński, o czym pisaliśmy w poprzednim numerze Kuriera.

Podczas niedzielnej uroczystości Odznakę Honorową za Zasługi dla Samorządu odebrali prezydent Legionowa Roman Smogorzewski (w środku) oraz Jan Grabiec (z prawej).
Dekoracji dokonał minister Andrzej Halicki (z lewej)
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Zdrowe plecy drugoklasistów
W ramach badań profilaktycznych,
prowadzonych przez powiat,
przebadanych zostanie w sumie
ponad 2,2 tysiąca uczniów drugich
klas szkoły podstawowej

Wady postawy u dzieci
to obecnie coraz bardziej
powszechny problem.
Ogólnokrajowe statystyki
pokazują, że dotyczy on
ponad połowy siedmioi ośmiolatków. Odpowiedzią
na to jest powiatowy program
„Trzymam się prosto
– profilaktyka wad postawy
u dzieci”.

P

owiat zaczął od działań pilotażowych. Badania objęły początkowo
około 750 dzieci, uczęszczających
do drugiej klasy w ośmiu szkołach podstawowych na terenie powiatu, wskaza-

nych przez gminy. Wybór grupy wiekowej, jaka została objęta programem,
wynikał z tego, że wiek 7 – 8 lat to okres
skoku wzrostowego. Wówczas młode
kręgosłupy są najbardziej narażone na
skrzywienia. Już pierwsze obserwacje
z badań w ramach pilotażu potwierdzają, że problem wad postawy jest obecny również wśród najmłodszych mieszkańców naszego powiatu, dlatego zarząd
powiatu ogłosił konkurs na kontynuację
badań wśród wszystkich drugoklasistów
z powiatu legionowskiego. Postępowanie
wyłaniające realizatora programu zostało już rozstrzygnięte, dzięki czemu do połowy grudnia przebadana zostanie reszta
uczniów podstawówek z naszego terenu,
czyli około 1500 dzieci.
Badania są przeprowadzone przez
magistra fizjoterapii lub magistra

rehabilitacji. Przeprowadzenie rozpoznania jest możliwe pod warunkiem,
że rodzic lub opiekun prawny dziecka
wyrazi na to pisemną zgodę.
Sprawdzenie prowadzone jest na terenie szkoły, w pomieszczeniu zapewniającym dziecku intymność, w obecności wychowawcy lub opiekuna grupy.
Po badaniu specjalista fizjoterapii lub
rehabilitacji przygotowuje informację
o jego wyniku, przeznaczoną dla rodziców. W każdej ze szkół po zakończeniu badań zorganizowane zostanie
spotkanie dla rodziców, podczas którego otrzymają informacje o sposobach
przeciwdziałania rozwojowi schorzeń
i ewentualnych krokach dalszego postępowania w przypadku wykrycia nieprawidłowości w postawie dziecka.
JOANNA KAJDANOWICZ

Powiatowy Dzień Zdrowia Psychicznego
Trzeci tydzień października w Poradni Zdrowia Psychicznego EDUCATIO w Chotomowie upłynął pod hasłem Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego. Poradnia zaoferowała mieszkańcom
powiatu bezpłatne konsultacje.

T

empo życia i presja, jakiej jesteśmy
poddawani każdego dnia sprawia,
że nerwice, depresja, trudności
z koncentracją czy dolegliwości
somatyczne wywołane ciągłym stresem to coraz częściej spotykane w nowoczesnych społeczeństwach problemy.

Specjalistyczne wsparcie pomoże nam radzić sobie z problemami, jakie niesie
zawrotne tempo życia i ogromna presja, jakiej jesteśmy na co dzień poddawani

Dlatego ważne jest, byśmy wiedzieli,
w jakich okolicznościach i do kogo zwrócić się o poradę i wsparcie w rozwiązaniu naszych problemów. Temu służyć
miały obchody Dni Zdrowia Psychicznego w powiecie legionowskim, nad którymi patronat objęli Starosta Legionowski
oraz Prezydent Miasta Legionowo.
W ramach akcji mieszkańcy powiatu legionowskiego mogli spotkać się ze
specjalistami z zakresu psychiatrii, psychologii, psychoterapii, neuropsychologii,
seksuologii, logopedii, dietetyki aby uzyskać wsparcie, poradę, rozmowę, skonsultować własne trudności i skupić się na

ich rozwiązaniu. Z bezpłatnych konsultacji skorzystało w sumie 41 osób.
Zdrowie psychiczne promowane było
również poprzez bezpłatne rozdawanie
książeczek, poradników, ulotek, które
miały na celu obalanie mitów związanych z tą dziedziną medycyny, psychoedukację oraz zachęcanie do leczenia
i profilaktyki zdrowia psychicznego.
Tegoroczne obchody to kolejna inicjatywa, z jaką naprzeciw mieszkańcom
powiatu wyszła Poradnia Zdrowia Psychicznego EDUCATIO przy wsparciu
ze strony samorządu powiatu i miasta
Legionowo.
W ubiegłym roku placówka zorganizowała dla mieszkańców powiatu Otwarte Dni Zdrowia Psychicznego, w których udział wzięło 30 osób.
Większa liczba zainteresowanych konsultacjami w bieżącym roku pokazała, że rośnie zapotrzebowanie i świadomość pacjentów, że mogą otrzymać

specjalistyczne wsparcie w zakresie
zdrowia psychicznego.
Odpowiedzią na to zapotrzebowanie jest program bezpłatnych porad dla
mieszkańców powiatu legionowskiego,
realizowany przez poradnię we współpracy z Prezydentem Miasta Legionowo. W piątki w godzinach 9.00 – 13.00
mieszkańcy mogą skorzystać z bezpłatnych konsultacji psychologicznych,
seksuologicznych, terapii małżeńskiej,
a także z treningu relaksacyjnego.
Szczegółowe informacje można uzyskać
pod numerem telefonu 505 68 54 54
lub na stronie internetowej
www.educatio.pl.
Konsultacje są prowadzone przez
doświadczonych specjalistów z zakresu
zdrowia psychicznego – Psycholog,
Psychoterapeuta, Seksuolog. Zapisy na
bezpłatne konsultacje odbywają się przez
rejestrację telefoniczną.
JG/ADK
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Legionowski Marsz Różowej Wstążki

27 października jedną z głównych ulic Legionowa przeszedł drugi Marsz Różowej Wstążki, zorganizowany
przez Legionowski Klub Amazonek i Stowarzyszenie Pomocy Potrzebującym „Nadzieja”.

P

unktualnie o godz. 12.00 Amazonki oraz osoby je wspierające,
w tym m.in. przedstawiciele Powiatu Legionowskiego oraz uczniowie Powiatowego Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych im. Jerzego Siwińskiego w Legionowie, ruszyli spod
siedziby Klubu przy ul. Piłsudskiego
3 w kierunku legionowskiego ratusza.
Tam, z kwiatami, przywitał ich Roman
Smogorzewski, prezydent Legionowa.

Na ręce pani Marianny Trojanowskiej,
wiceprezes Legionowskiego Klubu Amazonek, przekazał podziękowania za zorganizowanie tego wydarzenia, ale także
za krzewienie idei samobadania wśród
kobiet mieszkających w powiecie legionowskim i za promocję badań profilaktycznych. Pamiątkową statuetkę otrzymał także Roman Biskupski, prezes
Stowarzyszenia Pomocy Potrzebującym
„Nadzieja”.

Uwieńczeniem Marszu był instruktaż
samobadania piersi, który przeprowadzony został przy użyciu fantomów zakupionych przez Starostwo Powiatowe w Legionowie. Po krótkim wykładzie uczestniczki
wydarzenia przećwiczyły metody samobadania piersi na fantomach. Legionowskie Amazonki przygotowały też dla
mieszkanek naszego powiatu ulotki informacyjne, które rozdawały wśród uczestniczek wydarzenia.
JG

Młodzież z Powiatowego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. J. Siwińskiego
w Legionowie udzieliła legionowskim Amazonkom wsparcia w nagłaśnianiu idei
badań profilaktycznych i samobadania piersi przez kobiety

Dni spirometrii w powiecie legionowskim
W trakcie obchodów III Polskich Dni Spirometrii w powiecie legionowskim wykonano 160 badań
spirometrycznych.

B
Bezpłatne badanie
spirometryczne można
było wykonać m.in.
w legionowskim
starostwie

adania odbyły się 14 września
w przychodni „Zdrowie” w Legionowie oraz 16 września w budynku Starostwa Powiatowego w Legionowie. Spośród zbadanych 160 osób aż
u 28 w spirometrii zarejestrowano obturację oskrzeli - cechę charakterystyczną
astmy lub Przewlekłej Obturacyjnej Choroby Płuc (POChP). Dodatkowo ankieterzy z Wojskowego Instytutu Medycznego
przeprowadzili ponad 100 ankiet w ra-

mach badania wpływu zanieczyszczeń
powietrza na stan zdrowia mieszkańców
powiatu legionowskiego.
Pretekstem do zorganizowania bezpłatnych badań były obchody Światowego Dnia Spirometrii. Akcję zrealizowała
Polska Federacja Stowarzyszeń Chorych
na Astmę, Alergię i POChP.
Dni spirometrii to nie tylko badania, ale także projekt edukacyjny, prowadzony w Polsce od 5 lat. Pokazuje

konsekwencje zdrowotne palenia tytoniu, nie leczenia POChP i astmy. Dzięki
przedsięwzięciu osoby, które dotąd nie
poddały się badaniu spirometrycznemu,
mogą uzyskać odpowiednie rozpoznanie i wiedzę, jak dbać o zdrowie układu
oddechowego.
Więcej informacji na temat chorób
układu oddechowego można znaleźć
na www.astma-alergia-pochp.pl.
JG
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Jak zachęcić młodych do czytania

Czytanie książek, co dowiedziono, rozwija słownictwo, wyobraźnię, uczy myślenia. Nie do przecenienia jest relaks i przyjemność, jakiej
dostarcza konsumowanie literatury. A znane porzekadło mówi, że czym skorupka za młodu nasiąknie...

N

ieubłagane statystyki wskazują,
że aż 38% Polaków w ogóle nie
czyta książek. Jak znaleźć sposób,
by te smutne liczby zmienić? Zgodnie
z ludową mądrością zachęcać do tego
jak najmłodszych, by nabrali nawyku
czytania i literaturę pokochali. Nie wystarczy jednak powiedzieć dzieciom
i młodzieży, czytajcie, bo to dla was dobre. Tu zachęta musi być bardziej wyrafinowana i kreatywna.

W bieżącym numerze Kuriera prezentujemy sposoby na popularyzację
czytelnictwa, które stosują nauczyciele i młodzież w Powiatowym Zespole
Szkół Ponadgimnazjalnych w Serocku. A że metody to ciekawe, kreatywne i nieszablonowe – zachęcamy do naśladownictwa.
JOANNA KAJDANOWICZ

Literackie prezentacje

„Nie ma różnicy pomiędzy
człowiekiem, który nie
potrafi czytać i człowiekiem,
który potrafi, a nie czyta.”
Mark Twain

G

łówny cel działania to promocja
Nagrody Literackiej Nike oraz zachęcenie uczniów do poznawania
interesujących utworów, zwłaszcza polskiej literatury współczesnej oraz propagowanie literatury o wybitnych walorach artystycznych.
W kanonie lektur szkolnych nie ma
książek z końca XX i początku XXI wieku, brakuje także pozycji nagradzanych
w konkursach literackich, dlatego postanowiliśmy zapoznać uczniów z historią
Literackiej Nagrody Nike i przybliżyć
treść nagradzanych utworów.
Spotkanie z najnowszą literaturą polską rozpoczęliśmy od krótkiej prezentacji dotyczącej historii Literackiej Nagrody Nike. Przedstawiliśmy uczniom
tegoroczną laureatkę, Olgę Tokarczuk
oraz jej dzieło - ,,Księgi Jakubowe’’. Zaprezentowaliśmy krótki film, w którym
autorka czytała fragmenty nagrodzonej
książki.
Staraliśmy się w jak najbardziej interesujący sposób przybliżyć również sylwetki zwycięzców Nike z poprzednich
lat. Podczas prezentacji każdego laureata czytaliśmy fragmenty jego utworu.
Pani Ewa Kania-Nec przybliżyła uczniom
wiersze Tadeusza Różewicza z książki pt.
,,Matka odchodzi’’ i starała się uświadomić wszystkim, jak dużą rolę w naszym
życiu odgrywa matka. Patrycja Kisiel,

fot. TZSP Serock

W dniach 20 i 22 października
2015 roku redakcja „Kuriera
uczniowskiego”, pisma
wydawanego przez uczniów
Powiatowego Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych w
Serocku, przeprowadziła
nietypowe lekcje języka
polskiego dla klas
maturalnych i klas trzecich
technikum. Inspiratorem
i koordynatorem
przedsięwzięcia była
nauczycielka języka polskiego
i opiekunka gazety szkolnej
Ewa Kania-Nec.

Podczas lekcji polskiego
uczniowie zaprezentowali
kolegom laureatów
literackiej nagrody Nike
i ich dzieła

czytając fragmenty powieści Jerzego
Pilcha „Pod mocnym aniołem” udowodniła, jak ciężkim i niebezpiecznym nałogiem jest alkoholizm. Kasia Kalinowska,
prezentując utwór Wojciecha Kuczoka
„Gnój”, wprowadziła słuchaczy w życie
toksycznej rodziny i pokazała, w jak potwornym i pełnym przemocy świecie żyją
bezbronne dzieci. Ola Marczuk zaprezentowała powieść Olgi Tokarczuk „Bieguni” i zachęcała do wspólnego oswajania
migotliwej, fragmentarycznej rzeczywistości, do porzucania utartych szlaków.

Łukasz Karpik, recytując wiersz z tomu
„Chirurgiczna precyzja” Stanisława Barańczaka pokazał, w jaki sposób poeta
usiłuje odnaleźć iluzję trwania i przezwyciężyć przemijalność. Mateusz Kusiak
czytał fragmenty „Pieska przydrożnego” Czesława Miłosza i można było poczuć, że utwór jest pełen ciepła i współczucia, miłości do ludzi i zrozumienia dla
ich słabości.
Podczas prowadzonej przez nas lekcji widoczne było zainteresowanie i zaciekawienie uczniów. W ciągu 45 minut

przeżyli oni prawdziwą ucztę duchową.
Z tego co nam wiadomo, większości bardzo podobał się sposób przekazu prezentowanych treści.
Mamy nadzieję, że zachęciliśmy koleżanki i kolegów do czytania najnowszej literatury polskiej. Zapraszamy do
częstszego odwiedzania biblioteki szkolnej, która stanowi ogromne źródło wiedzy i skrywa w sobie mnóstwo skarbów.
KINGA BOŃKOWSKA,

uczennica klasy IV TEPiT

Konkurs na książkową agitację
Biblioteka szkolna w PZSP w Serocku systematycznie podejmuje działania, których celem
jest promowanie i rozwijanie czytelnictwa wśród młodzieży.
Praca przebiega w następujących obszarach:
• rozwijanie zainteresowań,
• kształtowanie twórczych postaw
czytelniczych,
• wzmacnianie zainteresowań i aktywności czytelniczej,
• rozbudzenie i kształtowanie zamiłowania do czytania,
• wspieranie rozwoju czytelnictwa.
Październik to Międzynarodowy
Miesiąc Bibliotek Szkolnych. W ramach jego obchodów ogłoszony został

konkurs na plakat z hasłem promującym czytelnictwo. Konkurs spotkał
się z szerokim odzewem i zaowocował pracami złożonymi przez uczniów
z klas: IVTH/TL, IV TEPiT, III TH/TŻ,
II TH/TŻ, II TL i III TEP/TH.
Prace były zróżnicowane w swojej
formie i poziomie. Ocenie Komisji Konkursowej podlegały: pomysł na hasło,
sposób wykonania plakatu, jego zawartość merytoryczna i estetyka. Zwyciężczyniami konkursu zostały:
I miejsce Natalia Wiewióra - klasa

IV TL,
II miejsce Kinga Bońkowska - klasa IV TEPiT
III miejsce ex aequo – Magdalena
Zawadzka klasa II TH i Julia Żołek
klasa II TŻ.
Gratulujemy zwycięzcom i dziękujemy za udział wszystkim uczestnikom. Zwycięskie plakaty zostaną zaprezentowane na terenie Powiatowej
Instytucji Kultury w Legionowie.
EDYTA RUTKOWSKA
– NAUCZYCIEL BIBLIOTEKARZ

I miejsce

III miejsce

II miejsce
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POLSKI ZW

Niepodległość była tematem debaty i warsztatów, które zorganizowała Powiatowa Instytucja
Kultury w Legionowie (PIK) we współpracy z Zespołem Szkół Ogólnokształcących nr 2 (ZSO)
w przeddzień Święta Niepodległości. Udział w wydarzeniu wzięła młodzież z powiatu
legionowskiego.
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Klub Podróżnika
w Indonezji

Debatowali o niepodległości

9

Kolejne spotkanie Klubu Podróżnika „W 80 dni dookoła...”,
odbyło się 29 października w gościnnych progach Muzeum
Historycznego w Legionowie.

T

Spotkania Klubu Podróżnika przyOC
A
ciągają publiczność od kilkulatków
HRON
do kilkudziesięciolatków. Jak widać
ciekawość świata, innych kultur, zamiłowanie do podróży, nawet tych
„palcem po mapie”, łączy ludzi bez
względu na wiek i zawód. Uczestnicy
dotychczasowych spotkań z niecierpliwością czekają już na następne.
Wszystkich, którzy chcieliby dołączyć do tego grona, zachęcamy do
śledzenia stron Powiatowej Instytucji Kultury i Powiatu Legionowskiego na portalu Facebook.

Polski
Związek
Pracodawcó
Ochrona

JOANNA KAJDANOWICZ

OCHRONA

fot. PIK

ym razem uczestnicy klubowych spotkań przenieśli się do
Indonezji. Uroki tej części świata roztoczyli przed nimi Małgorzata
Preuss-Złomska i Marcin Złomski –
podróżnicy, fotografowie i przewodnicy wypraw. Z wykształcenia socjolożka
i dyplomowany kontrabasista, zajmują
się w życiu swoją wspólną pasją, jaką
są podróże. Zdjęcia, relacje z podróży
i zaproszenia na ich pokazy slajdów
można znaleźć na www.5stronaswiata.pl. Na koniec październikowego
spotkania Małgorzata i Marcin Złomscy podpisywali swój album „Indonezja. W cieniu wulkanów”.

W wydarzeniu wzięli udział uczniowie legionowskich szkół: Gimnazjum nr 4 i 6, Gimnazjum i Liceum im. Marii Konopnickiej,
Niepublicznego Europejskiego Gimnazjum Językowego i Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2, a także z Gimnazjum w Chotomowie

G

MARLENA DZIEDZIC-NAWROCKA
OPR. JK

Debatę rozpoczął m.in. Michał Kobrzyński, członek zarządu powiatu legionowskiego

fot. Dorota Milerowicz
Na zakończenie spotkania Klubu Podróżnika Małogorzata
i Marcin Złomscy podpisywali swój album „Indonezja. W cieniu wulkanów”

Patriotycznie i widowiskowo
Program obchodów Święta Niepodległości w gminie Wieliszew był bogaty.
Niezwykle widowiskowym jego punktem był XV Festiwal Pieśni i Tańców Polskich.
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listopada w hali sportowej
w Wieliszewie można było
uczestniczyć w wyjątkowym
widowisku. Barwne stroje, piękna muzyka i żywiołowe tańce – to wszystko
było udziałem zgromadzonej licznie
publiczności. Na parkiecie mogliśmy
podziwiać Zespół Pieśni i Tańca Politechniki Warszawskiej, Zespół Pieśni
i Tańca UW Warszawianka oraz Zespół Tańca Ludowego Promyki Wieliszew.

FEDERACJA PRZEDSIĘBIORCÓW POLSKICH

Tegoroczna edycja festiwalu była
poświęcona pamięci Ryszarda Teperki. Wieloletni sędzia ekspert polskich
tańców, członek Prezydium Komisji ds.
Tańców Polskich PS CIOFF i jej wieloletni wiceprzewodniczący, Mistrz Polski w tańcach towarzyskich, współtwórca Zespołu Tańca Ludowego „Warszawa”
AWF i polskiego ruchu tańców polskich
w formie towarzyskiej, zmarł po długiej
i ciężkiej chorobie.
PiJo

fot. Mirosław Noworyta

W atrium Urzędu Miasta przez cały
czas trwania debaty można było złożyć,
na specjalnie przygotowanych kartkach,
życzenia dla Polski, a także włączyć się
w kolorowanie okazjonalnej mapy.

POLSKI ZWIĄZEK PRACODAWCÓW

fot. PIK

imnazjaliści i uczniowie ze szkół
ponadgimnazjalnych spotkali się
10 listopada w sali konferencyjnej legionowskiego ratusza. Młodzież
z ośmiu szkół wzięła udział w warsztatach na temat niepodległości, a następnie w debacie na ten temat. Prowadzącą
całe wydarzenie była Beata Narel, doświadczona nauczycielka wiedzy o społeczeństwie.
Warsztaty rozpoczęły się od zapoznania się uczestników, po czym uczniowie
mieli za zadanie zająć miejsce przy którejś z historycznych dat wywieszonych
na ścianie i uzasadnić, dlaczego im się
kojarzy z niepodległością. Kolejnym
elementem warsztatów było zdobycie
przez każdego ucznia (od pozostałych
uczestników) haseł do prostej krzyżówki, której rozwiązaniem było hasło
„niepodległość”, a wreszcie kilkuosobowe międzyszkolne zespoły pytały przypadkowo spotkane osoby (m.in. klientów
urzędu i urzędników) o to, czym jest dla
nich niepodległość, a na końcu dzielili
się swoimi wrażeniami.
Debatę rozpoczęli Michał Kobrzyński, członek zarządu powiatu legionowskiego, Renata Sowińska, dyrektor PIK
oraz Maria Serdeczna, dyrektor ZSO nr
2. Właściwa część debaty rozpoczęła
się od wspólnego obejrzenia kilku krótkich filmów z serii „Mamy Niepodległą”,
w których osoby publiczne wypowiadały się, czym dla nich jest niepodległość.
Następnie uczniowie w bardzo ciekawy i ożywiony sposób dyskutowali, co
to dla nich – młodych – znaczy. W spotkaniu wziął udział – co dla uczniów miało ogromne znaczenie - również prezydent Legionowa Roman Smogorzewski,
który ją celnie – jako historyk - podsumował.

Wieliszewski festiwal to kolorowy i radosny sposób na uczczenie Święta Niepodległości

Kurier
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listopad nr 58 2015

Święto Niepodległości
Cały powiat legionowski świętował 97. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.
W każdej gminie odbywały się pełne powagi uroczystości oficjalne, imprezy kulturalne i pikniki rodzinne.

W Serocku obchody rozpoczęły się
już 10 listopada uroczystą sesją Rady
Miejskiej. Następnego dnia, po Mszy
św. w intencji Polski, władze samorządowe złożyły kwiaty pod tablicą poległych i pomordowanych za ojczyznę. Na
serockim rynku odbył się również pokaz

MARIUSZ KRASZEWSKI

Okolicznościową wiązankę podczas obchodów Święta
Niepodległości w Wieliszewie złożyli w imieniu powiatu radna
Marzenna Kmieciak i wiceprzewodniczący rady Mirosław Kado

Rozpoczyna się nowa kadencja parlamentu. Spośród dwunastu posłów reprezentujących okręg
podwarszawski, aż dwóch – Mariusz Błaszczak i Jan Grabiec – to mieszkańcy naszego powiatu.

P

reprezentantów okręgu w sejmie pochodzi ze stolicy naszego powiatu –
Legionowa. To daje nadzieję, że głos
mieszkańców naszego regionu będzie
lepiej słyszalny, a sprawy nas nurtujące
– załatwione sprawniej. W tym wydaniu publikujemy wywiad z Janem Grabcem. Zapraszamy do lektury.
JK

Podczas uroczystości w Nieporęcie powiat legionowski reprezentowali starosta Robert Wróbel, radna Agnieszka Powała
i wiceprzewodniczący rady powiatu Wiesław Smoczyński

Reprezentantów powiatu legionowskiego nie mogło
zabraknąć na legionowskich uroczystościach. Kwiaty pod pomnikiem Polski Walczącej złożyli członek
zarządu Michał Kobrzyński i radny Marek Mazur

Nasi posłowie
owiat legionowski jest częścią okręgu wyborczego nr 20,
w skład którego wchodzą powiaty okołowarszawskie. Biorąc pod uwagę liczbę mieszkańców, nasz powiat
jest jednym z mniejszych.
Dlatego powodem do radości jest
fakt, że aż dwóch spośród tuzina

fot: UG Nieporęt

Aż 3 dni trwało Święto Niepodległości
w gminie Wieliszew. Rozpoczęło się już
8 listopada Biegiem Niepodległości. Do
pokonania były 2 dystanse: 1918 m (bieg
rodzinny) i 5 km (ogólny). Do tradycji
należy organizowanie przez gminę Festiwalu Pieśni i Tańców Polski – w tym
roku impreza odbyła się już po raz 15. Na
stałe w Wieliszewie zagościły również
Urodziny Polski. Z tej okazji dzieci i młodzież rokrocznie wypuszczają w niebo
biało-czerwone balony z dołączonym
na kartce patriotycznym przesłaniem.
W tym roku Urodziny Polski zostały
połączone z konkursem „Kocham Cię,
Polsko”, podczas którego uczniowie zaprezentowali krótkie przedstawienia
o tematyce związanej z odzyskaniem
niepodległości. W ramach oficjalnych
uroczystości, w intencji Ojczyzny, została odprawiona Msza św. w kościele
pw. św. Bartłomieja Apostoła w Janówku Pierwszym. Po nabożeństwie, pod Pomnikiem Ofiar Wojen na Placu Ks. Jana
Trzaskomy delegacje złożyły kwiaty. Powiat reprezentowali wiceprzewodniczący radu powiatu Mirosław Kado oraz radna Marzenna Kmieciak.

FEDERACJA PRZEDSIĘBIORCÓW

fot. UM Legionowo

Nieporęckie uroczystości odbyły się
w wigilię Święta Niepodległości – 10 listopada. Od godz. 10, na Placu Wolności mieszkańcy uczestniczyli w pikniku
historycznym, którego współorganizatorem było Nieporęckie Stowarzyszenie
Historyczne. O godz. 17, w kościele pw.
Niepokalanego Poczęcia NMP odprawiona została Msza św. w intencji Ojczyzny.
Po nabożeństwie kontynuowano uroczystości na Placu Wolności – pod pamiątkową tablicą żołnierzy AK złożono kwiaty oraz odczytano Apel Pamięci. Powiat
Legionowski był reprezentowany przez
starostę Roberta Wróbla.

sprzętu, jakim dysponuje jednostka łączności w Zegrzu.
Uroczystości w gminie Jabłonna odbyły się pod pomnikami – na skwerze
Alby i Skiby w Jabłonnie oraz Bohaterów Walk o Niepodległość Polski 19391945 – a także w jabłonowskim Domu
Ogrodnika.

fot. Grzegorz Biernat

D

o tradycji Legionowa weszło powitanie w mieście przybywającego
w Święto Niepodległości Józefa Piłsudskiego. Odprawiona została również
Msza św. w intencji ojczyzny. Przedstawiciele władz samorządowych i organizacji społecznych złożyli kwiaty pod
Pomnikiem Polski Walczącej. Powiat
Legionowski był reprezentowany przez
członka zarządu Michała Kobrzyńskiego. W nieco luźniejszej atmosferze świętowali mieszkańcy, którzy przybyli do legionowskiej Areny. Odbył się tu Festiwal
Gęsiny i towarzyszący mu kiermasz.

Został pan posłem. Czy to duża
zmiana w porównaniu z pełnieniem
funkcji starosty?
Przede wszystkim serdecznie dziękuję mieszkańcom powiatu legionowskiego
za ogromne poparcie, które sprawiło, że
uzyskałem mandat poselski kandydując
z ostatniego miejsca na liście. Jako starosta działałem praktycznie na rzecz mieszkańców naszego powiatu – efekty można
zobaczyć gołym okiem w postaci przebudowanych dróg, wyremontowanych szkół,
nowych instytucji realizujących ważne potrzeby społeczne takich, jak biblioteka powiatowa, czy punkt przeciwdziałania przemocy w rodzinie, czy centrum integracji
społecznej wspierające osoby bezrobotne.
Praca posła polega głównie na stanowieniu prawa, ale również na kontroli
działania administracji – zwłaszcza rządowej. Jako wieloletni samorządowiec
wiem, że dobre prawo może pomagać
ludziom, a złe utrudniać życie. Jestem
zwolennikiem stanowienia prostego,
przejrzystego prawa i tylko w tych dziedzinach, w których jest to niezbędne.
Przykładem dobrego prawa jest
Ustawa Metropolitalna, która może
ułatwiać samorządom organizowanie

komunikacji publicznej w obszarze
aglomeracji, a tym samym podnieść
dostępność i jakość transportu publicznego dla milionów Polaków. Cieszę się,
że mogłem przyczynić się do uchwalenia ustawy w kształcie korzystnym dla
samorządów, a przede wszystkim dla
mieszkańców. Ta ustawa pozwala organizować transport publiczny na poziomie najlepiej zarządzanych metropolii
europejskich. Teraz będę pracował nad
jak najszybszym powołaniem Metropolii Warszawskiej, żeby mieszkańcy powiatów podwarszawskich mogli korzystać z jej dobrodziejstw.
Jakie wyzwania stawiają według
Pana przed powiatem legionowskim
nadchodzące lata?
Powiat Legionowski to dziś jeden
z najdynamiczniej rozwijających się
obszarów w Polsce. Stał się modnym
terenem do zamieszkania. Największą
barierą do pokonania jest rozwój infrastruktury komunikacyjnej na naszym
terenie, jak i na terenie sąsiednich dzielnic Warszawy. Metro i linie tramwajowe
powinny dotrzeć jak najbliżej naszego
powiatu. Ważny jest też rozwój infrastruktury społecznej – zwłaszcza szkół,
przedszkoli i żłobków oraz budowa szpitala. Duże znaczenie ma także wykorzystywanie potencjału lokalnej przedsiębiorczości w tworzeniu nowych miejsc
pracy – zwłaszcza w usługach nieuciążliwych – np. w turystyce.

O jakie inwestycje bądź przedsięwzięcia, zabiegał Pan będzie jako
parlamentarzysta?
Przede wszystkim będę pilnował,
żeby rozpoczęta realizacja przebudowy
DK 61 została dokończona zgodnie z założeniami. Przetarg na przebudowę ul.
Zegrzyńskiej jest w toku, w przyszłym
roku powinny toczyć się prace budowlane. Wkrótce GDDKiA powinna też ogłosić przetarg na projekt i budowę kolejnego odcinka z Michałowa-Reginowa do
Zegrza.
Poza tym wkrótce powinna zacząć się
rewitalizacja linii kolejowej do Zegrza.
PKP PLK przygotowuje niezbędną dokumentację. Ważna będzie tez przebudowa dróg wojewódzkich – zwłaszcza
DW 631 z Zegrza do Marek.
W kontekście budowy ekspresowej
obwodnicy Marek i wschodniej obwodnicy Warszawy będzie to bardzo ważne
połączenie z układem drogowym aglomeracji.
Gdzie i kiedy mieszkańcy powiatu
mogą się z Panem spotkać i w jaki
inny sposób się z Panem skontaktować?
Na razie najłatwiej skontaktować się na
portalu Facebook, ewentualnie na ulicy lub
w pociągu... :). Wkrótce otworzę biuro poselskie. Jest wstępna zgoda prezydenta
Legionowa, by biuro mieściło się w legionowskim ratuszu.

Informator Powiatu Legionowskiego

Jubileuszowy album
Setną rocznicę wybuchu I wojny światowej Muzeum
Historyczne w Legionowie upamiętniło poprzez wydanie
okolicznościowego albumu pt. „Jabłonna – Ty morderco mojej
młodości! Korespondencja żołnierzy niemieckich z garnizonu
Jabłonna 1915–1918”.

J

ego autor Jacek Szczepański już
wcześniej zajmował się podobną
tematyką, tyle że dotyczącą garnizonu w Zegrzu. Dwa lata temu opublikował książkę „Zegrzyńskie feldposty niemieckiej piechoty zapasowej”.
Tym razem skupił się na odczytaniu

żołnierskich tekstów zapisanych na
pocztówkach i zdjęciach wysyłanych
z legionowskich koszar. Wówczas nosiły one jeszcze nazwę Jabłonna. Intensywnie ćwiczono tu żołnierzy niemieckich, którzy tuż przed wjazdem
na front pozdrawiali bliskich, troszczy-

li się o dzieci, narzekali na braki w wyżywieniu. Korespondencja odsłoniła
ich zwykłe ludzkie problemy. Co więcej, okazało się, że w legionowskich koszarach służyło wielu Polaków z Wielkopolski, Śląska i Pomorza wcielonych
do armii pruskiej.
Mieszkańców powiatu legionowskiego mogą zainteresować rzadkie, niepublikowane dotąd zdjęcia z walk stoczonych
na naszych ziemiach w sierpniu 1915 r.
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Są to filary tzw. nowego mostu niemieckiego, który został oddany do użytku
w maju 1916 r. Liczą już blisko sto lat.
Prezentacja albumu odbyła się 11 listopada w sali widowiskowej legionowskiego ratusza. Goście mogli obejrzeć grupy
rekonstrukcyjne odtwarzające umundurowanie z I wojny światowej. Wysłuchali także wykładu o odzyskaniu niepodległości w listopadzie 1918 r.
DR ALEKSANDRA JAKÓBCZYK-GOLA

Dostarczone po 100 latach
Rozmawiamy z autorem książki „Jabłonna – ty morderco mojej młodości”, dyrektorem legionowskiego muzeum,
Jackiem Szczepańskim.

Z jakich źródeł pochodzą eksponaty, dzięki którym powstała
książka?
To głównie zdjęcia. Zbierałem je
20 lat. Kupowałem na giełdach pocztówkowych, aukcjach internetowych,
spotkaniach kolekcjonerów... Pochodzą z całego świata, były ściągane np.
z USA, Kanady... Można powiedzieć,
że po 100 latach wróciły do miejsca
nadania.

Niemieccy żołnierze zdobyli fort w Dębem 7 sierpnia 1915 r.
Fot. ze zbiorów Jacka Szczepańskiego

Przedstawiają one m.in. twierdzę Zegrze,
cmentarz w Ludwinowie, fort Dębem,
okolice folwarku Poniatów. Szczególne
wrażenie wywiera widok strzaskanego
mostu na Narwi w Zegrzu. Z późniejszego okresu okupacji niemieckiej pochodzą także zdjęcia z Serocka, Jabłonny
i Zegrza Południowego.
Autor wyjaśnił tajemnicę zegrzyńskich
wieżyczek, które do dziś malowniczo wystają ponad lustro Jeziora Zegrzyńskiego.

Kurier

Który z eksponatów jest najcenniejszy?
One wszystkie są bardzo cenne.
Za najdroższe musiałem płacić po ok.
1000 zł.

Są plany na kolejną książkę?
Pracuję już nad pozycją opisującą
ziemie obecnego powiatu legionowskiego w obiektywie żołnierzy Wehrmachtu. Zdjęcia wykonywane przez
żołnierzy wnoszą dużo do dotychczasowej naszej wiedzy. Archiwum fotograficzne już zgromadziłem, teraz jestem na etapie jego opisywania.

i in. Akcję przeprowadzili młodzi żołnierze Polskiej Organizacji Wojskowej
pod dowództwem Polikarpa Wróblewskiego. POW powstał już w 1916 r. pod
przykrywką Ochotniczych Straży Pożarnych.

Kiedy możemy się spodziewać
tego nowego wydawnictwa?
To daleka perspektywa. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, książka
ukaże się w 2017 r.
Czy obecnie najnowsza Pańska
książka może okazać się cenna
dla naszego powiatu?
Owszem. Traktuje m.in. o czasach,
kiedy Polska odzyskiwała niepodległość, a atak na załogę niemiecką
w legionowskich koszarach wykonali mieszkańcy okolicznych wsi: Chotomów, Krubin, Olszewnica, Jabłonna

Album „Jabłonna – Ty morderco
mojej młodości! Korespondencja
żołnierzy niemieckich z garnizonu
Jabłonna 1915–1918” został wydany
z okazji setnej rocznicy wybuchu
I wojny światowej

Zgrupowanie Zegrze
Stowarzyszenie „Żołnierze Mazowsza” utworzyło Grupę Rekonstrukcyjno-Historyczną (GRH) „Zgrupowanie Zegrze”. Grupa ta rekrutuje
pasjonatów historii, których interesuje okres odzyskania niepodległości oraz walki o granice niepodległej ojczyzny.

T

eren powiatu legionowskiego stał
się zapleczem szkoleniowym dla
powstającej po zaborach armii
polskiej. Początkowy okres to systematyczne rozbrajanie oddziałów niemieckich, przejmowanie obiektów
wojskowych. Nie wszędzie oddziały
niemieckie mały ochotę wycofać się
bez walki. Rejon Zegrza, Legionowa
(Jabłonny), pobliskiego Modlina i Warszawy, to rejony formowania oddziałów,

które odegrały kluczową rolę w obronie ojczyzny.
Po dwóch latach do granic naszego
powiatu dotarła wojna. Na przedpolach
Warszawy pojawiła się armia sowiecka.
Rosjanie planowali obejść stolicę forsując Wisłę między Modlinem i Warszawą.
Teren powiatu legionowskiego wzdłuż
Narwi, do Serocka, okolice Nieporętu stał
się częścią ostatniej linii obrony przed
bezwzględnym żołdactwem sowieckim.

Odcinek Zegrze, wchodzący w skład 1.
Armii obsadzony został przez oddziały
VII Brygady Piechoty Rezerwowej (155.,
159. i 167. pułk piechoty). Do zgrupowana przydzielona została jedna z najbardziej znanych formacji kawalerii ochotniczej Dywizjon Huzarów Śmierci.
Śmiały atak huzarów doprowadził do
wyzwolenia Serocka 16 sierpniu 1920
r. i zdobycia mostu w Wierzbicy, który
Rosjanie próbowali spalić.
Dlatego GRH „Zgrupowanie Zegrze”
odtwarza oddział piechoty i kawalerii. Celem grupy jest przygotowanie pododdziałów do udziału w rekonstrukcjach historycznych wydarzeń, które miały miejsce
na terenie naszego powiatu. Utworzenie GRH wiąże się z pozyskaniem broni (repliki), umundurowania i wyposażenia zgodnego z epoką. Kolejnym ważnym
elementem jest przygotowanie żołnierzy-rekonstruktorów, którzy zapoznają się
z elementami musztry. W oddziale kawalerii mile widziane są osoby posiadające umiejętności jazdy konnej.
Jedną z większych przeszkód w formowaniu GRH są środki finansowe.
Stowarzyszenie złożyło projekt na konkurs „Rozwój Organizacji” ogłoszony przez Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (FIO) Mazowsze Lokalne pt.

„Projekt Rok 1918-2018”. Celem tego
projektu było zdobycie środków finansowych na wyposażenie pododdziału
piechoty GRH „Zgrupowanie Zegrze”.
Projekt obejmował pozyskanie kompletu umundurowania, wyposażenia oraz
broń (cztery repliki karabinów Mauser). Cały projekt został oszacowany na
9792 zł w tym 5000 zł otrzymaliśmy
z FIO, 2000 zł zostało wygospodarowane ze środków stowarzyszenia oraz 2792
zł to wkład własny niefinansowy (praca
wolontariuszy).
Kolejnym problemem, z którym musieliśmy się zmierzyć, to pozyskanie
materiałów i gotowych elementów wyposażenia. W przypadku zakupu broni,
pozyskanie replik broni z tego okresu
jest bardzo trudne. Zakupione repliki Mauserów pochodzą z późniejszego
okresu, takie udało nam się pozyskać.
Oprócz karabinów i butów wszystkie pozostałe elementy wyposażenia
i umundurowania są replikami uszytymi według opracowań i przygotowanych
wzorów przez członków stowarzyszenia.
Poza umundurowaniem dla piechoty pozyskanym z udziałem środków z FIO,
przygotowane zostały mundury kawalerii. Jest to jeden z najładniejszych mundurów używanych przez żołnierzy Wojska

Polskiego w XX wieku. Zapraszamy do
naszych oddziałów wszystkich chętnych, którzy pasjonują się historią i chcą
poczuć ducha wydarzeń historycznych
tak ważnych dla Polaków. Stowarzyszenie „Żołnierze Mazowsza” posiada
dwie GRH. Pierwszą jest „8. pułk piechoty Księstwa Warszawskiego”, która
od trzech lat uczestniczy w wielkich rekonstrukcjach epoki napoleońskiej i Powstania Listopadowego w kraju i zagranicą (obecnie liczy 27 członków). Drugą
grupą jest „Zgrupowanie Zegrze”.
Celem stowarzyszenia jest pielęgnowanie tradycji i pamięć o historycznych
jednostkach Wojska Polskiego. Staramy
się rozwijać naszą działalność tworząc
kolejne GRH. Poszukujemy również
chętnych do organizacji grupy zajmującej się rekonstrukcją cywilną. Grupa
taka odtwarza ubrania, stroje noszone
przez ludność cywilną, zwyczaje i warunki życia mieszkańców wsi i miast
z różnych okresów historii. Serdecznie
zapraszamy wszystkich pasjonatów historii do współpracy i odwiedzenia www.
facebook.com/GRH-Zgrupowanie-Zegrze oraz www.facebook.com/8pp.ksiestwa.
STOWARZYSZENIE
„ŻOŁNIERZE MAZOWSZA”
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Porażka po pięknej walce, punkt pozostaje u nas
Developres Rzeszów doskonale rozpoczął mecz ligowy w Legionowie. Podopieczne trenera Mariusza Wiktorowicza wygrały
pierwszego seta i wysoko prowadziły w drugim.

O

d tego momentu przestały jednak grać, Legionovia zdobywała punkty seriami i… prowadziła 2:1. Gdy wydawało się, że wygra za
trzy punkty, znów zaczął grać Developres. Ostatecznie rzeszowianki wygrały po tie-breaku, zdobywając pierwsze
punkty w sezonie.
W początkowym fragmencie spotkania żaden z zespołów nie potrafił wypracować sobie wyraźniejszej przewagi. Inicjatywę legionowianki przejęły
pierwszy raz przed przerwą techniczną, kiedy Malwina Smarzek i Katarzyna Połeć zatrzymały Paulinę Głaz.
Przy zagrywce Joanny Kapturskej rzeszowianki potrafiły jednak błyskawicznie odrobić straty i błyskawicznie o czas
musiał prosić włoski trener legionowianek. W kontrataku skuteczna była także Agata Skiba. Przy stanie 17:21 na
boisku pojawiła się Klaudia Grzelak
w miejsce kapitan zespołu. Zadaniowo
na placu gry pojawiła się także Aleksandra Wańczyk, której zagrywka
wprowadziła sporo zamieszania w szeregi naszego zespołu. Ostatecznie siatkarki z Podkarpacia mimo spadku koncentracji w samej końcówce seta objęły
prowadzenie 1:0.
Drugi set również rozpoczął się po
myśli przyjezdnych. Legionowianki
fragment lepszej gry zaprezentowały,
kiedy w polu zagrywki stanęła Smarzek, potrójny blok powstrzymał wtedy
atak z drugiej linii Głaz. Chwilę później

dobrze domknęła blok Iga Chojnacka
i jedynie zepsute zagrywki siatkarek
spod Warszawy dawały nadzieję rzeszowiankom na odrobienie strat. Z biegiem czasu to rzeszowianki były dokładniejsze, na niewiele zdawały się ofiarne
obrony gospodyń. Na drugiej przerwie
technicznej przewaga rzeszowianek
wzrosła do 5 oczek. Każdy błąd legionowianek pociągał za sobą kolejny. Piłkę przechodzącą skończyła Iga Chojnacka, dając sygnał do ataku swoim
koleżankom, chwilę później błąd popełniły siatkarki z Podkarpacia. W ustawieniu, w którym na zagrywce znalazła się
Chojnacka, w ataku bezbłędna była Paszek, a bezcenne punkty dołożyła w bloku Joanna Pacak i gospodynie odwróciły losy seta.
Serią wspaniałych zagrywek popisała się Pacak i legionowianki poszły za
ciosem, znakomicie otwierając trzeciego
seta. Słabym punktem w ekipie z Rzeszowa pozostawało przyjęcie zagrywki,
kolejne asy serwisowe i punkty dopisała
do dorobku drużyny Natalia Gajewska
i przewaga gospodyń była już znaczna.
Siatkarki Developresu były bezradne,
nie potrafiły wyprowadzić ani jednej zorganizowanej akcji i ten set został zdominowany przez gospodynie.
Pierwszy punkt w tie-breaku to efektowny blok duetu Skiba-Otasević. Zarówno legionowianki, jak i rzeszowianki grały bardzo nerwowo i niepewnie

w zagrywce, przez co oglądaliśmy fragment gry szarpanej. Siatkarki Developresu odniosły pierwsze zwycięstwo
w sezonie, wygrywając tie-breaka 15:7.
źródło: siatka.org, aut.: Piotr Woźniak
(skróty od redakcji)
Fot. Ryszard Glapiak

Seroccy pingpongiści na podium!
24 października 2015 roku odbyły się ogólnopolskie zawody pływackie w Radomiu, w których
wystartowało 16 zawodników UKS „Delfin” Legionowo.

S

obota, 10 października, okazała
się szczęśliwym dniem dla tenisistów stołowych ze Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Serocku. Zwycięstwem KS Sokół Serock
w kategorii żaków i zdobyciem II miejsca w kategorii młodziczek zakończył
się Finał Wojewódzki Drużynowego
Turnieju Uczniowskiego w Tenisie Stołowym.
Obie drużyny zakwalifikowały się do Finału Ogólnopolskiego Drużynowego Turnieju Uczniowskiego. Gratulujemy! MD

Klasyfikacja końcowa grupy młodszej chłopców (żaków):

Klasyfikacja końcowa grupy starszej dziewcząt (młodziczki):

I miejsce KS SOKÓŁ SEROCK Mateusz Zalewski, Dawid Staniszewski

I MLUKS Nadwiślanin Płock

II miejsce MLUKS Nadwiślanin Płock

II KS Sokół Serock Dagmara Czestkowska, Maja Kochańska

III miejsce SKS 40 Warszawa

III SLKS Olimpijczyk I Jeżewo

IV UKS Sanniki

IV SLKS Olimpijczyk II Jeżewo

UKS Delfin rozpoczął
sezon 2015/2016
24 października 2015 roku odbyły się ogólnopolskie
zawody pływackie w Radomiu, w których wystartowało
16 zawodników UKS „Delfin” Legionowo.

P

ływacy UKS Delfin zdobyli:
2 srebrne medale – Emilia Piaseczna na 100 m stylem klasycznym (1.24.53), Marta Chudorlińska na
100 m stylem grzbietowym (1.18.34),
4 brązowe – Igor Szulich na 100 m
stylem klasycznym (1.09.67) i na 200
m stylem klasycznym (2.38.06), Rafał Smoliński na 100 m stylem klasycznym (1.28.03), Marta Chudorlińskana 50 m stylem dowolnym (29.72).
Dyplomami nagrodzeni zostali także:
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Adrian Kaczmarczyk za 4 miejsce na
100 m stylem grzbietowym (1.08.01),
Emilia Piaseczna za 6 miejsce na 50
m stylem dowolnym (31.62), Marta
Chudorlińska za 5 miejsce na 100 m
stylem klasycznym (1.21.25) i 5 miejsce na 200 m stylem klasycznym
(3.04.77), Rafał Smoliński za 6 miejsce na 50 m stylem dowolnym (30.64)
oraz Igor Szulich za 4 miejsce na 200
m stylem zmiennym (2.26.31).
MD

