Mój dziadek, Konstanty Mikołaj był dobrym
gospodarzem i sąsiadem, troskliwym
ojcem i mężem; w czasie wojny nie miał
wątpliwości, że należy stanąć w obronie
ojczyzny.
KONSTANTY RADZIWIŁŁ
minister zdrowia
wnuk mjr. „Koraba”
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W hołdzie Bohaterowi

Ministrowie, samorządowcy, wojsko i mieszkańcy uczcili pamięć mjr. Konstantego Mikołaja Radziwiłła ps. „Korab”.
14 września uroczyście odsłonięto miejsce poświęcone Jego pamięci.

Robert Wróbel
starosta legionowski

Mamy w naszej historii kilka osób,
których bohaterstwo - wyrażone w
postawie wobec ekstremalnie trudnych wyzwań - jest niepodważalne.
Do grona takich postaci niewątpliwie należy zaliczyć mjr. Konstantego Mikołaja Radziwiłła. Reprezentował swoją wspólnotę lokalną, w
pewnym sensie ją uosabiał. Okupant chciał go upokorzyć, złamać,
ale „Korab” udowodnił, że wartości, które reprezentował, są silniejsze od śmierci i nienawiści. Był
człowiekiem niezwykłym.

Pamięć mjr. Konstantego Mikołaja Radziwiłła ps. „Korab” została uczczona z należnymi Mu wojskowymi honorami

U

roczystość była częścią obchodów
święta Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu. Rozpoczęła je Msza św. pod przewodnictwem
ks. bp. Józefa Guzdka – biskupa polowego WP. Następnie gen. bryg. Andrzej
Danielewski wręczył medale żołnierzom
Centrum nadane przez Ministra Obrony
Narodowej w uznaniu zasług położonych w dziedzinie rozwoju i umacnianiu
obronności RP. Na zakończenie uroczystości na placu odbyła się defilada pododdziałów oraz pojazdów łączności i informatyki oraz zabezpieczenia Centrum.

Kolejnym etapem obchodów święta
CSŁiI było uroczyste odsłonięcie miejsca pamięci - tablicy z wizerunkiem
mjr. Konstantego Mikołaja Radziwiłła
ps. „Korab” przy byłej strzelnicy, niedaleko miejsca gdzie najprawdopodobniej
został zamordowany w 1944 r. Podczas
uroczystości jej bohater został pośmiertnie odznaczony Krzyżem Oficerskim
Orderu Odrodzenia Polski, który z rąk
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusza Błaszczaka odebrał
wnuk majora, Minister Zdrowia Konstanty Radziwiłł.

W uroczystościach uczestniczyli
m.in.: minister zdrowia Konstanty Radziwiłł, minister spraw wewnętrznych
i administracji Mariusz Błaszczak, biskup polowy Wojska Polskiego Józef
Guzdek, dyrektor departamentu edukacji, kultury i dziedzictwa MON Sławomir
Frątczak, inspektor szkolenia Dowództwa Generalnego RSZ gen. bryg. Andrzej Danielewski, władze samorządowe powiatu legionowskiego na czele ze
starostą Robertem Wróblem, przedstawiciele środowisk kombatanckich, komendanci i zastępcy oraz absolwenci

zegrzyńskiego ośrodka szkolenia,
przedstawiciele jednostek wojskowych
i instytucji współpracujących z Centrum, rodzina mjr. Konstantego Mikołaja
Radziwiłła i patrona Centrum Państwo
Zofia i Edward Potkowscy, poczty sztandarowe jednostek wojskowych i szkół,
uczniowie z miejscowych i współpracujących szkół.
Organizatorem obchodów święta było
Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki, a współorganizatorami odsłonięcia miejsca pamięci mjr. Konstantego Radziwiłła były: starostwo powiatowe

Podwójna uroczystość na Szkolnej

w Legionowie, miasto Legionowo, miasto i gmina Serock, gminy: Wieliszew, Jabłonna, Nieporęt oraz 26. Wojskowy Oddział Gospodarczy w Zegrzu.
Fotoreportaż z uroczystości zamieszczamy na stronie 7. Natomiast na stronie powiat-legionowski.pl w dziale „Prezentacja powiatu” znajduje się zakładka
„mjr. Konstanty Mikołaj Radziwiłł. Walka i pamięć”, pod którą dostępna jest
publikacja dotycząca tej wybitnej postaci, wydana z okazji odsłonięcia miejsca
pamięci „Koraba”, sfinansowana przez
wszystkie samorządy powiatu legionowskiego.
MARIUSZ KRASZEWSKI/CSŁiI

Przebudowaną ul. Szkolną w Wólce Radzymińskiej powiat zgodnie z założeniami oddał do użytku jeszcze przed rozpoczęciem roku szkolnego. Uroczystość otwarcia
inwestycji mieszkańcy świętowali nieco później – 7 września.

O

twarcie przebudowanej przez powiat ul. Szkolnej w Wólce Radzymińskiej zostało połączone
z uczczeniem pamięci lotników, którzy
w tym miejscu zginęli walcząc podczas
kampanii wrześniowej 1939 r. Łączymy ten historyczny, bolesny symbol wojennych zniszczeń z wynikami ciężkiej
pracy współcześnie żyjących pokoleń,
które stawiają na rozwój – powiedział
podczas uroczystości Robert Wróbel.
Oddanie do użytku ponad kilometrowego odcinka ul. Szkolnej jest zwieńczeniem wcześniejszych inwestycji realizowanych przez powiat w Wólce
Radzymińskiej. W pierwszym etapie

przebudowano odcinek z centrum miejscowości do Sierakowa. Następnie powiat
przy wsparciu środków zewnętrznych
wyremontował most. Obecna inwestycja oddaje mieszkańcom do użytku całą
ulicę, przy której znajdują się ważne dla
społeczności lokalnej instytucje: szkoła
podstawowa, remiza Ochotniczej Straży
Pożarnej i ośrodek kultury.
Ostatni, uroczyście otwarty 7 września,
odcinek ul. Szkolnej został przebudowany we współpracy Powiatu Legionowskiego i gminy Nieporęt, która partycypowała
w kosztach przekazując ponad 477 tys. zł.
Cały budżet ostatniego etapu zamknął się
MK
w kwocie ponad 970 tys. zł.

Ul. Szkolną w Wólce Radzymińskiej dojeżdżają uczniowie na lekcje
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Trening czyni mistrza

„Dębe 2016” – taki kryptonim miały powiatowo-gminne ćwiczenia obronne, które odbyły
się 15 września. W huku wystrzałów i wśród krzyku „rannych” interweniujące w sytuacjach
kryzysowych służby sprawdziły sprawność działań i umiejętność ich koordynowania.

Obchody Dnia
Weterana
W hołdzie żołnierzom walczącym o wolność i niepodległość
Polski na wszystkich frontach II wojny światowej,
w Legionowie obchodzono powiatowy Dzień Weterana.

U

roczystości, zorganizowane
przez Starostwo Powiatowe w
Legionowie wspólnie ze związkami i kołami kombatanckimi działającymi na terenie powiatu legionowskiego, odbyły się 9 września
br. Uczestniczyli w nich kombatanci, weterani oraz zaproszeni goście.
W swoim przemówieniu starosta Robert Wróbel podziękował uczestnikom walki o niepodległość oraz wyraził uznanie dla ich patriotycznej
postawy, odwagi i poświęcenia. Zwrócił również uwagę, że ich trud jest
kontynuowany również w czasach pokoju. Nasi weterani dbają o uczczenie
pamięci poległych kolegów oraz wychowanie młodych pokoleń w szacunku dla ojczyzny.
Obchody rozpoczęły się Mszą świętą w intencji środowiska kombatanckiego z terenu powiatu legionowskiego

w kościele pw. Św. Józefa Oblubieńca
Najświętszej Maryi Panny w Legionowie. Po Mszy Prezesi Związków i Kół
Kombatanckich oraz władze samorządowe złożyli kwiaty pod pomnikiem
Polski Walczącej znajdującym się na
rondzie Armii Krajowej w Legionowie.
W trakcie spotkania w legionowskim ratuszu weteranom, którzy ukończyli 90. rok życia wręczono okolicznościowe medale pamiątkowe oraz
dyplomy uznania. Następnie uczestnicy obchodów zostali przewiezieni autokarem do Modlina, gdzie zwiedzili
twierdzę oraz wzięli udział w spotkaniu integracyjnym.
Dzień Weterana został ustanowiony przez Sejm Rzeczypospolitej
Polskiej w 1997 roku. Powiat Legionowski organizuje jego obchody cyklicznie od 2004 roku.
KALINA BABECKA/CEZARIUSZ KALINOWSKI

N

ajbardziej widowiskową częścią
powiatowo-gminnych ćwiczeń
obronnych była akcja na zaporze
w Dębem. Służby trenowały działania
na wypadek ataku terrorystycznego,
którego wynikiem był wypadek samochodowy. W rejon zapory, gdzie ujawniono podejrzanych osobników, został
zadysponowany patrol Policji. Ostrzelani na miejscu zdarzenia stróże prawa wezwali wsparcie. Do walki stanął
oddział antyterrorystyczny, wobec którego napastnicy szybko skapitulowali.
Niestety w wyniku strzelaniny uległ
wypadkowi przewożący dzieci i młodzież autokar. Wiele osób doznało poważnych obrażeń. Gdy terroryści zostali pojmani, na miejscu zdarzenia
pojawiły się służby ratunkowe. Dzięki sprawnemu działaniu obyło się bez
ofiar śmiertelnych.
Podczas ćwiczeń „Dębe 2016”
sprawdzano nie tylko scenariusz przewidujący reakcję na atak terrorystyczny. Służby i administracja samorządowa przeprowadziły również symulację
osiągania wyższych stanów gotowości
obronnej oraz realizacji przedsięwzięć
wynikających z planów operacyjnych
funkcjonowania powiatu i gmin w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny
oraz w czasie wystąpienia sytuacji kryzysowych na terenie powiatu legionowskiego. Jednym z ćwiczeń była dystrybucja preparatów jodowych dla dzieci.
Trening odbył się w Szkole Podstawowej w Wieliszewie.
Działaniami dowodził starosta Robert Wróbel. W ćwiczeniach wzięły
udział wszystkie gminy powiatu legionowskiego, Policja, Państwowa Straż
Pożarna, Zakład Opieki Zdrowotnej „Legionowo”, Wojskowa Komenda Uzupełnień Warszawa Śródmieście, Zlewnia
Narwi w Dębem RZGW w Warszawie,
Elektrownia Wodna Dębe, Powiatowy
Inspektorat Sanitarny, Powiatowy Lekarz Weterynarii, Nadleśnictwa, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.
MK

Gdy antyterroryści zapewnili już bezpieczeństwo,
do akcji wkroczyły służby ratunkowe

Drugi partner Powiatu
Powiat Legionowski pozyskał do współpracy międzynarodowej
ukraiński Rejon Kosowski. Po białoruskim Brasławiu to drugi
zagraniczny samorząd, z którym nawiązujemy szczególnie
przyjazne relacje.

Starosta Robert Wróbel (pierwszy od lewej)
i wicestarosta Jerzy Zaborowski (czwarty od
lewej) wraz z przedstawicielami środowisk
kombatanckich złożyli kwiaty pod pomnikiem
Polski Walczącej w Legionowie

płk Zdzisław Sokalski

Prezes Powiatowej Rady Kombatantów
przy Staroście Legionowskim

U

roczystość podpisania umowy
partnerskiej pomiędzy Powiatem Legionowskim i ukraińskim Rejonem Kosowskim odbyła
się 11 września br., w legionowskim ratuszu. Celem porozumienia
jest rozwijanie współpracy: samorządowej, pomiędzy organizacjami pozarządowymi, ekonomicznej,
w dziedzinach oświaty, kultury,
sportu i turystyki oraz wymiany
młodzieży. Stronę polską reprezentował starosta Robert Wróbel, ukraińską – Pawlo Wandżuruk.

Powiat Legionowski od 2012 r.
prowadzi współpracę międzynarodową z białoruskim Rejonem Brasławskim, gdzie mieszka liczna
wspólnota rodzin pochodzenia polskiego. Umowa pomiędzy samorządami umożliwiła m.in. wielu dzieciom po raz pierwszy odwiedzić
ojczyznę ich dziadków. Również
polscy uczniowie, w ramach rewizyt, wyjeżdżają na ziemie niegdyś
będące w granicach Polski.
MK

1 września obchodzony jest w Polsce jako Dzień Weterana. To także
rocznica wybuchu II wojny światowej. Tego dnia składamy hołd żołnierzowi polskiemu, który stanął do walki w obronie niepodległego bytu
ojczyzny. Uroczystości, w których wzięliśmy udział przypominają Polakom o bohaterskim wysiłku, o ofierze krwi i życia za które nagrodą
była wolna Polska. Naszym obowiązkiem jest zachować pamięć o tamtych wydarzeniach oraz patriotycznej postawie narodu i przekazywać
ją następnym pokoleniom. Dla nas Dzień Weterana to świadectwo dobrze wykonanego zadania. Wspominamy przy tej okazji towarzyszy
broni, którzy polegli w czasie walk i zmarli w okresie powojennym. Takie spotkania integrują środowisko kombatanckie, pomagają zachować
więź przyjaźni. U kresu naszego burzliwego życia, kiedy Polska jest wolna i niepodległa, chcielibyśmy doczekać dni, gdy nasz kraj będzie także wolny od wewnętrznych konfliktów i będzie symbolem właściwych
relacji państwo-obywatel.

inwestycje

Informator Powiatu Legionowskiego
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Centrum Komunikacyjne już otwarte

11 września odbyło się uroczyste otwarcie Centrum Komunikacyjnego w Legionowie. W nowo wybudowanym gmachu dworca kolejowego mieści się
Mediateka oraz powiatowy Punkt Informacji Turystycznej.

Otwarcie Punktu Informacji Turystycznej cieszyło się dużym zainteresowaniem mieszkańców. Na odwiedzających czekały
praktyczne gadżety oraz konkurs turystyczny, w którym można było wygrać walizkę podróżną

M

ieszkańcy tłumnie przybyli obejrzeć efekt końcowy tej
długo wyczekiwanej inwestycji oraz wziąć udział w przygotowanych atrakcjach. Zarówno wnętrze budynku, jak i program imprezy zrobiły

na wszystkich ogromne wrażenie. Centrum Komunikacyjne to coś znacznie
więcej niż tylko miejsce, gdzie pasażerowie będą mogli kupić bilet i zaczekać na pociąg. W przestronnych
i komfortowych wnętrzach, na dwóch

poziomach, znajduje się także Multimedialna Strefa Obsługi Pasażera, zwana
Poczytalnią. Tu będzie można odpocząć podczas przerwy w podróży, wypożyczyć książki oraz skorzystać z Internetu, audiobooków, gier na konsole

i obejrzeć filmy. Ponadto na parterze
budynku swoją siedzibę ma Punkt Informacji Turystycznej, w którym zainteresowani uzyskają wszystkie niezbędne informacje i porady dotyczące
zagadnień związanych z turystyką na
terenie powiatu legionowskiego, będą
mogli otrzymać mapy oraz bezpłatnie
wypożyczyć rowery. W budynku znajdują się również lokale z przeznaczeniem handlowo-usługowym
Uroczystość rozpoczęła się przedstawieniem plenerowym A3 Teatru nawiązującym do dworcowego życia. Kolejne akcje happeningowe pokazywały
jak od chwili powstania kolei zmieniały się dworce, ich wygląd i funkcjonalność. Następnie aktorzy wprowadzili
zaproszonych gości oraz setki oczekujących do budynku. W części oficjalnej
uczestniczyli między innymi starosta
Robert Wróbel, prezydent Roman Smogorzewski, ambasador Szwajcarii Andrej Motyl oraz członek zarządu spółki Koleje Mazowieckie Dariusz Grajda.
Z myślą o najmłodszych odwiedzających zorganizowano zajęcia ruchowe,
gry i zabawy cyrkowe, animacje literackie oraz warsztaty plastyczne. Uczestnicy programu „Mam talent” Krzysztof

i Tomasz Gwiazdowie zagrali koncert
„Na łyżki i harmonię”, w którym znalazły się piosenki z musicalu „Skrzypek
na dachu” oraz poprowadzili warsztaty
gry na łyżkach. Na zakończenie wystąpiła Natalia Sikora, zwyciężczyni „The
Voice of Poland”, która zaprezentowała
własne, muzyczne interpretacje poezji
Cypriana Kamila Norwida.
Centrum Komunikacyjne, którego
inwestorem jest gmina Legionowo, powstało dzięki dofinansowaniu ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu
Współpracy, które pokryło 85% kosztów inwestycji. Powiat Legionowski wyasygnował na ten cel pół miliona złotych.
Integralną częścią projektu związaną z powstaniem Centrum Komunikacyjnego wraz z infrastrukturą
towarzyszącą była budowa trzypoziomowego parkingu, który został uruchomiony
1 sierpnia. Na potrzeby inwestycji wybudowano także blisko dwukilometrowy odcinek drogi pomiędzy ulicami Polną i Piaskową (ul. Szwajcarska) i rozbudowano
przejście podziemne pod torami kolejowymi. W trakcie realizacji znajduje się budowa drugiego parkingu przy ul. Kościuszki.
KALINA BABECKA

Przebudowa drogi w Woli Kiełpińskiej Konsultacje w Izabelinie
Powiat rozpoczął przebudowę drogi powiatowej 1803W łączącej Wolę Kiełpińską ze Skubianką.
Przebudową objęty jest odcinek o długości 1,5 km od skrzyżowania z drogą krajową nr 62
do cmentarza parafialnego.

Zanim 26 września br. ruszą prace budowlane na ul. Szkolnej
w Izabelinie Powiat konsultuje z mieszkańcami ostateczny projekt
tej inwestycji.

Wicestarosta Jerzy Zaborowski (drugi z lewej) przyjął uwagi i wnioski
mieszkańców
Wykonawca rozpoczął prace budowlane od odcinka drogi przylegającego do cmentarza parafialnego

W

yłoniony Wyłoniony w wyniku
rozstrzygniętego postępowania przetargowego Wykonawca przebudowy – firma Skanska S.A.
z Warszawy – 14 września br. została
wprowadzona na roboty. Zgodnie z podpisaną 12 września br. umową roboty
mają trwać nie więcej niż 10 tygodni,
czyli powinny zostać zakończone przed
24 listopada br.
Projekt przewiduje wykonanie następujących robót:
• przebudowę jezdni m.in. poprzez położenie warstwy wyrównawczej z mieszanki mineralno-asfaltowej i wykonanie jednolitej warstwy ścieralnej

z mieszanki mineralno-asfaltowej na
całej szerokości jezdni,
• remont chodnika z kostki betonowej
grubości 6 cm, koloru czerwonego na
szerokości 2 m,
• wykonanie pobocza z drobnego kruszywa łamanego na odcinku 1 m od
krawędzi jezdni,
• budowę dwóch zatok parkingowych
ze stanowiskami do parkowania równoległego z płyt ażurowych,
• wykonanie zjazdów indywidualnych
na posesje przylegające do remontowanej drogi.
– Powiat systematycznie przebudowuje pozostające pod naszym zarządem

drogi. Inwestycja w Woli Kiełpińskiej
jest kolejnym ważnym przedsięwzięciem tworzonym w porozumieniu
z gminą, na terenie której jest realizowane. Dzięki współpracy samorządowej mieszkańcy powiatu jeszcze w tym
roku będą cieszyli się z oddanej im do
użytku bezpiecznej i estetycznej drogi
1803W – mówi starosta legionowski Robert Wróbel.
Budżet inwestycji zamyka się kwotą
ponad 1 074 000 zł. Inwestorem jest Powiat Legionowski przy udziale finansowym Miasta i Gminy Serock w wysokości 350 000 zł.
MK

S

tarosta Legionowski Robert
Wróbel i Wójt Gminy Nieporęt
Maciej Mazur zaprosili mieszkańców Izabelina na spotkanie konsultacyjno-informacyjne dotyczące
przebudowy ul. Szkolnej w tej miejscowości. Było ono okazją do zaprezentowania projektu inwestycji.
Projekt, jako podstawę do dyskusji,
zaprezentował Naczelnik Wydziału Inwestycji i Drogownictwa Starostwa Paweł Zając. Po jego krótkim
wystąpieniu nadszedł czas na pytania i wnioski mieszkańców, którzy
zgłosili szereg pytań dotyczących
przebiegu prac.
Organizatorzy spotkania odpowiedzieli na pytania dotyczące realizacji inwestycji i zapewnili

zgromadzonych mieszkańców, że
podczas prac zostaną uwzględnione ich możliwe do realizacji wnioski.
Przebudowa ul. Szkolnej w Izabelinie rozpocznie się 26 września br. Zadanie wykona wyłoniona w wyniku
rozstrzygniętego postepowania przetargowego firma Skanska S.A. z Warszawy. Przebudowaną ul. Szkolną powinniśmy pojechać już 21 listopada,
gdyż umowa zobowiązuje wykonawcę do zakończenia prac w ciągu 8
tygodni. Inwestorem tego przedsięwzięcia jest Powiat Legionowski
przy wsparciu finansowym Gminy
Nieporęt w wysokości 300 000. zł.
Całkowity budżet inwestycji zamyka się w kwocie ponad 994 000 zł.
MK
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200 lat dla Marianny Wróbel
Jubileusz 100. urodzin Marianny Wróbel jubilatka, rodzina, władze samorządowe i mieszkańcy obchodzili w niedzielę,
18 września, w nieporęckim kościele.

Z

okazji Pani 100. urodzin proszę
przyjąć najserdeczniejsze życzenia zdrowia, szczęścia i wszelkiej
pomyślności. Niech ta uroczysta okazja
będzie pretekstem również do złożenia
podziękowań za Pani zaangażowanie
w tworzenie dobra wspólnego lokalnej społeczności. Jako przedstawiciel
Powiatu Legionowskiego pragnę serdecznie podziękować Pani za całe dobro, jakiego doświadczamy z Pani strony, ponieważ ma ono wymiar nie tylko
osobisty, ale również społeczny. – napisał w życzeniach skierowanych na ręce
Jubilatki starosta Robert Wróbel.
Mszę św. z okazji 100. urodzin Marianny Wróbel koncelebrowali księża
proboszczowie Władysław Trojanowski i Jerzy Sieńkowski. W uroczystości
Jubilatka przyjęła życzenia wyrażone
w imieniu wszystkich mieszkańców
przed przedstawicieli samorządu:
starostę Roberta Wróbla (po lewej)
i wójta Macieja Mazura (po prawej)

uczestniczyli członkowie rodziny jubilatki, przyjaciele i przedstawiciele środowiska kombatantów. Władze samorządowe reprezentowali starosta Robert
Wróbel i wójt Maciej Mazur.
Marianna Wróbel urodziła się 18 września 1916 r. w Nieporęcie, a jej przyjście
na świat odnotował w parafialnej księdze
urodzeń ówczesny proboszcz, ks. Władysław Ślepowroński. Od chwili narodzin, aż
po dzień dzisiejszy jubilatka jest mocno
związana ze swoją Małą Ojczyzną – Nieporętem. Na przestrzeni dziesięcioleci była
świadkiem zarówno chwil, kiedy Polska
cieszyła się wolnością oraz możliwościami rozwoju, jak i ciężkich prób wymagających poświęceń. Pani Marianna, mimo
podeszłego wieku, służy z całych sił swoim doświadczeniem. Mogą na nie liczyć
nie tylko najbliżsi, ale również całe otoczenie. Pani Marianna zachowała ujmujący
sposób bycia, a na jej twarzy stale gości
piękny uśmiech. Jest bardzo serdeczna,
nawet w stosunku do nowo poznanych
osób. Mimo sędziwego wieku mieszka
sama i samodzielnie dba o dom i ogród.
Redakcja Kuriera dołącza się do życzeń
200 lat w zdrowiu i wszelkiej pomyślności.
MK/UG NIEPORĘT

Lepszy start dla energetyka i informatyka
W dniu 13 września br. Starosta Legionowski, Wicestarosta Legionowski przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów
Unijnych w Warszawie podpisali umowę o dofinansowanie kolejnego projektu społecznego realizowanego w ramach nowej perspektywy finansowej 2014-2020.

Dzięki nowoczesnemu wyposażeniu pracowni szkolnych przyszli energetycy
i informatycy mogą uczyć się w warunkach zbliżonych do tych, w których
będą wkrótce pracowali

T

ym razem udało się pozyskać dofinasowanie na realizację szkoleń
i staży zawodowych oraz zdobycie
specjalistycznych uprawnień zawodowych przez młodzież Powiatowego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jerzego Siwińskiego w Legionowie. Tylko
15 projektów spośród 50 złożonych uzyskało pozytywną ocenę Komisji.
Głównym celem realizowanego od
września 2016 r., projektu „Lepszy
start dla energetyka i informatyka - rozwój kompetencji zawodowych uczniów

Powiatowego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jerzego Siwińskiego w Legionowie” będzie zwiększenie
zdolności do zatrudnienia 60 uczniów
na kierunków: technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej oraz technik informatyk, poprzez podniesienie
kwalifikacji zawodowych tej grupy oraz
poprawę jakości przygotowania zawodowego w wyniku doposażenia pracowni
przedmiotowej odzwierciedlającej naturalne warunki pracy w zawodzie. Wartość projektu opiewa na kwotę 604 375

zł, z czego wnioskowane dofinansowanie to 543 375 zł, 61 000 zł to wkład
własny powiatu.
Dzięki realizacji projektu uczniowie PZSP będą mieli możliwość udziału w dodatkowych szkoleniach zawodowych z uprawnień elektrycznych SEP1
i metod spawania TIG/MAG. Wszyscy
uczniowie zakwalifikowani do projektu będą uczestniczyć również w szkoleniach z kompetencji interpersonalnych: kreatywność, komunikatywność,
umiejętność pracy w zespole, umiejętność zarządzania czasem czy odporność
na stres. Umiejętności te są istotne na
rynku pracy, dają gwarancję stabilności
i ciągłości zatrudnienia. Nabyte podczas
szkoleń kompetencje zawodowe i umiejętności interpersonalne uczniowie będą
mogli doskonalić podczas 150-godzinnych staży zawodowych zorganizowanych u lokalnych przedsiębiorców.
Niezwykle istotnym aspektem projektu jest doposażenie szkoły w sprzęt
dydaktyczny niezbędny do praktycznej nauki zawodu. Powstała w grudniu
2015 r. pracownia odnawialnych źródeł
energii doposażona zostanie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne
niezbędne do jak najlepszego przygotowania uczniów do zdawania egzaminów z kwalifikacji zawodowych, a w perspektywie wykonywania efektywnej
pracy na otwartym rynku pracy.
Sektor energetyczny i sektor IT są
w dzisiejszych czasach obszarami
o największych możliwościach rozwoju,

dlatego też inwestowanie w kwalifikacje
przyszłej kadry jest istotne i pożądane,
a realizacja projektu z całą pewnością
się do tego przyczyni.
Projekt współfinansowany będzie ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej X

„Edukacja dla rozwoju regionu”, Działania 10.3 „Doskonalenie zawodowe”,
Podziałania 10.3.1 „Doskonalenie zawodowe uczniów” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Szkolimy z LGD

Prezes Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński
Edward Trojanowski zaprasza wszystkich
zainteresowanych pozyskaniem środków unijnych
na spotkania informacyjno-szkoleniowe.

S

zkolenia są organizowane w ramach realizowanej przez Lokalną Grupę Działania Zalew Zegrzyński kampanii informacyjnej
na temat głównych założeń Lokalnej
Strategii Rozwoju – jej celów i głównych zasad przyznawania dofinansowania.
Na realizację strategii Lokalna Grupa Działania Zalew Zegrzyński otrzymała środki w wysokości 18 mln zł –
w tym w ramach Programu Rozwoju

Obszarów Wiejskich 11 mln i Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze
7 mln. Strategia określa 4 cele ogólne, w ramach których określono kilkanaście przedsięwzięć szczegółowych.
Wszystkie operacje, realizowane
przez beneficjentów, by mogły uzyskać wsparcie muszą wpisywać się
w cele oraz przedsięwzięcia LSR.
Więcej informacji można znaleźć
na stronie www.partnerstwozalewu.
org.pl

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
„Europejski
Fundusz
Rolny na rzecz
Rozwoju
Europa
inwestująca
w obszary
Instytucja
Zarządzająca
PROW
2014Obszarów
– 2020 –Wiejskich:
Ministerstwo
Rolnictwa
i Rozwoju
Wsi.wiejskie”
Instytucja Zarządzająca PROW 2014 – 2020 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Spotkania
są Lokalną
organizowane
przez Lokalną
Działania
Zalew Zegrzyński.
Spotkania są organizowane
przez
Grupę Działania
ZalewGrupę
Zegrzyński.
Spotkania
są współfinansowane ze środków
są współfinansowane
ze środków
Unii Europejskiej w ramach działaniaSpotkania
19 „Wsparcie
dla rozwoju lokalnego
w ramach inicjatywy LEADER” - poddziałania
„Wsparcie
na rzeczdziałania
kosztów 19
bieżących
i aktywizacji”
objętego
PROW
lata 2014
- 2020.LEADER”
Unii Europejskiej
w ramach
„Wsparcie
dla rozwoju
lokalnego
w na
ramach
inicjatywy
– poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego PROW na lata 2014–2020.
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Jubileusz „Kombatanta”
Dom Pomocy Społecznej „Kombatant” obchodził 15-lecie utworzenia. To powiatowa nowoczesna,
a zarazem pełna rodzinnego ciepła placówka dysponująca 96 miejscami dla seniorów.

O

krągłe rocznice – 15. „urodziny”
Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” i V Dni Osób Niepełnosprawnych Miasta Legionowo i Powiatu
Legionowskiego – stanowiły doskonałą
okazję, by wspólnie świętować duży
i mały jubileusz. Obchody przyjęły formę Spotkania w Ogrodzie, podczas którego mieszkańcy „Kombatanta” wraz
z zaproszonymi gośćmi brali udział
w animacjach, występach oraz poczęstunku.
Spotkanie odbyło się 16 września,
w pełnym słońca ogrodzie. Gośćmi DPS
byli podopieczni z Fundacji „Promień
Słońca” wraz z Jerzym Jastrzębskim,
dzieci i młodzież z placówek specjalnych
z Legionowa i powiatu legionowskiego
oraz członkowie organizacji kombatanckich. Licznie dopisali goście honorowi,

Podczas uroczystości chór „Erin” odśpiewał „Sto lat!”

a wśród nich starosta Robert Wróbel,
prezydent Roman Smogorzewski, przewodniczący Rady Powiatu Szymon Rosiak oraz członek zarządu Powiatu Michał Kobrzyński.
Podczas spotkania uczestnicy zostali poczęstowani pysznym tortem, ale zanim to nastąpiło odbyły się występy artystyczne zespołu „Erin” z Małgorzatą
Andrzejewską i zespołu „Pod Czarną
Banderą” wraz z dyrektor Jolantą Przybyłowską z DPS w Ciechanowie.
Wiele uciechy dostarczyły także ciekawe pokazy gigantycznych baniek mydlanych „Misiowi Przyjaciele”
w wykonaniu Grzegorza Hardeja, pokaz balonów i robotów przygotowany
przez Beatę Morawską z Akademii Dzieciaków oraz pokaz tańca legionowskiego
„Centrum tańca i ruchu” w wykonaniu
Małgorzaty Zaręby i Artura Bodziocha.
Tort z jubileuszową dekoracją przygotowała dla „Kombatanta” Anna
Zwierz. Bardzo dziękujemy wszystkim sponsorom, którzy wsparli nas
w organizacji wrześniowego Spotkania w Ogrodzie.
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Michał
Kobrzyński

członek zarządu powiatu
Dom Pomocy Społecznej „Kombatant” jest zarządzaną przez Powiat
placówką, która może służyć jako
wzór dla jej podobnych. Warunki
bytowe są na najwyższym poziomie, poziom opieki również. Ponadto sami mieszkańcy „Kombatanta”
również dbają, aby panowała tu rodzinna atmosfera. Dyrekcja dba o
to, aby wszyscy pensjonariusze
mieli wpływ na działalność Domu.
Samorząd „Kombatanta” działa aktywnie zgłaszając bieżące potrzeby.

DPS/MK

5-lecie
legionowskich
Amazonek
Uczą się pomagać!
Za nami kolejne zajęcia prowadzone w ramach bezpłatnych szkoleń
z zakresu udzielania pierwszej pomocy pod hasłem „Naucz się
pomagać!”. Organizatorem przedsięwzięcia jest Powiat Legionowski.

S

zkolenie odbyło się w Centrum
Kultury i Czytelnictwa w Serocku. W zajęciach, złożonych
z części teoretycznej i praktycznej,
udział wzięły 23 osoby. Część z nich
już wcześniej uczestniczyła w podobnych warsztatach, ale zgodnie
stwierdzili, że przypomnienie zasad udzielania pierwszej pomocy
jest niezbędne, aby te czynności
sobie utrwalić oraz, że każdy powinien posiadać umiejętności w tym
zakresie.
Nauka udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej nieprzypadkowo
znalazła się w obszarze tegorocznych
działań powiatu legionowskiego. Inicjatywa realizowana jest w ramach
współpracy powiatu z organizacjami pozarządowymi, a poprowadzenie warsztatów powierzono Oddziałowi Rejonowemu PCK w Legionowie.
W przypadku zachorowania lub

wypadku z zatrzymaniem krążenia
i oddechu kluczowe dla przeżycia poszkodowanego są pierwsze 4 minuty. W tym czasie specjalistyczna pomoc medyczna najprawdopodobniej
nie zdąży dotrzeć, ale proste czynności ratownicze może wykonać każdy
uczestnik zdarzenia. Ich celem jest
ratowanie ludzkiego życia i zdrowia,
a także ograniczenie w jak największym stopniu powstałych urazów
i ich następstw. Dlatego tak ważne
jest, aby posiąść umiejętność udzielania pierwszej pomocy.
Kolejne zajęcia odbędą się 10
października w godz. 9.00 – 15.00
– GCK w Łajskach, ul. Moniuszki 2
oraz 24 października w godz. 9.00
– 15.00 – GCKiCz w Serocku, ul.
Pułtuska 35. Zapisy pod numerem
telefonu 606 – 717 – 996. Serdecznie zapraszamy.
KALINA BABECKA

Uczestnicy szkolenia zdobywają praktyczną wiedzę z zakresu udzielania
pierwszej pomocy. Być może kiedyś uratują czyjeś życie.

Legionowski Klub Amazonek w tym roku obchodzi 5-lecie istnienia. Jubileusz świętowano
17 września br. w ośrodku Rewita w Ryni.

Wraz z Amazonkami 5. urodziny świętowali licznie przybyli goście, którzy wspierają i darzą uznaniem działalność klubu,
wśród nich starosta Robert Wróbel

W

spotkaniu, poza członkiniami
klubu, uczestniczyli między
innymi starosta Robert Wróbel oraz prezes Stowarzyszania Pomocy
Potrzebującym „Nadzieja” Roman Biskupski. Obchody były dla Amazonek
doskonałą okazją do podsumowania
działalności klubu, przyjęcia licznych
gratulacji i podziękowań oraz omówienia planów na przyszłość.
Działający przy SPP „Nadzieja” Legionowski Klub Amazonek powstał
z inicjatywy jego obecnej przewodniczącej Jadwigi Szuby. U podstaw tej
idei znalazły się myśl o zjednoczeniu
na naszym terenie kobiet po przebytej chorobie nowotworowej piersi, potrzeba wsparcia i chęć niesienia pomocy. Legionowskie Amazonki spotykają
się regularnie, aby dzielić między sobą
doświadczenia, obawy i radości oraz
szukać rozwiązań trudnych sytuacji.
Zapraszają do siebie specjalistów z różnych dziedzin, dzięki którym mogą zrozumieć, oswoić i zaakceptować rzeczywistość w trakcie i po chorobie, poznać
najnowsze metody leczenia, zasady
zdrowego odżywiania oraz nauczyć się
dobierać odpowiedni biustonosz po zabiegu mastektomii.
Amazonki pomagają nie tylko sobie wzajemnie, ale także innym

współpracując z Mazowieckim Szpitalem Onkologicznym w Wieliszewie
oraz aktywnie uczestnicząc w lokalnych kampaniach i wydarzeniach społecznych, podczas których zachęcają
do badań profilaktycznych. Specjalnie
przeszkolone wolontariuszki odwiedzają pacjentki szpitala. Dodają otuchy,
udzielają wsparcia i co najważniejsze rozumieją. W ramach akcji mającej na
celu wczesne wykrywanie nowotworów
piersi, będącej częścią Powiatowego Programu Polityki Zdrowotnej „Zdrowy Powiat” Amazonki już po raz drugi udadzą
się z wizytą do powiatowych gimnazjów

i liceów, aby poprowadzić warsztaty edukacyjne. Młodzież weźmie udział w zajęciach obejmujących prelekcję oraz szkolenie z zakresu samobadania piersi przy
użyciu fantomu zakupionego przez starostwo.
Serdecznie gratulujemy i życzymy
legionowskim Amazonkom dużo zdrowia i kolejnych sukcesów, a klubowi
jeszcze wielu pięknych rocznic.
KALINA BABECKA

Jadwiga Szuba

przewodnicząca Legionowskiego Klubu Amazonki
Zawsze przy takich okazjach podsumowuję w myślach, co przez te lata zrobiłyśmy, zastanawiam się, czy to co robimy ma sens, czy jesteśmy potrzebne? Kiedy 5 lat temu w rozmowie z prezesem SPP „Nadzieja” Romanem Biskupskim wspomniałam, że brakuje w Legionowie klubu, w którym mogłyby
spotykać się kobiety po przebytej chorobie nowotworowej piersi, usłyszałam
– to stwórzcie taki klub, nasze stowarzyszenie jest po to, żeby pomagać potrzebującym. Z koleżanką Janką zaczęłyśmy działać. Na pierwsze spotkanie,
które odbyło się w marcu 2011 r. przyszło jedenaście pań, byłyśmy szczęśliwe. Przez lata przybywało nas i wciąż przybywa, ale jak na kilkudziesięciotysięczne miasto wciąż jest nas mało. Spotykamy się w każdy drugi poniedziałek
miesiąca o godz. 17 w siedzibie klubu przy ul. Piłsudskiego 3 w Legionowie.
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Ruszyły dodatkowe zajęcia
dla dzieci niepełnosprawnych
Ponad 400 tysięcy zł dofinansowania z funduszy europejskich otrzymał Powiatowy Zespół Szkół
i Placówek Specjalnych w Legionowie. Pieniądze zostały przeznaczone na dodatkowe zajęcia
dla dzieci niepełnosprawnych wymagających specjalistycznej opieki, doposażenie sal oraz
umożliwiły placówce uruchomienie dodatkowego naboru. Podopieczni placówki otrzymują
opiekę na najwyższym poziomie.

Marta Orłowska
mama Stasia

Ten program, tak jak i inne do tej pory, na pewno przyczyni się do rozwoju naszych pociech. Cieszę się, że mój synek będzie objęty tak kompleksowym oddziaływaniem terapeutycznym w jednym miejscu i w znanym
sobie środowisku. Przy tak intensywnej terapii jaka jest planowana, na
pewno będą efekty. Trudno przewidzieć jak duże, ale najważniejsze, że
dzieci mają szansę na to, aby ich rozwój mógł być lepszy, a przez to ich życie w przyszłości łatwiejsze.

Katarzyna Słomba
mama Wiktorii

Pokładam w tym projekcie ogromne nadzieje i cieszę się że przedszkole
realizuje taką inicjatywę. Myślę, że jest to ogromna szansa dla dzieci ponieważ zajęcia, w których będą brały udział mogą w dużym stopniu przyczynić się do znacznej poprawy ich stanu fizycznego i intelektualnego, na
co bardzo liczę. Wspaniale, że dzięki staraniom dyrekcji przedszkola i powiatu legionowskiego pozyskano środki na to przedsięwzięcie. Mam poczucie, że moja córka jest pod najlepszą opieką.

Justyna Ubowska-Gendek

oligofrenopedagog, nauczyciel edukacji
przedszkolnej i terapeuta SI, terapeuta
wczesnej interwencji i wczesnego wspomagania
rozwoju małego dziecka
Zajęcia i terapie specjalistyczne prowadzone są w nowo wybudowanych pomieszaniach przedszkola, które zostały
wyposażone w nowoczesne sprzęty i pomoce, aby jak najlepiej wspierać rozwój dzieci

D

zięki pozyskanym środkom przeprowadzony został w tym roku dodatkowy nabór dla czworga dzieci z autyzmem oraz zorganizowano dla
nich specjalistyczne zajęcia. Ponadto
rozszerzeniu uległa oferta zajęć specjalistycznych dla 12 dzieci z dwóch grup już
istniejących. Sfinansowano także działania mające na celu terapie stymulujące
rozwój w sferze ruchowej, intelektualnej, komunikacyjnej, emocjonalnej oraz
w zakresie usamodzielniania i integracji społecznej dla wszystkich 16 dzieci
niepełnosprawnych.
W nowo wybudowanych i wyremontowanych pomieszczeniach podopieczni
przedszkola korzystają, pod okiem wykwalifikowanej kadry pedagogicznej, ze
specjalistycznej opieki w ramach dodatkowych zajęć w łącznym wymiarze 72
godzin tygodniowo (terapie indywidualne) i 9 godzin tygodniowo (zajęcia grupowe), uczestniczą w zajęciach wyjazdowych na hipoterapię, basen, do centrum
kreatywnej zabawy oraz wezmą udział
w wyjeździe edukacyjno-terapeutycznym „Zielone Przedszkole”.

Przedszkolaki zostały objęte terapią logopedyczną stymulującą rozwój
mowy niezbędnej w procesie komunikacji. Terapia sensoryczna (SI) ma na
celu prawidłowe przetwarzanie i integrację bodźców zmysłowych oraz doświadczeń, co przyczynia się do lepszej
organizacji działań dziecka i pozytywnie
wpływa na jego rozwój. Z kolei zadaniem
alternatywnych i wspomagających metod komunikacji (AAC) jest pomoc dzieciom niemówiącym lub posługującym
się mową w ograniczonym stopniu. Poprzez zabawę maluchy będą uczyć się
różnych systemów komunikacji wykorzystujących znaki graficzne, manualne
i przestrzenno-dotykowe (gesty MAKATON, system PECS). Dzięki takim zajęciom dzieci mogą dokonywać wyborów,
podejmować decyzje, pytać, opowiadać,
wyrażać myśli i uczucia, pokonywać bariery w porozumiewaniu się i stawać
się niezależnymi. W tym miejscu warto
wspomnieć, iż październik ustanowiony

Ewa Lewicka dyrektor PZSiPS
Ważne jest, aby terapię rozpocząć jak najwcześniej, gdyż mózg i układ nerwowy we wczesnych stadiach rozwoju jest najbardziej plastyczny. Naprawianie deficytów w zakresie zmysłów, mowy i ruchu we wczesnym rozwoju daje efekty w późniejszych latach w postaci polepszenia jakości życia
dziecka w wielu obszarach funkcjonowania.

został Międzynarodowym Miesiącem Alternatywnych i Wspomagających Metod
Komunikacji. PZSiPS po raz kolejny włączył się do akcji, której tegoroczne hasło
brzmi „Mówię o AAC”. Jej celem jest dotrzeć do jak największej liczby środowisk,
które mają bezpośredni kontakt z osobami niemówiącymi lub mają wpływ na ich
sytuację (lekarze, prawnicy, sprzedawcy
itp.). W tym celu nawiązano współpracę
z pięcioma przedszkolami, które aktywnie włączą się w poszukiwanie partnerów AAC. Akcja zostanie podsumowana
w trakcie uroczystego finału V Dni Osób
Niepełnosprawnych Miasta Legionowo
i Powiatu Legionowskiego, który odbędzie się 3 listopada.
Dodatkowo przedszkolaki uczestniczą w sesjach terapii behawioralnej,
której głównym celem jest rozwijanie
zachowań deficytowych i redukcja zachowań niepożądanych. W programie
znalazły się także zajęcia z psychologiem i pedagogiem. Pierwsze służą
wsparciu prawidłowego rozwoju emocjonalnego, drugie mają na celu szeroko
rozumiane stymulowanie i usprawnianie rozwoju funkcji psycho– motorycznych dziecka.
W ofercie znalazły się także zajęcia
z gimnastyki korekcyjnej mające na celu
przeciwdziałanie powstawaniu wad postawy oraz zajęcia z muzykoterapii, które stymulują rozwoju dziecka poprzez
różne formy aktywności muzycznej.
Przedszkole kładzie duży nacisk na
zajęcia rozwijające zainteresowania
i wspierające wszechstronny rozwój

Otoczenie, sprzęt oraz pomoce jakie wykorzystujemy w trakcie terapii są
bardzo istotne, gdyż odgrywają ważną rolę w całym procesie terapeutycznym stymulując rozwój oraz motywując dziecko do podejmowania określonych działań. Możliwość korzystania z nowoczesnych rozwiązań i technologii pozwala terapeucie bardziej precyzyjnie oddziaływać na potrzeby
dziecka. Dzięki pomocom i sprzętom zakupionym w ramach projektu dzieci
mogą zdobywać niezależność w zakresie komunikacji poprzez możliwość
korzystania z komunikatorów generujących głos, specjalistycznego oprogramowania i komputerów oraz sprzętów w postaci huśtawek terapeutycznych, hamaków, lin, deskorolek, kącików sensorycznych, które pozwalają doświadczać różnych konfiguracji ruchowych. Z kolei tablety i rzutnik
komputerowy umożliwiają dzieciom nabycie wielu cennych umiejętności.
dziecka. Są to zajęcia niestandardowe,
wynikające ze specyficznych potrzeb
edukacyjnych i rozwojowych. Zaliczamy
do nich hipoterapię i dogoterapię. Hipoterapia sprowadza się do przywracania
zdrowia i sprawności przy pomocy konia
i jazdy konnej. Zajęcia obejmą cykliczne
wyjazdy do stadniny koni podczas których dzieci pod okiem instruktora będą
wykonywać proste ćwiczenia pozwalające usprawnić ich funkcje ruchowe,
intelektualnie oraz korzystnie wpłynąć
na kondycję psychiczną. Dogoterapia to
system ćwiczeń i zabaw z udziałem odpowiednio wybranych i przygotowanych
psów, pełniących rolę terapeutów, wspomagających rehabilitację ruchową oraz
umysłową dzieci i usprawniających ich
sferę intelektualną, emocjonalną i poznawczą.
W przedszkolu będą organizowane
także muzyczne koncerty edukacyjne. Podczas wspólnych zabaw ruchowych przy muzyce, z wykorzystaniem
instrumentów pochodzących z różnych
stron świata, dzieci będą miały okazję
do wspólnej, radosnej ekspresji, rozładowania napięć oraz wyrabiania sprawności mowy.
Pozyskane fundusze zostały ponadto przeznaczone na doposażenie sal do

terapii pedagogicznej, terapii behawioralnej oraz terapii w zakresie integracji
sensorycznej.
Dodatkowe środki wesprą edukację dzieci niepełnosprawnych, pozwolą
na eliminowanie deficytów, naukę samodzielności oraz stworzą możliwości
wszechstronnego rozwoju i przygotują
przedszkolaki do nauki w szkole podstawowej. Nadrzędnym celem kształcenia dzieci niepełnosprawnych jest wyposażenie ich w niezbędne umiejętności
pozwalające na funkcjonowanie w życiu
codziennym i w rezultacie przywrócenie
ich społeczeństwu.
Zwycięski projekt „Dziecko w wieku przedszkolnym – aktywny partner
w edukacji, komunikacji oraz zabawie.
Projektowanie sytuacji edukacyjnych
ukierunkowanych na rozwój umiejętności komunikacyjnych i społecznych
u dzieci z autyzmem i niepełnosprawnych intelektualnie” realizowany jest
od kwietnia 2016 r. do czerwca 2017 r.
Jego całkowity budżet opiewa na kwotę
510 tys. zł, z czego 408 tys. zł to dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego. Pozostała kwota w wysokości
102 tys. zł to wkład własny Powiatu Legionowskiego.
KALINA BABECKA

fotorelacja/zapowiedzi
Miejsce pamięci
mjr. „Koraba”
uroczyście odsłonięte

Informator Powiatu Legionowskiego
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Uroczystość odsłonięcia miejsca pamięci, poświęconego mjr. Konstantemu
Mikołajowi Radziwiłłowi zwieńczyła kilkuletnie działania samorządów, prowadzone we współpracy ze środowiskiem
żołnierzy Armii Krajowej, by upamiętnić tę ważną dla historii powiatu postać.
Już w 2014 roku miejsce męczeńskiej
śmierci „Koraba” zostało wpisane jako
punkt trasy czerwonej na Turystycznym
Patriotycznym Szlaku „Polski Walczącej”, utworzonym przez powiat legionowski. Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z tego wydarzenia.
Miejsce jest dostępne dla obywateli na
zasadach panujących w obiektach wojskowych. By umówić się na jego odwiedzenie, należy skontaktować się z Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki
w Zegrzu, na którego terenie jest ono
zlokalizowane.
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1 – Środowisko żołnierzy Armii Krajowej
reprezentowała podczas uroczystości
Bronisława Romanowska-Mazur

1

2 – W uroczystościach wzięli udział
członkowie rodziny mjr. Radziwiłła, na czele
z jego wnukiem ministrem Konstantym
Radziwiłłem (w środku)
3 – Wydarzenie miało uroczystą oprawę,
zgodną z ceremoniałem wojskowym
5

4 – Uroczystej oprawy dopełniły poczty
sztandarowe służb mundurowych
5 – uczniowie pierwszej klasy gimnazjum,
noszącego imię mjr. "Koraba", złożyli
uroczyste ślubowanie na sztandar

Zdjęcia: Katarzyna Leszczyńska, Wydział Kultury i Promocji, Starostwo Powiatowe w Legionowie

6 – Minister Mariusz Błaszczak (z lewej)
wręczył rodzinie Bohatera, nadany pośmiertnie mjr. „Korabowi” przez Prezydenta
RP, Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia
Polski. Na zdjęciu z płk dr Ireneuszem Furą
– Komendantem CSŁiI

2

7 – Miejsce pamięci mjr. Radziwiłła odsłonili
wspólnie ministrowie, samorządowcy, wojskowi i uczennica zegrzyńskiego gimnazjum
Jego imienia, symbolicznym przecięciem
wstęgi
6
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POWIAT LEGIONOWSKI – KULTURALNIE I NA SPORTOWO (26. WRZEŚNIA – 16. PAŹDZIERNIKA)
26.09 – Debata „Razem bezpieczniej” w Nieporęcie, Urząd Gminy
w Nieporęcie, Plac Wolności 1
28.09 – Bezpłatne badania USG w ambulansie Fundacji Ronalda McDonalda
w Nieporęcie, plac przy Urzędzie Gminy Nieporęt
29.09 – Bezpłatne badania USG w ambulansie Fundacji Ronalda McDonalda
w Serocku, plac przy Urzędzie Miasta i Gminy Serock
29.09 – Spotkanie informacyjno - szkoleniowe LGD ZZ w Jabłonnie,
GCKiS w Jabłonnie, ul. Modlińska 102
29.09 – Wernisaż wystawy prac malarskich Ewy Witkowskiej w Łajskach,
GCK Łajski, ul. S. Moniuszki 2
30.09 – Bezpłatne badania USG w ambulansie Fundacji Ronalda McDonalda
w Legionowie, parking przed Starostwem Powiatowym w Legionowie,
ul. W. Sikorskiego 11

30.09 – Prezentacja tomiku wierszy Bronisławy Romanowskiej Mazur
w Legionowie, sala widowiskowa w Ratuszu, ul. J. Piłsudskiego 41
30.09 – Jubileusz 30 - lecia Szkoły Podstawowej nr 7 im. VII Obwodu
„Obroża” Armii Krajowej w Legionowie, sala widowiskowa w Ratuszu,
ul. J. Piłsudskiego 41
1.10 – Święto Dyni w Stanisławowie, plac przy OSP w Stanisławowie
2.10 – Spektakl „Supermenka” w Serocku, Centrum Kultury i Czytelnictwa
w Serocku, ul. Pułtuska 35
2.10 – Dożynki Gminne w Stanisławowie Pierwszym
2.10 – Wieliszewski Crossing Jesień 2016
4.10 – Spotkanie informacyjno - szkoleniowe LGD ZZ w Nieporęcie,
Urząd Gminy w Nieporęcie, Plac Wolności 1
4.10 – Spotkanie informacyjno - szkoleniowe LGD ZZ w Łajskach,
Ośrodek Kultury w Wieliszewie, Łajski, ul. S. Moniuszki 2

6.10 – Spektakl „Mężczyzna idealny” w Legionowie, sala widowiskowa
w Ratuszu, ul. J. Piłsudskiego 41
6.10 – Wycieczka do kina dla seniorów, organizatorzy LKS Lotos i gmina
Jabłonna
9.10 – Kabaret Smile w Legionowie, Arena Legionowo, ul. B. Chrobrego 50B
13.10 – Projekcja filmu „Był jazz” i jazzowe improwizacje w Legionowie,
MOK, ul. C.K. Norwida 10
13.10 – Spektakl „Grace i Gloria” w Wieliszewie, sala widowiskowa
im. K. Klenczona w Wieliszewie, ul. Modlińska 1
14-15.09 – Jazz Jam w Legionowie, MOK, ul. C.K. Norwida 10
16.10 – Recital Katarzyny Żak w Serocku, Centrum Kultury i Czytelnictwa
w Serocku, ul. Pułtuska 35
16.10 – Koncert z cyklu „Pałacowe spotkania z muzyką” w Jabłonnie, Pałac
w Jabłonnie, ul. Modlińska 105

Kurier
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IV Regaty Mastersów w Klasie Laser
Regaty z cyklu Pucharu Polski w klasie Laser w kategorii Masters po raz
czwarty rozegrano na wodach Jeziora Zegrzyńskiego.

Konrad Berezowski

członek zarządu RKS Lasery Zegrze
Cieszymy się, że nasze regaty rozrastają się zyskując coraz większą popularność wśród żeglarzy. Chciałbym w imieniu Regatowego Klubu Sportowego Lasery Zegrze podziękować za objęcie naszych regat patronatem Staroście
Legionowskiemu Robertowi Wróblowi oraz Wójtowi Gminy Nieporęt Maciejowi Mazurowi. Dziękuję także naszym partnerom: Polish Masters Team, Zegrze 360 za pomoc w organizacji regat, a także klasom Korsarz i OKD za pomoc w promocji regat oraz patronom medialnym: RDC oraz TVP3 Warszawa.
Czytelnikom Kuriera chciałbym przekazać pewną myśl, krążącą w świecie
żeglarskim: „The big boats get the glory, but the small boats make the sailor”. Zapraszamy wszystkich chętnych nad Jezioro Zegrzyńskie. To małe łódki zrobią z was żeglarzy!

Zawody rozegrano przy słabym wietrze,
ale emocji nie brakowało

RKS Lasery Zegrze/Beata Muchowska

Nieformalna grupa Lasery Zegrze istnieje od 7 lat. Liczy 60 osób. W 2015 r. powstał
Regatowy Klub Sportowy Lasery Zegrze w skład którego wchodzi 25 osób. Baza treningowa mieści się na terenie Kompleksu Rekreacyjno-Wypoczynkowego Nieporęt Pilawa.
RKS Lasery Zegrze jest jedynym klubem w Polsce zrzeszającym amatorów w olimpijskiej klasie Laser Standard i Laser Radial i największą grupę Mastersów w Polsce. To
jedyny klub w Polsce, który uczy żeglarstwa amatorów w każdym wieku i na każdym
poziomie zaawansowania na jachtach regatowych klasy Laser.
Koszt rozpoczęcia przygody z żeglarstwem regatowym w Klasie Laser: używany Laser
nadający się do współzawodnictwa – ponad 16 tys. zł (początkujące osoby korzystają
z jachtów klubowych), zakup ubrań regatowych (pianka neoprenowa, buty neoprenowe,
kamizelka, rękawiczki) – ponad 500 zł. Strona internetowa klubu: klub.lasery-zegrze.pl

R

egaty odbyły się 14 września br.
Biuro zawodów zostało umiejscowione w Nieporęcie. Żeglarze
konkurowali w klasie Laser Standard
i Laser Radial w kategorii Masters oraz
kategoriach open: Sigma 600 Club
(3-osobowa), Korsarz (2-osobowa),
OKD. Do zawodów zgłosiło się w sumie niemal 70 osób.
Pogoda nie rozpieszczała uczestników – brak wiatru, z którego cieszyli się

głównie plażowicze, stwarzał nie lada
przeszkodę. W trakcie wyścigu oczywiście nie mogło być mowy o balastowaniu.
– napisał w relacji organizator zegrzyńskiego Pucharu. Zawody jednak udało się
przeprowadzić wyłaniając tych, którzy
najlepiej poradzili sobie w trudnych warunkach pogodowych. Jak mawiają żeglarze, parafrazując – dopiero przy słabym
wietrze można poznać dobrego żeglarza,
bo na silnym nawet beczka popłynie.

Zawody objęli patronatem starosta
Robert Wróbel i wójt Maciej Mazur.
Puchar Starosty Legionowskiego zdobył Marcin Rudawski, który w najkrótszym czasie pokonał trasę regat. Jest to
wielokrotny i aktualny Mistrza Świata
i Mistrz Europy w klasie Laser Radial.
Marcin pokazał w trakcie nieporęckich
regat, dlaczego jest mistrzem – udało
mu się pokonać trasę w najkrótszym
czasie. Krótszym nawet od teoretycznie

Piłkarska Liga Powiatowa po raz drugi
Wystartowały rozgrywki drugiej edycji Piłkarskiej Ligi Powiatowej. W szranki stanęły 22 drużyny.
Dzięki zasadom przyjętym przez organizatorów żaden zawodnik nie „grzeje ławy” – gra w zespole
prezentującym adekwatny poziom wyszkolenia.
3. AP Sokół Serock grupa B – 5 pkt 5 – 5
4. Wisła JABŁONNA (2) – 3 pkt 6 – 12
5. Wisła JABŁONNA (1) – 1 pkt 3 – 15

T

urniej inaugurujący drugą edycją Piłkarskiej Ligi Powiatowej odbył się 11 września br.,
w Jadwisinie. W rozgrywkach wzięły
udział 22 zespoły.

WYNIKI
Kategoria 2005/06
1. FDA WIELISZEW – 12 pkt bramki strzelone – 16, bramki stracone – 2
2. GIGANT SMAIL LEGIONOWO
– 7 pkt 5 – 1

szybszych jednostek. I to właśnie jest
wielka wartość tych regat - możliwość
startu na jednej trasie zawodników
amatorów, którzy dopiero rozpoczynają przygodę z żeglarstwem regatowym, z mistrzami. Bo od kogo uczyć
się, jak nie od najlepszych?
MARIUSZ KRASZEWSKI/
KONRAD BEREZOWSKI

Kategoria 2008*
1. Gigant Smile – 12 pkt 11-2
2. FDA Wieliszew – 9 pkt 7-4
3. AP Sokól Serock D – 7 pkt 3-5
4. AP 11 legionowo – 6 pkt 7-5
5. Wisła Jabłonna – 4 pkt 2-6
6. AP Sokół Serock E – 3 pkt 2-8
7. AP Sokół Serock E – 0 pkt 0-6
Baran Bartek - GIGANT Smile – 4
Kwiatkowski Kostek – FDA Wieliszew – 3
Gulski Fabian – GIGANT Smile – 3

Najskuteczniejsi strzelcy
Grzegrzółka Jakub – FDA Wielisszew – 5
Rydzewski Łukasz – AP Sokół – 3
Safonow – Wisła Jabłonna – 3

Kategoria 2009 i młodsi
1. GIGANT SMAIL – 12 pkt 17-6*
2. Legionovia Legionowo – 9 pkt 18-4*

Kategoria 2007
1. Wisła Jabłonna – 10 pkt 11– 4
2. GIGANT SMAIL LEGIONOWO – 9 pkt 8 – 3
3. AP Sokół Serock gr. C (2) – 5 pkt 5 – 5
4. AP Sokół Serock gr. C (1) – 3 pkt 5 – 7
5. Legionovia Legionowo – 1 pkt 3 – 13
Szczeliński Michał - AP Sokół Serock – 4
Bartosiewicz Jakub – Wisła Jabłonna – 3
Kieszek Wiktor – Wisła Jabłonna – 3
Baran Bartek – Gigant Smile – 3
Świstek Klaudia – Wisła Jabłonna – 3

Artur Borkowski

ZWYCIĘZCY PUCHARU POLSKI
W KLASIE LEADER MASTERS
Laser Standard (mężczyźni):
1. Andrzej Czokajło RKS Lasery Zegrze
2. Maciej Wilk RKS Lasery Zegrze
3. Wojciech Wionczek Fala Brzeg
Laser Radial:
1. Marcin Rudawski MKS Dwójka
Warszawa
2. Krzysztof Racz RKS Lasery Zegrze
3. Artur Jarząbek Spójnia Warszawa

3. AP Sokół Serock grupa G – 6 pkt 9-11
4. AP Sokół Serock grupa H – 3 pkt 4-10
5. FDA Wieliszew – 0 pkt 3-20
Bombolska Amelia – Legionovia – 5
Krawczyk Gabriel – Ap Sokół Serock – 5
Janikowski Aleksander – Legionovia – 4
Bieniek Jakub – Legionovia – 4
Surmacz Antoni – Gigant Smile – 3
Gulski Fabian – Gigant Smile – 3

prezes KS Sokół Serock, przewodniczący rady miejskiej w Serocku
Piłkarska Liga Powiatowa to projekt, który w unikatowy sposób wiąże popularyzację i upowszechnienie piłki nożnej wśród dzieci i młodzieży z dobrą zabawą i pełną pasji rywalizacją. Daje to realną szansę na przemyślaną, przyjazną
selekcję, która pozwoli spełnić marzenia młodych ludzi o piłkarskiej karierze.
Daje również szansę na rozwój szczególnie utalentowanym dzieciom. Jestem
przekonany, że dzięki niej w przyszłości wielu zawodowych futbolistów miało
w życiorysie ciepło wspominany debiut na boiskach powiatu legionowskiego.
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