Nowe sale przedszkola specjalnego
to owoc troski powiatu i działających
wspólnie z nim gmin o zaspokojenie
potrzeb edukacyjnych dzieci
i młodzieży niepełnosprawnej.
GRZEGORZ KUBALSKI, członek zarządu
powiatu, przewodniczący komisji rozwoju
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Prz edszkole got owe!

Powiat legionowski jako jedyny w Polsce prowadzi przedszkole specjalne. Wczesne rozpoczęcie terapii niepełnosprawnych maluchów znacząco przyspiesza ich
rozwój i zwiększa szanse na lepsze życie. Od września dzieci będą się uczyć i bawić w nowych salach, nowoczesnych i jeszcze lepiej dostosowanych do ich potrzeb.

Robert Wróbel, starosta legionowski

Przekazanie nowych pomieszczeń dla przedszkola społeczności szkolnej to okazja do
wspólnego świętowania, ale powodów do tego jest co najmniej kilka. Z sukcesem zakończyliśmy jedną z największych w historii powiatu inwestycji, dzięki czemu niepełnosprawne maluchy zyskują fantastyczne warunki, w których specjaliści będą wspierać
ich rozwój. Zakończone zadanie to pierwsze w historii powiatu tak duże przedsięwzięcie,
które prowadzone było wspólnie przez wszystkie samorządy: środki finansowe na tę rozbudowę przekazały bowiem Legionowo, Nieporęt, Wieliszew, Serock i Jabłonna. Co więcej
przy okazji rozbudowy szkoły udało się wykonać termomodernizację całego obiektu, zainstalować nowoczesną windę, zagospodarować teren wokół budynku włącznie z nowym,
bezpiecznym placem zabaw. Równocześnie wyremontowaliśmy szatnię i zaplecze sali
gimnastycznej, więc standard podniósł się w całym obiekcie. Mam nadzieję, że osiągnięte efekty zachęcą samorządy gminne do dalszej współpracy przy rozbudowie placówki.

Roman Smogorzewski, prezydent Legionowa

Dobro dziecka, szczególnie dotkniętego przez los, zawsze jest bliskie memu sercu. Rozwój i szczęście młodych mieszkańców zawsze było priorytetem w działaniach miasta Legionowo, dlatego naturalnym było dofinansowanie tak ważnej inwestycji jaką jest rozbudowa Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych. Przedszkole, będące częścią
zespołu, jest jedyną tego typu placówką publiczną w powiecie legionowskim. Uczęszczają do niej także legionowskie dzieci o różnym stopniu niepełnosprawności oraz dzieci
autystyczne. Cieszy mnie, że po remoncie będą miały jeszcze lepsze warunki rozwoju.
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kwietnia w uroczystej oprawie
społeczność PZSiPS przejęła z rąk
samorządowców nowe skrzydło szkolne. W nowo wybudowanych
pomieszczeniach mieścić się będzie
przedszkole specjalne, w którym dzieci będą miały do dyspozycji cztery sale,
każda o innej funkcjonalności. Obecnie
dyrekcja placówki zamawia wyposażenie klas przedszkolnych. Dzieci obejmą
pomieszczenia we władanie we wrześniu tego roku.
Uroczystość przekazania zakończonej inwestycji była wyjątkowa, bo też inwestycja nie należy do standardowych
samorządowych przedsięwzięć. Inwestorem zadania jest powiat, ale wsparcie
finansowe na rozbudowę PZSiPS przekazały wszystkie gminy naszego powiatu. W sumie inwestycja kosztowała 5,1
miliona złotych.
Starosta Robert Wróbel wraz z włodarzami gmin dali też początek procesowi
wyposażania sal przedszkola. Podczas
uroczystego oddania do użytku nowej
części obiektu przekazali na ręce dyrektor Ewy Lewickiej tablicę multimedialną, która będzie wykorzystywana w zajęciach z przedszkolakami.
Otwarcie nowo wybudowanego
skrzydła szkoły uświetniły swoimi
występami dzieci z PZSiPS. Występ

Sylwester E. Sokolnicki, burmistrz miasta i gminy Serock
dały zarówno przedszkolaki, piosenką o Bobie Budowniczym nawiązując
do zakończonej właśnie inwestycji, jak
i uczniowie szkoły: obecni mogli wysłuchać duetu wokalnego oraz obejrzeć –
nagrodzone w konkursie podczas Dni
Osób Niepełnosprawnych Powiatu Legionowskiego i Miasta Legionowo –
przedstawienie teatralne.
Organizatorzy spotkania nie zapomnieli też o rodzicach, którzy mogliby być zainteresowani umieszczeniem

swojej pociechy w Przedszkolu Specjalnym. Po części oficjalnej spotkania od
14.30 placówka otworzyła swoje podwoje dla szerokiej publiczności, organizując dzień otwarty. W ramach tego przedsięwzięcia można było zwiedzić nowo
wybudowane pomieszczenia dla Przedszkola Specjalnego oraz porozmawiać
z wysoko wykwalifikowaną kadrą pedagogiczną PZSiPS. Cały czas trwa rekrutacja do przedszkola specjalnego.
JOANNA KAJDANOWICZ

Dzięki porozumieniu i wsparciu finansowemu gmin Powiatu Legionowskiego oraz przekazaniu zadania prowadzenia Przedszkola Specjalnego powiatowi, możemy zaoferować
uczniom profesjonalną placówkę. Korzysta z niej około 20 uczniów z gminy Serock. Powstała baza przedszkolno-szkolna pozwoli na lepszą organizację planu zajęć naszych
uczniów i skrócenie czasu jaki spędzają w szkole i w drodze do niej. Gratuluję wszystkim, którzy przyczynili się do poprawienia warunków pracy i nauki w placówce, i życzę,
by jej mury wypełniała radość i zadowolenie uczniów, rodziców i nauczycieli.

Sławomir Maciej Mazur, wójt gminy Nieporęt

Cieszę się, że zrealizowaliśmy wspólnie tak istotną dla mieszkańców powiatu inwestycję. Placówka od wielu lat pełni bardzo ważną rolę w życiu dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. To ważne, że pobyt w przedszkolu i późniejsza nauka
przebiegają w jednym przyjaznym miejscu, znanym wychowankom i rodzicom. Wybudowanie czterech nowych sal dydaktycznych dla przedszkola pozwoli na objęcie opieką
większej liczby dzieci, dając im szansę na jak najlepszy rozwój.

Paweł Kownacki, wójt gminy Wieliszew

To niezmiernie ważna i potrzebna rozbudowa. PZSiPS to jedyna taka placówka na terenie powiatu legionowskiego do której mogą uczęszczać niepełnosprawne dzieci. Mam
nadzieję, że innowacyjne i nowoczesne rozwiązania zastosowane w budynku przełożą
się na komfort nauki.

Jarosław Chodorski, wójt gminy Jabłonna

Dzieci zaraziły swoją radością samorządowców, którzy włączyli się do wspólnej
zabawy. Na zdjęciu od lewej: wójt Wieliszewa Paweł Kownacki, wójt Jabłonny
Jarosław Chodorski i starosta legionowski Robert Wróbel

Jestem szczęśliwy i dumny patrząc na tę piękną placówkę, którą wspólnymi siłami udało
nam się wyremontować i rozbudować. Jestem wdzięczny Władzom Powiatu za to, że pochyliły się nie tylko nad dziećmi niepełnosprawnymi, ale też nad ich rodzinami. Wciąż
zbyt mało się mówi o tym, że niepełnosprawność nie dotyka tylko samego dziecka, ale
całej rodziny. Nie rzadko, jedno z rodziców musi zrezygnować z pracy mimo, że dziecko
mogłoby, przy właściwym wsparciu kadry, uczęszczać samodzielnie do szkoły czy przedszkola. Dlatego trzeba głośno mówić o tym, że takie placówki jak ta, służą nie tylko samym dzieciom, ale też całym rodzinom.
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Radziwiłłowie wracają
do Jadwisina
Pałac w Jadwisinie jest jednym z najpiękniejszych zabytków
powiatu legionowskiego. Utracony zaraz po wojnie przez rodzinę
Radziwiłłów, wrócił do prawowitych właścicieli.

Jednym głosem
Dokończenie przebudowy drogi krajowej nr 61, przywrócenie
ruchu pociągów na linii kolejowej do Zegrza Południowego oraz
poszerzenie drogi wojewódzkiej 631, biegnącej przez Nieporęt
i Wieliszew to sprawy, w których samorządy z naszego powiatu
mówią jednym głosem.
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marca Konwent Samorządów Powiatu Legionowskiego, obejmujący starostę i włodarzy poszczególnych gmin z naszego
terenu, podjął decyzję o wspólnym wystąpieniu do odpowiednich podmiotów
z postulatem, by rozpoczęte już przedsięwzięcia kontynuować. Wystąpienia zostały skierowane do Generalnej
Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad
i Marszałka Województwa Mazowieckiego. Wspólne wystąpienia mają na
celu wzmocnienie przekazu w tych
kwestiach. Dodatkowo wpisują się
w przyjętą w nowej strategii rozwoju powiatu filozofię, że podejmowane
działania powinny opierać się na scalaniu sił i środków różnych podmiotów
po to, by osiągnąć cele rozwojowe dla
danego obszaru.
Trzy kluczowe dla rozwoju powiatu, bezpieczeństwa i komfortu mieszkańców inwestycje, o które zabiegają członkowie Konwentu Samorządów

Powiatu Legionowskiego, nie leżą niestety w kompetencjach gmin ani powiatu. To zadania odpowiednio administracji rządowej, kolei i samorządu
województwa mazowieckiego. Jednak
starosta legionowski i włodarze poszczególnych gmin podejmują starania, aby doprowadzić do ich realizacji.
Wszystkie te zadania mają bowiem bezpośrednie przełożenie na jakość życia
mieszkańców i rozwój powiatu. Zarówno dokończenie przebudowy drogi krajowej, uruchomienie kolei do Zegrza,
jak i poszerzenie drogi wojewódzkiej
631 to przedsięwzięcia, które – jeśli
zostaną zrealizowane – zmniejszą korki, skrócą czas, jaki poświęcamy na codzienne dojazdy do pracy i szkoły, oraz
lepiej skomunikują znaczne obszary
nie tylko powiatu legionowskiego, ale
też powiatów sąsiednich.

Robert Wróbel
starosta legionowski

Wszystkie samorządy z naszego terenu razem i każdy z osobna zabiegamy,
by te kluczowe dla rozwoju powiatu zadania zostały zrealizowane
w najbliższej przyszłości. Wszystkim nam zależy na dokończeniu
przebudowy DK61, DW631 i przywróceniu połączeń kolejowych do Zegrza
Południowego. Cieszę się, że mówimy w tych sprawach jednym głosem, bo
już nie raz mieliśmy przykład, że wspólne działanie daje lepsze efekty.

W styczniu 2015 r. Powiat uczestniczył
w akcji „Stop korkom na DK61”.
Staraliśmy się uzyskać jak najszersze
poparcie dla umieszczenia w planach
budżetowych rządu projektu
poszerzenia drogi krajowej nr 61

Przypomnijmy, że już w 2012 roku
wojewoda mazowiecki wydał decyzję
zezwalającą na realizację inwestycji
w odniesieniu do przebudowy III odcinka przejścia DK61 przez Legionowo.
W ubiegłym roku na to zadanie został
ogłoszony przetarg w trybie „projektuj
i buduj” i ogłoszona została lista kilkunastu podmiotów, które zakwalifikowały się do dalszej części postępowania.
W przypadku przywrócenia ruchu na
linii kolejowej nr 28 w relacji Wieliszew
– Zegrze Południowe w październiku
2015 podpisany został list intencyjny,
w którym zarówno inwestor tego przedsięwzięcia PKP PLK S.A., przewoźnik –
ZTM Warszawa oraz ponad 10 samorządów z powiatów legionowskiego,
nowodworskiego i pułtuskiego, zadeklarowali wolę współdziałania w tym
zakresie. Z kolei DW631 została już
zmodernizowana na swoim „warszawskim” odcinku, a do jej pełnej funkcjonalności brakuje dalszej przebudowy
i poszerzenia na terenie naszego powiatu.
Władze powiatu są w bieżącym kontakcie z instytucjami odpowiedzialnymi za przeprowadzenie wszystkich
trzech inwestycji. Wspólne wystąpienie Konwentu Samorządowego Powiatu Legionowskiego podkreśla ich wagę
dla lokalnej społeczności i przypomina
o ich znaczeniu dla całego północnego
Mazowsza.
JOANNA KAJDANOWICZ

Konferencja dla przedsiębiorców
Starosta Legionowski oraz Centrum Badawcze Polskiej Akademii Nauk
„Konwersja Energii i Źródła Odnawialne” w Jabłonnie (CB PAN KEZO) zapraszają
przedsiębiorców na spotkanie dotyczące innowacji technologicznych.
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potkanie odbędzie się 20 kwietnia br., o godz. 11, w CB PAN
KEZO w Jabłonnie. Jego celem będzie prezentacja nowoczesnych technologii z zakresu energetyki opartej o odnawialne źródła, efektywności
energetycznej oraz budownictwa plus-energetycznego. Część spotkania będzie poświęcona dyskusji na temat
możliwości wdrożenia tych technologii

przez zainteresowane firmy w ramach
regionalnych i centralnych programów
badawczo-wdrożeniowych lub współpracy bezpośredniej nauka-biznes.
CB PAN KEZO Jabłonna jest najnowocześniejszym w Polsce i jednym
z najnowocześniejszych w Europie zespołem laboratoriów badawczych zajmujących się wykorzystaniem energii odnawialnej. Stanowi zaplecze

laboratoryjne pozwalające na realizację własnych projektów badawczych
oraz projektów realizowanych wspólnie z innymi placówkami naukowymi
PAN, wyższymi uczelniami i jednostkami badawczo-rozwojowymi. Zostało
otwarte 17 września 2015 r. Na wyposażeniu posiada unikalną aparaturę i stanowiska niedostępne w żadnym innym
ośrodku naukowym.
Zgłoszenia do udziału w spotkaniu
można nadsyłać do 15 kwietnia br.,
godz. 16, na adres: k.leszczynska@powiat-legionowski.pl
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tosowne dokumenty – dotyczące przekazania zarządzanego
dotąd w imieniu skarbu państwa przez Starostę Legionowskiego
pałacu i towarzyszących mu budynków – podpisali przedstawiciele starostwa oraz spadkobiercy ostatniego
właściciela nieruchomości. Porozumienie dotyczy ok. 3-hektarowego
obszaru.

Strata

Ostatnim właścicielem pałacu
w Jadwisinie był bohaterski książę
Konstanty Mikołaj Radziwiłł, oficer
AK, ps. „Korab”, który w 1944 r. został zabity przez Niemców i pogrzebany – najprawdopodobniej na terenie obecnej jednostki wojskowej
w Zegrzu. Po wojnie liczne dobra
szlacheckie zostały przez nową władzę ludową przejęte i w większości
rozparcelowane. Również Radziwiłłowie stracili swoje dobra, w tym pałac w Jadwisinie wraz z przylegającymi doń ok. 97-hektarowym parkiem
i lasem. Przejął je skarb socjalistycznego państwa.

Wczasy premiera

Prawie 100-hektarowy obszar,
wraz z nieruchomościami, został po
wojnie przekazany na potrzeby ministerstwa oświaty. Potem, w 1960 r.,
na pałacu położyła rękę Kancelaria
Prezesa Rady Ministrów przekształcając obiekt w rządowy ośrodek wypoczynkowy. Bywali tu kolejni premierzy ludowych rządów. Nawet
po transformacji ustrojowej obiekty
służyły kolejnym rządom RP. Zmiana ustrojowa otworzyła jednak możliwości odzyskania utraconych dóbr
przez spadkobierców prawowitych

właścicieli. Również Radziwiłłowie
podjęli stosowne kroki prawne.

Wrócić do Jadwisina

Do Jadwisina wracają spadkobiercy księcia Konstantego Mikołaja Radziwiłła. Procedura była jednak długa i skomplikowana – trwała 10 lat.
W międzyczasie nieruchomość została przekazana pod zarząd Powiatowi Legionowskiemu oraz Lasom Państwowym. W tym przypadku starosta
wyjątkowo jest organem państwowym, a nie samorządowym, i zwracając tę zabytkową nieruchomość
potomkom przedwojennego właściciela wykonał jedynie prawomocny
wyrok sądu.

Historia

Pałac w Jadwisinie powstał w 1898 r.
Zaprojektował go znany wśród ówczesnej arystokracji architekt Francois Arveuf. Jest przykładem tzw.
„kostiumu francuskiego” w architekturze – nawiązuje do francuskiego renesansu. Jest położony na wysokiej
skarpie nad Narwią. Szczyt budynku, od strony rzeki, udekorowany jest
herbami Radziwiłłów (Trąby) i Krasińskich (Ślepowron).
W pobliżu pałacu zostały wzniesione stylowe oficyny z wozownią
i stajnie. Około 1900 r. urządzono tu
park krajobrazowy, który już pod koniec XX w. przekształcono w rezerwat, ponieważ stanowi on jedyną pozostałość puszczy serockiej.
MARIUSZ KRASZEWSKI

Anna Radziwiłłowa

żona Alberta Hieronima – najmłodszego
syna Konstantego i Marii Radziwiłłów, ostatnich
prawowitych właścicieli pałacu w Jadwisinie.
Mój mąż urodził się w pałacu w Jadwisinie. Był z tym miejscem bardzo
mocno związany emocjonalnie. Nas wpuszczono do pałacu dopiero po
1990 r. Mogliśmy go obejrzeć, ale moja teściowa z powodu emocji nie
była w stanie wejść do tego domu. Ją wyrzuciło z Jadwisina gestapo,
czyli stało się to jeszcze za okupacji niemieckiej.
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Na zdrowiu nie oszczędzamy
Powiatowi radni jednomyślnie opowiedzieli się za zwiększeniem środków finansowych na
działania prozdrowotne realizowane przez powiat legionowski.

Dzięki zwiększeniu przez władze powiatu finansowania działań prozdrowotnych bezpłatną profilaktyką zostaną objęte całe
rodziny. Oferta badań jest skierowana zarówno do dzieci, jak i dorosłych. Radni jednogłośnie zdecydowali o przeznaczeniu
na ten cel dodatkowych środków
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chwałę w tej sprawie przegłosowano na marcowej sesji rady
powiatu. - Dodatkowe środki finansowe w kwocie 40.000 tys. złotych zostaną przeznaczone na rozszerzenie oferty Powiatowego Programu
Polityki Zdrowotnej „Zdrowy Powiat”
o badania profilaktyczne raka jelita
grubego i prostaty. – mówi starosta
Robert Wróbel.
Akcja „Profilaktyka raka jelita grubego” skierowana będzie do osób powyżej 50. roku życia i realizowana poprzez
zorganizowanie badań przesiewowych
na krew utajoną w kale. Osoby, u których badanie da wynik pozytywny
będą mogły poddać się kolonoskopii
przeprowadzonej w znieczuleniu ogólnym wraz z możliwością biopsji, jeśli
w trakcie procedury zostaną wykryte
podejrzane zmiany. Z kolei programem
„Profilaktyka raka prostaty” objęci zostaną mężczyźni powyżej 40. roku życia. W jego ramach wykonywane będą
badania krwi w celu oznaczenia markera raka prostaty – PSA wolnego oraz
badania ultrasonograficzne gruczołu
krokowego. W przypadku wykrycia jakichkolwiek nieprawidłowości pacjenci zostaną skonsultowani przez lekarza
urologa, który zadecyduje o dalszym postępowaniu diagnostycznym i ewentualnym leczeniu.
Zdecydowano również o ponad dwukrotnym zwiększeniu finansowania programów „Krzewienie idei krwiodawstwa
i dawstwa szpiku wśród mieszkańców

Powiatu Legionowskiego” oraz „Szkolenia z zakresu udzielenia pierwszej pomocy na terenie Powiatu Legionowskiego”. W efekcie wydłużono czas realizacji
obu inicjatyw, co będzie skutkować objęciem nimi większej liczby mieszkańców.
Powyższe zadania zostaną przeprowadzone we współpracy z podmiotami zewnętrznymi wyłonionymi w otwartych
konkursach ofert.
Radni podjęli także decyzję o przeznaczeniu 25.000 tys. złotych na dofinansowanie zakupu lampy do tomografu komputerowego dla Zakładu
Diagnostyki Obrazowej Nowodworskiego Centrum Medycznego w Nowym Dworze Mazowieckim, z którego
świadczeń korzystają mieszkańcy powiatu legionowskiego. - Dzięki tej inwestycji zabezpieczone zostaną potrzeby
pacjentów posiadających wskazania do
wykonania tomografii komputerowej.
– wyjaśnia starosta Wróbel. – Dzięki
temu zakupowi nie będzie konieczności
odsyłania chorych do innych podmiotów leczniczych i skróci się okres oczekiwania na badanie – dodaje.
W planach zarządu powiatu jest także wydanie informatora z danymi teleadresowymi poradni medycznych
z terenu powiatu oraz niezbędnymi informacjami dla pacjentów dotyczącymi funkcjonowania i zasad korzystania
z ośrodków służby zdrowia. Publikację
tę mieszkańcy powiatu otrzymają jako
wkładkę do „Kuriera”.
KALINA BABECKA

500 zł dla dzieci w pieczy zastępczej
Ruszył rządowy program pomocy państwa w wychowaniu dzieci. Wsparcie obejmie również dzieci
w rodzinach zastępczych.

Z

godnie z wprowadzoną nowelizacją, od 1 kwietnia 2016 r. rodzina
zastępcza otrzymująca świadczenie
na pokrycie kosztów utrzymania dziecka ma prawo do dodatku wychowawczego w wysokości 500 zł miesięcznie.
Wsparcie będzie przysługiwać niezależnie od dochodu na każde dziecko, które
nie ukończyło 18 roku życia.
Znowelizowana ustawa wprowadza
dwa pojęcia odnoszące się do pomocy finansowej udzielanej osobom sprawującym opiekę nad dziećmi – dodatek wychowawczy oraz świadczenie

wychowawcze. Dodatek wychowawczy
przysługuje rodzinom zastępczym na
dzieci umieszczone w pieczy zastępczej.
Z kolei świadczenie wychowawcze wypłacane jest przez poszczególne gminy, najczęściej za pośrednictwem Ośrodków Pomocy Społecznej, na własne dzieci.
Wniosek o wypłatę dodatku wychowawczego należy złożyć w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie. Wnioski złożone w okresie od
1 kwietnia 2016 r. do 1 lipca 2016 r. będą
rozpatrywane w okresie do 3 miesięcy
od dnia złożenia. W tym czasie

zostanie wydana decyzja administracyjna, która określi sposób i termin przekazywania środków. Wnioski, które wpłyną
do PCPR po 1 lipca 2016 r. rozpatrywane
będą zgodnie z przepisami kodeksu postępowania administracyjnego. Rodziny zastępcze, które już funkcjonują i złożą wnioski o wypłatę dodatku wychowawczego na
umieszczone w nich dzieci w okresie od 1
kwietnia 2016 r. do 1 lipca 2016 r. otrzymają świadczenie z wyrównaniem od dnia
1 kwietnia 2016 r. Natomiast w przypadku, kiedy wniosek zostanie złożony po
1 lipca 2016 r. świadczenie będzie przysługiwało od miesiąca złożenia wniosku. Prawidłowo wypełniony wniosek powinien
zawierać dane dziecka umieszczonego
w pieczy zastępczej, którego wniosek dotyczy oraz prośbę o wypłatę dodatku wychowawczego. Na każde dziecko rodzina
zastępcza składa oddzielny wniosek.
Decyzja administracyjna wydana na
podstawie złożonego wniosku obowiązywać będzie przez okres 12 miesięcy. Po
tym czasie, w przypadku braku zmian
w sytuacji rodziny zastępczej, kolejna
decyzja administracyjna w tej sprawie
zostanie wydana z urzędu bez potrzeby
ponownego wnioskowania o przyznanie
dodatku wychowawczego.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy
Rodzinie w Legionowie pod numerem
tel.: 22 764 01 40.
OPRAC. KB

Będzie remont
ul. Szkolnej
w Wólce
Radzymińskiej

P

owiat Legionowski ogłosił
przetarg nieograniczony
na wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 1813W –
ul. Szkolna w Wólce Radzymińskiej, w gminie Nieporęt.
Prace obejmą odcinek około 700
metrów – od ul. Topolowej do ul.
Leśnej. Rozpoczęcie robót zaplanowano na przełomie maja i czerwca. Potrwają one około trzech miesięcy. W ich zakres wejdą takie
elementy, jak przebudowa nawierzchni jezdni, poboczy, chodników, zjazdów bramowych, wykonanie odwodnienia nawierzchni oraz
nowej organizacji ruchu.
Inwestor, czyli Powiat Legionowski, szacuje koszt inwestycji
na kwotę około 900 tys. zł. Rzeczywista cena wykonania robót
budowlanych będzie znana po

rozstrzygnięciu przetargu i wyłonieniu wykonawcy. Inwestycję sfinansują wspólnie powiat
i gmina Nieporęt, które zapisały
w swoich budżetach na ten cel
kwoty odpowiednio 500 tys. zł
i 400 tys. zł.
– Cieszę się, po raz kolejny udało nam się porozumieć
z władzami gminy Nieporęt i że
wspólnie zrealizujemy tę inwestycję. Wsparcie ze strony samorządów gminnych jest dla nas
bardzo pomocne przy realizacji
kolejnych zadań, z efektow których korzystać będą mieszkańcy – mówi Robert Wróbel, starosta legionowski.
Pozostaje więc czekać na rozstrzygnięcia przetargowe i start
robót.
KB
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Nowy krzyż na Szlaku
Pani Grażyna Hargreaves oraz pan Robert Kanigowski z rodziną
zaopiekowali się jednym z punktów „czarnej” trasy powiatowego
Turystycznego Szlaku Patriotycznego Polski Walczącej.

C

oraz częściej nasz polski i lokalny patriotyzm znajduje odzwierciedlenie w działaniach,
które dają wymierny i widoczny gołym okiem rezultat. Jedną z takich
inicjatyw było zaopiekowanie się
przez panią Grażynę Hargreaves
i pana Roberta Kanigowskiego znajdującym się w Lasach Legionowskich grobem nieznanego żołnierza.

Wolontariusze zmontowali i wkopali nowy krzyż, uprzątnęli teren oraz
naprawili uszkodzoną tablicę informacyjną.
Grób jest 17. punktem  „czarnej”
trasy powiatowego Turystycznego
Szlaku Patriotycznego Polski Walczącej.
Serdecznie dziękujemy.
MK

A jednak przeżyliśmy...
Wspomnienia mieszkańców DPS Kombatant są tematem najnowszego wydawnictwa
Powiatowej Instytucji Kultury.
15 marca 2016 r. w Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie odbyła się promocja książki Marcina Michała Wysockiego pt.
”A jednak przeżyliśmy… (niezwykłe
historie)”. Publikacja, wydana przez
Powiatową Instytucję Kultury, zawiera wspomnienia mieszkańców Domu
Pomocy o czasach przedwojennych
i z okresu okupacji, dotyczące między innymi Legionowa oraz miejsc
na terenie obecnego powiatu legionowskiego.

W spotkaniu wzięli udział zaproszeni goście: członek zarządu Powiatu Legionowskiego Michał Kobrzyński, poprzednia dyrektor DPS „Kombatant”
Anna Stępińska (inicjatorka wydania
książki), obecna dyrektor DPS Anna
Jaworska, autor publikacji Marcin Michał Wysocki oraz dyrektor PIK w Legionowie Renata Sowińska. Fragmenty
wspomnień czytał Sebastian Jagnieża.
Ponadto na uroczystości obecni byli
także radni miasta i powiatu, reprezentanci zaprzyjaźnionych instytucji,

m.in. Muzeum Historycznego w Legionowie i Towarzystwa Przyjaciół Legionowa, a także uczniowie legionowskich
szkół ze swoimi nauczycielami.
Po spotkaniu można było nabyć
książkę opatrzoną autografem autora. Publikację „A jednak przeżyliśmy…” zakupić można w Powiatowej
Instytucji Kultury w Legionowie, ul
Sowińskiego 15 oraz w Księgarni Jarosława Gąski, ul. Batorego 17 w Legionowie

Taka jest rola rodzica
O patriotycznym wychowaniu młodzieży poprzez przykład
osobistego zaangażowania rozmawiamy z Robertem Kanigowskim.

PIK/KL

techniczny należał do mojej babci Ireny Henkiel.

Szukasz pomocy? W CIS czeka na Ciebie
Centrum Integracji Społecznej w Legionowie (CIS) od dwóch lat pomaga niepracującym
mieszkańcom z terenu powiatu legionowskiego. Mamy w naszych szeregach uczestników
ze wszystkich gmin powiatu: Legionowa, Jabłonny, Wieliszewa, Serocka i Nieporętu.

W

iemy już, że nasza praca przynosi wymierne korzyści, wciąż
mamy jeszcze jednak wiele do
zrobienia. Dlatego chcemy dotrzeć do
jak największej liczy osób, które mogłyby dzięki naszemu wsparciu, znaleźć rozwiązanie swoich problemów. Chcemy też nawiązać kontakty
z przedsiębiorcami, którzy mogą wesprzeć ekonomię społeczną lub szukają
pracowników.

które przeszkadzają im w podjęciu zatrudnienia. Zapraszamy więc do nas
osoby, które mają nieaktualne kwalifikacje zawodowe, nie mają pracy w wyuczonym zawodzie, chcą wrócić na
rynek pracy po dłuższej przerwie w zatrudnieniu. W CIS prowadzimy warsztaty: remontowo-gospodarczy, opiekuńczy oraz gastronomiczny, w których
można nauczyć się zawodu lub zdobyć
doświadczenie w pracy.

z psychologiem, pomoc pracownika socjalnego, porady prawne. Prowadzimy
też reintegracje społeczną w czasie której rozmawiamy o problemach, zagrożeniach i możliwościach ich rozwiązania. Określamy słabe i mocne strony
uczestników naszych warsztatów i staramy się, aby mogli podjąć pracę jak
najlepiej dobraną do ich możliwości.
Zachęcamy do kontaktu pod numerem telefonu 22 732 15 58. Odpowiemy na wszystkie pytania.

CIS jest szansą dla osób, chcących
zawalczyć z trudnościami życiowymi,

Ponadto oferujemy: praktykę zawodową, doradztwo zawodowe, konsultacje

EK

Robert Kanigowski z rodziną

Skąd pomysł na pielęgnowanie
żołnierskiej mogiły? Nie lepiej
w tym czasie pooglądać tv?
Tak jakoś mi zawsze w duszy grało.
Nie wiem, może wpływ dziadka, który
mi, gdy nie mogłem usnąć, nucił piosenki partyzanckie... Może wpływ ojca,
który był zawodowym żołnierzem. Jednego jestem pewien - młodzież, której
się nie pokaże właściwej drogi, może
troszkę pobłądzić, nim sama ją odnajdzie. Taka jest rola rodzica.
Kto był zaangażowany w akcję
i czego dokonaliście?
Wykonaliśmy krzyż metalowy z tabliczką „Nieznany Żołnierz”. Zapomniana mogiła leśna znów przypomina, że ktoś o tę ziemię przelewał krew.
Zaangażowana była moja rodzina:
mama Grażyna, siostra Martynka z córeczką Antosią (Gatkowskie), moi synowie Karol i Mateusz oraz przyjaciele, których nie musiałem namawiać do
pomocy. Sebastian Golejewski zrobił
krzyż, Paweł Żelazek z żoną Olgą i córką Julką pomagali w renowacji mogiły. Także Łukasz Kowalczyk z synkiem
Kostkiem oraz kolegi syn, młody patriota, Kajetan Wąsiewski. Odbiór

Krzyż wygląda okazale...
Krzyż wykonany jest z elementów
złomu. Właścicielem skupu tegoż jest
wspomniany mój przyjaciel Sebastian
Golejewski. Krzyż pomalowany został
tak, by imitował brzozę. Oczywiście już
ktoś zdrapał farbę z tyłu krzyża, informuje więc - to nie aluminium, to zwykła, najtańsza na złomie stal.
Słyszałem, że na tym krzyżu Pan
nie poprzestanie. Szykuje się szerzej zakrojona akcja?
Ta mogiła była mojemu sercu najbliższa, ponieważ wychowywałem się
kilka lat w Jabłonnie, a później spędzałem tam wakacje u moich dziadków.
Uznałem, że skoro starostwo wytyczyło szlak, można zrobić resztę mogił w pobliskim Legionowie. Tworzą
one jeden szlak, niech prezentują się
równie okazale. Zapraszamy wszystkie osoby chętne do współpracy. Mogę
chyba pana, panie Mariuszu, jako koordynatora zaproponować.
Służę pomocą i dziękuję za rozmowę.
Dziękuję
ROZMAWIAŁ: MARIUSZ KRASZEWSKI

Osoby chcące wesprzeć pana Roberta w dziele odnowienia mogił nieznanych żołnierzy na Patriotycznym
Szlaku Turystycznym Polski Walczącej prosimy o kontakt z Mariuszem
Kraszewskim - mailowy, pod adresem:
m.kraszewski@powiat-legionowski.pl
lub telefoniczny, pod numerem:
(22) 764 05 96.

charytatywnie/środki zewnętrzne
Wesprzyj T
sąsiada

o już ostatnie tygodnie na rozliczenie z fiskusem. Zachęcamy do skorzystania z bezpłatnego oprogramowania do rozliczenia
podatku, udostępnionego na stronie
powiat-legionowski.pl i wspierania osób

Koło Pomocy Dzieciom Specjalnej
Troski przy TPD w Legionowie.
Koło powstało w 1994 r., skupia ok.
70 osób w wieku 7-52 lata. Są to osoby z porażeniem mózgowym, Zespołem Downa, epilepsją i upośledzeniem umysłowym.
Chcemy pokazać naszym dzieciom otaczający je świat
po to, aby nie były tylko obserwatorami, ale czynnie
w nim uczestniczyły i nie były zepchnięte na margines
życia. Chcemy im pokazać Polskę wzdłuż i wszerz.
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego
Oddziału Wojewódzkiego, KRS: 0000134684,
Cel szczegółowy:
Koło Legionowo

Europejskie Stowarzyszenie Młodych
Fizjoterapeutów „YEAP POLSKA”
KRS: 0000231536
Cel szczegółowy: Mariusz Wronowski

Mam 39 lat i cukrzycę typu I insulinozależną. Choruję od 15 roku życia, od 11
lat choruję też na RZS (reumatologiczne zapalenie stawów), a także retinopatię (choroba oczu) i nefropatię cukrzycową (nerki). Jestem osobą niepełnosprawną i chorą, stan
moich finansów nie pozwala mi na sfinansowanie 100%
mojego leczenia oraz rehabilitacji.
Fundacja Sedeka, KRS: 0000338389, Cel szczegółowy:
Pomoc dla Moniki

Wolontariat Legionowo (WL) to inicjatywa społeczna non profit, która zawiązała się
w Legionowie w październiku 2014 roku. Od tamtej pory prężnie działa, wciąż się rozwija
i ma przed sobą pracowite miesiące.

G

Wolontariat Legionowo organizuje
własne zbiórki funduszy na cele, którym patronuje i na rzecz osób, które
ma pod swoją opieką. Bierze udział
we wszystkich przedsięwzięciach
na terenie miasta, których założeniem jest szeroko pojęte pomaganie
i których organizatorzy wyrażą chęć
współpracy. W 2015 roku wolontariusze zebrali w sumie ponad 84 000 złotych. Uczestniczyli nie tylko w zbiórkach pieniędzy, ale także żywności,
odzieży i zabawek dla potrzebujących. Jedną z inicjatyw WL jest prowadzona na szeroką skalę akcja „Odkręcamy Legionowo” polegająca na
zbiórce i sprzedaży plastikowych nakrętek. Dochód przeznaczony jest na
cele charytatywne.

Działacze Wolontariatu mają pod
swoimi skrzydłami siedmioro podopiecznych, na rzecz których regularnie organizowane są kwesty i działania mające na celu gromadzenie
środków, aby wspomóc ich leczenie,
rehabilitację, zakup specjalistycznego sprzętu oraz ułatwić codzienne życie. W tym roku będzie ich siedem
– po jednej na rzecz każdej osoby.
– Oprócz naszych imprez autorskich planujemy udział we wszystkich imprezach na które zostaniemy
zaproszeni jako element charytatywny. Oby tylko sił starczyło. Każde przedsięwzięcie, czy to na skalę miejską czy osiedlową, może być
okazją do wspomożenia czyjejś niedoli. – mówi Marek Dąbrowski. Wolontariuszem może zostać każdy.

Zazwyczaj rekrutują się oni spośród
osób zaprzyjaźnionych z rodzinami
osoby, dla której organizowana jest
konkretna zbiórka. Są wśród nich także uczniowie zaprzyjaźnionych z inicjatywą szkół średnich, gimnazjów
i podstawówek oraz zwykli mieszkańcy Legionowa.
Obecnie Wolontariat Legionowo zainicjował akcję instalowania w mieście
punktów wymiany książek na wzór
słynnej „Strefy wymiany książek”,
której obecna nazwa to „Książka za
Książkę”. Celem przedsięwzięcia jest
krzewienie czytelnictwa, a w planach
rozmieszczenie w Legionowie dziesięciu punktów, w których będzie można
wziąć wybraną książkę w zamian zostawiając inną.

Uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół Salezjańskich w trakcie zbiórki na rzecz
Wojtka Kowalczyka podczas Dni Legionowa (20.06.2015 r.)

Harmonogram działań Wolontariatu Legionowo w 2016 roku:
Data
Wydarzenie
24.04
Zbiórka na rzecz Michała Olęckiego (Ratusz Legionowo)
22.05
Zbiórka na rzecz Wojtka Kowalczyka (Ratusz Legionowo)
04.06
Zbiórka na rzecz Szymona Boczkowskiego (Ratusz Legionowo)
19.06
Zbiórka na rzecz Mateusza Żebrowskiego (Piaski)
03.07
Zbiórka na rzecz Michała Shihaba (Ratusz Legionowo)
28.08
Zbiórka na rzecz Marcina Osieckiego (Ratusz Legionowo)
11.09
Zbiórka na rzecz Lidki Chmielewskiej (Piaski)

Jeśli chcą Państwo wesprzeć działania Wolontariatu Legionowo, zachęcamy do odwiedzenia jego funpage’u na
portalu społecznościowym Facebook.
Najbliższa zbiórka na rzecz chorującego na autyzm Michała Olęckiego
odbędzie się 24 kwietnia w legionowskim ratuszu.
KALINA BABECKA
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i zamierzające prowadzić działalność
na tym terenie. Od osób prawnych wymagana jest działalność na rzecz tego
obszaru. Beneficjentami mogą zostać
mieszkańcy, przedsiębiorcy, gminy
i powiaty oraz ich jednostki organizacyjne, a także organizacje pozarządowe, kościoły i związki wyznaniowe.

i organizacji pożytku publicznego z terenu naszego powiatu.
Poniżej prezentujemy kolejne osoby i organizacje, które potrzebują naszego wsparcia i zgłosiły się do naszej
akcji „Zaprocentuj w powiecie”. JK

Bo warto pomagać!
łównym celem działań WL jest
pomaganie osobom potrzebującym z Legionowa oraz powiatu
legionowskiego tak, aby podjęte wysiłki miały realne przełożenie na efekty.
Dzięki temu zyskują nie tylko adresaci
pomocy, ale też wolontariusze, którzy
otrzymują motywację do dalszej, trudnej do przecenienia, pracy charytatywnej. Aktywiści WL namawiają do pomagania sąsiadom, znajomym z bloku,
ulicy, dzielnicy i miasta, ponieważ działalność charytatywna oprócz wymiernych korzyści społecznych związanych
z działaniami pomocowymi, umożliwia poznawanie się ludzi, zawiązywanie przyjaźni, a przede wszystkim daje
pogląd na skalę problemów, z którymi
borykają sie osoby potrzebujące.

Informator Powiatu Legionowskiego

Trzy pytania do… Edwarda
Trojanowskiego, prezesa LGD
„Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego” na temat nowej strategii.
Na jakim etapie są prace związane z wdrożeniem strategii?
Na chwilę obecną „Strategia rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w latach 2016-2023” (LSR)
została pozytywnie zaopiniowana
pod względem formalnym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego i jest w trakcie oceny formalnej.
W maju spodziewamy się podpisania umowy ramowej z Zarządem Województwa Mazowieckiego. Na przełomie czerwca i lipca zorganizujemy
szkolenia dla beneficjentów, a między
sierpniem i listopadem zostaną przeprowadzone konkursy dla przedsiębiorców i samorządów lokalnych.
Kto może starać się o dofinansowanie i na jakie działania?
O dofinansowanie projektów
mogą ubiegać się osoby zameldowane na obszarze gmin członkowskich

Jakie kryteria powinien spełniać wniosek o dofinansowanie
ze środków LGD?
Strategia określa cele ogólne działania LGD, zawarte w nich cele szczegółowe oraz definiuje przypisane tym
celom przedsięwzięcia. Beneficjenci
składający wnioski o dofinansowania są zobowiązani przedstawić projekty, które będą służyć realizacji celu
ogólnego, przypisanemu mu przynajmniej jednemu celowi szczegółowemu, który będzie wpisywał się w minimum jedno wskazane w strategii
przedsięwzięcie. Planowana przez
wnioskodawcę operacja musi także
przyczyniać się do osiągnięcia przynajmniej jednego wskaźnika produktu, przynajmniej jednego wskaźnika
rezultatu oraz przynajmniej jednego wskaźnika oddziaływania LSR
określonych w dokumencie. Ponadto wnioskowana inicjatywa powinna
generować utworzenie przynajmniej
jednego miejsca pracy, w przypadku
gdy wnioskodawcą będzie przedsiębiorca lub jednostka sektora finansów
publicznych.

Jedyna taka strategia
na Mazowszu
18 milionów złotych na projekty zgodne ze strategią rozwoju
lokalnego rozdysponuje w najbliższych latach Lokalna Grupa
Działania (LGD) „Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego”. Starać
się o nie mogą m.in. mieszkańcy, przedsiębiorcy i samorządy.

J

ednym punktów obrad marcowej
sesji Rady Powiatu było omówienie działalności powiatu legionowskiego w ramach „Strategii rozwoju
lokalnego kierowanego przez społeczność w latach 2016-2023”. Dokument
wytycza cele oraz sposoby ich realizacji, określając obszary rozwoju i aktywności LGD. Opracowano go w oparciu
o szczegółową analizę, uwzględniającą
cechy obszaru, jego mocne i słabe strony oraz przewidywane dla niego szanse
i zagrożenia. Powiatowym radnym strategię zaprezentował prezes zarządu LGD
Edward Trojanowski.
Pierwszym celem strategii jest dalszy rozwój gospodarczy obszaru LGD
i związana z nim intensyfikacja działań w zakresie rozwoju oferty pracy, podnoszenia kompetencji zawodowych, zintegrowanej promocji oferty
gospodarczej i inwestycyjnej oraz rozwoju lokalnych produktów obszaru i turystyki. Kolejnym jest zrównoważony
rozwój sektora rybackiego, w tym podnoszenie wartości produktów rybactwa
poprzez tworzenie lub rozwijanie łańcucha dostaw produktów, dywersyfikacja działalności w ramach rybołówstwa
i promocja sektora rybackiego w społeczności lokalnej.
W odniesieniu do rozwoju społecznego obszaru LGD przewiduje się inicjowanie współpracy grup mieszkańców,

organizacji, instytucji i firm, aktywizację społeczną i integrację mieszkańców
obszaru, promocję lokalnej kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego, rozwój szeroko pojętej edukacji ustawicznej oraz przeciwdziałanie wykluczeniu
społecznemu i wykorzystanie potencjału grup defaworyzowanych.
Ważnym elementem zaplanowanych
działań jest zachowanie walorów środowiska obszaru LGD i przeciwdziałanie
zmianom klimatu z wykorzystaniem innowacji organizacyjnych i technologicznych. Zgodnie z przyjętymi założeniami
realizacja tego celu możliwa będzie dzięki
edukacji ekologicznej w zakresie zmian
klimatycznych, współpracy na rzecz racjonalnego gospodarowania zasobami
środowiska obszaru, wykorzystywaniu
nowoczesnych rozwiązań i technologii
w zakresie gospodarki niskoemisyjnej
oraz wspieraniu i wykorzystywaniu atutów środowiska na obszarach rybackich,
w tym podjęcie działań na rzecz łagodzenia zmiany klimatu.
Jest to obecnie jedyna w województwie
strategia dwufunduszowa. Oznacza to,
że jej realizacja odbywać się będzie przy
wsparciu dwóch programów - Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze. Strategia będzie wdrażana w trzech etapach
z podziałem na okresy czasowe.
KALINA BABECKA
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Powiatowy Turniej Wiedzy Pożarniczej
Powiatowy finał eliminacji do Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej za
nami. Zwycięzcy będą reprezentowali nasz powiat na etapie wojewódzkim.

Jerzy Zaborowski, wicestarosta legionowski
Obserwując zmagania zawodników podczas Powiatowego Turnieju Wiedzy
Pożarniczej mogłem naocznie przekonać się, że wiedza i umiejętności
naszej młodzieży dotyczące obszaru bezpieczeństwa są imponujące. Byłem
zaskoczony, że tak młodzi ludzie potrafią już właściwie profesjonalnie
reagować na przeróżne zagrożenia, nie tylko te związane z pożarami, ale
również wypadkami drogowymi i innymi sytuacjami, w których zagrożone
jest ludzkie zdrowie lub życie.
Klasyfikacja końcowa turnieju

Zwycięzcy kategorii „szkoły podstawowe”. Od lewej: Zuzanna Wiśniewska, Paulina Żak, Julia Czajkowska. W drugim
rzędzie od lewej: wicestarosta Jerzy Zaborowski, wójt Paweł Kownacki, z-ca prezydenta Legionowa Piotr Zadrożny
i Krzysztof Goślicki z zarządu powiatowego OSP

W

piątek, 11 marca, w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Legionowo z inicjatywy Zarządu
Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Legionowie oraz Komendy Powiatowej PSP
w Legionowie, odbył się powiatowy
finał eliminacji do Ogólnopolskiego
Turnieju Wiedzy Pożarniczej. Wzięło
w nich udział 52 uczestników, wyło-

nionych w etapie szkolnym i gminnym.
Uczestnicy konkurowali podzieleni na
3 grupy wiekowe: szkoły podstawowe,
gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne.
Na początek wszyscy uczestnicy otrzymali zestaw składający się z 30 pytań.
Ten etap wyłonił po 5 osób, które uzyskały najlepsze wyniki w swojej grupie
wiekowej. Uczestnicy ci zakwalifikowali
się do kolejnej części turnieju - egzaminu

ustnego. W przerwie młodzież mogła z
bliska przyjrzeć się wyposażeniu samochodu ratowniczo-gaśniczego, stanowiącego wyposażenie KP PSP w Legionowie.
- Podjęliśmy decyzję o zwiększeniu skali trudności pytań zadawanych uczestnikom. O dziwo spora grupa młodzieży
dostosowała się poziomem swej wiedzy.
Trzeba sobie wyraźnie powiedzieć, że
ten wyższy poziom wiedzy przekłada

Szkoły Podstawowe:
1. Zuzanna Wiśniewska – SP Nr 7 Legionowo
2. Paulina Żak – SP Wola Kiełpińska
3. Julia Czajkowska – SP Wola Kiełpińska
Gimnazja:
1. Damian Stolarski – OSP Kałuszyn / Gimnazjum Wieliszew
2. Przemysław Szczęsny – ZSP Wola Kiełpińska
3. Grzegorz Pawlak – Gimnazjum w Serocku
Szkoły ponadgimnazjalne:
1. Paweł Makaruk – OSP Legionowo
2. Mateusz Skibiński – PZSP Legionowo / OSP Jabłonna
3. Kamil Reda – OSP Wieliszew/ Zespół Szkół w Komornicy

się bezpośrednio na zwiększenie poziomu bezpieczeństwa naszego społeczeństwa. – powiedział prezes powiatowych
struktur OSP Krzysztof Goślicki.
W każdej drużynie wiekowej zwycięzcy
pierwszych trzech miejsc otrzymali wartościowe nagrody ufundowane przez samorządy: powiatu legionowskiego, miasta Legionowo, miasta i gminy Serock,
gmin Jabłonna i Wieliszew. Samorządy te

objęły także Turniej Patronatem Honorowym. Podziękowania za udział w turnieju dla uczestników przekazał wicestarosta
legionowski Jerzy Zaborowski.
Zwycięzcom gratulujemy i życzymy sukcesów na etapie eliminacji wojewódzkich.
OPRAC. MK

na podst. materiałów Zarządu Oddz.
Powiatowego ZOSP RP w Legionowie

Zakręceni liderzy

Trzech legionowskich licealistów postanowiło zachęcić
mieszkańców Legionowa i powiatu do jak najczęstszego
używania roweru jako środka transportu. Akcję patronatem objął
starosta Robert Wróbel.

R

adosław Madajczak, Szymon
Gruszczyński oraz Artur Wawryniuk, bo o nich tu mowa, podjęli się realizacji projektu „Zakręcone
dojady”, który jest częścią olimpiady
„Zwolnieni z Teorii”. Celem działań jest
propagowanie roweru, który w takich
miastach, jak Legionowo, w dużej mierze może wyręczyć i odciążyć komunikację autobusową oraz zmniejszyć natężenie ruchu aut.
W ramach projektu Radek, Szymon
i Artur zaprojektowali i wydrukowali
plakaty informujące o akcji. Założyli

również stronę internetową, na której
można przeczytać opis projektu oraz
poznać sylwetki jego twórców. Jej adres: www.zakreconedojazdy.pl Powstał
również film promujący rower jako środek transportu.
Olimpiadę „Zwolnieni z Teorii” organizuje fundacja Social Wolves, której celem strategicznym jest wspieranie lokalnych liderów. Być może Radek,
Szymon i Artur już wkrótce dołączą do
grona aktywnych działaczy odmieniających oblicze Legionowa i powiatu.
MK

Radosław
Madajczak

Artur, Radek i Szymon. Po prawej Przemek współtwórca filmu promującego projekt

W ostatnim tygodniu odbyliśmy 2 spotkania z młodzieżą Zespołu Szkół na Piaskach, z grupą
uczniów szkoły podstawowej oraz
grupą gimnazjalistów. Młodzież wykazała spore zainteresowanie akcją
oraz chęć zamiany autobusu na rower. Ponadto nasze działania w mediach społecznościowych cieszą się
ogromną popularnością. Film promocyjny opublikowany na Facebooku dotarł do ponad 19 tysięcy osób!

XVI Giełda Szkół Ponadgimnazjalnych
Powiatowa Giełda Szkół Ponadgimnazjalnych to doskonała okazja dla
uczniów kończących w tym roku gimnazjum, by dowiedzieć się co
oferują nasze lokalne placówki. Na to wydarzenie, co roku przychodzą
setki gimnazjalistów poszukując idealnej szkoły dla siebie.
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kwietnia 2016 tłumy młodych i ambitnych uczniów zapełniło salę
gimnastyczną Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Legionowie, szukając pomysłu na swoją edukacyjną karierę. Swoje stoiska zaprezentowały: ZSO2
w Legionowie, LO im. Marii Konopnickiej,
Liceum w Komornicy, Powiatowy Zespół
Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jerzego

Siwińskiego z Legionowa, Powiatowy
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im.
Włodzimierza Wolskiego z Serocka oraz
Liceum Salezjańskie. Dodatkowo uczniowie mogli skorzystać z pomocy pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Powiatowej Izby Gospodarczej,
Legionowskiego Urzędu Pracy oraz Powiatowego Cechu Rzemiosł Różnych

i Małej Przedsiębiorczości. Podczas giełdy gimnazjaliści mieli okazję poznać
szczegółowe kryteria naboru oraz porozmawiać z nauczycielami.
– Jak dla mnie giełda szkół jest bardzo ciekawym rozwiązaniem dla niezdecydowanych uczniów. Organizacja imprezy była bardzo interesująca, w tle leciała
muzyka, a dekoracje każdego stanowiska
były przyciągające. Otworzyły się przede
mną nowe możliwości, zaczęłam się zastanawiać nad wyborem innej klasy niż
dotychczas – podsumowała imprezę Julia Owczarczyk z gimnazjum im. Marii
IZABELA DĄBROWSKA
Konopnickiej.

Ofertę swoich szkół prezentowali sami uczniowie. Wspierają ich władze powiatu,
które na giełdzie reprezentował członek zarządu Michał Kobrzyński. Możliwość
zasięgnięcia opinii starszych kolegów bez wątpienia może pomóc gimnazjalistom
w dokonaniu wyboru szkoły

kultura
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Mistrzowski „Mazur”
135 par z 29 ośrodków tanecznych z całej Polski rywalizowało w XVI Konkursie
i Mistrzostwach Polski w Tańcach Polskich „Mazur 2016”, które odbyły się
w Wieliszewie 2 i 3 kwietnia.

W

wieliszewskiej hali sportowej przez pierwszy weekend
kwietnia rozbrzmiewały dźwięki polskich tańców narodowych, a na
parkiecie wirowały najlepsze pary taneczne w kraju. Mistrzostwa otworzyli starosta legionowski Robert Wróbel
oraz wójt gminy Wieliszew Paweł Kownacki. Ponadto obecni byli Przewodnicząca Komisji Kultury i Dziedzictwa

Narodowego Sejmiku Województwa
Mazowieckiego Bożena Żelazowska,
radni gminni i sołtysi oraz przedstawiciele sponsorów.
Wieliszewski „Mazur” to ogólnopolskie wydarzenie kulturalno-sportowe,
relacjonowane przez lokalne i krajowe media, mające na celu ochronę
dziedzictwa narodowego, propagowanie polskich tańców narodowych oraz

pielęgnowanie tradycji. - Polskie tańce narodowe są niezwykle ważnym nośnikiem tradycji, dzięki której do czasów dzisiejszych przetrwała także cała
warstwa muzyczna. Tańcom narody zawdzięczają swoją kulturową identyfikację. Naturalnym jest więc, że Powiat
Legionowski, wspiera przedsięwzięcia,
które tę tradycję podtrzymują. – mówi
starosta Robert Wróbel.

Blisko pół tysiąca uczestników i 7 kategorii wiekowych. Pary taneczne konkurowały w krakowiaku, polce, mazurze, kujawiaku i oberku

Kurier
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Paweł Kownacki
wójt gminy Wieliszew

Przyjechała tu dziś cała Polska. Jestem zaszczycony mogąc gościć tak okazałą reprezentację. Zwracam się z gorącą prośbą, aby tancerze i instruktorzy przekazali gratulacje włodarzom gmin i miast oraz rektorom uczelni, które reprezentują za
pielęgnowanie tak wspaniałej formy aktywności kulturalnej i sportowej, jakimi są
polskie tańce narodowe. To po części dzięki nim od roku ubiegłego polskie tańce narodowe znajdują się na Krajowej Liście Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego
Wieliszew po raz dziewiąty był gospodarzem tanecznych Mistrzostw Polski, a Konkursu w Tańcach Polskich po
raz szesnasty. Podzielone na siedem kategorii wiekowych pary konkurowały
w krakowiaku, polce, mazurze, kujawiaku i oberku.
„Mazur” to nie tylko widowiskowe
zmagania najlepszych krajowych par.
W tym roku każdy zainteresowany
mógł spróbować swoich sił w tańcach
polskich i wziąć udział w warsztatach
tanecznych, które po raz siódmy poprowadzili czołowi instruktorzy w kraju.
Dla zainteresowanych funkcją społeczną i rolą kulturotwórczą tańca zorganizowano, już po raz drugi, sympozjum
naukowe, poświęcone tematyce oberka. Prelekcje wygłosili wybitni specjaliści uniwersyteccy pod przewodnictwem
etnomuzykologa, antropologa tańca dr.
Tomasza Nowaka.
Wśród około pół tysiąca uczestników imprezy nie zabrakło reprezentacji

gospodarzy – Zespołu Tańca Ludowego
„Promyki” z Ośrodka Kultury w Wieliszewie, trenowanego przez Martę Rusiecką
i Dariusza Skrzydlewskiego. Gospodarze wystawili do rywalizacji 11 par zarówno w Konkursie, jak i Mistrzostwach
Polski. Największym sukcesem „Promyków” jest 4. miejsce pary Marcin Kańkowski i Zuzanna Szmyt (kat. II) oraz 6.
miejsce wywalczone przez Jakuba Rembelskiego i Julię Kowalik (kat. IV). 7. miejsce przypadło parze Bartosz Bisialski i Julia Szmyt (kat. III), która w walce o finał
uległa dopiero w dogrywce. Szczegółowa
klasyfikacja dostępna jest na stronie powiat-legionowski.pl.
Współorganizatorem Mistrzostw był
Powiat Legionowski, partnerem zaś legenda wśród polskich zespołów folklorystycznych – Zespół Pieśni i Tańca
„Śląsk” im. Stanisława Hadyny, który
ufundował warsztaty dla jednej z mistrzowskich par.
KALINA BABECKA/OK WIELISZEW

Gorące rytmy i mroczne portrety
Utwory kilkunastu znakomitych kompozytorów znalazły się w programie marcowego koncertu
z cyklu „Pałacowe spotkania z muzyką”. Zwieńczeniem kulturalnej uczty był wernisaż wystawy
prac prof. Henryka Gostyńskiego w Galerii Sztuki Współczesnej „Oranżeria”.

K

ierownictwo cyklu zawsze starannie dobiera repertuar oraz
wykonawców, co za każdym razem gwarantuje komplet widzów na
sali. Tak było i tym razem. Wśród licznie zgromadzonych słuchaczy znaleźli się między innymi członek zarządu
powiatu Grzegorz Kubalski, radny powiatu legionowskiego Zbigniew Garbaczewski oraz radny gminy Jabłonna Mariusz Grzybek. Ponadto koncert
zgromadził przedstawicieli świata sztuki i nauki w osobach prof. Witolda Rużyłło - Dziekana Wydziału V Nauk Medycznych Polskiej Akademii Nauk,
prof. Jerzego Jurkiewicza z Polskiej
Akademii Nauk, Ivana Kitov reprezentującego ambasadę Bułgarii w Polsce
i prof. Stanisława Wieczorka – kierownika artystycznego Galerii „Oranżeria”.
Gości powitała dyrektor Domu Zjazdów
i Konferencji PAN Magdalena Grzelecka, która słowem wstępu omówiła program koncertu.
Tuż po koncercie w Galerii Sztuki
Współczesnej „Oranżeria” otwarto wystawę prac prof. Henryka Gostyńskiego zatytułowaną „Portret/Kamuflaż”.
Na ekspozycję złożyło się kilkanaście
starannie wybranych obrazów wykonanych w różnych technikach artystycznych. Ich autor w fenomenalny sposób
łączy ze sobą druk cyfrowy, elementy
rzeźby i grafikę z tradycyjnym warsztatem malarskim. Ekspozycja będzie
otwarta do 8 maja br.

„Pałacowe spotkania z muzyką”, to
cykl, który zainaugurowano w 2002
roku. Pomysłodawcami formatu są
Magdalena Grzelecka – dyrektor Domu
Zjazdów i Konferencji Polskiej Akademii Nauk oraz prof. Andrzej Zieliński

– profesor Akademii Sztuk Pięknych
w Warszawie. W tym roku przedsięwzięcie swym patronatem objął Starosta Legionowski.
KALINA BABECKA

„Matkę” obejrzała w Legionowie również babcia Piotra Gołębiowskiego, która
– jako jedna z córek Czesława i Otylii – przeżyła opisywaną historię.

Film o legionowskiej rodzinie
„Matka” to nakręcony przez Piotra Gołębiowskiego film, którego
scenariusz oparto o historię, jaka wydarzyła się w okupowanym
przez hitlerowców Legionowie. Opisuje sytuację, w której w domu
polskiej rodziny zamieszkało trzech niemieckich oficerów.

W
Malarstwo samo sobie wyznacza granice, a nie my wyznaczamy granice
malarstwu. – powiedział prof. Henryk Gostyński (pierwszy z lewej) we
wprowadzeniu do wystawy swoich prac, otwartej właśnie w Galerii „Oranżeria”.
Wspólnie z nim wystawę otworzyli dyrektor pałacu Magdalena Grzelecka
i członek zarządu powiatu Grzegorz Kubalski

okresie, kiedy Legionowo
znalazło się na linii zbliżającego się frontu II wojny światowej, w wielu domach tego miasta
zakwaterowano oficerów wycofującej się niemieckiej armii. Jak łatwo się można domyślić, uciekający
przez radzieckim wojskiem żołnierze
byli sfrustrowani. Wielu z nich ową
traumę odreagowywało terroryzując
polską ludność cywilną. Byli też tacy,
którzy w koszmarze wojennym potrafili zachować ludzką twarz.
O takiej sytuacji opowiada film Piotra Gołębiowskiego „Matka”. Scenariusz tego obrazu został oparty na

autentycznych wydarzeniach. Do
domu państwa Pełków wprowadza
się trzech niemieckich oficerów. Nakazują Czesławowi i Otylii oraz ich
córkom Teresce i Jani przeniesienie
się na strych. Czy historia ma tragiczny finał?
Podczas prapremierowego pokazu, zorganizowanego przez Powiatową Instytucję Kultury w Legionowie,
na sali widowiskowej legionowskiego
ratusza obecni byli twórcy filmu: reżyser i scenarzysta w jednej osobie,
autor zdjęć oraz główni aktorzy.
MK
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W maratonie
wystartowało aż
1200 zawodników

Najmłodsi zawodnicy bawili się
wspólnie na zabezpieczonej trasie.
Dla 130 przedszkolaków organizator
przygotował również dodatkowe
atrakcje – konkursy z nagrodami oraz
namiot z mini kinem

Bezkonkurencyjne Legionowo!

To była wymarzona inauguracja sezonu wyścigów w cyklu Mazovia MTB Marathon. Legionowo przywitało zawodników słoneczną,
wiosenną pogodą.

K

olarze rywalizowali na czterech
dystansach – Hobby – 7 km, Fit
– 24 km, Mega – 49km i Giga –
73km. Trasa była bardzo zróżnicowana i wymagająca. Widać, że organizatorzy doskonale znają chotomowskie
lasy i wiedzą, co zrobić, żeby zawody
podobały się uczestnikom. W końcu to
tu w Legionowie odbyło się najwięcej
maratonów w całej historii cyklu.
Królewski dystans Giga wygrał Łukasz Góralewski z grupy TRW Cloudware Team. Zwycięstwo wśród pań

na tej morderczej trasie 73 km wywalczyła Barbara Borowiecka (WSKG
Like Bike Kenda Team). Podium na dystansie Mega zgarnęli Paweł Baranek
(MONTERIA FACTORY TEAM) i Iza Macutkiewicz – zawodniczka grupy APS
POLSKA COZMOBIKE.
Zawodnicy MTB są fanatykami kolarstwa górskiego – nie potrzebują dodatkowej, poza swoją pasją, motywacji
do walki. Jednak organizatorzy zadbali o właściwą oprawę zapewniając
zwycięzcom puchary, a wyróżnionym

– pamiątkowe medale, pakiety startowe na kolejne maratony, bony zakupowe oraz nagrody rzeczowe. Dodatkowo
każdy uczestnik maratonu otrzymał
upominek na otwarcie sezonu oraz,
jak zawsze, ciepły posiłek na mecie.
W ciągu ostatnich 11 lat Powiat oraz
Legionowo rozwijają się razem z Mazovią. Dzięki popularyzacji kolarstwa
powstaje tu dużo ścieżek rowerowych,
a lokalne władze dbają o dobry klimat
dla miłośników dwóch kółek – powiedział podsumowując inaugurację MTB

Mazovia Marathon jego główny organizator Cezary Zamana. – Dzięki doskonałej współpracy z chęcią powracamy
tu co roku ze swoim największym cyklem MTB w Polsce dla amatorów. Na
miejscu do dyspozycji ma dobre zaplecze w postaci Areny Legionowo, która
jest obiektem dobrze przystosowanym
do tak wymagających imprez sportowych.
Powiat Legionowski od lat popularyzuje zarówno rekreacyjne, jak i sportowe kolarstwo poprzez m.in. wspieranie

organizacji zawodów Mazovia MTB Marathon. W tym roku starostwo sfinansowało zastosowanie podczas wyścigu systemu elektronicznego pomiaru
czasu.
Inauguracja cyklu w Legionowie,
to początek długiego letniego sezonu
MTB. Przed nami jeszcze 14 edycji Mazovia MTB Marathon, które będą rozgrywane w najciekawszych zakątkach
całej Polski.

Twarda Dębina
Jedyny reprezentant Powiatu w ćwierćfinałach siatkarskich mistrzostwach Polski młodziczek,
Dębina Nieporęt, zajęła wysokie 4. Miejsce i dobrze zaprezentował się na tle drużyn z całej Polski.

O

słabiona kontuzjami Dębina udowodniła, że słusznie dotarła bardzo wysoko w rozgrywkach Mistrzostw Polski w Siatkówce Dziewcząt
w kategorii wiekowej młodziczek. Do
walki o awans przystąpiliśmy bez naszej liderki Marylki Karczmarczyk, która boryka się z kontuzją barku oraz
w pierwszym meczu urazu kciuka doznała nasza atakująca Patrycja Bartkowska, która nie zagrała już w kolejnych meczach. – wymienia trudności,
z jakimi borykała się drużyna, jej trener Dariusz Pieśniak.

wystąpiła jeszcze ze swoją atakującą.
Wtedy nasz zespół gładko pokonał 2-0
w setach UKS Remis Świdnik. Jednak
już w decydującym spotkaniu z KSZO
Ostrowiec Świętokrzyski zabrakło siły
ognia. Po nieustępliwej walce Dębina
nieznacznie uległa rywalowi w setach
2-1. Ostatecznie zespół z Nieporętu zajął bardzo dobre 4. miejsce. Z wyniku
i postawy drużyny cieszy się trener
Pieśniak: Gra w 1/4 Mistrzostw Polski
jest naszym ogromnym sukcesem i wyróżnieniem jako reprezentanta Powiatu Legionowskiego.

Duża szansa na awans do półfinału była, o czym może świadczyć wynik pierwszego meczu, kiedy Dębina

Przed Dębiną Nieporęt kolejne wyzwania. Uwzględniając tempo, w jakim ten zespół się rozwija, atmosferę

budowaną wokół niego, wsparcie samorządu, można spodziewać się dalszych sukcesów i sportowych, i wychowawczych. Obecnie skupiamy się
na Szkolnej Lidze Siatkówki Szkół Średnich. Mamy realne szanse na jej wygranie. – zdradza swoje plany trener
Dariusz Pieśniak. - Mamy zaplanowanych kilka turniejów towarzyskich, na
których będziemy zdobywali bezcenne
siatkarskie doświadczenie. Od czerwca
planujemy zajęcia na boiskach do piłki siatkowej plażowej, które niebawem
mają zostać wybudowane przy Gimnazjum w Stanisławowie Pierwszym. Redakcja trzyma kciuki i życzy powodzenia w dalszej rywalizacji.
MARIUSZ KRASZEWSKI

Zawodniczki Dębiny umiejętnościami nie ustępują najlepszym
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