Z myślą o mieszkańcach powiatu
przygotowaliśmy zróżnicowaną ofertę
bezpłatnych badań profilaktycznych.
Lepiej zapobiegać niż leczyć, dlatego
serdecznie zachęcam do skorzystania
z naszych propozycji.
ANNA GAJEWSKA
członek zarządu Powiatu
Legionowskiego
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Profilaktyka – najlepszy sposób na zdrowie
Pierwsi mieszkańcy skorzystali już z możliwości wykonania bezpłatnej diagnostyki w ramach 6. edycji Powiatowego
Programu Polityki Zdrowotnej „Zdrowy Powiat” na 2016 rok. Zapisy trwają.

Mariusz Leśniewski
tata Antoniny i Zuzanny

Zdrowie moich córek jest dla mnie najważniejsze. Wykonaliśmy badania
i teraz wraz z żoną możemy spać spokojnie. Jestem bardzo zadowolony, że
jest taki program i że władze naszego powiatu dbają o kondycję zdrowotną mieszkańców. Nie tylko tych najmłodszych, ale także dorosłych. Wiem,
jak ważna jest wczesna diagnostyka, a te badania dają możliwość wykrycia
chorób i szybkiego podjęcia leczenia. Nie musimy czekać, aż zacznie coś
się dziać. Po prostu przyszliśmy i sprawdzamy, czy wszystko jest w porządku. Z przyjemnością obserwuję także zmiany, jakie zaszły w samej przychodni. Po remoncie jest to komfortowe i przyjazne miejsce, które przestało
straszyć pacjentów. To niby taki drobiazg, ale w takiej ładnej i nowoczesnej
przestrzeni człowiek od razu czuje się bezpieczniej.

Mała Marta Macek ze skupieniem poddaje się badaniom. Sprawdzenie stanu narządów wewnętrznych za pomocą ultrasonografu jest bezbolesne i nie przysparza dzieciom stresu

W

tym roku zaplanowano realizację działań prozdrowotnych
zarówno poprzez zorganizowanie bezpłatnych badań profilaktycznych,
jak i dofinansowanie zajęć w szkole rodzenia. Spektrum badań jest szerokie:
od USG piersi, przez badania gruczołu krokowego u mężczyzn, po badania
ultrasonograficzne narządów wewnętrznych u dzieci.
W NZOZ „Legionowo” odbyły się
pierwsze badania w ramach kampanii
wczesnego wykrywania wad rozwojowych u dzieci od 9 miesięcy do 6 lat,
ze szczególnym uwzględnieniem nowotworów, obejmujące kontrolne badania ultrasonograficzne jamy brzusznej,
szyi oraz moszny u chłopców. Dzięki nim
dokonuje się kompleksowej diagnostyki
budowy i rozwoju narządów wewnętrznych.
– Oby więcej takich projektów. Gdy
tylko zobaczyliśmy plakaty dotyczące akcji bezpłatnych badań dla dzieci,
od razu zapisaliśmy córeczkę. Na wykonanie badań refundowanych przez

NFZ trzeba długo czekać, a prywatnie to dość duży wydatek i nie każdy
może sobie na niego pozwolić. Badanie
było całkowicie bezbolesne, a pan doktor miły i kompetentny. Trudno przecenić tego typu inicjatywy, bo wiadomo, że
zdrowie jest najważniejsze. Dlatego dobrze, że środki finansowe przeznaczane

są na diagnostykę specjalistyczną, bo
powszechnie wiadomo, że w Polsce jest
duży problem z jej dostępnością. Jesteśmy wdzięczni, że powiat wychodzi naprzeciw potrzebom mieszkańców oraz
dba o ich zdrowie. – mówią państwo

Małgorzata Macek
mama Marty i Leny

To bardzo dobry pomysł i potrzebna inicjatywa. Wielu ludzi nie stać na wykonanie podobnych badań odpłatnie, a lekarze nie zawsze dają skierowania.
Doceniam też, że mogliśmy wykonać diagnostykę w sobotę, bez konieczności
brania dodatkowego dnia wolnego w pracy. Skorzystałam z oferty, bo chciałam sprawdzić, czy dziewczynki są zdrowe. Lekarz wykonujący usg bardzo
dokładnie przeprowadzał badania, cierpliwie odpowiadał na pytania i był bardzo pozytywnie nastawiony do dzieci. Przy jednej wizycie obie moje córki zostały przebadane i za jednym razem skontrolowano większość narządów wewnętrznych. To niesamowita wygoda i oszczędność czasu. Jestem wdzięczna,
że powiat stworzył nam taką możliwość.

Patrycja i Mariusz Kalinowscy, którzy
na badania przyprowadzili córeczkę
Sylwię.
Szczegółowe informacje o programie,
miejsca i terminy kampanii oraz zasady
rejestracji znajdują się w Informatorze
Medycznym, który stanowił załącznik
do poprzedniego wydania „Kuriera”. Informator można pobrać ze strony internetowej Powiatu Legionowskiego www.
powiat-legionowski.pl (zakładka Zdrowie i Sprawy Społeczne) oraz otrzymać
w Wydziale Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Legionowie. Informacje dotyczące programu są także

publikowane na stronie www.powiat-legionowski.pl, na portalu społecznościowym Facebook, w lokalnych mediach
oraz na billboardach na terenie powiatu.
Szanowni Mieszkańcy! Zwracamy się
z uprzejmą prośbą, aby odwoływać umówione wizyty, na które nie możecie dotrzeć. Pozwoli to skorzystać z badań innym pacjentom.
KALINA BABECKA

Lek. med. Radosław Kalisz
radiolog

Posiadam dziesięcioletnie doświadczenie w wykonywaniu badań USG. Od
trzech lat wykonuję diagnostykę ultrasonograficzną w ramach powiatowego programu zdrowotnego. Do tej pory przebadałem ponad tysiąc dzieci.
Na szczęście u najmłodszych pacjentów choroby nowotworowe zdarzają
się niezwykle rzadko, co potwierdzają także statystyki tej kampanii. Natomiast znajdujemy inne schorzenia, które wymagają leczenia i będą miały
wpływ na dalsze funkcjonowanie dzieci. Zaliczają się do nich wady układu
moczowego, choroby tarczycy i jąder. Wiele zaburzeń wykrywanych jest
po raz pierwszy właśnie w trakcie tych badań, gdyż są to nieprawidłowości zupełnie bezobjawowe i pacjenci nie zdają sobie sprawy z ich istnienia.
Nie znaczy to, że nie wymagają one terapii. Często konieczna jest jak najszybsza interwencja lekarska, gdyż wczesne wykrycie i leczenie tych chorób pozwala zapobiec pojawieniu się wielu późnych objawów i powikłań
w postaci np. sepsy, otyłości czy bezpłodności u dorosłych.
Uważam, że inicjatywa powiatu w zakresie badań profilaktycznych jest niezwykle potrzebna i wartościowa, więc szczerze zachęcam mieszkańców do
skorzystania z niej.
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Światowe Dni Młodzieży

271 pielgrzymów i 22 duchownych z Filipin gościło w powiecie legionowskim w ramach obchodów Dni w Diecezji poprzedzających krakowskie Światowe Dni Młodzieży.

O

Pielgrzymi z Filipin na
każdym kroku podkreślali,
jak bardzo podoba im się
w Polsce i jak ogromnym
przeżyciem duchowym
jest dla nich uczestnictwo
w Światowych Dniach
Młodzieży

ficjalne powitanie pielgrzymów
nastąpiło podczas, odprawionej
w języku łacińskim, Mszy świętej w parafii św. Jana Kantego w Legionowie, po której goście obejrzeli pokaz polskich tańców narodowych
w wykonaniu wieliszewskiego zespołu Promyki, uczyli się tańczyć Poloneza i Belgijkę oraz wzięli udział w dyskotece zorganizowanej w Parku Zdrowia.
W trakcie kolejnych dni pobytu w Legionowie Filipińczycy spotkali się
z władzami miasta, obejrzeli film o Polsce w reżyserii Tomasza Bagińskiego
oraz anglojęzyczną wersję „Karol. Człowiek, który został papieżem”. Ponadto
zostali zaproszeni na spektakl teatru

Światowe Dni Młodzieży zostały ustanowione przez Jana Pawła II
20 grudnia 1985 roku. Organizowane
są w formie festiwalu religijnego, na
który ze wszystkich stron świata przybywają młodzież, duszpasterze i katecheci pragnący spotkać się z papieżem
oraz spędzić czas na wspólnej modlitwie.
Współorganizatorem Dni w Diecezji
był Powiat Legionowski.
KALINA BABECKA

Jerzy
Zaborowski

wicestarosta legionowski
Światowe Dni Młodzieży mieliśmy okazję świętować również
w powiecie legionowskim. Rodziny z naszego terenu przyjęły pod swój dach blisko 300 pielgrzymów z Filipin. Entuzjazm,
siła oraz pogoda ducha naszych
gości rozpaliły serca i pozostaną
na długo w naszej pamięci.

Adonai inspirowany przypowieścią biblijną o synu marnotrawnym oraz widowiskowy pokaz laserów. Zwieńczeniem pobytu był piknik historyczny
„Osada słowiańska”, który przeniósł
uczestników w czasie i pozwolił dowiedzieć się, jak wyglądało życie na
polskich ziemiach w okresie średniowiecza. Uroczyste pożegnanie odbyło się w Kościele Najświętszego Ciała
i Krwi Chrystusa w Legionowie. Podczas Misterium Uwielbienia Polacy i Filipińczycy wspólnie modlili się i śpiewali. W imieniu powiatu i samorządów

gminnych wystąpił wicestarosta Jerzy
Zaborowski, który podziękował pielgrzymom za przybycie i wspólnie spędzony czas.
Goście z Filipin zostali zakwaterowani w domach mieszkańców Legionowa, Jabłonny i Chotomowa. Dzięki temu
mieli okazję poznać polską kulturę, codzienność i zasmakować naszej gościnności. Rodziny goszczące zadbały, aby
młodzi ludzie z dalekiej Azji czuli się
u nas jak najlepiej, aby ciekawie spędzili czas oraz zabrali do domu piękne
wspomnienia z pobytu w Polsce.

Katarzyna
Skierkowska-Pacocha
mieszkanka Legionowa

Wraz z rodziną gościłam dwie 19-letnie Filipinki z miasta Davao. Dziewczyny od razu znalazły wspólny język z moimi dziećmi. Okazało się, że
mają wspólne zainteresowania i poglądy oraz nie lubią porannego wstawania. Byłam bardzo zaskoczona ich głęboką wiarą mimo młodego wieku oraz tym, że w tracie pobytu nazywały mnie „mamą”, a mojego męża
„tatą”. Nawiązała się między nami tak silna więź, że postanowiliśmy odwiedzić je w Wieliczce ostatniego dnia pobytu w Polsce.

Młodzież z Brasławia
nad Jeziorem
Zegrzyńskim
Uczniowie z Białorusi przebywali na obozie żeglarskim nad
Jeziorem Zegrzyńskim. Część kosztów związanych z pobytem
pokrył Powiat Legionowski.

W

akacje w naszym powiecie
uczniowie z Brasławia rozpoczęli 2 sierpnia od wizyty w budynku starostwa, gdzie zostali uroczyście powitani przez wicestarostę Jerzego
Zaborowskiego, obejrzeli prezentację
o powiecie legionowskim oraz otrzymali upominki. Nad Jeziorem Zegrzyńskim
wakacje spędziła 30-osobowa grupa młodzieży wraz z pięcioma opiekunami. Były
to osoby związane ze środowiskiem Jacht
Klub Brasław przy brasławskiej parafii,
a także uczniowie wyróżniający się w nauce języka polskiego.
W czasie dziesięciodniowego pobytu,
który miał charakter edukacyjno-krajoznawczy, goście mieli okazję poszerzyć wiedzę o Polsce, zwiedzić ciekawe miejsca, pogłębić znajomość języka

polskiego oraz zaznajomić się z naszą
kulturą i tradycjami.
Uczestnicy obozu wzięli udział w zajęciach żeglarskich prowadzonych przez
instruktorów Warszawskiej Akademii
Żeglarskiej w Zegrzu oraz jeździli na wycieczki do Warszawy. W czasie trwania
obozu zorganizowane zostały dla nich
dwa konkursy historyczne, dwa żeglarskie i jeden krajoznawczy.
Obóz zorganizowano dzięki Fundacji
„Polesie Wschód”, która otrzymała środki finansowe od Wydziału Konsularnego Ambasady RP z siedzibą w Mińsku
przekazane przez polskie Ministerstwo
Spaw Zagranicznych. Powiat Legionowski był współorganizatorem wakacyjnego pobytu uczniów z Białorusi.
KB

Swój pobyt w powiecie legionowskim uczniowie z Białorusi rozpoczęli od wizyty w starostwie

inwestycje
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Boisko na Targowej coraz bliżej
Rozstrzygnięto przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej wielofunkcyjnego boiska
przy Powiatowym Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Legionowie.

Robert Wróbel
starosta legionowski

To już kolejny rok, w którym większy nacisk w sferze inwestycji kładziemy na obszar społeczny, obejmujący m.in. ochronę zdrowia i oświatę. Konsekwencja w utrzymaniu tego kierunku przyniosła już rozbudowę szkoły
specjalnej, remont przychodni przy Sowińskiego czy budowę boiska przy
Powiatowym Zespole Szkół Ogólnokształcących. Zmodernizowaliśmy też
kotłownie w zespołach szkół w Serocku i przy ul. Targowej w Legionowie,
nasze placówki przygotowujące do konkretnych zawodów zyskują też kolejne nowocześnie wyposażone pracownie przedmiotowe. Budowa boiska
przy Powiatowym Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Legionowie to kolejne zadanie tego typu. W tym roku zaprojektujemy kompleks sportowy
przy szkole, a realizację zaplanowaliśmy na rok przyszły. To inwestycja bardzo potrzebna i wyczekiwana przez społeczność szkolną. Cieszę się, że możemy wyjść naprzeciw potrzebom uczniów.

R
Od maja uczniowie i mieszkańcy cieszą się już boiskiem przy Powiatowym Zespole Szkół Ogólnokształcących
w Legionowie. W przyszłym roku podobny obiekt zyska społeczność powiatowej placówki przy ul. Targowej

Przebudowa Szkolnej w Izabelinie
Powiat Legionowski konsekwentnie inwestuje w bezpieczeństwo, ze szczególnym uwzględnieniem
potrzeb najmłodszych mieszkańców. Pod tym kątem przygotowywana jest inwestycja
na ul. Szkolnej w Izabelinie.

ozbudowa infrastruktury sportowej przy placówkach oświatowych to jedno z zadań nowej
strategii rozwoju powiatu. W marcu br. zarząd Powiatu Legionowskiego dokonał wizji lokalnej w obiekcie
szkoły i podjął decyzję o zleceniu wykonania projektu kompleksu sportowego przy placówce. Postępowanie przetargowe wygrała firma W&K Spectrum
Sp. z o.o. z siedzibą w Regiminie. Zlecone prace obejmują opracowanie dokumentacji projektowej boiska wielofunkcyjnego ze sztuczną nawierzchnią wraz
z ogrodzeniem, oświetleniem, monitoringiem i odwodnieniem.

Już wkrótce społeczność szkolna
PZSP w Legionowie będzie mogła cieszyć się nowoczesnym i funkcjonalnym
obiektem sportowym. Istniejące boisko
asfaltowe zostanie rozebrane, a w jego
miejsce pojawi się kompleks bliźniaczo
podobny do wybudowanego przy Powiatowym Zespole Szkół Ogólnokształcących w Legionowie. Prace związane
z budową boiska potrwają trzy miesiące.
Ich zakończenie zaplanowano na trzeci
kwartał przyszłego roku. Inwestycja zostanie sfinansowana po połowie ze środków budżetu Powiatu Legionowskiego
oraz gminy miejskiej Legionowo. Szacowany koszt całkowity to około pół miliona złotych.
KALINA BABECKA

Nowy rok szkolny z nową Szkolną
Na rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2015/2016 uczniowie z Wólki
Radzymińskiej i okolicznych miejscowości dojadą nową, wyremontowaną
przez Powiat Legionowski, drogą.

Jarosław Koperski
radny gminy Nieporęt

Jeszcze w tym roku ulica Szkolna w Izabelinie ma szansę zyskać nowe oblicze,
a co najważniejsze - nowy system odwodnienia drogi

U

lica Szkolna w Izabelinie ma nawierzchnię w bardzo złym stanie
i nie ma tam chodnika. Tę drogę intensywnie użytkują dzieci uczęszczające do Szkoły Podstawowej im. Saperów Kościuszkowskich w Izabelinie,
więc stanowi to zagrożenie dla ich bezpieczeństwa. Dodatkowy problem, to
zalegająca deszczówka, która powoduje duże zagrożenie dla prowadzących pojazdy – mówi starosta Robert Wróbel.
Uciążliwością, na którą wskazują mieszkańcy ul. Szkolnej, jest dwuspadowość
jej jezdni, co powoduje zalewanie posesji w przypadkach występowania obfitych opadów atmosferycznych.
Powiat planuje rozwiązanie tego problemu. Projekt zakłada przebudowę drogi na długości 826 metrów. Asfaltowa
jezdnia ma zostać poszerzona do 6 metrów. –– Przy jezdni, po jednej stronie

drogi, powstanie szeroki na 2 metry,
położony z kostki brukowej, chodnik ze
zjazdami na posesje. Wybrany w wyniku przetargu wykonawca stworzy również z użyciem kruszywa naturalnego
bezpieczne pobocze. – informuje starosta.
Zamiast dwuspadowości zostanie zastosowana jednospadowość w kierunku przeciwnym do posesji. Tym samym
woda, której część dotychczas spływała
na działki, będzie kierowana na teren
niezamieszkany.
Koszt inwestycji będzie znany po rozstrzygnięciu przetargu na wykonanie
przebudowy, który powiat planuje ogłosić pod koniec sierpnia br. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, nową ul.
Szkolną w Izabelinie będziemy cieszyli
się jeszcze w tym roku..
KRA

Po długich staraniach moich oraz
sołtysa Izabelina udało się doprowadzić do przebudowy ulicy Szkolnej w Izabelinie, chociaż to dopiero
etap projektowania, ale już cieszy.
Droga ta nie miała generalnego
remontu od ponad 30 lat, były tylko remonty cząstkowe, gdzie po
kilku tygodniach ponownie pojawiały się dziury stwarzając zagrożenie pieszym, jak i rowerzystom, a w szczególności dzieciom
uczęszczającym do pobliskiej
szkoły. Wybudowanie chodnika
wzdłuż remontowanej ulicy Izabelińskiej znacznie poprawi bezpieczeństwo mieszkańcom w codziennym przemieszczaniu się
do pracy, szkoły, czy też na zakupy. Chciałbym w imieniu swoim
i mieszkańców Izabelina podziękować panu staroście i wszystkim
osobom, które przyczyniły się do
tego, aby remont ulicy Izabelińskiej oraz chodnik powstał.

P

race remontowe na ul. Szkolnej
w Wólce Radzymińskiej zostały zakończone, a cała inwestycja odebrana przez powiat. Roboty
rozpoczęły się na początku czerwca
br. i od początku były wykonywane
tak, aby nie kolidowały z potrzebami
mieszkańców. Droga cały czas była –
oczywiście z utrudnieniami – przejezdna. Wyłoniony w wyniku ogłoszonego przez Starostwo Powiatowe
w Legionowie przetargu wykonawca firma Drogi i Mosty Jan Kaczmarczyk
- zapowiedział zakończenie robót do
końca lipca br. Jednak inwestycję oddano do użytku 2 tygodnie przed deklarowanym terminem.
W ramach projektu planowano
przebudowę 700-metrowego odcinka ul. Szkolnej, jednak dzięki finansowemu wsparciu udzielonemu przez

Gminę Nieporęt remontowany odcinek został wydłużony do blisko 1200
metrów. Za ten istotny dla mieszkańców bonus inwestor zapłaci dodatkowe 320 tys. zł. W sumie przebudowa
ul. Szkolnej w Wólce Radzymińskiej
kosztowała – wliczając jej przygotowanie – ponad milion zł.
W ramach inwestycji jezdnia została poszerzona do 6 metrów i – co bardzo ważne – jest zintegrowana z systemem odwodnienia. Wykonano
również chodnik i wjazdy na posesje
przylegające do wyremontowanej drogi. Oprócz poprawy bezpieczeństwa
zadbano o estetykę terenu inwestycji
nasadzając trawę w pasach oddzielających jezdnię od chodnika.
Przypomnijmy, że przebudowę ul.
Szkolnej w Wólce Radzymińskiej Powiat Legionowski zrealizował na wniosek mieszkańców, a w szczególności
rodziców uczniów uczęszczających
do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego.
O konieczności realizacji tej inwestycji wskazywał stan nawierzchni drogi i brak drożnego systemu odwadniania. Ul. Szkolna stwarzała realne
zagrożenie, szczególnie w porze deszczowej. Teraz, po przebudowie, jest na
niej nie tylko bezpieczniej, ale i bardziej estetycznie.
MK
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Ultramaraton ku pamięci Powstańców

W niedzielny poranek 31 lipca prawie pół tysiąca zawodników stawiło się na linii startu w Wieliszewie, by spróbować swych sił w 63-kilometrowym
Ultramaratonie Powstańca 1944-2016.
Przed startem pomysłodawca Ultramaratonu wójt gminy Wieliszew Paweł
Kownacki wyjaśnił zasady i odpowiedział
na pytania. Biegacze zostali poproszeni
o to, aby pierwsze metry trasy pokonali
wspólnie manifestując w ten sposób swoją solidarność i świadomość idei, która
przyświecała realizatorom przedsięwzięcia. Uczestnicy mieli 10 godzin na pokonanie wyznaczonego przez organizatorów dystansu. Na trasie przygotowano
punkty, w których zawodnicy mogli odpocząć, uzupełnić płyny i posilić się. Sił
do dalszego biegu dodawał także wyjątkowy doping mieszkańców miejscowości
zlokalizowanych na trasie.
Najlepszym zawodnikiem został Tomasz Wojcieski z klubu Action, który

Fot. UG Wieliszew

T

zmieniono jednak dystans oraz sposób organizacji biegu. Nowością były
też imprezy towarzyszące, które zlokalizowano na boisku przy hali sportowej. Zawody sportowe dla dzieci,
wystawa broni współczesnej i lekcja

historii o Powstaniu Warszawskim,
to tylko niektóre z przygotowanych
atrakcji. Dodatkowo każdy mógł oddać krew i zarejestrować się w bazie
dawców szpiku. Na deser zagrał zespół Forteca.

Na ostatniej sesji Rady Powiatu
podjęto uchwałę o dofinansowaniu
w kwocie 250 tys. zł transportu
autobusowego we wszystkich
gminach powiatu w 2016 roku.

21. miejsce w kraju i 2 na Mazowszu
pośród gmin wiejskich zajęła Gmina
Nieporęt w dorocznym rankingu
samorządowym, sporządzanym przez
dziennik „Rzeczpospolita”.

N

Ojczyzna to nie tylko ziemia, ale również groby. Młodzi
mieszkańcy gm. Jabłonna postanowili przypomnieć, że pamięć
o bohaterskich polskich żołnierzach jest wciąż żywa. By oddać
im hołd uprzątnęli i umyli groby poległych żołnierzy, którzy
przelali krew za naszą wolność.

250 tysięcy
na transport

Nieporęt dobrze
zarządzany

a temat rankingu pisaliśmy już
w ubiegłym numerze Kuriera,
przywołując wyróżnienia, jakie
otrzymały w nim trzy inne gminy naszego powiatu: Legionowo, Wieliszew
i Serock. Nie podaliśmy jednak, że
zestawieniu, sporządzanym co roku
przez niezależnych ekspertów, Gmina
Nieporęt zajęła bardzo wysoką lokatę
w ogólnokrajowym zestawieniu gmin
wiejskich. 21. miejsce na 1559 gmin
w tej kategorii to wynik imponujący.
Przypomnijmy, że kapituła rankingu, pod przewodnictwem prof. Jerzego Buzka, oceniała dynamikę wzrostu
wydatków majątkowych w przeliczeniu na mieszkańca, wartość zdobytych środków unijnych na mieszkańca, nadwyżkę operacyjną w stosunku
do dochodów, dynamikę wzrostu dochodów własnych, relację nakładów
inwestycyjnych do przyrostu zadłużenia, dynamikę wzrostu wydatków

UG WIELISZEW/OPRAC. KALINA BABECKA

Młodzi mieszkańcy
pamiętają o bohaterach

63 kilometry na 63 dni powstania – tyle przebiegli uczestnicy wieliszewskiego Ultramaratonu i w ten nieszablonowy
sposób oddali hołd walczącym w Powstaniu Warszawskim. Na zdjęciu od lewej Mariusz Marszał,Tomasz Wojcieski
i Paweł Grygo - pierwsza trójka w kategorii Open mężczyzn

o już kolejna edycja tej wyjątkowej imprezy. Jej uczestnicy na
sportowo uczcili pamięć bohaterów Powstania Warszawskiego, którzy przez 63 dni stawiali opór Niemcom walcząc o wolność. W tym roku

pokonał dystans 63 km w 04:56:57.
Wśród kobiet pierwsze miejsce zajęła
Patrycja Bereznowska z klubu Lechici Zielonka. Agencja Projekt Igrzyska
to sztafeta, która okazała się najszybsza w swojej kategorii. W służbach
mundurowych bezapelacyjnie wygrali
przedstawiciele Resortowego Centrum
Zarządzania Projektami Informatycznymi. Wśród samorządów po złoto sięgnęli samorządowcy gminy Wieliszew
i Izabela Kownacka. Nagrody zwycięzcom wręczyli wójt gminy Wieliszew Paweł Kownacki, gen. Stanisław Mandykowski oraz Nadleśniczy Nadleśnictwa
Jabłonna Stefan Traczyk.

ogółem na mieszkańca w wybranych
działach oraz indywidualny wskaźnik zadłużenia za 2014 r. Pod uwagę
wzięto również udział wydatków na
realizację kontraktów z organizacjami samorządowymi, liczbę złożonych
wniosków o dofinansowanie organizacji pozarządowych, liczbę podmiotów gospodarczych w przeliczeniu na
1 tys. mieszkańców, jak również wyniki
testu szóstoklasistów oraz gimnazjalistów w roku szkolnym 2014/2015, liczbę miejsc w przedszkolach w stosunku
do liczby dzieci w wieku przedszkolnym, ocenę wiarygodności kredytowej
gminy, współpracę z jednostkami pomocniczymi, inicjatywy w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego, wspieranie przedsiębiorczości oraz czy do 30
maja 2016 r. gmina uruchomiła wypłaty z programu Rodzina 500+. Ocena dotyczyła lat 2012 – 2015.
JK

D

otacji udzielono celem wsparcia
rozwoju komunikacji autobusowej i umożliwienia mieszkańcom
sprawnego dotarcia do centrum przesiadkowego w Legionowie oraz węzłów
przesiadkowych w Warszawie. Wysokość wsparcia finansowego jest proporcjonalna do ponoszonych przez gminy
wydatków na transport autobusowy.
Poszczególne kwoty wsparcia z podziałem na gminy:
• gmina Legionowo – 66.050 zł
• gmina Jabłonna – 45.850 zł
• gmina Nieporęt – 66.500 zł
• gmina Serock – 31.240 zł
• gmina Wieliszew – 40.360 zł
Przekazane środki zostaną przeznaczone na realizację zadań z zakresu
transportu publicznego zarówno w odniesieniu do komunikacji dziennej
i nocnej ZTM (gmina Legionowo, gmina
Jabłonna i gmina Nieporęt), jak i komunikacji dowozowej (wszystkie gminy).
KB

W

sobotę, 30 lipca grupka
mieszkańców udała się
na cmentarz w Jabłonnie,
aby upamiętnić polskich żołnierzy,
którzy w trakcie II Wojny Światowej walczyli za naszą ojczyznę. Daniel Szablewski, Piotr Trzaskoma
i Marcin Wojciechowski posprzątali i umyli groby m.in. Mieczysława
Stępnowskiego (ps. „Alfa”), Stanisława Felickiego (ps. „Skiba”), Włodzimierza Cywińskiego i zbiorową
mogiłę 39. polskich żołnierzy poległych pod Jabłonną we wrześniu
1939 roku. - Żołnierze, którzy spoczywają na tym cmentarzu, będąc
młodymi ludźmi mieli marzenia
i plany. Byli tacy sami jak obecne
pokolenie Polaków - kochali swoje
rodziny, mieli przyjaciół, koncentrowali się na pracy i nauce. W końcu
zostali wezwani przez ojczyznę, aby
bronić jej przed wrogiem. Zapłacili jednak ogromną cenę za wolność
przyszłych pokoleń, oddali bowiem
własne życie - mówi Daniel Szablewski. – Kiedy pojawiła się propozycja,
żeby upamiętnić poległych żołnierzy, ucieszyłem się. Mimo, że nasza
sobotnia akcja jest jedynie drobnym
podziękowaniem za ich ogromne

i tragiczne poświęcenie, wierzę,
że przyczyni się do trwania pamięci o bohaterskich czynach wielkich
Polaków - dodaje.
Z kolei Marcin Wojciechowski
przyznaje, że dla niego bardzo ważna jest lokalna historia. Jako mieszkaniec Jabłonny codziennie mija
miejsca, gdzie ponad 70 lat temu dochodziło do starć zbrojnych z Niemcami. Z szacunkiem wspomina babcię, która walczyła w czasie II Wojny
Światowej w I Samodzielnym Batalionie Kobiecym AK Rejonu „Obroża”.
- Dla mnie ta akcja ma szczególne
znaczenie ze względu na udział mojego wujka Zdzisława Trzaskoma,
ps. „Kujawa” w walkach w czasie II
Wojny Światowej. Był on dowódcą 2.
Drużyny Plutonu 707 Sekcji 2. Nasza pamięć o tamtych tragicznych
wydarzeniach powinna być pielęgnowana przez następne pokolenia.
Gdyby nie bohaterska postawa poległych żołnierzy, dzisiaj nasza rzeczywistość byłaby zupełnie inna mówi Piotr Trzaskoma.
Po kilkugodzinnych porządkach,
młodzi mieszkańcy zapalili na grobach biało-czerwone znicze.
ADAM KOWALSKI
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Obchody rocznicy Powstania Warszawskiego
1 sierpnia, we wszystkich gminach powiatu legionowskiego odbyły się uroczyste obchody 72. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.

P

unktualnie o godzinie 17 zawyły
syreny, ruch na ulicach zamarł,
a przedstawiciele władz samorządowych, środowisk kombatanckich,
żołnierze, strażacy, policjanci, harcerze i młodzież szkolna złożyli kwiaty
w miejscach pamięci.
W Legionowie obchody rozpoczęły się
z samego rana przy kwaterze wojennej
na cmentarzu miejskim, by następnie
przenieść się pod obelisk żołnierzy 3
Kompanii I Batalionu 1 Rejonu „Marianowo-Brzozów”. Punktem kulminacyjnym były uroczystości pod Pomnikiem
Polski Walczącej na Rondzie AK, które
zakończono Mszą Świętą w kościele pw.
św. Józefa Oblubieńca NMP oraz koncertem okolicznościowym.
W Nieporęcie główne uroczystości
odbyły się na Placu Wolności. Po złożeniu kwiatów przy pomniku pod Dębem Wolności, uczestnicy udali się na
cmentarz parafialny do grobów rozstrzelanych w sierpniu 1944 roku żołnierzy Armii Krajowej i mieszkańców
gminy Nieporęt oraz ich dowódcy Bronisława Tokaja. Wiązanki spoczęły również w nieporęckim lesie, w miejscu
egzekucji żołnierzy oraz przy drodze
Strużańskiej w Stanisławowie Pierwszym, gdzie zginęli podchorążowie
„Alfa” i „Skiba” broniąc zrzutu broni
dla Warszawy.

Na serockim rynku obchodom towarzyszyła prelekcja historyczna oraz pieśni powstańcze. Władze miasta i gminy Serock
oraz przedstawiciele różnych środowisk
i instytucji złożyli kwiaty pod tablicą upamiętniającą bohaterów Powstania Warszawskiego. Mszą Świętą w kościele pw.
Przemienienia Pańskiego rozpoczęto uroczystości w Wieliszewie. Następnie delegacje złożyły kwiaty pod tablicą upamiętniającą żołnierzy AK Rejonu I Obwodu
VII „Obroża”. Kolejne wiązanki składano
w pozostałych miejscach pamięci narodowej związanych z wydarzeniami sierpnia
1944 r. – na mogile żołnierza AK Jana Lący
na wieliszewskim cmentarzu oraz pod pomnikiem w miejscu straceń na Nowopolu.
Apelem Poległych w Powstaniu Warszawskim rozpoczęto uroczystości
w gminie Jabłonna. Zgormadzeni na
skwerze ppor. Alfy i ppor. Skiby kombatanci, przedstawiciele różnych instytucji oraz władz samorządowych, złożyli
kwiaty. Obchody zakończyła Msza Święta w kościele parafialnym w Jabłonnie.
Obchody rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego to wyjątkowe wydarzenie i hołd złożony tym, którzy walczyli za wolność Polski. Uroczystości
ożywiają pamięć o ludziach, którzy honor i miłość do Ojczyzny cenili wyżej
niż własne życie.
OPRAC. KALINA BABECKA

Wsparcie dla mieszkańców
osiedla Kozłówka
Zmniejszenie ubóstwa i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu to
główne założenia projektu, którym objęci zostali mieszkańcy legionowskiego
osiedla Kozłówka. Zadanie realizuje Fundacja Pracownia Kompetencji,
a patronuje mu starosta legionowski.

P

opulacja osiedla Kozłówka to ok.
800 osób. Większość z nich zamieszkuje w lokalach socjalnych.
Tutejsza skala bezrobocia i odsetek osób
nadużywających alkoholu są znacznie
wyższe niż w innych częściach Legionowa. Dodatkowo położenie osiedla,
z każdej strony odgrodzonego torami
kolejowymi, sprzyja procesom izolacji
i marginalizacji.
Projekt „Kuźnia kompetencji – kompleksowy program wsparcia rodzin
z osiedla socjalnego Kozłówka w Legionowie” został opracowany z myślą
o integracji mieszkańców tego obszaru z resztą miasta oraz poprawie poziomu życia zamieszkujących tam osób.
W tym celu organizowane są warsztaty
dla dzieci i dorosłych, które opracowano z myślą o pobudzeniu motywacji, poprawie samooceny mieszkańców i przeciwdziałaniu uzależnieniom. W trakcie
spotkań prezentowane są możliwości
alternatywnych form spędzania wolnego czasu oraz kładziony jest nacisk na
zwiększenie lub zdobycie umiejętności
pozwalających na samorozwój, wzięcie
odpowiedzialności za swoje życie, przełamanie bierności życiowej i zarządzanie budżetem domowym. Poza zajęciami edukacyjnymi mieszkańcy osiedla
Kozłówka uczestniczą w wydarzeniach
kulturalnych tj. wyjazdy do kina i teatru
oraz wezmą udział w rodzinnych warsztatach tańca w kręgu.

W realizacji przedsięwzięcia wspierają fundację legionowski Ośrodek Pomocy Społecznej, Powiatowy Urząd Pracy
oraz Stowarzyszenie „Aktywni Społecznie”. Projekt realizowany jest od maja do
końca października 2016 r.
KALINA BABECKA

Agnieszka Żychalak
Prezes Fundacji Pracownia
Kompetencji

Aby komuś pomóc warto pokazać, jak
radzą sobie z przeciwnościami losu
inni ludzie. Trzeba pozwolić wygadać się, wyrzucić z siebie to, co hamuje wiarę w siebie, pozbawia chęci
i sił do działania. Czasem wystarczy
podpowiedzieć, jak rozwiązać pierwszy problem, a kolejne okażą się już
łatwiejsze. Jednak żadna pomoc nie
będzie skuteczna, jeśli nie wykażemy się zaufaniem. Dlatego człowiekowi trzeba pokazać, a nie tylko powiedzieć, że się w niego wierzy. To
właśnie staramy się przekazać naszym Kozłówkowiczom.

We wszystkich gminach powiatu uczczono pamięć powstańców m.in. składając kwiaty w miejscach pamięci narodowej.
W Nieporęcie powiat reprezentowali (od lewej) starosta legionowski Robert Wróbel, przewodnicząca komisji rewizyjnej
Agnieszka Powała i wiceprzewodniczący rady powiatu Wiesław Smoczyński

POŻEGNANIE

Harcerki Szarych Szeregów Bogusławy Wilcz-Komorowskiej

O

harcerzach Szarych Szeregów mówi się czasem i bardzo
słusznie, że to kwiat polskiej
młodzieży. Jednym z tych pięknych
kwiatów była niewątpliwie Bogusława Wilczówna, urodzona w 1927 r.,
córka płk. Aleksandra Wilcza i jego
żony Elżbiety. Ukończyła Szkołę Rodziny Wojskowej w legionowskich koszarach. W czerwcu 1939 r. zdała egzamin do gimnazjum J. Piłsudskiego
na warszawskim Żoliborzu. Wybuch
wojny podobnie jak innym dzieciom,
nie pozwolił jej rozpocząć nauki. Jednak córka legionowskiego dowódcy
wojsk balonowych szybko znalazła
możliwość kształcenia. Została uczennicą utworzonej w Legionowie Gminnej Szkoły Handlowej, która pod osłoną oficjalnego programu zawodowego
prowadziła tajne nauczanie na poziomie gimnazjum i liceum.
Bogusława nie była zwykłą uczennicą szkoły. Świadomie współpracowała z nauczycielami. Niejedną, godną zaufania koleżankę nakłoniła do
zapisania się do szkoły o podwójnym programie. Współorganizowała nielegalne apele i uroczystości
patriotyczne. Dzięki jej talentowi
i wykształceniu muzycznemu młodzież, spotykająca się potajemnie
na wieczorkach, mogła słuchać także utworów wielkich kompozytorów
polskich i europejskich. Gdy w Legionowie zaczęto organizować tajną
drużynę harcerską, Bogusławie powierzono funkcję zastępowej. Rozpoczął się dla niej czas intensywnego
szkolenia zakończonego zaprzysiężeniem w Wojskowej Służbie Kobiet. Została łączniczką płk. Kłoczowskiego komendanta I Rejonu

„Marianowo-Brzozów” z kancelarią
sztabu mieszczącą się przy ul. Jagiellońskiej w domu państwa Tomczyńskich. Funkcję tę pełniła także podczas dni Powstania Warszawskiego.
Po wojnie, dzięki ukończeniu nauki w czteroklasowym tajnym gimnazjum w Legionowie z powodzeniem
dostała się do liceum w Radzyminie
i w 1946 r. zdała egzaminy maturalne. Następnie podjęła studia i uzyskała dyplom mgr. chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Nigdy nie straciła kontaktu ze środowiskiem żołnierzy Armii Krajowej
i harcerzy Szarych Szeregów. Gdy tylko sytuacja polityczna na to pozwoliła
i w Legionowie powstało koło Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej oraz oddział Stowarzyszenia
Szarych Szeregów, z poświęceniem
włączyła się do pracy społecznej, niosąc pomoc zarządom tych organizacji w licznych przedsięwzięciach. Zadbała również o zachowanie pamięci
swojego ojca przekazując do Muzeum Historycznego w Legionowo
kolekcję pamiątek z nim związanych.
Złożona chorobą ostatnie lata spędziła w domu opieki „Kombatant”, do
końca zainteresowana życiem swych
dawnych koleżanek i kolegów z AK.
Odchodzącą na „wieczną wartę” Bogusławę Wilcz-Komorowską ps. „Bogusia” żegnają weterani z koła Światowego Związku Żołnierzy Armii
Krajowej i oddziału Stowarzyszenia
Szarych Szeregów w Legionowie.
WOJCIECH JEUTE

Jacek Szczepański

dyrektor Muzeum Historycznego w Legionowie
Pani Bogusława Wilcz-Komorowska pochodziła z rodziny bardzo zasłużonej
dla Legionowa. Była córką ppłk. Aleksandra Wilcza, kierownika Centralnego Zakładu Balonowego w latach 20., a od 1929 r. pierwszego dowódcy 2.
Batalionu Balonowego. Pani Bogusława była wielkim przyjacielem naszego Muzeum. Miałem zaszczyt odwiedzać ją zarówno w jej willi przy ul. A.
Wilcza, jak i później w DPS. Przekazała wówczas naszemu Muzeum wiele
cennych pamiątek związanych z działalnością jej Taty i dziejami Legionowa.
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Zapraszamy na Święto Gminy Jabłonna VII Festiwal Aktywności
4 września w Jabłonnie na terenie zespołu parkowo – pałacowego odbędzie się impreza
Społecznej i Kulturalnej
Sołectw

plenerowa z okazji Święta Gminy Jabłonna. W ramach ogólnopolskiej trasy koncertowej
wystąpią zespoły Calibra, Imperium, Vancouver i The Lovers.

W sobotę, 3 września, na placu przy urzędzie gminy
Dąbrówka odbędzie się VII Festiwal Aktywności Społecznej
i Kulturalnej Sołectw.

O

członkowskich LGD. Zmagania będą
przebiegać w trzech kategoriach –
prezentacja stoiska, smaki i kuchnia regionalna oraz występ sceniczny. Ponadto rozegrany zostanie finał
o nagrodę publiczności. Festiwal zakończy wręczenie zwycięzcom nagród i dyplomów. Serdecznie zapraszamy.

Fot. UG Jabłonna

rganizatorzy przygotowali dla
uczestników mnóstwo ciekawych atrakcji, występów
scenicznych i kulinarnych uniesień. Imprezę otworzy uroczyste
wręczenie wyróżnień i odznaczeń
oraz koncert zespołu Jorrgus. Następnie do rywalizacji w „Konkursie sołectw” przystąpią reprezentacje siedmiu sołectw z każdej z gmin

Imprezę, jak co roku wspiera Powiat Legionowski. Wśród partnerów jest również 32. Wieliszewski Dywizjon Rakietowy
Obrony Powietrznej

D

la wszystkich, którzy tego dnia odwiedzą Jabłonnę przygotowano nie
lada atrakcje. Na najmłodszych będzie czekał park zabaw. Amatorzy militariów obejrzą armatę przeciwlotniczą
i samochód załadowczo – transportowy
z rakietami. Pokaz tresury psów i udzielania pierwszej psiej pomocy to propozycja dla właścicieli czworonogów. To tylko

część atrakcji, które przygotują organizatorzy. W tym samym czasie na scenie
wystąpią młodzi artyści ze Studia Piosenki GCKiS, odbędą się pokazy Zumby i Taekwondo. Od godziny 18.00 na
scenie rozpocznie się Festiwal Discopolowanie!
Organizatorami imprezy są Urząd
Gminy Jabłonna i Gminne Centrum

POWIAT NA WAKACJE – KALENDARIUM
WYDARZEŃ KULTURALNYCH I SPORTOWYCH
cały sierpień – Letnia Strefa Gier w Powiatowej Instytucji Kultury w Legionowie,
ul. Sowińskiego 15
16-19.08 – „Książka na plaży”, plaża w Serocku
16-19.08 – Olimpiada sPort Dzieciom, Gminny Ośrodek Kultury w Nieporęcie,
ul. Dworcowa 9a
19.08 – projekcja filmu „Zakręcony piątek” w Legionowie, Park Solidarności
20.08 – wieczór kameralny, Park Zdrowia w Legionowie
20.08 – koncert XII Legionowskiego Festiwalu Muzyki Kameralnej i Organowej,
Kościół pw. św. Józefa Oblubieńca NMP w Legionowie
21.08 – koncert II Festiwalu Muzyki Kameralnej i Organowej Powiatu Legionowskiego,
Kościół pw. Zwiastowania NMP w Serocku
21.08 – koncert XII Legionowskiego Festiwalu Muzyki Kameralnej i Organowej,
Kościół pw. Świętego Ducha w Legionowie
22.08 – warsztaty z udzielania pierwszej pomocy, Gminne Centrum Kultury i Sportu
w Jabłonnie, ul. Modlińska 102
22-26.08 – „Książka na plaży”, plaża 600-lecia w Wieliszewie
26.08 – projekcja filmu „Z piątku na sobotę” w Legionowie, Park Solidarności
27.08 – potańcówka w Parku Zdrowia w Legionowie
27.08 – koncert II Festiwalu Muzyki Kameralnej i Organowej Powiatu Legionowskiego,
Kościół pw. Matki Bożej Królowej Polski w Jabłonnie
28.08 – koncert XII Legionowskiego Festiwalu Muzyki Kameralnej i Organowej,
Kościół pw. Świętego Ducha w Legionowie
28.08 – „Wielkie polowanie na Złotą Rybkę” w Wieliszewie
03.09 – koncert II Festiwalu Muzyki Kameralnej i Organowej Powiatu Legionowskiego,
Kościół pw. Świętego Ducha w Legionowie
03.09 – VII Festiwal Aktywności Społecznej i Kulturalnej Sołectw, plac przy urzędzie
gminy w Dąbrówce
04.09 – Święto Gminy Jabłonna, teren Domu Zjazdów i Konferencji PAN w Jabłonnie
04.09 – koncert II Festiwalu Muzyki Kameralnej i Organowej Powiatu Legionowskiego,
Kościół pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Nieporęcie
05.09 – warsztaty z udzielania pierwszej pomocy, Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa
w Serocku, ul. Pułtuska 35
10.09 – koncert II Festiwalu Muzyki Kameralnej i Organowej Powiatu Legionowskiego,
Kościół pw. Zwiastowania NMP w Serocku
11.09 – koncert II Festiwalu Muzyki Kameralnej i Organowej Powiatu Legionowskiego,
sala widowiskowa im. K. Klenczona w Wieliszewie

Kultury i Sportu. Partnerami i sponsorami wydarzenia są między innymi Starostwo Powiatowe w Legionowie, GAZ
SYSTEM S.A., 32. Wieliszewski Dywizjon Rakietowy Obrony Powietrznej,
WKU Warszawa Śródmieście, LKS Lotos Jabłonna i Przychodnia Weterynaryjna w Jabłonnie.

W ubiegłym roku nagrodę w kategorii „występ sceniczny”, ufundowaną przez
Powiat Legionowski i wręczoną przez starostę Roberta Wróbla, odebrała
reprezentacja sołectwa Izabelin

MS

Organy dla melomanów
Rozpoczął się II Festiwal Muzyki Kameralnej i Organowej Powiatu Legionowskiego.
W ramach tegorocznego cyklu odbędzie się dziewięć koncertów.

Organista Maurizzio Maffezzoli na co dzień jest dyrygentem i kierownikiem
włoskich chórów oraz docentem klasy organów w Conservatory
of Music F. Morlacchi w Perugii

O

rganizatorzy festiwalu zadbali o staranny dobór repertuaru
i wykonawców. Organy nie bez
powodu nazywane są królem instrumentów. To największy z instrumentów, nieporównywalny z żadnym innym
pod względem rozmiarów przestrzennych, liczby źródeł fal dźwiękowych,

sumarycznej mocy emitowanej do otoczenia, dynamiki, różnorodności barw,
a także złożoności konstrukcyjnej.
Pierwszy z zaplanowanych koncertów
pt. „Muzyka organowa zimnych i gorących zakątków Europy” odbył się 7 sierpnia w wieliszewskim kościele pw. Przemienienia Pańskiego. Występ włoskiego

organisty Maurizzio Maffezzoli zgromadził liczną publiczność. Artysta wykonał utwory wybitnych kompozytorów,
wśród nich preludia chorałowe Johannesa Brahmsa oraz Preludium i fugę, LV
123 Johanna Gottfrieda Walthera. Gusta
nawet najbardziej wybrednych miłośników muzyki organowej zostały zaspokojone. Zgromadzeni w ciszy i skupieniu delektowali się każdym z dostojnych
dźwięków. Kolejne dwa koncerty miały miejsce w Chotomowie i Legionowie.
W chotomowskim kościele pw. Wniebowzięcia NMP wystąpił włoski organista
Gabriel Pezone, a koncert „W kręgu muzyki królewskiego Neapolu” w jego wykonaniu zabrał słuchaczy w muzyczną
podróż na południe Włoch.
W trakcie koncertu „Najpiękniejsza ze wszystkich jest muzyka polska...”, który odbył się w kościele pw.
Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa
w Legionowie wystąpił sekstet smyczkowy „Camerata Vistula”. Muzycy wykonali najpiękniejsze utwory polskich
kompozytorów.
Przed nami jeszcze sześć koncertów
II Festiwalu Muzyki Kameralnej i Organowej Powiatu Legionowskiego 2016.
Szczegółowe informacje o miejscach
i terminach znajdują się obok w kalendarium wydarzeń. Serdecznie zapraszamy. Współorganizatorem festiwalu jest Powiat Legionowski.
KALINA BABECKA

społeczność/edukacja

Informator Powiatu Legionowskiego

Święto Policji

Kilkudziesięciu policjantów z terenu powiatu legionowskiego zostało awansowanych na wyższe
stopnie a ponad stu nagrodzonych w trakcie uroczystych 97. obchodów Święta Policji.

W trakcie obchodów Święta Policji najbardziej zasłużeni funkcjonariusze z terenu powiatu legionowskiego otrzymali
odznaczenia państwowe, akty mianowania na wyższe stopnie policyjne oraz nagrody finansowe. W imieniu powiatu
nagrody policjantom wręczał starosta Robert Wróbel

O

ficjalny apel, w którym udział
wzięli policjanci ze wszystkich
gmin powiatu legionowskiego
odbył się 22 lipca, na terenie przyległym do Komendy Powiatowej Policji

w Legionowie. W trakcie uroczystości wręczono policjantom odznaczenia państwowe, akty mianowania na
wyższe stopnie policyjne oraz nagrody finansowe. Dwóch funkcjonariuszy

otrzymało odznaczenia państwowe
przyznane przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusza Błaszczaka. Złotą Odznakę „Zasłużony Policjant” odebrał I zastępca

Targowa się rozwija
Ponad 500 tysięcy zł dofinansowania z funduszy europejskich otrzyma Powiatowy Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych w Legionowie. Pieniądze zostaną przeznaczone na doposażenie pracowni
przedmiotowej, zakup sprzętu dydaktycznego oraz specjalistyczne szkolenia dla uczniów.

P
Dorota Kurowska

dyrektor PZSP w Legionowie
Dzięki projektowi szkoła będzie
mogła doposażyć pracownię OZE
w sprzęt, który jest niezbędny aby
uczniowie mogli w pełni kształcić się
praktycznie. Ale projekt to coś więcej, to przede wszystkim unikalna
oferta edukacyjna dla uczniów. Chyba żadna inna szkoła nie oferuje takich dodatkowych szkoleń wykraczających poza podstawę programową.
Ponadto szkolenia te będą certyfikowane. Z kolei staże będą dla uczniów
jak dodatkowe praktyki u pracodawców. Normalnie uczniowie mają tylko 4 tygodnie takich praktyk w cyklu kształcenia.

rojekt opracowany przez Zespół
ds. Pozyskiwania Funduszy
Unijnych Starostwa Powiatowego w Legionowie oraz pracowników
PZSP w Legionowie pod nazwą „Lepszy start dla energetyka i informatyka - rozwój kompetencji zawodowych
uczniów Powiatowego Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych im. Jerzego Siwińskiego w Legionowie” znalazł się
wśród 15 zwycięzców na 50 złożonych
wniosków. Jego realizacja ma na celu
zwiększenie zdolności do zatrudnienia 60 uczniów kształcących się na
kierunkach technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej oraz
technik informatyk poprzez podniesienie kwalifikacji zawodowych tej
grupy oraz poprawę jakości przygotowania zawodowego. Powyższe cele
uzyskane zostaną dzięki doposażeniu pracowni przedmiotowej odzwierciedlającej naturalne warunki pracy
w zawodzie. Ponadto uczniowie objęci zostaną szkoleniami rozwijającymi
kompetencje interpersonalne, które
zwiększą ich kreatywność, umiejętności pracy w zespole i zarządzania

czasem oraz wezmą udział w szkoleniach z zakresu uprawnień elektrycznych. Dodatkowo 30 uczniów uczących
się w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej uczestniczyć będzie w szkoleniach edukacyjnych z metod spawania TIG/MAG oraz
odbędzie 150-godzinne staże zawodowe u lokalnych przedsiębiorców.
Realizacja projektu zapewni jego
uczestnikom podniesienie kwalifikacji
zawodowych, rozwinięcie umiejętności społecznych, poprawę warunków
kształcenia oraz pozytywnie wpłynie
na rozwój potencjału i atrakcyjność
placówki. Ponadto poprawie ulegną
standardy współpracy z lokalnymi
pracodawcami i przedsiębiorcami.
Projekt realizowany będzie od
01.09.2016 r. do 31.12.2017 r. Jego
całkowity budżet opiewa na kwotę
604 375 zł, z czego 543 375 zł to dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego. Pozostała kwota
w wysokości 61 000 tys. zł to wkład
własny Powiatu Legionowskiego.
MARTA MOSTOWSKA/OPRAC. KB

Komendanta Powiatowego Policji
w Legionowe podinsp. Krzysztof Kapuściński w uznaniu szczególnych zasług i osiągnięć służbowych, którymi
przyczynił się do ochrony i utrzymania bezpieczeństwa oraz porządku publicznego. Brązową Odznaką „Zasłużony Policjant” uhonorowano naczelnika
Wydziału Prewencji KPP w Legionowie asp. szt. Krzysztofa Jaryczewskiego. Ponadto za wzorową i oddaną służbę
funkcjonariusze otrzymali nagrody finansowe – ośmiu policjantów nagrodził
Komendant Stołeczny Policji, siedemdziesięciu ośmiu Komendant Powiatowy Policji w Legionowie, jedenastu
starosta legionowski, dziesięciu prezydent miasta Legionowo, czterech burmistrz miasta i gminy Serock, sześciu
wójt gminy Jabłonna, ośmiu wójt gminy Nieporęt oraz siedmiu wójt gminy
Wieliszew. Inspektor Waldemar Perdion oraz podkom. Emilia Kuligowska
otrzymali odznaki za zasługi dla Związku Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych.
Starosta Robert Wróbel w imieniu
Zarządu Powiatu oraz lokalnej społeczności życzył funkcjonariuszom
i pracownikom cywilnym Policji wytrwałości w codziennej walce o bezpieczeństwo obywateli naszego powiatu.
Podsumował też zaangażowanie samorządów w realizację zadań zapewniających wzrost bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu

Kurier

insp. Waldemar
Perdion
Komendant Powiatowy
Policji w Legionowie

Święto Policji to szczególny dzień,
kiedy możemy uczcić historię i tradycję powołania nas do służby na
rzecz społeczeństwa.
Służby niełatwej, ale dającej wiele satysfakcji. Bycie policjantem to
z jednej strony niesamowita odpowiedzialność, z drugiej ciągły rozwój oraz dążenie do utrzymania
społecznego zaufania i wykazania
się profesjonalizmem. Działania legionowskiej Policji na rzecz utrzymania bezpieczeństwa publicznego są wysoko ocenianie przez
instytucje publiczne oraz mieszkańców powiatu, którzy przy różnych okazjach dzielą się z nami
swoimi uwagami i przekazują nam
podziękowania.
legionowskiego. Na ten cel w ubiegłym
roku przeznaczono w sumie ponad 400
tys. złotych.
KALINA BABECKA

Edukacyjna trampolina
Powiatowi radni zadecydowali o przekazaniu gminie Legionowo środków
na dofinansowanie realizacji projektu z zakresu wsparcia edukacyjnozawodowego uczniów powiatowych szkół. Kwota wsparcia to 20 tys. zł.

Radni przyjęli uchwałę o przekazaniu środków finansowych na realizację
projektu edukacyjnego w powiatowych szkołach

L

egionowo pozyskało z funduszy unijnych dofinansowanie
na realizację projektu „Edukacja zawodowa w szkołach trampoliną do zrównoważonego rozwoju kadry na legionowskim rynku pracy”.
Jego celem jest zwiększenie zdolności zatrudnienia uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
w powiecie legionowskim poprzez
rozwój doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkołach oraz aktywną współpracę z pracodawcami
i otoczeniem rynku pracy.
W projekcie uczestniczyć będą
Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Legionowie, Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Serocku oraz Powiatowy
Zespół Szkół Ogólnokształcących

7

w Legionowie, dla których Powiat
Legionowski jest organem prowadzącym. W każdej z placówek
utworzony zostanie Punkt Informacji i Kariery, w którym młodzi ludzie
uzyskają profesjonalne doradztwo
zawodowe. Działaniami projektowymi objętych zostanie w sumie 120
uczniów i 7 nauczycieli.
Realizację projektu przewidziano na okres od 1.09.2016 do
30.06.2018 roku. Jego całkowity budżet opiewa na kwotę 617 393,75 zł,
z czego 554 193,75 zł to dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej. Pozostałą kwotę gmina miejska Legionowo i Powiat Legionowski
uiszczą po połowie w ramach wkładu własnego.
OPRAC. KALINA BABECKA
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Informator Powiatu Legionowskiego

Rekordem w białaczkę

W weekend 29-31 lipca, na legionowskim stadionie był bity rekord Guinnessa w czasowej jeździe na rowerze MTB.
Pretendent Walerian Romanowski zadedykował swoje zmagania osobom chorym na białaczkę.
12 godz. – 334,420 km
24 godz. – 624,005 km
48 godz. – 1062,204 km
Tym samym Walerian Romanowski
osiągnął swój cel i pobił trzy rekordy
Guinnessa.
Dotychczasowe rekordy Waleriana Romanowskiego były bite na nawierzchni off-road. Były to:
• najdłuższy dystans na rowerze górskim przejechany w ciągu 12 godzin
NON-STOP - 303 km
• najdłuższy dystans na rowerze górskim w ciągu 48 godzin NON-STOP
- 748 km

Z

adaniem Waleriana Romanowskiego było pokonanie jak najdłuższych odcinków w czasie 12,
24 i 48 godzin. Dotychczasowe rekordy należały do Australijczyka Adriana Elulla. Jadąc w Legionowie, na nawierzchni bitej Romanowski okrążył
bieżnię 2476 razy osiągając następujące wyniki:

Walerian Romanowski swoimi wyczynami chce zwrócić uwagę opinii publicznej na problemy osób chorych na nowotwory krwi. Jest zapisany
w bazie Fundacji DKMS Polska jako
potencjalny dawca komórek macierzystych krwi lub szpiku. Również jeden
z jego kibiców, wiceprezydent Legionowa Piotr Zadrożny widnieje w tej
bazie deklarując gotowość pomocy
osobom o zgodnym z jego kodem genetycznym.
Walerian Romanowski ma 42 lata.
Pochodzi z Litwy, ale od 25 lat mieszka
i pracuje w Polsce. Jego pasją, poza jazdą na rowerze, jest technologia drewna. Na co dzień wykłada na Wydziale
Technologii Drewna na SGGW w Warszawie.
MK/UM LEGIONOWO

Za biciem rekordów Guinnessa krył się szczytny cel. Walerian Romanowski chciał zwrócić uwagę opinii publicznej na choroby nowotworowe krwi

7 medali dla zawodnika z Jabłonny
W dniach 10-17 lipca 2016 r. polska reprezentacja osób po transplantacji brała udział w 9. Mistrzostwach Europy Osób po Transplantacji i Dializowanych
w Helsinkich-Vantaa.

W

Przeszczep nerki nie przekreślił sportowych marzeń Andrzeja Lewandowskiego.
Pływak jest w świetnej formie i odnosi coraz większe sukcesy

zawodach wystartowało 370
zawodniczek i zawodników
z 23 krajów. Polska reprezentacja liczyła 17 sportowców (11 po przeszczepieniu nerki i 6 po przeszczepieniu
wątroby). Rywalizowano w darcie, lekkiej atletyce, minimaratonie, pływaniu,
tenisie ziemnym i stołowym.
Mieszkaniec Jabłonny, Andrzej Lewandowski wywalczył 7 medali w pływaniu - 5 indywidualnie (1 złoty na 50
m stylem klasycznym, 3 srebrne na dystansach 50 m stylem grzbietowym oraz
na 100 m stylem klasycznym i dowolnym oraz 1 brązowy na 50 m stylem
dowolnym) oraz 2 złote medale w sztafetach 4 x 50 m stylem dowolnym
i zmiennym. Andrzej Lewandowski jest

także pierwszym Polakiem, który zdobył tytuł najlepszego zawodnika (MVP
- Most Valuable Player) 8. Mistrzostw
Europy dla Osób po Transplantacji i Dializowanych zorganizowanych w Krakowie w 2014 r. Zdobył wtedy 7 złotych
medali (5 indywidualnie oraz 2 w sztafetach).
Na tegorocznych mistrzostwach zaszczyt ten przypadł ponownie reprezentantowi naszego kraju. Tytuł MVP wywalczył Dawid Zimkowski, który zdobył
7 złotych medali.
W sumie reprezentacja Polski zdobyła 51 medali, w tym 17 złotych, 14
srebrnych i 20 brązowych zajmując
szóste miejsce w klasyfikacji generalnej turnieju. Wszyscy zawodnicy są
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członkami Polskiego Stowarzyszenia
Sportu po Transplantacji.
Sportowcy po transplantacji narządów to grupa ludzi bardzo ambitnych
i zaangażowanych w popularyzację aktywności fizycznej oraz ideę świadomego dawstwa narządów. Wywalczone
przez nich medale są wymiernymi efektami możliwości i rozwoju polskiej medycyny transplantacyjnej.
Powiat Legionowski wsparł udział
Andrzeja Lewandowskiego w 9. Mistrzostwach Europy Osób po Transplantacji i Dializowanych poprzez ufundowanie dla niego odzieży sportowej.
Wszystkim zawodnikom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
KALINA BABECKA

