Niezmiernie ważne jest, by
jak najwcześniej, już wśród
uczniów podstawówek
i gimnazjów, wyławiać
sportowe talenty.
MICHAŁ KOBRZYŃSKI,
Członek Zarządu Powiatu
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Pomagają uczyć się samodzielności
Warsztaty Terapii Zajęciowej św. Rity w Legionowie to już druga legionowska placówka, która pomaga osobom niepełnosprawnym w nauce
samodzielności i zaradności. Bez takiego wsparcia wielu z nich znalazłoby się na marginesie życia społecznego.

W

Polsce pierwsze Warsztaty Terapii Zajęciowej (WTZ)
powstały w 1991 r. Obecnie
działa prawie 700 tego typu placówek.
Korzysta z nich ok. 25 tys.osób. WTZ
to placówki zajmujące się rehabilitacją niepełnosprawnych poprzez przygotowywanie ich do bardziej samodzielnego życia. Ważnym elementem
programu realizowanego przez WTZ
jest prowadzenie pracowni, w których
uczestnicy nabywają nowe umiejętności – od podstawowych czynności dnia
codziennego, po zawodowe, umożliwiające w przyszłości znalezienie zatrudnienia.

W Legionowie

§

Pierwsze legionowskie Warsztaty
Terapii Zawodowej powstały w 1996 r.
Utworzył je Ośrodek Pomocy Społecznej. Druga tego typu placówka
powstała w grudniu ubiegłego roku.
Założyło je Legionowskie Stowarzyszenie Amicus. – Wybudowaliśmy
kościół, pozostał do dyspozycji budynek kaplicy, gdzie kiedyś odbywały się nabożeństwa – opowiada
prezes Stowarzyszenia, a jednocześnie proboszcz parafii ks. Tomasz

Utworzenie i działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej wspierają lokalne samorządy: Powiat Legionowski, gmina Wieliszew oraz Miasto Legionowo. Od lewej: prezydent
Roman Smogorzewski, starosta Robert Wróbel, przewodniczący rady powiatu Szymon Rosiak, szef gabinetu politycznego Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
Łukasz Kudlicki i biskup Marek Solarczyk

Ciąg dalszy na str. 2

Bezpłatna pomoc prawna Nowa dyrektor DPS „Kombatant”

Od 1 lutego zmienił się harmonogram pracy punktów bezpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Legionowskiego. Liczba punktów została
rozbudowana o lokalizację w Urzędzie
Gminy Nieporęt. Poniżej publikujemy
aktualny harmonogram:

Punkt w budynku KZB,
ul. Piłsudskiego 3:
pon.-pt. 10:00-15:30

Punkt w Starostwie, pok. 404:
pon. 12:00-16:00
wt. 14:00-18:00
śr. 16:00-20:00
czw. 14:00-18:00
pt. 14:00-18:00

Punkt w Urzędzie Gminy Serock:
pon. 12:00-16:00
śr. 8:00-12:00

Punkt w Urzędzie Miasta
Legionowo, pok. 3.11:
pon.-pt. 16:00-20:00

Punkt w Urzędzie Gminy Jabłonna:
wt. 10:00-14:00
czw. 10:00-14:00

Punkt w Ośrodku Kultury
w Łajskach:
pon. 8:00-12:00
śr. 12:00-16:00
Punkt w Urzędzie Gminy Nieporęt:
pt. 10:00-14:00

Od 1 lutego Dom Pomocy Społecznej „Kombatant” ma nowego dyrektora. Konkurs ogłoszony przez Zarząd
Powiatu wygrała pani Anna Jaworska. Jej sylwetkę prezentujemy w krótkim wywiadzie dla czytelników „Kuriera”.
Z jakim bagażem doświadczeń
zawodowych przychodzi Pani do
„Kombatanta”?
Moje doświadczenie zawodowe zamyka się w trzech dekadach. Jest ono związane z pracą socjalną na rzecz środowisk
określanych jako wykluczone, zagrożone marginalizacją. Problemy osób starszych, samotnych są mi znane.
Moje doświadczenie związane jest
również z pieczą zastępczą, której byłam koordynatorem w ramach Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.
Ma już Pani wizję tego, co chce
Pani osiągnąć kierując Domem
Pomocy Społecznej?

Te dwa zadania są dla mnie najważniejsze: zapewnienie jak najlepszej opieki dla osób starszych, uszanowani ich
i przyczynienie się do tego, że Dom Pomocy Społecznej będzie się rozwijał jako
bardzo ważna instytucja polityki społecznej Powiatu Legionowskiego.

Chcę, aby w Domu Pomocy Społecznej panowała szlachetność i była respektowana godność ludzi, którzy tam mieszkają i pracują. Będę dążyła również do
tego, aby „Kombatant” miał w pełni wykorzystane 96 miejsc, jakimi dysponuje.

Ujawni Pani, co jest Jej życiową pasją, realizowaną w czasie wolnym?
W wolnym czasie mocno udzielam się
w wolontariacie, a konkretnie w „Szlachetnej paczce”. W tym roku była 15.
Edycja tego programu. Chciałabym,
aby „Szlachetna paczka” zaistniała w ramach Domu Pomocy Społecznej.
Rozmawiał MK
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Chciałowski. - Postanowiliśmy to wykorzystać. A ponieważ byłem i jestem
urzeczony radością życia, serdecznością osób niepełnosprawnych, wybór
padł na Warsztaty Terapii Zajęciowej.

Pięć grup

Obecnie z nowej placówki korzysta 27 osób. Codziennie, trzema kursami, są one dowożone z Legionowa,
Wieliszewa, Nieporętu, okolic Serocka transportem, jakim dysponują
Warsztaty. Zajęcia w grupach – multimedialnej, gospodarstwa domowego,

Konstancja
Tymicka
terapeutka

Prowadzę pracownię gospodarstwa
domowego. Warsztaty mają
na celu przyuczenie naszych
podopiecznych do zawodu oraz
nauczenie ich zaradności życiowej.
Temu celowi służy m.in. trening
ekonomiczny – nasi uczniowie
rozpoznają wartość pieniądza,
uczą się samodzielnie robić
zakupy, płacić za nie. Później
z kupionych składników robimy
pyszne rzeczy, np.: ciasta, torty,
pączki.

krawiecko-hafciarskiej, ogrodniczoflorystycznej, rękodzieła artystycznego - prowadzi pięciu terapeutów.
Wspomagają ich psycholog i rehabilitantka.
– Udało nam się zdobyć fachową kadrę - cieszy się ks. Chciałowski - To profesjonaliści i ludzie o wielkich sercach.dodaje. Prezes Amicusa nie ukrywa
również dumy i zadowolenia, że budynki, jakimi dysponuje „jego” WTZ, nie posiadają barier architektonicznych, które
utrudniałyby życie podopiecznym.

Kadra

Wszystko wskazuje na to, że aby pracować w Warsztatach Terapii Zajęciowej,
trzeba mieć specjalne umiejętności i wyjątkowe cechy charakteru. Jedna z terapeutek, Konstancja Tymicka zastrzega:
– Ta praca jest wspaniała, jeśli mamy dla
podopiecznych dużo miłości i cierpliwości. Również kierownik Warsztatów Bożena Półgęsek chwali sobie współpracę:
– Czujemy się tu wspaniale. Zespół terapeutów jest dobrze dobrany. To ludzie
kompetentni i z wielkim sercem. Nic
więc dziwnego, że w tej atmosferze kadra i podopieczni nie poprzestają na relacjach czysto zawodowych - po zajęciach
organizowane są spotkania integracyjne,
w których uczestniczą wszyscy. Wart
podkreślenia jest fakt, że w nowej placówce zatrudnienie znalazło pięciu dotychczasowych bezrobotnych.

Uczestnicy

Według przepisów uczestnikiem organizowanych przez WTZ zajęć może
zostać osoba posiadająca orzeczenie
o niepełnosprawności. Dokument taki
wydaje powiatowy zespół ds. orzekania
o niepełnosprawności. Tyle prawo. A jak
wygląda ludzka twarz Warsztatów?

Oczywiście bywa różnie. – To są kochani ludzie, ale wymagają wiele uwagi, pracy – mówi z wielką sympatią
dla podopiecznych jedna z terapeutek.
– Zdarza się, że nie przestrzegają zasad
określonych w naszym regulaminie.
Na zwykły chłopski rozum praca z osobami niepełnosprawnymi może wydawać
się katorgą. Tajemnicę tak wielkiego zaangażowania terapeutek wyjaśnia ks.
Chciałowski: - Warsztaty działają dopiero
miesiąc, ale panie, które w nich pracują,
podobno tylu ciepłych słów typu „kocham
cię”, to przez całe swoje życie małżeńskie
nie usłyszały. I pewnie nie usłyszą, bo ciężko będzie przebić wdzięczność i serdeczność podopiecznych. – mówi.

Pomagają pomagać

Warsztaty Terapii Zajęciowej, jak
każde dzieło charytatywne, nie mogłoby się rozwijać bez wsparcia z zewnątrz. Powiat Legionowski, gmina
Wieliszew, a przede wszystkim gmina
miejska Legionowo pomogły finansowo
w utworzeniu placówki i nie zapominają o niej również teraz, gdy Warsztaty
już funkcjonują.
– Bardzo sobie cenię współpracę
z samorządami – deklaruje prezes Legionowskiego Stowarzyszenia Amicus. – Zarówno obecny starosta Robert
Wróbel, jak i poprzedni, a obecnie poseł, Jan Grabiec, są otwarci na potrzeby osób niepełnosprawnych. Wykazują
dużą wrażliwość społeczną. Chcę również podkreślić wielkie zaangażowanie
prezydenta Romana Smogorzewskiego,
na którego życzliwość i wsparcie zawsze mogę liczyć. – dodaje.
Warsztaty dostają również wsparcie wielu sponsorów i wolontariuszy.
Np. dzięki nim podopieczni codziennie

Bożena Półgęsek

kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej
św. Rity w Legionowie
Nasi podopieczni przyjeżdżają na Warsztaty z nadzieją zdobycia nowych
umiejętności, ale również bardzo dobrze się tu czują. Opiekunowie i ich
rodzice opowiadali, że od początku nasi podopieczni już wieczorem pakowali
się, aby następnego dnia jak najszybciej wrócić na zajęcia. Jeżeli taka reakcje
jest już po 2-3 dniach, znaczy, że znaleźli odpowiednie dla siebie miejsce.
otrzymują ciepły posiłek – jedzenie codziennie jest dostarczane do placówki
przez prowadzącego zakład gastronomiczny parafianina ks. Tomasza Chciałowskiego.

Plany

– To dopiero początek naszej działalności – mówi kierownik Bożena Półgęsek. –
Mamy mnóstwo pomysłów. Omawiamy je
na spotkaniach rady programowej. W planach jest podjęcie działań w celu usprawnienia ruchowego uczestników. Stąd pomysł na dwukrotne w miesiącu wizyty
na basenie. Kadra chce zadbać również
o potrzeby kulturalne podopiecznych.

Planowane są organizowane raz w miesiącu wycieczki do kina, teatru, na koncert lub do muzeum.
Ks. Tomasz Chciałowski, główny spiritus movens Warsztatów Terapii Zajęciowej św. Rity w Legionowie jednym
zdaniem podsumowuje sens działań, jakie podejmuje wraz z zespołem specjalistów - Chcemy, aby nasi podopieczni
zobaczyli jak najwięcej świata, w którym my żyjemy.
MARIUSZ KRASZEWSKI

Ks. Tomasz Chciałowski

proboszcz Parafii Matki Bożej Fatimskiej
w Legionowie, prezes Legionowskiego Stowarzyszenia Amicus
Często byłem zapraszany do odwiedzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej
w Legionowie przy ul. Zwycięstwa oraz przez Koło Pomocy Dzieciom
Specjalnej Troski działające przy Towarzystwie Przyjaciół Dzieci. Kiedy
obserwowałem osoby niepełnosprawne, zauważyłem, że charakteryzują
się one szczerą radością. Potrafią się cieszyć najmniejszym upominkiem.
Gdy robiliśmy ze Stowarzyszeniem paczki dla dzieci z ubogich rodzin,
zwracaliśmy uwagę, że często, nawet najbardziej bogate paczki nie
wywoływały oczekiwanego entuzjazmu u obdarowywanych. Natomiast osoby
niepełnosprawne cieszą się nawet ze skromnych podarków, choćby z małego
batonika. Reagują wtedy spontanicznie i ze szczerym uśmiechem.

Wesołe jest życie...
… mieszkańców Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” – chciałoby się zaśpiewać, parafrazując refren piosenki Kabaretu Starszych Panów, gdy słyszymy o licznych
miłych uroczystościach, w których biorą czynny udział pensjonariusze Domu.

G

dy piszemy o licznych wydarzeniach kulturalnych i okolicznościowych w legionowskim DPS,
nie ma w tym żadnej przesady. Kalendarz imprez w „Kombatancie” jest zapełniony wydarzeniami obchodzonymi
rokrocznie w sposób huczny lub szczególnie uroczysty.

Bal karnawałowy

Tańce, konkursy, łakocie - jednym
słowem: zabawa! Doroczny bal karnawałowy odbył się w „Kombatancie” 21
stycznia br. Bal uświetnił występ zespołu „Na luzie”, który zaraził swoją energią mieszkańców i porwał do wspólnej
tanecznej zabawy.
W przerwie karnawałowych pląsów
uczestnicy zostali zaproszeni na pyszny gorący poczęstunek oraz słodkości.
Między tańcami można było odpocząć
przy odgadywaniu przysłowia, a dla
zwycięzcy była przewidziana nagroda.

Dzień Babci i Dziadka

„Przyszywane” wnuczęta ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Legionowie z okazji Święta Babci i Dziadka obdarowały
mieszkańców DPS pączkami

Jedno z najmilszych świąt - Dzień
Babci i Dziadka - mieszkańcy Domu
Pomocy Społecznej „Kombatant” obchodzili wspólnie z uczniami klas
2a i 2b ze Szkoły Podstawowej nr 2

w Legionowie. W odwiedziny do babć
i dziadków przyszło 21 stycznia kilkadziesiąt „przyszywanych” wnucząt pod
opieką wychowawczyń - Anny Janiak
i Kamili Dzierżanowskiej. Dzieci zaprezentowały przepiękne przedstawienie,
a na koniec poczęstowały seniorów własnoręcznie upieczonymi pączkami.
Mieszkańców „Kombatanta” zokazji
Dnia Babcii Dziadka odwiedziły również dzieci z Przedszkola Sióstr Misjonarek im. Świętej Rodziny w Legionowie. Goście zaprezentowali krótki
program artystyczny, a na koniec wręczyli gospodarzom uroczystości własnoręcznie wykonane laurki.

Dni Osób Niepełnosprawnych

Impreza odbywa się już po raz piąty. Znów dla mieszkańców „Kombatanta” będzie ona nie tylko przyczynkiem
do poszerzenia wiedzy podczas wykładów, ale również okazją do stawania
w szranki konkursów. Powiatowe konkursy literacki i plastyczny, czy przegląd form scenicznych i medialnych
cieszą się w Domu Pomocy Społecznej
olbrzymim zainteresowaniem. Wszak
„Wesołe jest życie staruszka...”
ANNA SZCZEPŁEK, oprac. MK

bezpieczeństwo/inwestycje
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Nowe samochody i sprzęt dla Policji
60 tysięcy złotych wyniosło dofinansowanie, jakie powiat przekazał na zakup nowych radiowozów dla legionowskiej policji.
18 stycznia br. odbyło się ich uroczyste przekazanie.

U

roczystość miała miejsce na parkingu Komendy Powiatowej Policji w Legionowie, gdzie policjanci odebrali dziewięć nowych
radiowozów oraz urządzenia techniki policyjnej. Komendant Powiatowy
Policji w Legionowie insp. Waldemar
Perdion w asyście Zastępcy Komendanta ds. Logistyki mł. insp. Huberta
Kowalczewskiego przekazał policjantom kluczyki do nowych aut. Na uroczystości obecni byli także starosta legionowski Robert Wróbel, prezydent
Legionowa Roman Smogorzewski,
wójt gminy Jabłonna Jarosław Chodorski, wójt gminy Wieliszew Paweł Kownacki oraz zastępca wójta gminy Nieporęt Alicja Sokołowska.
Samochody oraz urządzania zostały
zakupione przy wsparciu finansowym
budżetu państwa oraz samorządów terytorialnych. Budżet państwa współfinansował zakup jednego radiowozu, powiat
legionowski dwóch samochodów nieoznakowanych oraz jednego oznakowanego, gmina Legionowo jednego radiowozu oznakowanego, gmina Nieporęt
przekazała część środków na zakup samochodu terenowo-osobowego w wersji
nieoznakowanej, gmina Jabłonna jednego samochodu nieoznakowanego, a gmina Wieliszew współfinansowała zakup
jednego radiowozu oznakowanego i jednego nieoznakowanego. Całkowity koszt
dofinansowania przekroczył kwotę 250

Powiatowa policja dostala 9 nowych radiowozów

tys. zł, zaś udział powiatu wyniósł 60
tys. zł. Samochody marki Dacia Duster,
Hyundai i20, Opel Corsa oraz Kia Ceed
już rozpoczęły służbę w poszczególnych
komisariatach i wyjechały na powiatowe ulice.
Policjanci otrzymali także dwa urządzenia do testowania trzeźwości AlcoBlow, laserowy miernik prędkości
oraz trzy urządzenia teleinformatyczne zakupione przez gminę Legionowo.
Ponadto gmina Jabłonna przekazała kserokopiarkę, a gmina Wieliszew trzy drukarki.
Powiat legionowski i gminy wchodzące w jego skład nie po raz pierwszy

uczestniczą w doposażeniu policji, dając tym samym wyraz trosce o bezpieczeństwo mieszkańców i skuteczność
pracy funkcjonariuszy. – To oczywiste,
że wspieramy Policję, bo bezpieczeństwo jest jednym z naszych priorytetów. Mam nadzieję, że radiowozy będą
dobrze służyły – powiedział starosta Robert Wróbel.
Komendant Powiatowy Policji podziękował samorządowcom za pomoc finansową przy zakupie pojazdów i sprzętu
podkreślając dobrą współpracę policji
z władzami samorządowymi i zapewnił,
że dzięki temu policjanci jeszcze sprawniej i szybciej dotrą do miejsc, gdzie ich

U

szego przygotowania poradzą sobie
z obsługą AED – powiedział Marcin
Filipiuk, ratownik medyczny Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Praskim w Warszawie.
Defibrylator Kliniczny AED Lifeline z elektrodami w wersjach dla dorosłych i pediatrycznej to specjalistyczne urządzenie używane w trakcie
czynności resuscytacyjnych, służące
do odwrócenia chaotycznych impulsów elektrycznych pobudzających
mięsień serca i przywrócenia prawidłowego rytmu zatokowego. Urządzenie, po podłączeniu elektrod do klatki piersiowej pacjenta, automatycznie

wykorzystywane przez służby prewencyjne, w trakcie czynności operacyjnych w celu zwalczania przestępczości pospolitej.
KALINA BABECKA

Budują, remontują

K

Starostwo Powiatowe w Legionowie zakupiło przenośny defibrylator umożliwiający przeprowadzenie
akcji ratunkowej w przypadku wystąpienia nagłych, zagrażających życiu zaburzeń rytmu serca.
Koszt urządzenia to 5.000 złotych.

mieszczanie defibrylatorów
w instytucjach użyteczności publicznej oraz miejscach,
w których przebywa duża liczba ludzi jest praktyką coraz powszechniejszą, rekomendowaną przez środowiska medyczne (m.in. Europejską
Radę Resuscytacji). – To dobra i pożyteczna inicjatywa w znacznym
stopniu poprawiająca bezpieczeństwo osób korzystających z miejsc
publicznych. Tego typu urządzenia
są proste w obsłudze, co oznacza, że
każdy, kto przejdzie odpowiedni instruktaż, ma szansę uratować komuś
życie. Także osoby bez wcześniej-

interwencja będzie potrzebna, a także
jeszcze efektywniej zadbają o porządek
i bezpieczeństwo oraz znacznie usprawnią swoją pracę w zakresie działań administracyjnych. Zakupione auta będą

Środek zimy dla służb inwestycyjnych powiatu nie jest
martwym sezonem. Trwają prace, którym nie przeszkadza
zimowa aura.

Defibrylator w Starostwie

Pracownicy starostwa przeszli szkolenie w udzielania pierwszej pomocy

Zakup samochodów i sprzętu dofinansowały lokalne samorządy. Jednym
z wręczających kluczyki był starosta Robert Wróbel

dokonuje analizy pracy serca i powiadamia, czy defibrylacja jest konieczna. Jeśli zachodzi taka potrzeba AED,
krok po kroku, za pośrednictwem komunikatów głosowych instruuje operatora odnośnie dalszego postępowania. Defibrylator sam określa moc
i częstotliwość wyładowań. W badaniach stwierdzono, że wczesne użycie
defibrylatora powoduje zwiększenie
wskaźnika przeżyć, jeżeli defibrylację
wykonano w ciągu 3 minut od chwili
zatrzymania krążenia. Wskaźnik ten
wzrasta w niektórych przypadkach
nawet do 75%.
Pracownicy starostwa zostali przeszkoleni w zakresie obsługi urządzenia oraz udzielania pierwszej pomocy w trakcie dwuetapowego szkolenia
prowadzonego przez ratowników medycznych z Niepublicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej „ Legionowo „.
Urządzenie od lutego będzie na stałe
znajdować się w kancelarii starostwa,
w specjalnie oznakowanej gablocie,
na parterze budynku. Defibrylator
jest cennym nabytkiem, dzięki któremu wzrośnie poziom bezpieczeństwa
osób przebywających w budynku starostwa, ale miejmy nadzieję, że nigdy
nie zaistnieje potrzeba jego użycia.
KB

u końcowi zmierza rozbudowa
Powiatowego Zespołu Szkół
i Placówek Specjalnych o dodatkowe pomieszczenia, w których
mieścić się będzie Przedszkole Specjalne. Wiele wskazuje na to, że
na przełomie lutego i marca nowa
część budynku będzie gotowa. Maluchy zyskają nowe pomieszczenia,
dzięki czemu komfort ich przebywania w placówce i prowadzenia zajęć
ogromnie wzrośnie.
Lepsze warunki będą też mieli pacjenci NZOZ „Legionowo”, znanego
większości legionowian jako „przychodnia na górce”. W połowie stycznia
rozpoczął się tam remont, w ramach
którego przebudowany i wyremontowany zostanie hol główny, część gabinetów na parterze, w sposób bardziej
dogodny oddzielone zostaną też strefy przyjęć dzieci chorych i zdrowych.
I co najważniejsze zainstalowana zostanie winda, dzięki czemu nie będzie
już bariery w dostaniu się na I piętro
budynku.
Remont trwa również w legionowskim starostwie. Gruntowną przebudowę przechodzą pomieszczenia wydziału komunikacji, dzięki czemu
klienci będą mogli załatwiać sprawy
w zdecydowanie bardziej komfortowym i przyjaznym otoczeniu. Prace mają potrwać do końca marca. Do
tego czasu obsługa interesantów jest
przeniesiona do auli starostwa na parterze budynku.

Okres zimowy powiat wykorzystuje również do tego, by przygotować
się do zadań inwestycyjnych, których
w zimę nie da się przeprowadzić. Dokonywane są więc przeglądy dróg,
trwa przetarg na ich remonty cząstkowe. a wykonawca wielofunkcyjnego boiska przy Powiatowym Zespole
Szkół Ponadgimnazjalnych został już
wybrany w grudniu 2015. Kończy się
też aktualizacja dokumentacji projektowej, dotyczącej termomodernizacji,
wymiany instalacji c.o. oraz instalacji
dodatkowego źródła OZE w Powiatowym Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych przy ul. Targowej w Legionowie.
Prace te będą kontynuacją działań
z 2015 roku, w ramach których na
początek zainstalowano w szkole nowoczesną, bardziej wydajną i oszczędną kotłownię.
JOANNA KAJDANOWICZ

W remontowanym wydziale
komunikacji w starostwie zniknęły już
ściany i przeszklenia, które stanowiły
barierę oddzielającą klientów od
obsługujących ich urzędników
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20 lat minęło...

„Szachraj” ma już 20 lat. Jubileusz jego istnienia społeczność naszego powiatu obchodziła
uroczyście 16 stycznia w sali widowiskowej w legionowskim ratuszu.

W 2008 roku dzieci z zespołu zagrały w filmie fabularnym pt. „Generał Nil”. W tym samym roku młodzi wykonawcy koncertowali na tygodniowym
tournée w Rosji. W repertuarze zespołu znamienną rolę odgrywają pieśni
i piosenki patriotyczne, które zespół
wykonywał na wielu uroczystych galach. Z okazji 70. rocznicy powstania
Szarych Szeregów zespół opracował
książkę pt. „Oni mieli naście lat” wraz
płytą CD.
„Szachraj” wystąpił także podczas
pierwszego Koncertu Niepodległości
w Muzeum Powstania Warszawskiego

wykonując pieśni patriotyczne we
współczesnych, jazzowych aranżacjach i asystując takim wykonawcom
jak Ola Turkiewicz, Marek Bałata, Grzegorz Piotrowski oraz zespół Alchemik.
Zwieńczeniem pracy zespołu jest
wydanie książki-śpiewnika wraz z płytą „Najpiękniejsze Polskie Kolędy”. Ponadto „Szachraj” tworzy III Wielopoziomową Drużynę Harcerską w Hufcu
ZHP Legionowo.
Zespołowi oraz jego opiekunom życzymy wielu sukcesów w dalszej karierze.
KB

Fot. UM Legionowo

U C Z N I O W I E

Goście jubileuszu obejrzeli m.in. musical „Konwaliowa gospoda” w wykonaniu dzieci z zespołów BaJamiK-krasnoludki i BeMoleK

Z

espół taneczno-wokalny „Szachraj”
działa od dwóch dekad przy Miejskim Ośrodku Kultury w Legionowie. Jubileusz jego istnienia stanowił
niepowtarzalną okazję do spotkania zarówno byłych, jak i obecnych członków
zespołu oraz obejrzenia wyjątkowego
przedstawienia przygotowanego specjalnie na tę okoliczność. Na scenie pojawiła się także zaprzyjaźniona z zespołem
piosenkarka Majka Jeżowska. Życzenia
jubilatom złożyli przedstawiciele powiatu, władz miasta oraz parlamentarzyści.
Swoje umiejętności, talenty wokalne i taneczne zaprezentowały

wszystkie cztery grupy artystyczne działające w ramach Studia Tańca
i Piosenki „Szachraj”: „BaJaMiK” i „BeMoleK” (dziecięce grupy wokalno-taneczne) oraz „Z górki” i „Pod Górę”
(młodzieżowe zespoły wokalno- instrumentalne).
„Szachraj” to roztańczona i rozśpiewana 60-osobowa grupa dzieci i młodzieży
w wieku od 6 do 16 lat. Formacją opiekuje się trójka instruktorów: Barbara
Jankowska, Krzysztof Bernard i Michał
Jankowski. Zespół jest laureatem wielu
ogólnopolskich festiwali i przeglądów,
wielokrotnie zdobywał laury na Festiwalu

Twórczości Dziecięcej Wojska Polskiego
w Grudziądzu, koncertował także w Sejmie, Senacie, Kancelarii Prezydenta i Pałacu Prymasa Polski.
Pierwszą autorską płytę „Szachrajowy garnek marzeń” zespół wydał w 2004
roku. Rok później brał udział w koncercie „Śpiewnik Babuni” i „Śpiewnik Polaka” w Teatrze Polskim, towarzysząc czołowym artystom scen polskich. Dwa lata
później uczestniczył w koncercie Bożonarodzeniowym TV POLSAT w otoczeniu gwiazd polskiej muzyki rozrywkowej,
zaś w 2007 roku – w realizacji świątecznego programu TVN Religia.

Konkurs „Długo(sz) przed nami...” rozstrzygnięty
W siedzibie Powiatowej Instytucji Kultury w Legionowie odbyło się uroczyste wręczenie nagród
laureatom konkursu „Długo(sz) przed nami...”.

P

rzedmiotem rywalizacji było
stworzenie komiksu inspirowanego fragmentami „Roczników, czyli kronik sławnego Królestwa
Polskiego” Jana Długosza. Pierwsze
miejsce zostało przyznane Jankowi
Witkowskiemu ze Szkoły Podstawowej w Jadwisinie, drugie miejsce zajął Jakub Żak ze Szkoły Podstawowej
im. M. Kopernika w Serocku.
W trakcie, zorganizowanej 14 stycznia br., uroczystości nagrody wręczali wicestarosta legionowski Jerzy Zaborowski oraz dyrektor Powiatowej
Instytucji Kultury Renata Sowińska.

W spotkaniu uczestniczyli również Karolina Błaszczak-Modzelewska – koordynatorka i przewodnicząca jury oraz
Rafał Degiel reprezentujący Muzeum
Historyczne w Legionowie.
„Długo(sz) przed nami...” to cykl
działań podjętych przez Powiatową Instytucję Kultury w Legionowie z okazji 600. rocznicy urodzin Jana Długosza. Składał się na nie wspomniany
konkurs oraz warsztaty dla uczniów
Szkoły Podstawowej w Jadwisinie im.
Jerzego Szaniawskiego, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Legionowie
oraz Zespołu Szkół nr 1 w Legionowie.

W konkursie zwyciężyli Jakub Żak (z lewej) i Janek Witkowski, uczniowie
szkół podstawowych w gminie Serock. Nagrody wręczyli im wicestarosta
Jerzy Zaborowski i dyrektor PIK Renata Sowińska

Podczas zajęć, które prowadziła Karolina Błaszczak-Modzelewska, uczniowie poznali życiorys i dzieła Jana Długosza, dowiedzieli się, jak pracował
średniowieczny kronikarz i dlaczego „Roczniki…” napisane zostały po
łacinie. W trakcie zajęć okazało się,
że średniowiecze wcale nie jest epoką smutną, jak się wcześniej wydawało, a jego złą sławę zawdzięczamy
m.in. historykom z okresu oświecenia. Uczestnicy warsztatów wyruszyli
w emocjonującą podróż, która rozpoczynała się w 1415 r., w momencie narodzin Jana Długosza. Kolejne wydarzenia z życia pisarza umieszczali na
osi czasu poznając jednocześnie najważniejsze dzieła, które wyszły spod
jego pióra.
Ponadto w trakcie warsztatów
uczniowie wcielili się w rolę kronikarzy, którzy musieli zmierzyć się
z różnymi relacjami historycznymi.
Okazało się, że niełatwa jest rola badacza dziejów. Zabawa w układanie
zdań i rysowanie plakatów ilustrujących łacińskie zapożyczenia w polszczyźnie była kolejnym punktem zajęć.
Na koniec młodzi historycy otrzymali pamiątkowe zakładki i długopisy
oraz wypełnili podsumowujące ankiety, których wyniki dowodzą, że chętnie znów wezmą udział w podobnym
przedsięwzięciu.
TEKST: PIK, OPRAC. KB
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Święto nie tylko
dla zakochanych
Co roku 14 lutego ulice i sklepy zalewa fala serc i zakochanych
par. Na romantycznych filmach w kinie zajęte są wszystkie
miejsca. Walentynki to święto, które ma tyle samo zwolenników,
co przeciwników.

Walentynki można spędzić również
w gronie przyjaciół

W

alentynki, inaczej nazywane świętem zakochanych,
dotarły do Polski dopiero
w latach 90. XX wieku, ale obchodzone są w południowej i zachodniej Europie już od czasów średniowiecza. Nazwa „Walentynki”
pochodzi od św. Walentego. Był on
z wykształcenia lekarzem, a z powołania duchownym. Patronem
święta zakochanych stał się dzięki
odważnemu sprzeciwowi wobec cesarza Klaudiusza II Gockiego, który
zabronił młodym mężczyznom (18
– 37 lat) wchodzić w związki małżeńskie. Walenty złamał ten zakaz
i zaczął błogosławić śluby młodych
legionistów, za co został wtrącony do
więzienia. W trakcie odsiadywania
wyroku zakochał się w niewidomej
córce swojego strażnika, która według legendy pod wpływem miłości
odzyskała wzrok. Rozwścieczyło to
władcę i skazał go na ścięcie. W taki
sposób Walenty stał się męczennikiem rzymskim i patronem walentynek oraz osób chorych na epilepsję i choroby nerwowe.
Nieodłącznym zwyczajem tego
święta jest obdarowywanie swojej drugiej połówki kwiatami, listami miłosnymi, czy romantyczną kolacją albo wyjazdem w góry.
Nie wszyscy jednak popierają obchodzenie tego święta. Często spotykamy się ze stwierdzeniem, że

Walentynki to przejaw amerykanizacji, podobnie jak Halloween. Zarzuca im się również charakter komercyjny. - Uważam, że walentynki
są komercyjnym świętem. Szczególnie, że na każdym kroku w sklepie
możemy zobaczyć coś związanego
z walentynkami. Czekoladki , lizaki,
wszystko dosłownie – mówi Sandra
Sawicka, uczennica Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej
w Legionowie.
Możemy się spotkać też ze stwierdzeniem, że święto ma charakter opresyjny. Takie opinie można
usłyszeć szczególnie ze strony singli. Jednak nie zawsze. - Dlaczego
nie spotkać się w tym czasie z kimś?
Nawet z paczką znajomych. Przecież to nie jest tak, że musisz pójść
na randkę. Niby jest to święto randek, ale kina czy inne ośrodki kultury mają w ofercie różne ekstra
eventy czy przeceny, gdzie można
wybrać się całą paczką, jeżeli randka się nie udała albo w ogóle się nie
umówiłeś. - stwierdza singiel Bartosz Kamiński, również uczęszczający do Liceum Ogólnokształcącego
im. Marii Konopnickiej.
Jak widać, dzięki dobremu nastawieniu, to święto nie musi być dla
nas katorgą. Walentynki to doskonała okazja, zdarzająca się tylko raz
w roku, by zaskoczyć ukochaną osobę miłym prezentem. Podarunek nie
zawsze musi wiązać się z wysokimi kosztami. W powiecie legionowskim znaleźć można ciekawe oferty
na ten dzień, które nie pociągają za
sobą żadnych kosztów. Wśród nich
jest na przykład koncert muzyki poważnej „Trio harfowe” organizowany w Salonie Artystycznym MOK
przy ul. Targowej w Legionowie
(godz. 12:00) lub projekcja filmu
„AY, CARMELA” w sali widowiskowej w legionowskim ratuszu przy
ul. Piłsudskiego 41 (godz. 18:00).
Na oba wydarzenia wstęp jest wolny.
IZABELA DĄBROWSKA

uczennica LO im. M. Konopnickiej

kultura
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Seans filmowy „Kina Otwartego”
Pokaz filmu „Nadejdą lepsze czasy” oraz spotkanie z reporterem Jackiem Hugo-Baderem znalazły się w programie styczniowej odsłony
cyklu „Kino Otwarte”.

W

ostatni czwartek stycznia sala
widowiskowa legionowskiego
ratusza była wypełniona niemal do ostatniego miejsca. Zgromadzoną publiczność powitały Renata
Sowińska – dyrektor PIK oraz dziennikarka Magdalena Felis. W krótkiej zapowiedzi panie uprzedziły widzów, że
najbliższe dwie godziny będą dla nich
doświadczeniem wstrząsającym i na
długo zapadającym w pamięć.
„Nadejdą lepsze czasy” w reżyserii Hanny Polak jest dokumentem opowiadającym o codzienności Rosjan żyjących na największym wysypisku
śmieci w Europie, podmoskiewskiej
Swałce. Główną postacią obrazu jest
Jula, która w chwili rozpoczęcia zdjęć
ma zaledwie 10 lat i to głównie z jej
perspektywy widz poznaje piekło bezdomności i wykluczenia społecznego,
którymi dotknięci zostali bohaterowie
filmu. Mieszkańcy wysypiska to ludzie zaniedbani, uzależnieni od alkoholu, walczący o przetrwanie, trawieni chorobami oraz wszechogarniającą
bezsilnością. Bez widoków na lepsze jutro starają się po prostu przeżyć każdy

kolejny dzień, a jedyne, co im pozostaje, to marzenia. Nimi się karmią i otulają. Materiał do filmu nagrywano w sumie 14 lat. W tym czasie Jula dorastała,
buntowała się, nadużywała alkoholu i
zaszła w nieplanowaną ciążę.
Dokument zdobył 25 nagród i wyróżnień na festiwalach na całym świecie, m.in. w Brukseli, Monachium,
Moskwie, Trieście, na festiwalu IDFA
w Amsterdamie, Hot Springs w USA
oraz główną nagrodę na festiwalu Docs
Against Gravity w Warszawie. Według
amerykańskiego Newsweeka „Nadejdą
lepsze czasy” jest jednym z najważniejszych filmów 2014 roku.
Po projekcji na scenie pojawił się Jacek Hugo – Bader, który w ciekawy i
zajmujący sposób opowiedział o życiu
codziennym w Rosji, o swoich podróżach i doświadczeniach z nimi związanych oraz zdradził tajniki zawodu, który wykonuje i plany na przyszłość. Był
również czas na zadawanie pytań i dyskusję z widzami.
Jacek Hugo–Bader, na stałe związany z „Gazetą Wyborczą”, jest jednym z najbardziej cenionych w Polsce

reporterów zajmujących się tematyką
Rosji oraz krajów byłego ZSRR. Za naszą wschodnią granicą spędził cztery
lata obserwując i opisując życie zwykłych ludzi. - Jestem reporterem trotuarowym, nie salonowym. Mnie interesują doły, niziny społeczne, odrzuceni,
a nie wybrani. – powiedział o sobie w
jednym z wywiadów dziennikarz.
Hugo-Bader jest autorem wielu znakomitych reportaży, m. in. „Białej gorączki” (Nagroda Bursztynowego Motyla w 2010 roku oraz nominacja do
Nagrody Literackiej Gdynia), „Dzienników kołymskich” oraz w „W rajskiej dolinie wśród zielska”(nominacja do Nagrody Literackiej Nike w 2003 roku),
będących dziennikami z jego podróży.
Ponadto otrzymał dwukrotnie nagrodę
Grand Press.
„Kino Otwarte” jest inicjatywą organizowaną przez Powiatową Instytucję
Kultury pod patronatem Starosty Legionowskiego oraz Prezydenta Miasta Legionowo. Serdecznie zapraszamy na kolejne odsłony cyklu.
KALINA BABECKA

Pałacowe spotkania z muzyką
Taki tytuł nosi cykl cykl koncertów i wystaw, który na stałe wpisał się w kulturalny krajobraz
Jabłonny i okolic. Jednym z patronów przedsięwzięcia został w tym roku powiat legionowski.

Gościem styczniowego Kina Otwartego był reporter i podróżnik Jacek Hugo-Bader

Grzelecka – dyrektor Domu Zjazdów
i Konferencji Polskiej Akademii Nauk
oraz Andrzej Zieliński – profesor Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. W ich
zamyśle piękne i zabytkowe otoczenie
koncertów ma dostarczyć słuchaczom
nie tylko wrażeń estetycznych, ale także sprawić, iż dostrzeżona i doceniona

zostanie historyczna ciągłość kulturowa związana z Jabłonną. Ponadto organizatorzy chcą rozpropagować i upowszechnić kulturę muzyczną wśród
mieszkańców oraz wskazać interesujący i wartościowy sposób na spędzenie
wolnego czasu.
KB

cudze chwalicie,
swego nie znacie
Powiatowa Instytucja Kultury w Legionowie
serdecznie zaprasza na

film

C Z a, S T k a
PODlaSIa

Podczas styczniowego spotkania wystąpił Kwartet Wokalny Tempus, który dał koncert muzyki dawnej

i spotkanie z twórcami
Pawłem Jan kowskim,
Zd zisławem Folgą,
Markiem Ku b ikiem

wtorek

16 lutego 2016 godz. 19

sala widowiskowa legionowskiego Ratusza

pat ro nat
m ed i al ny

WSTĘP WOLNY
pa r tne r

horyzontów oraz integrują lokalną społeczność i budują pozytywny wizerunek
nie tylko gminy Jabłonna, ale i całego powiatu legionowskiego.
Format zadebiutował jesienią 2002
roku. Dotychczas zorganizowano 135
koncertów, które odbywają się w trzecią niedzielę miesiąca i mają charakter
otwarty. Każdorazowo gromadzą liczną
publiczność, także spoza obszaru powiatu legionowskiego. W repertuarze
znajduje się głównie muzyka klasyczna i kameralna w wykonaniu znakomitych artystów, odnoszących sukcesy
zarówno w kraju, jak i na arenie międzynarodowej, ale także młodych talentów.
Pomysłodawcami cyklu „Pałacowe
spotkania z muzyką” są Magdalena

orga ni z ato r

różne style muzyczne oraz instrumenty. Prezentowana muzyka pochodzi
z różnych epok począwszy od średniowiecza do współczesności. Wykonywane są zarówno utwory instrumentalne,
jak i wokalne.
Ponadto, co dwa miesiące, odbywają się wernisaże wystaw organizowane w pałacowej Galerii Sztuki Współczesnej „Oranżeria”, które cieszą się
niesłabnącą popularnością, stwarzają możliwość podziwiania dzieł wybitnych artystów oraz znamiennie wzbogacają lokalną ofertę kulturalną. „Pałacowe
spotkania z muzyką” dają mieszkańcom
niepowtarzalną szansę uczestniczenia
w wyjątkowych koncertach, obcowania
ze sztuką przez duże „S”, poszerzania

m ece nas

W

ładze powiatu podpisały umowę
z Polską Akademią Nauk dotyczącą współorganizacji koncertów i wystaw w ramach cyklu „Pałacowe spotkania z muzyką”. Powiat zawsze
chętnie wspiera wszelkie inicjatywy kulturalne, a koncerty w jabłonowskim pałacu są wydarzeniami nie tylko od lat na
stałe wpisanymi w kalendarz imprez na
naszym terenie, ale przede wszystkim
przedsięwzięciem na niezmiennie wysokim poziomie, o wartości artystycznej, którą trudno przecenić.
Kierownictwo cyklu zawsze starannie dobiera repertuar oraz wykonawców, co za każdym razem gwarantuje
komplet widzów na sali. Program jest
ambitny i zróżnicowany, prezentujący
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Podaruj swój 1%
Po sukcesie ubiegłorocznej kampanii „Zaprocentuj w powiecie” Powiat Legionowski ponownie udostępni bezpłatny
program do składania zeznań podatkowych.

T

ak, jak w roku ubiegłym,
mieszkańcy powiatu legionowskiego będą mogli skorzystać z programu, za pomocą
którego nie tylko złożą zeznanie
podatkowe, ale również mogą pomóc lokalnym organizacjom pożytku publicznego i przekazać
na ich rzecz 1% podatku. Program oraz informacje o OPP z regionu dostępne będą od połowy
lutego na stronie powiat-legionowski.pl w zakładce PIT 2015.
W ramach akcji można również wesprzeć w zbieraniu środków z 1% potrzebujących mieszkańców powiatu legionowskiego.
Przygotowane zostaną dla nich
indywidualne programy do rozliczania podatku od osób fizycznych, w których automatycznie
jako beneficjent 1% naszego podatku będzie wpisana konkretna osoba, na rzecz której chcemy
dokonać darowizny. Dla każdego,

kto zgłosi się z wypełnionym formularzem, przygotowany zostanie oddzielny program. Wzór
formularza jest zamieszczony w
zakładce PIT 2015 na stronie powiat-legionowski.pl. Tam też pojawią się instalatory programu
do rozliczenia podatku.
Wypełnione formularze można nadsyłać na adres Starostwo
Powiatowe w Legionowie, ul. Sikorskiego 11, 05-119 Legionowo,
dostarczyć osobiście do Starostwa Powiatowego w Legionowie (p. 504) lub przesłać mailem:
spoleczne@powiat-legionowski.pl.
Wszelkie informacje dotyczące
zgłoszeń do programu uzyskają Państwo pod nr 22 7640 593.
Poniżej prezentujemy mieszkańców powiatu, którzy już zgłosili się do akcji „Zaprocentuj w
powiecie” i których będzie można wesprzeć, rozliczając się z podatku za ubiegły rok.

Nazywam się AGNIESZKA SAŁANOWSKA, z domu Bisialska. Zaledwie kilka
lat temu byłam energiczną, pełną życia
i uśmiechnięta kobietą. Życie napisało jednak inny scenariusz. Choroba zabrała mi
wzrok – otrzymałam diagnozę zanik nerwów
wzrokowych. Jedyną szansą w tej chwili jest
terapia eksperymentalna – przeszczep komórek macierzystych.
W chwili obecnej jest w trakcie takiej terapii w Polsce. Koszt
terapii to ok. 100 tys. złotych. Dla mnie i dla mojej rodziny ogromna kwota, nierealna do zdobycia. Jednocześnie- jedyna nadzieja na powrót do normalnego życia. Bardzo proszę Państwa
o wsparcie finansowe. Mocno wierzę, że kiedyś znowu zobaczę
Świat, który mnie otacza.
MAM SZANSĘ ODZYSKAĆ WZROK !
Przekazując 1% podatku lub darowiznę Fundacji AVALON z dopiskiem SAŁANOWSKA,1558 dajecie mi Państwo szansę na odzyskanie wzroku. Bardzo dziękuję!
Fundacja Avalon, KRS: 0000270809, Cel szczegółowy: Sałanowska 1558

Mam na imię CARMEN mam 9 lat. Jestem
wesołą i pogodną dziewczynką. Choruję na
rzadką chorobę genetyczną o nazwie zespół
Angelmana. Jest to choroba wrodzona, która wiąże się u mnie z opóźnieniem rozwoju
psychoruchowego, znacznym opóźnieniem
mowy, oraz epilepsją. Do tej pory nie jest
możliwe leczenie przyczynowe tego zespołu, lecz wymaga specjalistycznej opieki lekarskiej oraz stymulacji rozwoju, na które
bedą przekazane zgromadzone środki. Proszę, przekaż mi swój
1%. Dziękuj Carmen z rodzicami.
Fundacja Dzieciom Zdążyć z Pomocą, KRS: 0000037904
Cel szczegółowy: 19570 Pogorzelska Carmen

MZ

Jestem EMILKA! Mam 4,5 roku urodziłam się 2,5 miesiaca zawcześnie, przeszłam
dwa wylewy do mózgu, po których doszło
do uszkodzeń. Choruję na MPDz- Mózgowe
Porażenie Dziecięce. To choroba na całe życie, nieuleczalna ale w marcu 2015r. przeszłam operację usunięcia uszkodzonych
nerwów w rdzeniu kręgowym SDR, dzięki której mam szansę
na samodzielne życie. Kilka miesięcy po operacji umiem sama
usiąść, robię kilka kroków w balkoniku. Niestety w lipcu dostałam pierwszego napadu padaczki, jestem w trakcie leczenia.
Doświadczyłam co to ból, cierpienie i ciężka praca nad swoim
ciałem nad którym nie mam kontroli. Ćwiczę sześć razy w tygodniu z rehabilitantami i dodatkowo w domu, mam 5 godzin
tygodniowo zajęć z terapeutą (logopeda, pedagog). Tylko w połowie moje zajęcia są refundowane. Są to ogromne koszty. Nigdy nie będę w pełni sprawna, ale dzięki Państwa pomocy mam
szansę na normalne życie...
Fundacja Dzieciom Zdążyć z Pomocą, KRS: 0000037904
Cel szczegółowy: 17647 Lipińska Emilia

Ewa ma 54 lata, choruje na nowotwór jelita grubego
Fundacja Dzieciom Zdążyć z Pomocą, KRS:0000037904,
Cel szczegółowy: 21730 Kujawa Ewa

IGOREK ma 4 lata. Urodził się
z hipoplazją móżdżku i ma stwierdzony autyzm. Mimo tego nie poddaje się. Jest bardzo dzielny, bo ma
kochających rodziców i brata.
Pieniądze z 1% podatku przeznaczy na kosztowną rehabilitację fizyczną i psychosensoryczną oraz
liczne badania.
Fundacja Dzieciom Zdążyć
z Pomocą, KRS:0000037904
Cel szczegółowy: 23694 Igor Nasuta

Nazywam się KACPER CZECH mam 8 lat.
Urodziłem się ze złożoną wadą serca. Żeby
moje serduszko mogło bić, przeszedłem cztery bardzo złożone operacje. Ostatnia operacja
odbyła się blisko 3 lata temu w niemieckiej
Klinice Kardiochirurgicznej, dzięki darczyńcom, ludziom dobrej woli i FUNDACJI SERCE DZIECKA, której jestem podopiecznym. Teraz moje serduszko wymaga systematycznej kontroli w Klinice Kardiologicznej
i codziennego przyjmowania leków, co wiąże się z licznymi wydatkami. Proszę więc podziel się swoim sercem i przekaż 1%.
Fundacja Serce Dziecka, KRS: 0000266644
Cel szczegółowy: ZC 6342 KACPER CZECH

Dziewięcioletni FABIAN MAHER choruje
na dystrofię mięśniową Duchenne’a. Choroba ta prowadzi do całkowitego zaniku mięśni szkieletowych i serca. Kosztowna rehabilitacja i zabiegi ortopedyczne mogą opóźnić
tragiczne skutki choroby.
Fabian chodzi do Szkoly Podstawowej w Chotomowie. Lubi rysować, pływać na basenie, grać na komputerze.
Ma dużo kolegów, z którymi chętnie się bawi.
Fundacja Dzieciom Zdążyć z Pomocą, KRS: 0000037904
Cel szczegółowy: 16771 Fabian Maher

Nazywam się KACPER, mam 13 lat. Urodziłem się z Zespołem Downa. Nadal nie potrafię wyraźnie mówić, dlatego potrzebuję zajęć
z logopedą oraz z dodatkowych metod komunikacji. Potrzebuję również stałej rehabilitacji, aby wzmocnić moje mięśnie.
Zebrane pieniążki pozwolą mi na sfinansowanie rehabilitacji, logopedii i zajęć z alternatywnych metod
komunikacji oraz zakup specjalnego obuwia ortopedycznego.
Stowarzyszenie „Bardziej Kochani”
KRS: 0000032355
Cel szczegółowy: Kacper Wlazło 243/2014

Hufiec ZHP Legionowo to
nie tylko organizacja, to
przede wszystkim ludzie,
którzy ją tworzą, a jest ich
już ponad 400. Członkowie
naszej organizacji to dzieci
i młodzież z Powiatu Legionowskiego.
Naszą ideą jest stworzenie możliwości wszechstronnego rozwoju dla wszystkich tych, którzy maja choć odrobinę chęci do działania i wspólnej zabawy.
Kształtowanie postaw, poszukiwanie autorytetów, czy nauka nowych technik nie tylko harcerskich odbywa się poprzez uczenie
w działaniu, w którym niezmiennie od lat towarzyszą nam idee
braterstwa, służby i pracy nad sobą.
Nasi instruktorzy i drużynowi to młoda i dobrze wyszkolona kadra, która z pełną świadomością i odpowiedzialnością stawia naszym podopiecznym nowe cele do osiągnięcia oraz tworzy indywidualną ścieżkę rozwoju dla każdego harcerza.

KAMIL ma 16 lat. Od urodzenia choruje na
wrodzoną ruchowo–czuciową neuropatię
aksonalną. Przebieg tej choroby objawia się
niedowładem i zanikiem mięśni dystalnych
kończyn górnych i dolnych. Jest to choroba
postępująca.
Żeby spowolnić postęp choroby i utrzymać organizm w dobrej
formie, jedyną opcją jest ciężka systematyczna rehabilitacja
oraz zaopatrzenie ortopedyczne, które są bardzo kosztowne.
Fundacja AVALON, KRS: 0000270809
Cel szczegółowy: Otowski 2754

Mam 3 lata. Urodziłam się z Zespołem Downa.
Dzięki staraniom lekarzy i rehabilitantów poruszam się całkiem sprawnie, ale nadal nie umiem
mówić. Potrzebuję pieniędzy na dalszą rehabilitację, dzięki której będę mogła być bardziej samodzielna.

Nasza praca opiera się przede wszystkim na rozwijaniu młodego człowieka i kształtowaniu jego charakteru poprzez dopasowany program wychowawczy, w którym nie braknie inicjatyw
takich jak akcje charytatywne, w które się chętnie angażujemy.

KORNELIA choruje na cukrzycę typu I, chorobę nieuleczalną. Do życia potrzebuje insuliny, która jest jej dostarczana 24/dobę za pomocą pompy insulinowej. Środki zebrane z 1% przeznaczone
zostaną na pokrycie kosztów utrzymania pompy insulinowej,
urządzenia do pomiaru i ciągłego monitorowania poziomu cukru i innych materiałów pomocniczych.

Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Słoneczko”
KRS: 000186434, Cel szczegółowy: 809/K Dominika Koperska

Chorągiew Stołeczna, KRS: 0000268913
Cel szczegółowy: Hufiec ZHP Legionowo

Fundacja Dzieciom Zdążyć z Pomocą, KRS:0000037904
Cel szczegółowy: 24932 Stefanowicz Kornelia
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MARCIN PRZYCHODZEŃ jest najmłodszym z czwórki rodzeństwa, ma 8 lat i chodzi do szkoły. Bardzo lubi bawić się autami,
pociągami i interesują go znaki drogowe.
Dzięki terapiom zaczął się rozwijać, mówić
i zadawać mnóstwo pytań. Mimo tego ma
trudności w komunikowaniu się. Trudność
sprawiają Marcinowi również kontakty społeczne i rozumienie
wielu sytuacji dnia codziennego.
Marcin ma nadwrażliwość słuchową i dźwięki pralki, suszarki,
automatów do kawy i wiele innych powodują u Niego ból, przez
co zatyka uszy dłońmi. Aby móc uczyć się w szkole i funkcjonować w środowisku, potrzebuje stałych i ciągłych terapii i rehabilitacji, które przekraczają możliwości finansowe rodziców

MICHAŁ urodził się w 2004 roku. Prawidłową diagnozę dostał bardzo późno, bo w wieku ponad 5 lat – zespół Aspergera (jest to
dysfunkcja ze spekturm autyzmu).
Ze względu na zakres swoich dysfunkcji Michaś wymaga wspierania w wielu dziedzinach, takich jak: terapia logopedyczna, psychologiczna, integracja sensoryczna i gimnastyka korekcyjna.
Niezbędne są również zajęcia grupowe, uczące Michała interakcji w grupie. Konieczne jest cykliczne uczestnictwo w turnusach rehabilitacyjnych. Michał nie nawiązuje dłuższego kontaktu wzrokowego, jego kontakty z rówieśnikami są upośledzone,
ma zaburzoną zdolność posługiwania się niewerbalnymi zachowaniami, takimi jak mimika twarzy czy mowa ciała. Zaobserwowano u Michałka zaburzoną koordynację ruchową, grafomotorykę, a także nieprawidłowe procesy pamięciowe.
Michał wykazuje opór przed wykonywaniem poleceń mimo wielokrotnego zachęcania. Reprezentuje obniżony poziom komunikacji. Nie potrafi wyrażać własnych emocji, nie potrafi dzielić
się swoimi zainteresowaniami.

Fundacja Dzieciom Zdążyć z Pomocą, KRS: 0000037904
Cel szczegółowy: 27760 Przychodzeń Marcin

MATEUSZ ma 16 lat. Choruje na zaburzenia
mowy (afazja), skoljozę I stopnia, dysgrafię i dysleksję. Zbiera 1%, ponieważ potrzebuje środków na
zajęcia rehabilitacyjne oraz na turnusy rehabilitacyjne, na które powinien jeździć dwa razy w roku.

RADEK ma 5 lat. Urodził się bez dłoni. By
mógł normalnie funkcjonować, powinien
mieć zakupioną protezę dłoni. Koszt jednej
protezy to aż 18 000 zł. Niestety wraz z rozwojem Radka protezy będą wymagały wymiany, co rok ewentualnie co 2 lata.
Kiedy Radek będzie dorosły, rodzice chcieliby mu kupić protezę mioelektryczną. Koszt takiej protezy jest
bardzo wysoki i wynosi ok. 200 000 zł.
Fundacja Dzieciom Zdążyć z Pomocą, KRS: 0000037904
Cel szczegółowy: 12575 Milewski Radosław

Fundacja Dzieciom
Zdążyć z Pomocą,
KRS: 0000037904
Cel szczegółowy:
19884 Michał Shihab

Strona Michała: http://swiatmiska.pl
Fundacja Silentio, KRS:0000326128
Cel szczegółowy: 006 – Michał Mirowski

Fundacja Dzieciom Zdążyć z Pomocą, KRS: 0000037904
Cel szczegółowy: 7514 Płomiński Mateusz

MICHAŁ urodził się w 2005 roku, kiedy
miał 2 i pół roku został zdiagnozowany u niego autyzm dziecięcy, obustronny niedosłuch,
neurologiczny zespół niezgrabności ruchowej. Bardzo szybko podjęta terapia pozwoliła
w dużym zakresie poprawić jego funkcjonowanie w społeczeństwie oraz usprawnić deficyty spowodowane chorobą. Terapia Michała polegała na codziennych 4-godzinnych ćwiczeniach behawioralnych prowadzonych
przez 6 lat. Obecnie Michał jest uczniem Szkoły Podstawowej
w Łajkach, gdzie realizowany jest program Edukacji Włączającej.
Michał jest dzieckiem bardzo otwartym, ciekawym świata, jego
zainteresowania to kosmos, astronomia, dinozaury i kulinaria.

Cześć! Jestem NIKODEM. Jestem 7-letnim,
wesołym i trochę rozbrykanym chłopcem.
Świat jest dla mnie zagadką i nie zawsze
wiem, o co w nim chodzi.
Zbieram 1%, abym mógł chodzić do szkoły,
gdzie jestem akceptowany, żeby uzyskać pomoc potrzebną do radzenia sobie w trudach
codziennego życia. Dla mnie to wszystko jest bardzo skomplikowane. Mama mówi, że to przez Zespół Aspergera...

Jestem WOJTEK – Urodziłem się
chory na rdzeniowy zanik mięśni
SMA1. Nigdy nie chodziłem ale
nawet na chwile nie porzuciłem
nadziei że będzie inaczej. Mimo
tak ciężkiej choroby walczę i nie
poddaję się. Nie jestem zgorzkniały, bo wierzę że pozytywne
myślenie ma ogromny sens. Największą moją pasją jest muzyka.
Kocham śpiewanie i jest to metoda rehabilitacji, poprawia wydolność płuc ponieważ muszę być wspomagany respiratorem. Nadzieją dla mnie jest wspomaganie organizmu komórkami macierzystymi w Prywatnej Klinice Klara-Częstochowa, aby dać siłę
i czas na dożycie do Terapii Genowej lekiem ChariSMA i SMNrx nad którym kończą się badania. Szanse na to leczenie pojawią
się dopiero za 2 lata. Potrzebne są kolejne przeszczepy dla ratowania mnie i moich mięśnia do tego czasu stan mojego zdrowia
nie może ulec pogorszeniu. Po każdym przeszczepie czuję się
lepiej, nie mam duszności w oddychaniu, mogę dłużej siedzieć
i nie sinieją moje ręce. Jestem pierwsza osobą w Polsce z SMA,
której przeszczepiono do rdzenia kręgowego komórki macierzyste. Leczenie komórkami nie jest refundowane przez NFZ, chociaż
są szansą dla wielu osób chorujących na choroby nerwowo-mięśniowe. Koszt każdego kolejnego przeszczepu komórek macierzystych wynosi ponad 20 tysięcy złotych, a do tego leki i intensywna rehabilitacja. Moja determinacja może pomóc innym chorym.
Szukam przyjaciół i proszę o wsparcie mnie w walce z chorobą.
Chciałbym dzielić się z innymi swoją pozytywną energią. Dziękuję za Wasze dobre serca. Wierzę że się uda, dzięki Wam mogę
Pokonać SMA !!!

Fundacja Dzieciom Zdążyć z Pomocą, KRS: 0000037904
Cel szczegółowy: 23219 Krawczyk Nikodem Legionowo

Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”, KRS 0000037904
Cel szczegółowy: 13830 Kowalczyk Wojciech

Niestety choroba bardzo utrudnia codzienne życie, Michałek nadal potrzebuje kompleksowej terapii.
Fundacja Dzieciom Zdążyć z Pomocą, KRS: 0000037904
Cel szczegółowy: 6946 Olęcki Michał s. Agnieszki

Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Słoneczko”
KRS: 0000186434, Cel szczegółowy: Michał Drubkowski 60/D
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Organizacje pożytku publicznego w powiecie legionowskim
KRS

NAZWA OGRANIZACJI

MIEJSCOWOŚĆ

kod

ulica

0000027457

SAMODZIELNE KOŁO TERENOWE NR 132 SPOŁECZNEGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO

Legionowo

05-120

Targowa 22

0000107658

ARTBALE STOWARZYSZENIE ROZWOJU EDUKACJI KULTURALNEJ I SZTUKI

Legionowo

05-120

Sowińskiego 3

0000111294

FUNDACJA NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY IM. WANDY TOMCZYŃSKIEJ

Legionowo

05-120

Wrzosowa 28

0000163330

STOWARZYSZENIE „SAMORZĄDNOŚĆ, PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ”

Legionowo

05-120

Jgiellońska 8

0000175391

KLUB SPORTOWY „LEGIONOVIA”

Legionowo

05-120

Parkowa 27a

0000193124

STOWARZYSZENIE POMOCY POTRZEBUJĄCYM „NADZIEJA”

Legionowo

05-120

Piłsudskiego 3

0000226337

FUNDACJA „PROMIEŃ SŁOŃCA”

Legionowo

05-120

Jagiellońska 69

0000232144

LEGIONOWSKIE WODNE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE

Zegrze Południowe

05-130

Warszawska 39B

0000247711

FUNDACJA ANIMACJI ARTYSTYCZNEJ „SZACHRAJ”

Legionowo

05-120

Daliowa 4 lok. 4

0000268281

FUNDACJA DLA EDUKACJI

Legionowo

05-119

Zegrzyńska 3

0000289744

STOWARZYSZENIE „LEGIONOWSKIE AMATORSKIE LIGI PIŁKARSKIE”

Legionowo

05-120

Parkowa 27

0000297627

LEGIONOWSKIE STOWARZYSZENIE „AMICUS”

Legionowo

05-119

Orląt Lwowskich 8

0000350820

„FUNDACJA JEDEN DRUGIEMU”

Stanisławów Pierwszy

05-126

Strużańska 22

0000372116

„PRZYJACIELE BRACI MNIEJSZYCH”

Jabłonna

05-110

Modlińska 107b

7
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Pośmiertne losy księcia Radziwiłła
Major Konstanty Mikołaj Radziwiłł ps. „Korab” (1902-1944), żołnierz Armii Krajowej, książę, ostatni właściciel pałacu w Jadwisinie, został
zamordowany przez Niemców w Zegrzu w połowie września 1944 r.

P

rzypadek sprawił, że po 25 latach
odnaleziono jego szczątki, podobnie jak przypadkiem było odnalezienie po kolejnych 41 latach człowieka, który na te szczątki natrafił. Losy
księcia Radziwiłła były niezwykłe, także po śmierci…

zawierające relacje świadków historii
Legionowa i powiatu legionowskiego.

Uczcić pamięć bohatera

O bohaterze nie zapomniano. 1 września 2009 r. odbyła się uroczystość
nadania gimnazjum w Zegrzu imienia Konstantego Mikołaja Radziwiłła.
Przy tej okazji ukazała się moja książka „Konstanty Mikołaj Radziwiłł. Bohater z Ziemi Serockiej”.
W 2013 r. staraniem członków legionowskiego Koła Światowego Związku
Żołnierzy AK porucznik Radziwiłł został mianowany przez ministra obrony
narodowej na stopień majora. Rok później miejsce odnalezienia szczątków
znalazło się na trasie Turystycznego
Szlaku Patriotycznego Polski Walczącej wiodącego po Legionowie i powiecie legionowskim.
Postać bohatera naszego powiatu została również upamiętniona poprzez nadanie nazw ulicom. W Zegrzu
Południowym znajduje się ulica Księcia Konstantego Radziwiłła, w Serocku ulica Radziwiłła, a w Zegrzu Radziwiłłowska.

Jakie życie, taka śmierć

Konstanty Radziwiłł poświęcił swoje
życie Polsce. Tradycyjne wartości wpajane od pokoleń w rodzinie Radziwiłłów
kazały mu stawiać dobro Ojczyzny i rodaków ponad własną wygodę arystokratycznego życia. Zapłacił za to bohaterską śmiercią.
Służba w wojsku była rodzinnym
obowiązkiem, toteż w 1926 r. Konstanty ukończył Szkołę Podchorążych
Rezerwy Kawalerii w Grudziądzu. We
wrześniu 1939 r. nie walczył jednak
jako kawalerzysta, lecz jako obserwator
lotniczy w 13. Eskadry Obserwacyjnej.
Zaraz po powrocie do domu był aresztowany i więziony przez kilka miesięcy w Pułtusku. Cudem wydobyty dzięki
arystokratycznym koneksjom, wkrótce
wraz z rodziną został wypędzony z pałacu w Jadwisinie do gajówki w Arciechowie. W 1941 r. włączył się w konspiracyjną działalność najpierw Związku
Walki Zbrojnej, a potem I Rejonu „Marianowo-Brzozów” (Legionowo) VII Obwodu Armii Krajowej „Obroża”. W czasie Powstania Warszawskiego dowodził
akcjami bojowymi w okolicach Beniaminowa, Dąbkowizny i Bródna. Ujęty
przez Niemców 19 sierpnia 1944 r.,
był torturowany i został zastrzelony
na terenie koszar w Zegrzu prawdopodobnie 14 września 1944 r. Rodzina
początkowo żyła nadzieją, która z czasem przeszła w smutek, tym większy,
że nie było znane miejsce pochówku
Konstantego.

Serocki grób bohatera systematycznie odwiedzają między innymi członkowie Oddziału Zegrze Światowego
Związku Polskich Żołnierzy Łączności, uczestnicy Wrześniowych Rajdów

Konstanty Radziwiłł z synami

Konstanty Radziwiłł

Pamięci organizowanych corocznie
przez stowarzyszenie „Nasze Zegrze”
oraz Ośrodek Sportu i Rekreacji w Serocku, młodzież szkolna i harcerze.
We wrześniu 2016 r. planowane
jest odsłonięcie pamiątkowej tablicy
w miejscu odnalezienia szczątków Konstantego Radziwiłła. Z inicjatywą taką
wystąpił płk dr Ireneusz Fura, komendant Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu.
MIROSŁAW PAKUŁA

Fragmenty szkieletu zebrano do worka i złożono w wartowni, a potem trafiły do drewnianej skrzyni zamkniętej w magazynie uzbrojenia Szkoły.
Wkrótce powiadomiono Polski Czerwony Krzyż. Komisja, która przybyła
do jednostki, po kilku dniach zabrała
szkielet. Szczątki trafiły do warszawskiego zakładu medycyny sądowej.
Żona Konstantego, Maria Radziwiłłowa rozpoznała męża po uzębieniu
(złoty mostek), medalionie z relikwiami św. Jana Bosco, który oboje otrzymali od prymasa kard. Augusta Hlonda
oraz po skrawku marynarki z zielonego materiału. Ceremonia pogrzebowa
odbyła się na kościele w Serocku i na
tamtejszym cmentarzu spoczęły jego
szczątki.

Zapomniany świadek

Szkaplerz z relikwii św. J. Bosco

Relikwiarz jak nieśmiertelnik

W maju 1969 r. na strzelnicy znajdującej się w obrębie koszar Wyższej
Szkoły Oficerskiej Wojsk Łączności
w Zegrzu dwaj podchorążowie: Andrzej
Kosiorek i Grabarczyk (imię nieznane)
kopali rów pod przewody mające służyć
do sterowania polem tarczowym. Natrafili wówczas na kości ludzkie. Przestrzelina w czaszce i jak początkowo sądzili fragmenty munduru, skłoniły ich do
przypuszczenia, że odnaleźli szczątki żołnierza. Zgłosili znalezisko najpierw lekarzowi, a potem informacja
trafiła do oficera dyżurnego jednostki.

Podchorążowie, którzy odnaleźli
szczątki Konstantego Radziwiłła dopiero po pewnym czasie dowiedzieli
do kogo należał szkielet. Po ukończeniu szkoły oficerskiej rozjechali się do
miejsc służby i ślad po nich zaginął.
W listopadzie 2010 r. pasjonat historii,
przedstawiciel stowarzyszenia „Nasze
Zegrze” mjr rez. Piotr Kijak udał się
z wycieczką słuchaczy Legionowskiego
Uniwersytetu Trzeciego Wieku do Mszczonowa. Można sobie wyobrazić jak
wielkie było jego zaskoczenie, gdy jeden z pasażerów autobusu Pan Andrzej
Kosiorek mimochodem wspomniał, że
odnalazł kiedyś szczątki księcia Radziwiłła. Po kilku latach, w styczniu 2015
r. Pan Kosiorek odwiedził Filię „Piaski” Muzeum Historycznego w Legionowie i przekazał sprawozdanie do Archiwum Historii Mówionej, w ramach
którego są gromadzone nagrania video

Grób rodzinny Radziwiłłów w Serocku

Z A P O W I E D Z I

Walentynkowa Gala Disco Dance
– Arena Legionowo, 13 lutego 2016, godz. 17.00

(bilety na www.kupbilecik.pl oraz w dniu imprezy w kasie hali Arena)

Gala Bokserska Power Punch
Krzysztof Zimnoch vs Mike Mollo
– Arena Legionowo, 20 lutego 2016, godz. 19.30
(bilety na eBilet.pl i w sieci Empik)

środki zewnętrzne/edukacja

Informator Powiatu Legionowskiego
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Powiat otwartych szans
Dobre wykształcenie to baza, na której można budować. Zarówno planując dalszą ścieżkę edukacji, jak i karierę zawodową.
Władze powiatu dbają, by uczniowie z powiatowych szkół taką bazę zdobyli.
całkowitych kosztów realizowanego
przedsięwzięcia, a w przypadku zakupu nagród rzeczowych dla laureatów
konkursów, olimpiad i zawodów organizowanych przez szkoły oraz zakup wyposażenia w sprzęt i materiały niezbędne do realizacji zamierzonych celów w
100% całkowitych kosztów. O wyborze
projektu do dofinansowania decydował
dyrektor szkoły, który przed uruchomieniem tych środków, zwracał się ze
stosownym wnioskiem do starosty. Na
koniec roku budżetowego dyrektorzy
szkół/zespołów przedstawili sprawozdania z realizacji ww. przedsięwzięć.

Dzięki programowi „Powiat otwartych szans” młodzież może otrzymywać wiedzę w atrakcyjnej formie. Tak, jak uczniowie
technikum logistycznego z Serocka, którzy odwiedzili port lotniczy we Wrocławiu

,,P

owiat otwartych szans” to
program edukacyjny, który
w funkcjonuje już od 2011
roku. Jest kontynuacją programu wyrównywania szans edukacyjnych
dzieci i młodzieży „Aktywne działanie – lepsza przyszłość”, który powiat realizował w latach 2008 – 2010.

Co roku w budżecie powiatu legionowskiego rezerwowane są środki, dzięki
którym placówki oświatowe przez niego prowadzone mogą sfinansować zajęcia pozaszkolne i pozalekcyjne dla
młodzieży. Mogą one mieć formę spotkań naukowych, wycieczek czy konkursów.

W roku 2015 Powiat Legionowski
na zajęcia pozaszkolne i pozalekcyjne przeznaczył 90.000,00 zł, z czego powiatowe szkoły wykorzystały
82.559,55 zł. Zgodnie z założeniami
projektu „Powiat otwartych szans II”
środki na dofinansowanie zajęć pozaszkolnych mogły stanowić do 75%

Powiat ubiega się o środki zewnętrzne
Od listopada 2015 powiat legionowski złożył już 5 wniosków o dofinansowanie ze
środków UE. Trzy z nich dotyczą rozwoju placówek edukacyjnych, jeden – rozwoju
elektronicznej administracji i kolejny – zintegrowanego systemu ostrzegania.

P

rogramy UE i środki, jakie samorządy mogą z nich pozyskać, są
znaczącym zastrzykiem finansowym dla lokalnych budżetów. W ostatnich latach Powiat Legionowski z powodzeniem aplikował o pieniądze
zewnętrzne, co pozwoliło na jego dynamiczny rozwój. Poniżej przedstawiamy,
o jakie kwoty wnioskujemy i co uda się
zrobić dla mieszkańców w przypadku
otrzymania dofinansowań.

Po pierwsze edukacja

Pierwszy z projektów nosi tytuł
„Dziecko w wieku przedszkolnym - aktywny partner w edukacji, komunikacji oraz zabawie. Projektowanie sytuacji edukacyjnych ukierunkowanych
na rozwój umiejętności komunikacyjnych i społecznych u dzieci z autyzmem i niepełnosprawnych intelektualnie.” Wnioskowana kwota to 408.000,00
zł. Celem głównym projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych 16 dzieci
z autyzmem, dzieci niepełnosprawnych
intelektualnie w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi w wieku
3–8 lat, zamieszkałych na terenie powiatu legionowskiego, poprzez wzrost
dostępności do edukacji przedszkolnej.
Drugi projekt: „Pomóż mi zrozumieć
świat - rozwijanie kompetencji kluczowych oraz wspieranie rozwoju deficytowych sfer u uczniów niepełnosprawnych

intelektualnie w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi uczęszczających do Powiatowego Zespołu Szkół
i Placówek Specjalnych w Legionowie”, miałby otrzymać dofinansowanie
w kwocie 723.442,05 zł. Głównym celem projektu jest wspomaganie pracy 47
nauczycieli Powiatowego Zespołu Szkół
i Placówek Specjalnych poprzez udział
w studiach podyplomowych, szkoleniach, stażach, a także rozwój kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku
pracy u 132 uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
umiarkowanym lub znacznym oraz
z niepełnosprawnościami sprzężonymi w wieku 6–24 lat poprzez organizację dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, zajęć specjalistycznych,
wycieczek edukacyjnych i zawodoznawczych oraz spotkań z przedstawicielami zawodów, dostosowanych do indywidualnych potrzeb uczniów. W ramach
projektu zaplanowano również zakup
pomocy dydaktycznych oraz specjalistycznego sprzętu wykorzystywanego do rozpoznawania potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów, a także
wspomagania rozwoju poprzez prowadzenie terapii w sposób ciągły, również po zakończeniu realizacji projektu. W projekcie uwzględniono potrzeby
uczniów niemówiących, tj. zajęcia rozwijające umiejętność porozumiewania

się z wykorzystaniem alternatywnych
i wspomagających metod komunikacji.
Kolejna koncepcja została opatrzona tytułem: „Lepszy start dla energetyka i informatyka - rozwój kompetencji zawodowych uczniów Powiatowego
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im.
Jerzego Siwińskiego w Legionowie.” Na
ten projekt Powiat wnioskuje o kwotę
583.625,00 zł. Głównym jego celem jest
zwiększenie zdolności do zatrudnienia
60 uczniów w kierunkach technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej oraz technik informatyk. Uczniowie dodatkowo będą mieli możliwość
odbyć staże u lokalnych bądź regionalnych przedsiębiorców. Dzięki doposażeniu Placówki w sprzęt dydaktyczny niezbędny do praktycznej nauki zawodu dla
kierunku technik urządzeń i systemów
energetyki odnawialnej poprawią się
również warunki kształcenia zawodowego, odzwierciedlające naturalne warunki pracy. Istotne jest również budowanie
przewagi konkurencyjnej poprzez rozwój potencjału i atrakcyjności szkoły zawodowej jako odpowiedzi na nowe uwarunkowania na rynku pracy.

Trzeba przyznać, że nauczyciele
z powiatowych placówek edukacyjnych starają się uczynić naukę swoich
przedmiotów jak najbardziej atrakcyjną. Nie jest bowiem tajemnicą, że zajęcia ciekawe więcej zostawią w młodych
umysłach niż nudny wykład. Organizują m.in. innymi wycieczki dla młodzieży, podczas których uczniowie powiatowych szkół mogą w rzeczywistości,
a nie tylko w teorii, obcować z branżami, do pracy w których się szkolą.
Przykładem może być chociażby grudniowa wyprawa uczniów Powiatowego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych

Zadaniem Projektu jest poprawa jakości
świadczonych przez wszystkie powiatowe placówki usług. Dodatkowo jego
wdrożenie pozwoli na podniesienie bezpieczeństwa informacji i danych osobowych oraz efektywności zarządzania powiatowym systemem informatycznym.
W ramach systemu informatycznego zarządzanego przez powiat ma nastąpić
rozwój e-usług oraz wzrost stosowania
technologii informatycznych przez społeczeństwo, dzięki wdrożeniu aplikacji
i usług webowych.

Bezpieczeństwo mieszkańców

Ostatni z projektów to „Budowa zintegrowanego systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach dla
Powiatu Legionowskiego”. Wniosek
opiewa na dofinansowanie w kwocie
504.400,00 zł. Projekt zakłada montaż na terenie Powiatu Legionowskiego
31 nowych punktów alarmowych składających się z nowoczesnych syren
elektronicznych szczelinowych wraz

w Serocku do Wrocławia. Podczas niej
uczniowie drugiej klasy technikum logistycznego mieli okazję poznać infrastrukturę lotniska, przejść drogę podróżnego począwszy od informacji do
jego miejsca w samolocie. Dodatkową
atrakcją był lot samolotem – dla wielu
uczniów pierwszy w ich życiu.
W rozbiciu na poszczególne szkoły wydatki na zajęcia pozalekcyjne
i pozaszkolne w roku 2015 kształtowały się następująco:
• Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie –
34.543,00 zł,
• Powiatowy Zespół Szkół Ogólnokształcących w Legionowie –
27.486,00 zł,
• Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Legionowie – 6.451,79 zł,
• Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Serocku – 14.078,76 zł.
W bieżącym roku program będzie
kontynuowany. W budżecie powiatu
zarezerwowano na ten cel 90.000,00 zł.
JOANNA KAJDANOWICZ

współpraca T. LISOWSKI

z pulpitem sterującym dla każdej z nich.
Będzie to system umożliwiający reagowanie na pełne spektrum zagrożeń, połączony z centralą powiatową, centralą
wojewódzką oraz systemami będącymi już w gminach. Celem projektu jest
w czasie pokoju – ostrzeganie i alarmowanie ludności o zagrożeniach związanych z zagrożeniami terrorystycznymi,
katastrofami naturalnymi, katastrofami technicznymi, zjawiskami pogody,
natomiast w czasie wojny - ostrzeganie i alarmowanie ludności o zagrożeniach z powietrza, wystąpieniu skażeń
chemicznych, biologicznych i promieniotwórczych.
Jeśli wnioski powiatu pomyślnie
przejdą procedury konkursowe, budżet
powiatu może zyskać na powyższe zadania 4.674.363,03 zł.
KATARZYNA LESZCZYŃSKA

współpraca: zespół ds. pozyskiwania
funduszy zewnętrznych

Przyjazna i nowoczesna
administracja

„E-standard 2.0 – Rozwój elektronicznej administracji w Powiecie Legionowskim”, to projekt, którego dofinansowanie wyniosłoby 2.454.895,98 zł.

Powiat stara się o kolejne środki zewnętrzne – między innymi na zintegrowany
system ostrzegania mieszkańców o niebezpieczeństwach
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zdrowie/społeczność

Informator Powiatu Legionowskiego

Ruch po zdrowie!
Fundacja „Zaskoczeni Wiekiem” zorganizowała meeting charytatywny pod hasłem „Wyćwicz swoje zdrowie”. Impreza pod patronatem
Starosty Legionowskiego zgromadziła miłośników sportu i zdrowego trybu życia.

W

ostatnią sobotę stycznia mieszkańcy powiatu, którzy postanowili spędzić popołudnie w
legionowskiej Arenie, na pewno nie
pożałowali swojej decyzji. Program
imprezy uwzględniał potrzeby zarówno dorosłych, jak i dzieci, osób spragnionych ruchu i tych nastawionych
na edukację.
Piknik zainaugurowano wykładem
doktor Anny Plucik-Mrożek, poruszającym kwestię aktywności fizycznej
u chorujących na nowotwory. Następnie parkiet hali zapełnił się osobami
pragnącymi wylać siódme poty podczas treningu „Ćwiczmy razem w każdym wieku” prowadzonego przez
Małgorzatę Perl. Obie panie są pomysłodawczyniami fitnessu medycznego,
czyli dziedziny powstałej z połączenia
medycyny i fitnessu, która w bezpieczny i świadomy sposób uaktywnia osoby
cierpiące z powodu przewlekłych chorób i dolegliwości.
Z kolei psychoterapeuta Elżbieta
Mińkowska opowiedziała o pozytywnym wpływie aktywności fizycznej
na regulację nastroju i budowanie wewnętrznej harmonii. Świeżo zdobytą
wiedzę można było natychmiast zweryfikować w trakcie intensywnego „Treningu w rytmie serca”, któremu przewodził Wojciech Świątek.
O tym, jak powszechnym schorzeniem jest cukrzyca oraz o potrzebie ruchu i uprawiania sportu w jej
przebiegu, zgromadzona publiczność

Uczestnicy meetingu chętnie uczestniczyli we wspólnych ćwiczeniach.
Obok – Pamiątkowe zdjęcie z Krzysztofem „Diablo” Włodarczykiem było niekwestionowanym przebojem imprezy

dowiedziała się z prelekcji wygłoszonej
przez doktor Annę Rubiec-Niemirowską. W trakcie meetingu młodzi wolontariusze kwestowali na rzecz chorującego na raka Janusza Płockiego oraz
rodziny zmarłego Marka Banaka.
Gośćmi a zarazem atrakcją imprezy
byli Krzysztof „Diablo” Włodarczyk polski bokser, były mistrz świata organizacji WBC i były mistrz świata organizacji IBF oraz Bartosz „The Butcher”
Fabiński – zawodnik MMA i UFC. Obecni byli także trener Robert Jocz i Krzysztof Czubernat. Kolejka chętnych do zrobienia sobie pamiątkowego zdjęcia ze

sławnymi i utytułowanymi bokserami
nie miała końca.
Punktem kulminacyjnym imprezy był trening bokwy i zumby poprowadzony przez pochodzącego z Belgii Rene Lomanga. Charyzma trenera
i jego pozytywna energia poderwały
z krzeseł prawie wszystkich obecnych
w arenie. Zwłaszcza panie chętnie skorzystały z możliwości udziału w tej formie ćwiczeń. Wspólna gimnastyka była
nie tylko świetną zabawą, ale także
prawdziwym widowiskiem tanecznym.
Na wszystkich przybyłych czekały stoiska ze słodkościami i napojami.

Nowy cmentarz

J

uż w sierpniu tego roku w Wieliszewie ma powstać cmentarz
komunalny. Po rozstrzygnięciu
przetargu na jego budowę, w miejscu
inwestycji nastąpiło uroczyste wmurowanie aktu erekcyjnego.

Uroczystość odbyła się 18 stycznia.
Obecni na niej starosta Robert Wróbel, wójt Paweł Kownacki, przewodniczący Rady Gminy Wieliszew Marcin
Fabisiak, proboszczowie ks. Grzegorz
Kucharski i ks. Krzysztof Krupa oraz
przedstawiciele społeczności lokalnej
podpisali akt erekcyjny, który został
wkopany na terenie nowego cmentarza. Prace budowlane ruszą po rozpoczęciu sezonu inwestycyjnego, a zakończyć się mają w sierpniu br.
Na budowę nowego cmentarza w Wieliszewie mieszkańcy czekali ponad 20
lat. Jednym z największych problemów

Paweł Kownacki,
Wójt Gminy Wieliszew

Jako wójt, samorządowiec, ale co najważniejsze mieszkaniec tej Gminy miałem świadomość, że nowy cmentarz jest potrzebny. Moi poprzednicy, również pracowali nad tym, żeby w tej części Wieliszewa powstała nowa nekropolia. W tym działaniu wspierali mnie radni Gminy Wieliszew i sołtysi,
znacznie przyczynili się do tego również mieszkańcy, którzy zbierali w tej
sprawie podpisy i dopingowali mnie do działania. Serdecznie dziękuję Staroście Legionowskiemu za wsparcie naszej Gminy w realizacji tego projektu.
Szczególne wyrazy podziękowania pragnę skierować w stronę ks. Grzegorza Kucharskiego proboszcza Parafii pw. Przemienienia Pańskiego w Wieliszewie oraz ks. Krzysztofa Krupy proboszcza Parafii pw. św. Jana Marii
Vianneya w Skrzeszewie za udzielona pomoc i wsparcie jakie mi okazali.

było ustalenie jego lokalizacji. Były rozważane pomysły budowy m.in. na tzw.
Kwietniówce oraz u zbiegu ulic Podgórnej
i ks. Jerzego Popiełuszki. W rezultacie
przeprowadzonych analiz zwyciężyła
ostatnia koncepcja.
Realizacja tej inwestycji będzie
kosztowała około 380 tysięcy złotych.

Najmłodsi chętnie korzystali z możliwości pomalowania buźki i pokonania toru przeszkód. Imprezę zamknął
trening na powietrzu zorganizowany przez członków klubu sportowego
Bravehearts Legionowo.
Sobotnia impreza służyła rozpropagowaniu idei aktywności fizycznej
w każdym wieku i miała na celu zwrócenie uwagi na jej zbawienny wpływ
w przebiegu schorzeń przewlekłych
oraz dostarczyła wyśmienitej rozrywki.
Nie można było przyjemniej i pożyteczniej spędzić tego popołudnia. - Chcemy, aby ludzie przestali bać się ruchu,

dlatego pokazujemy, że niezależnie od
wieku i dolegliwości można doskonale
się bawić i jednocześnie dbać o swoje
zdrowie. Zachęcamy do zdrowego stylu życia, który zmniejsza ryzyko wystąpienia raka. Mamy nadzieję, że będzie
to impreza cykliczna. Kolejny meeting
planujemy w lecie – tak o wydarzeniu
mówiła w jednym z wywiadów prezes
Fundacji „Zaskoczeni wiekiem” Anna
Plucik-Mrożek.
KALINA BABECKA

Powiatowa Rada Rynku Pracy

T

worzą ją przedstawiciele gmin,
związków zawodowych, Zarządu Powiatu i Rady Powiatu. 28
stycznia wicestarosta Jerzy Zaborowski wręczył dokumenty powołania członkom Powiatowej Rady Rynku Pracy.

MK

Powiatowa Rada Rynku Pracy jest
powołanym przy Staroście Legionowskim organem opiniodawczo-doradczym. Tworzą go przedstawiciele

gmin, związków zawodowych oraz
Zarządu Powiatu i Rady Powiatu. Kadencja trwa 4 lata.
Podczas pierwszego posiedzenia,
które odbyło się 28 stycznia br., wicestarosta Jerzy Zaborowski wręczył
dokumenty powołania na członków
PRRP. W obecnej kadencji Zarząd Powiatu będzie reprezentowany przez
Michała Kobrzyńskiego, natomiast
Rada Powiatu – przez Marka Mazura.

Wiesława
Kochańska,

mieszkanka gm. Wieliszew
Bardzo długo czekaliśmy na ten moment. Ale najważniejsze jest to, że
się udało. Po tylu latach, przeciwnościach i problemach w Wieliszewie powstanie nowy cmentarz. Dla
mieszkańców była to jedna z najbardziej wyczekiwanych inwestycji bo
sytuacja na starym cmentarzu była
już bardzo poważna. Teraz jesteśmy
już spokojni, że udało przy zaangażowaniu wójta, radnych i duchownych
doprowadzić do powstania nowego
cmentarza.

Marek Mazur (z prawej) reprezentuje w Powiatowej Radzie Rynku Pracy
radę powiatu.

MK

sport

Informator Powiatu Legionowskiego

Kurier

11

Wybieramy sportowca roku 2015!
Już po raz trzeci wybieramy sportowca roku Powiatu Legionowskiego. Do tegorocznej edycji plebiscytu zgłoszono 16 kandydatów.
Poniżej prezentujemy ich sylwetki i zachęcamy do głosowania na swojego faworyta.
KAMIL CIOK
Kamil ma 29 lat. Pochodzi z Białej Podlaskiej i od najmłodszych lat pasjonuje
się piłką ręczną, którą obecnie trenuje
w klubie KPR RC Legionowo. Był jednym z najlepszych
strzelców I ligi w sezonie 2014/2015
i miał znaczący wpływ na awans drużyny z Legionowa do najwyższej klasy
rozgrywkowej. Interesuje się sportem
i motoryzacją.
Osiągnięcia Kamila w 2015 roku:
• Awans z drużyną KPR RC Legionowo
do PGNiG Superligi
• Pozycja 9 strzelca I ligi w sezonie
2014/2015 z dorobkiem 138 bramek
EMIL DOBROWOLSKI
Emil ma 29 lat, od
19 lat trenuje bieganie. Od 2010 r. odnosi sukcesy na Mistrzostwach Polski.
Jest zawodnikiem
klubu LŁKS PREFBET Śniadowo Łomża. Interesuje
się muzyką i wędkarstwem. Od lat plasuje się w czołówce biegaczy długodystansowych w Polsce. Nieustannie poprawia swoje rekordy życiowe. W tym
roku będzie walczył o kwalifikację na
Igrzyska Olimpijskie w Rio de Janeiro
w maratonie.
Osiągnięcia Emila w 2015 roku:
• Zwycięstwo w maratonie PKO Poznań
• Srebrny medal Mistrzostw Polski na
dystansie 5 km
• Zwycięstwo w półmaratonie w Dallas (USA)
• Zwycięstwo w Biegu Europejskim
w Gdyni
• Zwycięstwo w Biegach Przełajowych
o puchar Prezydenta Miasta Legionowo

PAWEŁ KOZARZEWSKI
Paweł ma 29 lat, pochodzi z niewielkiej
miejscowości Zalesie
Borowe w gminie Serock. Wcześniej motocyklista, obecnie
zapalony pilot motoparalotniowy. Od 2013 r. również pilot
Motoparalotniowej Kadry Narodowej
PPG. Oprócz motoparalotni i motocykli
interesuje się fotografią. Organizuje spotkania w szkołach i przedszkolach, aby
rozpropagować swoją dyscyplinę wśród
młodych ludzi.
Osiągnięcia Pawła w 2015 roku:
• Powołanie do składu Motoparalotniowej Kadry Narodowej na sezon 2015
• Mistrz Polski klasy PF1 – XVII Motoparalotniowe Mistrzostwa Polski w Rudnikach
• I miejsce (drużynowo) na II Motoparalotniowych Slalomowych Mistrzostwach Świata w Legnicy
• III miejsce (sztafeta) na II Motoparalotniowych Slalomowych Mistrzostwach
Świata w Legnicy
• IV miejsce (indywidualnie) na II Motoparalotniowych Slalomowych Mistrzostwach Świata w Legnicy

Osiągnięcia Macieja w 2015 roku:
• Zwycięstwo w klasyfikacji generalnej Pucharu Polski Rotax Max Challenge Poland
• Tytuł wicemistrza w Kartingowych
Mistrzostwach Polski
• IV miejsce na Mistrzostwach Europy
• Wygrana II runda Mistrzostw Europy
w Bruck (Austria)

MACIEJ KOCOŃ

JAN LODZIK

Maciej ma 12 lat
i jest uczniem VI
klasy Szkoły Podstawowej w Chotomowie. Interesuje
się sportem kartingowym, wyścigami
samochodowymi i piłką nożną. Od 5.
roku życia jeździ na gokartach i zdobywa w tej dyscyplinie znaczące osiągnięcia. Jest w czołówce zawodników
kartingowych w naszym kraju. Obecnie trenuje w klubie Automobil Klub
Wschodni w Lublinie.

Jan ma 20 lat. Trenuje kick boxing
w LKSW „Tajfun” Legionowo, a w wolnym
czasie zajmuje się
tworzeniem muzyki.
Z roku na rok osiąga
coraz lepsze rezultaty i wkracza do grona najlepszych kickboxerów na świecie.
Osiągnięcia Jana w 2015 roku:
• I miejsce w Pucharze Polski K1
w Ożarowie Mazowieckim
• II miejsce na Mistrzostwach Polski
Low Kick w Kobyłce

MIKOŁAJ KREKORA
Mikołaj ma 27 lat.
Jest zawsze uśmiechnięty i w pełni oddany swojej pasji – piłce
ręcznej. Miniony sezon może zaliczyć do
najlepszych w swojej karierze. Z wykształcenia fizjoterapeuta. Gra w klubie sportowym KPR RC
Legionowo na pozycji bramkarza. Jest
świetnym sportowcem, fizjoterapeutą
i kolegą. Jest ponadto reprezentantem
Polski w piłce ręcznej plażowej. Jego
motto brzmi: w zdrowym ciele zdrowy
duch.
Osiągnięcia Mikołaja w 2015 roku:
• Zwycięstwo w sezonie 2014/2015
w grupie A w I lidze
• Awans KPR RC Legionowo do Superligi

• II miejsce w Pucharze Świata K1
w Innsbrucku (Austria)
• III miejsce na Mistrzostwach Świata
WAKO w Belgradzie (Serbia)
DOMINIKA MATEUSZCZYK
Dominika ma 32 lata.
Trenuje judo w klubie LTS Legionowo.
Jest osobą wytrwałą
w dążeniu do celu.
Na zawodach, w których bierze udział zawsze osiąga czołowe lokaty. Interesują
ją komiksy, gry planszowe, kuchnia i rowery. Lubi też dobre kino.
Osiągnięcia Dominiki w 2015 roku:
• I miejsce w Pucharze Polski Masters
(kat. 52 kg) w Płocku
• I miejsce na Mistrzostwach Polski
Masters (kat. 52 kg) w Sobótce
• III miejsce na Mistrzostwach Europy
Niesłyszących (kat. 52 kg) w Erywaniu
(Armenia)
BARTOSZ MYSZKA
Bartosz ma 18 lat
i jest uczniem klasy maturalnej w ZSO
nr 2 w Legionowie.
Od 9 lat trenuje golf,
a od 2009 r. jest reprezentantem Polski
Juniorów w tej dziedzinie sportowej.
Zdobywał medale Mistrzostw Polski
we wszystkich kategoriach wiekowych.
Trzykrotnie brał udział w Mistrzostwach Europy. Został powołany do Kadry Narodowej Seniorów na 2016 rok.
Trenuje w First Warsaw Golf&Country
Club w Rajszewie.
Osiągnięcia Bartosza w 2015 roku:
• Rankingowy Wicemistrz Polski Juniorów do lat 18
• Członek Polskiej Kadry Narodowej Juniorów
• Mistrz Polski Juniorów do lat 18 – City
Handlowy Mistrzostwa Polski Longest
Drive
• Mistrz Polski w kat. Open – City Handlowy Mistrzostwa Polski Regionów
• Wicemistrz Polski Mężczyzn – City
Handlowy Mistrzostwa Polski Longest
Drive
• Wicemistrz w kat. Juniorzy do lat 21 –
Międzynarodowe Mistrzostwa Juniorów
w Wilnie (Litwa)
• III miejsce – City Handlowy XIV Klubowe Mistrzostwa Polski Seniorów
• I miejsce w kat. Open – Fox Open Lisia Polana GC
• I miejsce w kat. Juniorzy do lat 18
i I miejsce w kat. Open – BMW Junior
Tour w Bytomiu
• II miejsce w kat. Juniorzy do lat 18
i III miejsce w kat. Open – BMW Junior
Tour Modry Las GC
MONIKA NYRĆ
Monika ma 18 lat. Od
7. roku życia trenuje
taekwon-do. W wieku 15 lat została powołana do Kadry
Narodowej. To zdyscyplinowana i pracowita sportsmenka. Jest posiadaczką II
stopnia mistrzowskiego (II dan). W ca-

łej swojej karierze zdobyła ponad 100
medali. Trenuje w LKS „Lotos” Jabłonna. Interesuje się sportem i muzyką.
Osiągnięcia Moniki w 2015 roku:
• III miejsce na Mistrzostwach Świata Juniorów we Włoszech (walki indywidualne)
• I miejsce na Mistrzostwach Europy Juniorów w Szkocji (walki indywidualne)
• III miejsce na Mistrzostwach Europy Juniorów w Szkocji (indywidualne
testy siły)
• I miejsce na Mistrzostwach Polski
Juniorów w Rybniku (walki indywidualne)
• I miejsce na Mistrzostwach Polski Juniorów w Kłobucku (indywidualne testy siły)
KAMIL OTOWSKI
Kamil ma 16 lat.
Jest osobą niepełnosprawną, ale jako
sportowiec udowadnia, że nie ma rzeczy
niemożliwych. Jest
zawodnikiem Polskiej Kadry Narodowej w pływaniu. Trenuje w IKS AWF Warszawa. Interesuje
się sportem, polityką i historią. Uważa,
że kluczem do sukcesu jest wytrwałość
i ciężka praca.
Osiągnięcia Kamila w 2015 roku:
• Złoty medal w generalnej klasyfikacji
klasy S3 na Mistrzostwach Polski Juniorów i Juniorów Młodszych w Tychach.
• Srebrny medal na Otwartych Mistrzostwach Niemiec w Berlinie (100 m stylem grzbietowym)
• Brązowy medal na Otwartych Mistrzostwach Niemiec w Berlinie (50 m
stylem dowolnym w klasie S3)
• Złoty medal na Letnich Mistrzostwach Polski w Gorzowie (generalna
klasyfikacja klasy S3)
• Udział w Mistrzostwach Świata Seniorów w Glasgow (Szkocja)
• IV miejsca w konkurencjach: 50 m
stylem grzbietowym, 100 m stylem dowolnym, 200 m stylem dowolnym na
Światowych Igrzyskach IWAS w Sochi
(Rosja)
ALEKSANDRA RASIŃSKA
Aleksandra ma 17
lat. Trenuje siatkówkę na pozycji przyjmującej. Sportowi poświęca się bez reszty.
Wyraźnie przekłada
się to na jej osiągnięcia. Gra w klubie LTS Legionovia Legionowo. W wolnych chwilach lubi oglądać filmy i kabarety oraz czytać książki,
spędzać czas z rodziną i pić kawę.
Osiągnięcia Aleksandry w 2015
roku:
• Mistrzyni Polski Juniorek
• Mistrzyni Polski Kadetek
• Nagroda MVP Mistrzostw Polski Kadetek
• VIII miejsce na Mistrzostwach Świata
w Peru (najlepsza polska zawodniczka)
• VIII miejsce na Mistrzostwach Świata Europy
• VI miejsce na European Youth Olympic Festival w Tbilisi (Gruzja)
• Mistrzostwo Mazowsza w Piłce Siatkowej Plażowej
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DAWID SZULICH
Dawid ma 25 lat. Jest
posiadaczem najlepszego czasu w historii Polski na 50 m
i 100 m stylem klasycznym w pływaniu, które trenuje od
16 lat. Obecnie – w klubie UKS „Delfin”
Legionowo. Interesuje się motoryzacją,
szczególnie nowinkami technicznymi,
sportami samochodowymi oraz jeździ
na gokartach, gra w bilard i gry komputerowe. Studiuje prawo na Akademii im.
Leona Koźmińskiego w Warszawie oraz
przygotowuje się do startu na Mistrzostwach Świata w Rio de Janeiro.
Osiągnięcia Dawida w 2015 roku:
• Mistrz Polski na dystansie 50 m i 100 m
stylem klasycznym na Głównych Mistrzostwach Polski Seniorów
• Finalista Uniwersjady w Gwangju
(Korea Płd.)
RAFAŁ SZYMBORSKI
Rafał ma 23 lata i trenuje bieganie w Wieliszew Heron Team oraz
w KU AZS SGGW. Interesuje się treningiem biegowym oraz
zdrowym odżywianiem. Studiuje Żywienie Człowieka i Ocenę Żywności w SGGW w Warszawie. Jest
profesjonalistą w każdym calu i bardzo
perspektywicznym zawodnikiem, który
daje nadzieję na jeszcze większe sukcesy w przyszłości.
Osiągnięcia Rafała w 2015 roku:
• III miejsce na Akademickich Mistrzostwach Polski w biegach przełajowych
• XI miejsce na Mistrzostwach Polski
Seniorów w Lekkoatletyce w Krakowie
(bieg na 3000 m z przeszkodami)
• III miejsce na Międzynarodowym
Memoriale Henryka Guta w Siedlcach
(bieg na 1500 m)
• III miejsce na Halowym Mityngu Lekkoatletycznym w Toruniu (bieg na 1500 m)
• Udział w Międzynarodowym Mityngu
Łomżyńskim (rekord życiowy na 5000 m
– 15:41:90)
JACEK WITESKA
Jacek ma 32 lata i trenuje kolarstwo w klubie Wieliszew Heron
Team. Startuje w wyścigach MTB w całym
kraju. Z każdym kolejnym sezonem osiąga coraz lepsze wyniki. Jest zawodnikiem
zdyscyplinowanym i pracowitym. W wolnych chwilach chętnie odwiedza siłownię.
Osiągnięcia Jacka w 2015 roku:
• III miejsce na zawodach Wieliszewski
Crossing w kat. Open
• VII miejsce w kat. Open na dystansie
Giga podczas Mazovia MTB (10 startów)
• VII miejsce w kat. Open podczas Mazovia MTB Zima
• I miejsce podczas Mazovia 24h (w kategorii wiekowej, na dystansie 442 km)
Start w Memoriale Stanisława Królaka
– Poland Bike I sektor (10 startów)
OPRAC. KB

S.O.S. dla młodej siatkówki

Liceum Ogólnokształcące im. M. Konopnickiej w Legionowie dołączyło do Akademii Siatkarskich Ośrodków Szkolnych (SOS).
Będzie uczestniczyło w sprawdzonym programie sportowo-wychowawczym skierowanym do dzieci i młodzieży.

W podpisaniu listu intencyjnego uczestniczyli przedstawiciele powiatu, szkoły, klubu LTS Legionovia i Akademii S.O.S. Na zdjęciu od lewej: Konrad Ciejka
(LTS Legionovia), Adam Nowik (Akademia S.O.S.), Brygida Wagner-Konstantynowicz (dyrektor Powiatowego Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Legionowie),
starosta Robert Wróbel i członek zarządu powiatu Michał Kobrzyński

L

ist Ogólnokształcące im. M. Konopnickiej w Legionowie dołączyło do Akademii Siatkarskich
Ośrodków Szkolnych (SOS). Będzie
uczestniczyło w sprawdzonym programie sportowo-wychowawczym skierowanym do dzieci i młodzieży.
List intencyjny w sprawie włączenia
się legionowskiego Liceum w działania Siatkarskich Ośrodków Szkolnych
podpisali: ze strony Powiatu – starosta Robert Wróbel i członek zarządu

Michał Kobrzyński, ze strony szkoły
– dyrektor Brygida Wagner-Konstantynowicz, ze strony Legionowskiego
Towarzystwa Siatkówki „Legionovia”
– prezes Konrad Ciejka oraz Adam
Nowik – koordynator regionalny SOS.
W programie Akademii Siatkarskich Ośrodków Szkolnych uczestniczą już legionowskie szkoły podstawowe: nr 1, nr 7 i nr 8 oraz Zespół Szkół w
Łajskach. Działalność Akademii S.O.S.
została w Legionowie zainaugurowana

w marcu ubiegłego roku przez LTS Legionovia i Gimnazjum nr 4 w Legionowie, a patronowali temu przedsięwzięciu Prezydent Miasta Legionowo,
Starosta Legionowski oraz Robert Kupisz z Polskiego Związku Piłki Siatkowej. Ambasadorem legionowskiej
Akademii S.O.S. jest jedna z czołowych zawodniczek LTS Legionovia
Iga Chojnacka.
Strategicznym zadaniem Akademii
Siatkarskich Ośrodków Szkolnych jest

szkolenie i wychowywanie kadr sportowych, popularyzacja piłki siatkowej
wśród młodzieży, a także integracja środowiska wokół siatkówki w ramach jednostek samorządu terytorialnego w powiatach, miastach i gminach. Akademie
mają również za zadanie dawać oparcie
do wdrażania projektów lokalnych, centralnych i unijnych. Założonym efektem
działania Akademii jest zwiększona aktywność fizyczna dzieci i młodzieży.
JK/MK

Kozarzewski znowu najlepszy!
W przedostatni weekend stycznia mieszkaniec powiatu
legionowskiego Paweł Kozarzewski wywalczył złoto
w zawodach motoparalotniowych o Puchar Prezydenta Płocka.

Z

awodnicy rywalizowali w celności lądowania. Kozarzewski
stanął na najwyższym miejscu
podium po emocjonującej dogrywce z reprezentantem Płocka Wojciechem Bógdałem.
W Płocku w ten sam weekend odbyło się również coroczne zgrupowanie Polskiej Motoparalotniowej Kadry
Narodowej PPG, w trakcie którego trener Adam Paska wręczył powołania
do składu na nadchodzący sezon zawodniczy oraz dyplomy z gratulacjami od Ministra Sportu i Turystyki Witolda Bańki.

Po dobrych występach w poprzednim sezonie „Lojak” zapewnił sobie
miejsce w składzie drużyny, która
w tym roku reprezentować będzie
Polskę w trakcie czerwcowych II Slalomowych Mistrzostw Europy w Hiszpanii oraz w sierpniu na IX Motoparalotniowych Mistrzostwach Świata
w Wielkiej Brytanii. W dniach 2-9
lipca Paweł Kozarzewski wystartuje w rozgrywanych w Serocku XVIII
Motoparalotniowych Mistrzostwach
Polski zaliczanych do cyklu imprez
Pucharu Świata.
KALINA BABECKA

Fot. Dariusz Bógdał
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Zwycięzcy zawodów o Puchar Prezydenta Płocka. Od lewej: Wojciech Bógdał
(Płock), Paweł Kozarzewski i Bartek Nowicki (Ostrów Wielkopolski)
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