Dzięki wsparciu wielu osób i instytucji,
w tym Powiatu Legionowskiego, mogę
uczestniczyć w biegach poza granicami
Polski, gdzie walczę z najlepszymi.
Dziękuję.
Mariusz Wronowski
reprezentant Powiatu
Legionowskiego
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Będzie liceum w gminie Nieporęt

W Stanisławowie Pierwszym (gm. Nieporęt) powstanie liceum ogólnokształcące. To wspólna inicjatywa starosty Roberta Wróbla i wójta Macieja Mazura.
Stosowną uchwałę w tej sprawie powiatowi radni podjęli na wrześniowej sesji.

Robert Wróbel
starosta legionowski

Edukacja na wysokim poziomie oraz dobry do niej dostęp to jeden z naszych
priorytetów. Na bieżąco inwestujemy w placówki oświatowe rozbudowując je
i unowocześniając. Równie duży nacisk kładziemy na ofertę edukacyjną, która powinna wychodzić naprzeciw zmieniającym się trendom na rynku pracy
i jak najlepiej służyć uczniom w zdobywaniu wiedzy oraz rozwijaniu zainteresowań. Liceum, które powstanie na terenie gminy Nieporęt, nie będzie stanowić konkurencji dla istniejących szkół, ale uzupełniać i rozszerzać ofertę edukacyjną na naszym terenie.

W Stanisławowie Pierwszym zostanie uruchomione liceum ogólnokształcące. Pierwsze kroki formalne w tej kwestii
już poczyniono – Rada Powiatu przyjęła uchwałę otwierającą drogę do realizacji tego przedsięwzięcia.
Na zdjęciu od lewej: dyrektor Gminnego Zespołu Oświaty w Nieporęcie Henryka Galas, wójt gminy Nieporęt
Maciej Mazur, starosta legionowski Robert Wróbel oraz radna Rady Powiatu Agnieszka Powała
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a terenie powiatu funkcjonuje
5 publicznych szkół średnich – trzy
w Legionowie (Powiatowy Zespół
Szkół Ogólnokształcących, Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych oraz II Liceum Ogólnokształcące), jedna w Serocku
(Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych) i jedna w Komornicy (Liceum Ogólnokształcące) oraz niepubliczne Liceum
Salezjańskie w Legionowie. Do tej pory
takie zaplecze edukacyjne było wystarczające, jednak od przyszłego roku szkolnego czynnik demograficzny zadecyduje o diametralnej zmianie tej sytuacji. To
ostatecznie przesądziło o konieczności
uruchomienia nowej szkoły średniej, zlokalizowanej w gminie Nieporęt. Na ostatniej sesji Rady Powiatu radni jednogłośnie
przyjęli uchwałę w sprawie wyrażenia

zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Powiatem Legionowskim a Gminą
Nieporęt, dotyczącego założenia i prowadzenia szkoły ponadpodstawowej.
Kolejnym krokiem będzie podpisanie
przez starostę Roberta Wróbla i wójta
Macieja Mazura porozumienia w tej
sprawie, w którym szczegółowo określone zostaną kwestie organizacyjne oraz
zasady funkcjonowania nowej placówki.
Jednak zanim to nastąpi przeprowadzone zostaną otwarte konsultacje społeczne z mieszkańcami gminy. W ich trakcie
uczestnicy, najpewniej najbardziej zainteresowani tematem rodzice przyszłych
absolwentów gimnazjum i szkoły podstawowej, wyrażą swoje zdanie co do terminu utworzenia liceum w Stanisławowie Pierwszym. Od wyniku konsultacji

Henryka Galas

dyrektor Gminnego Zespołu Oświaty w Nieporęcie
Utworzenie szkoły średniej w gminie Nieporęt przewidywano już na etapie
projektowania budynku dla Gimnazjum im. Bohaterów Bitwy Warszawskiej
1920 r. w Stanisławowie Pierwszym. Wygaszenie gimnazjum spowoduje, że
młodzież o rok wcześniej rozpocznie naukę w szkołach średnich, często z dala od miejsca swojego zamieszkania. Dojazdy, zwłaszcza do Warszawy zajmujące ok. 3 godzin dziennie, od dawna spędzają sen z powiek rodziców. Dlatego
możliwość powstania szkoły ponadpodstawowej w tej części powiatu spotkała
się z bardzo dużym zainteresowaniem mieszkańców.

zależy, czy liceum powstanie już od przyszłego roku szkolnego i będzie mieścić
się w budynku szkoły podstawowej, czy
zostanie uruchomione dopiero po wybudowaniu nowego obiektu.

Trzy razy więcej absolwentów

W czerwcu 2019 r. dwa roczniki kandydatów rozpoczną szturm na szkoły
średnie – ostatni rocznik wygaszanych
gimnazjów i pierwszy rocznik absolwentów nowo powstałych 8-letnich szkół
podstawowych. O dostanie się do tej wymarzonej trudno będzie nawet najzdolniejszym. Utworzenie nowej szkoły ułatwi młodzieży z terenu powiatu dostęp
do nauki na poziomie ponadpodstawowym. W samej gminie Nieporęt zamiast 92 absolwentów, tak jak w roku
2017/2018, w czerwcu 2019 roku będzie ich 281, w tym 96 w klasach gimnazjalnych i 185 w szkołach podstawowych.
Podobna sytuacja będzie we wszystkich
gminach powiatu legionowskiego. O ile
szkoły na terenie powiatu będą przygotowane na przyjęcie podwójnej liczby
uczniów, to nie wiadomo, czy podołają
temu wyzwaniu placówki warszawskie.
A to właśnie te ostatnie wybiera co roku
blisko 90% absolwentów w terenu gminy
Nieporęt. Zdaniem inicjatorów utworzenia liceum część z nich będzie zainteresowana kontynowaniem nauki w nowo
utworzonym liceum. Ponadto kryterium

lokalizacji jest jednym z najważniejszych przy wyborze szkoły. Za utworzeniem liceum przemawia też kwestia istniejących barier komunikacyjnych. Nie
ma bezpośredniego połączenia kolejowego z Warszawą, a transport autobusowy, choć przez gminę sukcesywnie rozwijany, wciąż nie jest wystarczający. Stąd
pewność, że nie zabraknie chętnych, którzy po ukończeniu szkoły podstawowej
lub gimnazjum wybiorą liceum zlokalizowane na terenie gminy.
W pierwszym roku działania liceum
prawdopodobnie utworzone zostaną trzy
klasy – matematyczno-fizyczna z elementami elektrotechniki, sportowa i językowa.

A dokładnie gdzie?

Jeśli liceum zostanie uruchomione od
przyszłego roku szkolnego, to początkowo będzie mieścić się w budynku Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Bitwy
Warszawskiej 1920 r. w Stanisławowie
Pierwszym przy ul. Jana Kazimierza
291. W tym roku szkolnym po raz ostatni uczą się tam gimnazjaliści. Trwająca reforma systemu edukacji i związane z nią wygaszenie gimnazjów stworzy
warunki lokalowe dla utworzenia liceum.

Docelowo planowana jest także rozbudowa istniejącego budynku szkoły na potrzeby nowej jednostki. – Działka przeznaczona na cele oświatowe, na której
wybudowano gimnazjum, ma 23 tys. m²,
z tego ok. 4,5 – 5 tys. m² jest wolnych,
pod zabudowę. Teren uzbrojony jest
w infrastrukturę techniczną pozwalającą na budowę kolejnego obiektu oświatowego – wyjaśnia wójt gminy Nieporęt
Maciej Mazur i dodaje: W Stanisławowie
Pierwszym zlokalizowana jest też strefa przemysłowa z dużym potencjałem
technologicznym i naukowym, której
kadra i pracownicy naukowi gotowi są
do współpracy ze szkołą zarówno w zakresie prowadzenia wykładów, jak i udostępniania zakładów na potrzeby warsztatów dla młodzieży.
Utworzenie szkoły ponadpodstawowej na terenie gminy Nieporęt będzie
dobrym rozwiązaniem, poszerzającym
ofertę w zakresie kształcenia ponadpodstawowego oraz ułatwiającym do
niej dostęp młodzieży z całego powiatu.
To także kolejny przykład na doskonałą współpracę Powiatu Legionowskiego
z gminą Nieporęt na rzecz mieszkańców.
KALINA BABECKA

Jeśli liceum zostanie uruchomione od przyszłego roku szkolnego,
to początkowo będzie mieścić się w budynku obecnej szkoły podstawowej.
W przyszłości zaplanowano budowę nowego obiektu z przeznaczeniem na ten cel
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Sesja na 100-lecie

Powiatowi radni uczcili 100. rocznicę odzyskania niepodległości podczas uroczystej sesji. Było to jedno z wydarzeń
wpisujących się w kalendarz powiatowych obchodów tego jubileuszu.

N

Uroczysty charakter sesji Rady Powiatu podkreślił występ chóru z Powiatowego
Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Legionowie

a początku września Powiat Legionowski we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Nieporęcie zaprosił mieszkańców do obejrzenia
przedstawienia „Gałązka Rozmarynu”,
opowiadającego o powstaniu Legionów
Polskich oraz ukazującego genezę narastania dążeń niepodległościowych w społeczeństwie polskim. Uroczysta sesja Rady Powiatu, która odbyła się 28 września
br. stanowiła kontynuację powiatowych
obchodów 100. rocznicy odzyskania niepodległości. W swoim przemówieniu
starosta Robert Wróbel przypomniał, że
w tym roku przypada także dwudziesta
rocznica utworzenia samorządu powiatowego w Polsce. Obie te daty związane są
z wolnością, dlatego starosta zaapelował,
aby poświęcić chwilę na refleksję, jak z tej
wolności korzystamy mając możliwość

samostanowienia o swoich małych ojczyznach w wolnym kraju.
Po wspólnym odśpiewaniu hymnu radni i zaproszeni goście wysłuchali dwóch
pieśni w wykonaniu chóru z Powiatowego Zespołu Szkół Ogólnokształcących
w Legionowie pod kierunkiem Mariusza

Suwińskiego. Pieśni My, Pierwsza Brygada
i Żeby Polska była Polską zrobiły na zgormadzonych duże wrażenie i wprowadziły
podniosły nastrój.
KALINA BABECKA

Jerzy Zaborowski
wicestarosta legionowski

Setna rocznica odzyskania niepodległości to dla nas szczególna data, także
dlatego, że wiele z wydarzeń, które doprowadziły do odzyskania przez Polskę
wolności miało miejsce na terenie powiatu legionowskiego. Warto o tym wiedzieć i pamiętać, a przede wszystkim powinniśmy być z tego dumni. Uroczystą sesją Rady Powiatu uczciliśmy pamięć o tych, dzięki którym dziś żyjemy
w wolnym kraju.

Półwiecze szkoły specjalnej
20 września br. Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie świętował 50-lecie
istnienia. Obchodom towarzyszyło uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej Danucie
Słowik, wieloletniej dyrektor szkoły. Powiat Legionowski jest dla placówki organem prowadzącym
od 1 września 2002 roku.

Ewa Lewicka

dyrektor PZSiPS w Legionowie
Ten jubileusz to jedno z najważniejszych wydarzeń w życiu szkoły. Przygotowania do niego rozpoczęliśmy na długo przed wakacjami. Dzięki temu byliśmy gotowi i spokojnie mogliśmy zrealizować wszystkie punkty programu.
20 września rozpoczęliśmy świętowanie i trwać ono będzie do końca 2018 roku. Wydarzenie to dało nam okazję, aby jeszcze raz zaprezentować dokonania
naszych uczniów oraz naszą placówkę szerokiemu gronu. Mieliśmy okazję podziękować naszym poprzednikom, którzy budowali podwaliny pod szkolnictwo specjalne w Legionowie.

Karolina Chmielewska
mama Lidki

Jesteśmy związane ze szkołą już pięć lat. Córka uczęszcza do niej od pierwszej klasy. Opieka i wsparcie, jakiego
udziela nam kadra pedagogiczna są na bardzo wysokim
poziomie. Lidka bardzo dobrze czuje się w placówce, chętnie uczestniczy w zajęciach, występach, uroczystościach.
Czuje ogromne wsparcie zarówno od nauczycieli, jak i od
wszystkich pracowników szkoły, którzy są ciepli i serdeczni. Między dziećmi nawiązują się przyjaźnie. Także my, rodzicie, wspieramy się wzajemnie.
Myślę, że cała społeczność szkolna jest w dużym stopniu zintegrowana i stara się uczestniczyć w życiu szkoły.

W artystyczną oprawę uroczystości zaangażowani byli podopieczni placówki od przedszkolaków po gimnazjalistów, a także
uzdolnieni absolwenci
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ubileusz zgromadził licznie przybyłych gości, przedstawicieli władz
samorządowych, uczniów, rodziców, nauczycieli, pracowników oraz
przyjaciół i sympatyków placówki. Powiat Legionowski reprezentowali starosta Robert Wróbel, wicestarosta Jerzy Zaborowski oraz członek zarządu Powiatu
Michał Kobrzyński.
Obchody rozpoczęto mszą dziękczynną w kościele pw. św Jana Kantego w Legionowie, po której, już w hali sportowej
szkoły, odbyła się uroczysta akademia.
Wydarzenie było okazją do zaprezentowania historii placówki, ukazania jej
rozwoju na przestrzeni minionych lat
oraz wspomnienia pedagogów szczególnie zaangażowanych w życie szkoły w ostatnim półwieczu. Rada Pedagogiczna przyznała jubileuszową odznakę
„Przyjaciel Naszej Szkoły”, dedykowaną
osobom szczególnie zaangażowanym
w rozwój i wsparcie dla PZSiPS. Laureatami tego szczególnego wyróżnienia

zostali starosta legionowski Robert Wróbel oraz dziennikarka Radia dla Ciebie
Małgorzata Berwid. Ważnym punktem
uroczystości było odsłonięcie pamiątkowej tablicy poświęconej byłej dyrektor
placówki Danucie Słowik, która w swojej pracy całkowicie poświęciła się realizacji marzenia o wybudowaniu w Legionowie szkoły specjalnej z bazą lokalową
i programami terapeutycznymi dostosowanymi do potrzeb uczniów niepełnosprawnych.
Dokładnie 50 lat temu powołano do życia Szkołę Podstawową Specjalną w Legionowie - dziś Powiatowy Zespół Szkół
i Placówek Specjalnych. Pół wieku to czas
ogromnych zmian, jakie zaszły w kształtowaniu się szkolnictwa specjalnego
w Legionowie, sięgającego początkiem
do lat sześćdziesiątych ubiegłego wieku.
Praca i determinacja zarówno kolejnych
dyrektorów szkoły, jak i władz samorządowych doprowadziły do powstania

placówki na miarę XXI wieku, jaką niewątpliwie jest obecnie PZSiPS. W budynku przy Jagiellońskiej 69 szkoła
mieści się od 1993 roku. Wcześniej,
nie posiadając własnej siedziby, korzystała z sal udostępnianych przez inne
instytucje. Uniemożliwiało to skuteczną realizację zadań z wielu powodów,
z których podstawowym był niewystarczający metraż. Mimo trudnego startu,
szkoła przeszła ogromną metamorfozę.
Na przestrzeni lat nauczyciele, uczniowie, rodzice oraz wspierające szkołę
osoby prywatne i instytucje stworzyli
jedno z najnowocześniejszych miejsc
w Polsce, oferujące kształcenie specjalne. Zarówno zespół pedagogiczny, jak
i realizowane przez placówkę programy terapeutyczne oraz wyposażenie
są na najwyższym poziomie. Obecnie
w budynku PZSiPS działają przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum oraz
szkoła przysposabiająca do pracy.
AMZ

Powiat Legionowski sukcesywnie modernizuje i unowocześnia siedzibę szkoły.
Między innymi o trwającej właśnie budowie Powiatowego Centrum Poradnictwa
i Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka mówili podczas uroczystości
wicestarosta Jerzy Zaborowski i starosta Robert Wróbel

edukacja/zdrowie
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Najlepsi uczniowie nagrodzeni przez Starostę
P
Już po raz 12. wręczono nagrody Starosty Legionowskiego
dla najlepszych uczniów ze szkół prowadzonych przez
Powiat. W tym roku wyróżniono 111 prymusów.

W tym roku nagrodę Starosty Legionowskiego za najlepsze wyniki w nauce
otrzymało 111 uczniów

Robert Wróbel
starosta legionowski

Poprzez wyróżnienia dla najlepszych uczniów pokazujemy, że dbamy nie tylko
o modernizację naszych placówek edukacyjnych, ale także o wyniki nauczania
w powiatowych szkołach. Chcemy, aby nagrody były motywacją dla laureatów
do dalszej pracy, a dla pozostałych uczniów do jeszcze bardziej wytężonej nauki.

rzyznawane od 2006 roku nagrody są wyrazem uznania dla trudu
włożonego w naukę i osiągnięcie
wysokich wyników. Kandydaci do nagrody, oprócz wysokiej średniej (powyżej
4.9) i przynajmniej bardzo dobrej oceny
z zachowania, muszą uzyskać akceptację rady pedagogicznej i samorządu
uczniowskiego. Nagroda ma za zadanie
nie tylko docenić ciężką pracę uczniów,
ale także zmotywować ich do dalszego
wysiłku edukacyjnego.
Najlepszą średnią ocen ze wszystkich
111 nagrodzonych uczniów uzyskał
w zeszłym roku szkolnym Bartłomiej
Grochowski, uczeń Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi w Legionowie
- 5.75. Ponadto nagrodzono 30 uczniów
Liceum Ogólnokształcącego im. Marii
Konopnickiej w Legionowie, 2 uczniów
Powiatowego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Legionowie, 2 uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Serocku oraz 77 uczniów Gimnazjum
z Oddziałami Dwujęzycznymi w Legionowie. Nagrodę za najlepiej zdany egzamin maturalny w szkołach prowadzonych przez Powiat otrzymał absolwent
Liceum Ogólnokształcącego im. Marii
Konopnickiej w Legionowie Sebastian
Korytkowski, który uzyskał 70% punktów z języka polskiego, 100% punktów
z matematyki oraz 100% punktów z języka angielskiego.

Szkolenia na wagę życia
W tym roku Powiat Legionowski zakupił przenośne defibrylatory dla prowadzonych przez siebie
szkół. Właśnie ruszyły szkolenia dla uczniów i nauczycieli z zakresu obsługi tych urządzeń.

W sukcesie uczniów swój udział mają
niewątpliwie ich rodzice. To oni motywują, stwarzają warunki do nauki i współpracują ze szkołą. Za swój trud otrzymali gratulacje, słowa podziękowania
i pamiątkowe statuetki, które odbierali z nieskrywaną dumą widoczną na ich
uśmiechniętych twarzach.
Słowa podziękowania skierowano
także do wychowawców najlepszych
uczniów. To dzięki ich zaangażowaniu
i ciężkiej pracy uczniowie osiągnęli tak
wspaniałe wyniki. Podziękowania i kwiaty otrzymało 21 pedagogów, pod których

skrzydłami w ubiegłym roku szkolnym
kształcili się nagrodzeni uczniowie. Nie
zapomniano także o wyrazach uznania
dla dyrektorów powiatowych szkół.
Nagrody Starosty Legionowskiego dla
uzdolnionych uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Legionowski zostały ustanowione uchwałą Rady Powiatu
z dnia 27 kwietnia 2006 r. W ciągu dwunastu lat przyznano 518 nagród, a łączna wysokość środków własnych przeznaczonych dotąd na ten cel przez Powiat
Legionowski wyniosła 777 000,00 zł.
KALINA BABECKA

Bartłomiej Grochowski
laureat

Czuję się bardzo wyróżniony. Pracowałem na to nie tylko
przez ostatni rok, ale przez całe trzy lata w gimnazjum. Nagrodę przeznaczę na swój dalszy rozwój – będzie to jakiś kurs
albo szkolenie. W przyszłości chciałbym studiować na Politechnice Warszawskiej i pracować w branży IT, być programistą.

Roksana Raubic
laureatka

Nagroda to potwierdzenie mojej całorocznej pracy. Bardzo
cieszę się, że moje wysiłki zostały w ten sposób docenione. Marzę, aby w przyszłości dalej rozwijać się w swoim
zawodzie – gastronomii. Chcę pójść na studia menadżerskie, potem otworzyć własny biznes. Te marzenia są moim motorem do pracy i nauki.

Teleopieka ratuje życie
seniora
Z danych statystycznych wynika, że półtora miliona osób
w Polsce wymaga stałego nadzoru medycznego. Oczywiście
mieszkają one także na terenie naszego powiatu. Z pomocą
w opiece nad nimi przychodzą nowoczesne technologie,
a dokładnie system teleopieki.
potrzebujących mieszkańców powiatu. Prowadzę rozmowy z naszymi samorządowcami – prezydentem
Legionowa, starostą legionowskim
i władzami Mazowsza. Najtrudniejsze w tej sprawie są pieniądze.
Chodzi o to, aby seniora stać było
na abonament miesięczny takiego
urządzenia, który byłby na poziomie
np. abonamentu telefonicznego. Na
chwilę obecną prowadzone są starania, aby seniorzy z naszego powiatu
w 2019 roku weszli do projektu pilotażowego. Zrobię wszystko, aby do tego doprowadzić.

uczeń PZSP w Legionowie
Już po raz kolejny biorę udział
w szkoleniu z zakresu udzielania
pierwszej pomocy. Chętne wszystko sobie przypomnę. Uważam, że
obecność defibrylatora w szkole to
bardzo dobry pomysł. Mam nadzieję, że nigdy nie będę miał okazji go
użyć, ale jeśli zajdzie taka potrzeba,
oczywiście przystąpię do ratowania
drugiej osoby.

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

U

mieszczanie defibrylatorów w instytucjach użyteczności publicznej oraz miejscach, w których
przebywają duże skupiska ludzi jest
praktyką coraz powszechniejszą, rekomendowaną przez środowiska medyczne. W 2016 roku defibrylator pojawił się w budynku starostwa, a w tym
roku urządzania trafiły do Powiatowego Zespołu Szkół Ogólnokształcących
w Legionowie, Powiatowego Zespołu
Szkół Ponadgimnazjalnych w Legionowie, Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie oraz
Powiatowego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Serocku. Teraz uczniowie,
nauczyciele i pracownicy tych placówek
są szkoleni w zakresie ich obsługi oraz
udzielania pierwszej pomocy. W sumie
w warsztatach weźmie udział blisko

1300 osób. Na realizację szkoleń Powiat przeznaczył 20 tys. zł.
KB

Robert Kowalewski

koordynator szkolenia, prezes Klubu
Honorowych Dawców Krwi Legion
Obsługa defibrylatora jest bardzo prosta. Urządzenie, po jego włączeniu, kieruje
naszymi działaniami podając nam konkretne komendy. Dodatkowo, po podłączeniu elektrod do klatki piersiowej potrzebującego pomocy, automatycznie dokonuje analizy pracy serca i powiadamia czy defibrylacja jest zalecana. W przypadku ratowania życia najważniejsze są pierwsze 4 minuty. Dlatego tak ważne
jest, aby posiąść choć podstawowe umiejętności udzielania pierwszej pomocy.
Jeśli możemy i umiemy skorzystać z defibrylatora, szanse na przeżycie poszkodowanego, któremu udzielamy pierwszej pomocy, bardzo rosną. Podczas warsztatów przekazujemy także wiedzę z zakresu honorowego krwiodawstwa informując, jak ważne i potrzebne jest oddawanie krwi.

J

ego celem jest zwiększenie bezpieczeństwa osób starszych,
niesprawnych i chorych, które
samotnie przebywają w domu. Podstawowe narzędzie w tym systemie stanowi specjalny przycisk „SOS” , który
wbudowany jest w telefon stacjonarny lub przenośny. Ten przycisk życia,
jak niektórzy go nazywają, pozwala w stanach zagrożenia zdrowia lub
życia połączyć się z centrum alarmowym i wezwać pomoc. Taki przycisk
może też znajdować się na bransoletce, którą osoba potrzebująca nosi stale
na nadgarstku. Można sobie tylko wyobrazić, jak wiele istnień jest w stanie
uratować taki niepozorny przycisk.
Osobiście od kilku lat zajmuję się
tym zagadnieniem, a moim celem
jest doprowadzenie do wyposażenia w takie urządzenia najbardziej

ROMAN BISKUPSKI

Fot. www.teleopieka.pl

Jakub
Mosakowski

Dzięki bransoletce z przyciskiem
ratującym życie za jednym
przyciśnięciem można wezwać
pomoc w przypadku pogorszenia
stanu zdrowia

4

Kurier

społeczność

Informator Powiatu Legionowskiego

Jubileuszowy Zjazd Sołtysów

Sołtysi są pomostem pomiędzy mieszkańcami i administracją samorządową. To oni najlepiej znają problemy i bolączki lokalnej
społeczności i robią wszystko, aby potrzeby mieszkańców były zauważane i uwzględniane

28 września br. w Zegrzu odbył się X Powiatowy Zjazd Sołtysów. Doroczne spotkania sołtysów
z terenu powiatu legionowskiego już od dekady wpisują się kalendarz wydarzeń samorządowych.
samorządem oraz zaznaczył, że zjazdy
stwarzają przede wszystkim okazję do
rozmów o potrzebach wsi, sprzyjają wymianie doświadczeń, dobrych praktyk
i integracji środowiska sołtysów. Tegoroczne spotkanie dało możliwość zapoznania się z polityką grantową Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński,

którą podczas wykładu przedstawił prezes LGDZZ Edward Trojanowski. Zgromadzeni otrzymali materiały informacyjne dotyczące planowanego wsparcia
finansowego dla organizacji pozarządowych, przyznawanego w ramach projektów grantowych w 2019 roku.

Skąd pomysł na konkurs Odpowiedzialni Społecznie?
Z chęci promowania odpowiedzialności społecznej, jako jednej z najważniejszych wartości w życiu. Odpowiedzialności rozumianej poprzez troskę
i dbanie o otoczenie, w którym żyjemy, począwszy od naszego własnego
życia, poprzez życie naszej rodziny,
miejsca pracy i otoczenia społecznego. Pomyśleliśmy, że warto nagłośnić
to hasło, które może i większość z nas
słyszała, ale nigdy nie zastanawiała
się nad jego głębią.
Co to jest biznes społecznie odpowiedzialny?
Jest to biznes, który inwestuje zarobione pieniądze nie tylko w rozwój aktywów przedsiębiorstwa,
ale również w swoich pracowników, ochronę środowiska, relacje
z osobami związanymi z przedsiębiorstwem. To biznes, który tworzy
wspólnotę, pracuje razem i pomaga
w tworzeniu harmonii w społeczeństwie, tym najbliższym, lokalnym,
małej ojczyźnie.
Dlaczego to takie ważne, aby
biznes był społecznie odpowiedzialny?
Ponieważ odpowiedzialność społeczna powoduje, że poprzez dzielenie pomnażamy. To hasło trafiające
do biznesu. Biznes, który jest odpowiedzialny społecznie angażuje się
w działania lokalne, wspiera rynek

Najważniejszy cel konkursu Odpowiedzialni Społecznie?
Uświadomienie, że odpowiedzialność społeczna to nie tylko hasło biznesowe, ale wartość, którą powinien kierować się każdy z nas. Uświadomienie,

Już od 10 lat sołtysi z terenu powiatu legionowskiego mają możliwość spotkania się i wysłuchania wykładu, którego tematyka dobrana jest tak, by przekazana wiedza była przydatna w ich codziennej pracy dla lokalnych społeczności.
Jest to także okazja, aby w szerokim gronie ludzi, którzy na co dzień wspierają
swą pracą mieszkańców obszarów wiejskich, wymienić doświadczenia i opinie, wysłuchać rad i wskazówek. Dodatkowym atutem jest fakt, że swą obecnością wydarzenie uświetniają przedstawiciele samorządu. Sołtysi bardzo
cenią sobie sposobność bliższego ich poznania i porozmawiania w mniej formalnej atmosferze.

AMZ

Po raz drugi starosta legionowski wspólnie z Powiatowym Centrum Integracji Społecznej
w Legionowie (PCIS) zaprasza pracodawców z terenu naszego powiatu do wzięcia
udziału w konkursie „Odpowiedzialni Społecznie”. O konkursie rozmawiamy z Dorotą
Wróbel-Górecką, dyrektor Powiatowego Centrum Integracji Społecznej w Legionowie.
pracy poprzez zatrudnianie tych, którzy mają w życiu problemy, włącza się
w rozwiązywanie lokalnych problemów
społecznych, buduje dobre, uczciwe relacje z klientami i, co bardzo ważne, dba
o swoich pracowników, rozmawia z nimi, wsłuchuje się w ich potrzeby, wspiera ich ciągły rozwój i edukację.

członek zarządu Powiatu

że największą energię do działania dają
motywacja wewnętrzna pracowników
i poczucie wpływu, współuczestniczenia w życiu firmy oraz relacje oparte na
szacunku i podmiotowości. Uświadomienie, że warto żyć w taki sposób, aby nie
szkodzić i nie krzywdzić drugiego człowieka, przyrody, otoczenia.
Termin zgłoszeń do konkursu „Odpowiedzialni Społecznie” upływa 17 listopada br. Szczegółowe informacje znajdują się na:
www.cis.legionowski.pl
www.powiat-legionowski.pl
Zapraszamy!

Raj dla rowerzystów
Zakończono prace związane z budową ciągu pieszo-rowerowego
wzdłuż ulicy Wojska Polskiego z Białobrzegów do Beniaminowa.
W uroczystym otwarciu inwestycji wziął udział starosta
Robert Wróbel.

R

ok temu Powiat Legionowski
wyremontował za ponad 3 mln
złotych blisko pięciokilometrowy odcinek drogi od ronda w Białobrzegach do Beniaminowa (gm. Nieporęt). Już wtedy zapowiedziano, że
wzdłuż tej drogi powstanie ciąg pieszo-rowerowy. Tak też się stało i 29
września br. przedstawiciele władz
samorządowych oraz mieszkańcy
dokonali uroczystego przejazdu nową trasą, której nadano nazwę: Trasa
rowerowa 100-lecia Niepodległości.
Na realizację tej inwestycji gmina
pozyskała dofinansowanie ze środków zewnętrznych w kwocie 5,3 mln
złotych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Mazowieckiego 2014-2020 – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego. Dzięki tym środkom zrealizowana

została także budowa ciągu pieszo-rowerowego o długości ponad 2 km
od granicy gminy Nieporęt do ronda
im. kardynała Stefana Wyszyńskiego w Józefowie, który następnie zostanie przedłużony wzdłuż ulicy Strużańskiej (od ronda w Józefowie do mostu
w Rembelszczyźnie).
To nie koniec inwestycji związanych
z budową tras pieszo-rowerowych na
terenie gminy Nieporęt. Już w przyszłym roku ruszy budowa 8-kilometrowej ścieżki rowerowej wraz z niezależnym ciągiem pieszym i oświetleniem
na odcinku od granicy z Warszawą,
wzdłuż kanału Żerańskiego aż do torów kolejowych w Nieporęcie. Na realizację tego przedsięwzięcia gmina
otrzymała dofinansowanie w kwocie
prawie 8 mln zł. Zakończenie prac zaplanowano na połowę 2020 roku.
KALINA BABECKA

Fot. UG Nieporęt

T

ym razem tematem przewodnim
spotkania było „Wspieranie rozwoju lokalnych organizacji pozarządowych - polityka grantowa LGD Zalew
Zegrzyński”. Witając gości starosta Robert Wróbel podkreślił rolę sołtysów jako przedstawicieli mieszkańców obszarów wiejskich w kontaktach z lokalnym

Anna Gajewska

Z okazji otwarcia nowej trasy rowerowej w gminie Nieporęt zorganizowano
rowerowy przejazd, w którym oprócz mieszkańców wzięli udział
(od lewej): wiceprzewodniczący Rady Powiatu Wiesław Smoczyński,
zastępca wójta gminy Nieporęt Alicja Sokołowska, starosta Robert Wróbel,
wójt gminy Nieporęt Maciej Mazur oraz przewodniczący Rady Gminy
Nieporęt Eugeniusz Woźniakowski

społeczność
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Naukowa Jabłonna

„Miej odwagę być mądrym – Sapere Aude”. Pod tym hasłem już po raz 22. na terenie
zabytkowego kompleksu pałacowo-parkowego w Jabłonnie odbył się Festiwal Nauki.
Przez cały weekend (22–23 września br.) na odwiedzających czekały atrakcje i nowinki
ze świata wiedzy. Wydarzenie współorganizował Powiat Legionowski.

Grzegorz Kubalski
członek zarządu Powiatu

Festiwal Nauki jest najważniejszym krajowym wydarzeniem popularyzującym
wiedzę – przede wszystkim wśród młodzieży. Rozbudzona ciekawość młodych
ludzi procentuje później nie tylko w przygotowaniu kadr dla nowoczesnej i innowacyjnej gospodarki, ale przede wszystkim w zdolności do racjonalnego i krytycznego myślenia, potrzebnej każdemu z nas na co dzień. Możemy zatem być
dumni, że Jabłonna, nie będąc wielkim centrum akademickim, jest miejscem,
gdzie corocznie mieszkańcom naszego powiatu prezentuje się w ramach lokalnej odsłony Festiwalu Nauki kilkadziesiąt podmiotów.

Tymon, lat 7

uczestnik festiwalu
Przyjechałem z dziadkami i bratem. Jestem tu pierwszy raz,
to znaczy na festiwalu, bo w parku w Jabłonnie bywam często. Uważam, że tu jest pięknie. Jest super i tyle stoisk, że nie
wiem, które najlepsze. Robiłem już garnki z gliny, odciskałem
liście w kolorowym wosku, odwiedziłem stoisko pszczelarza
i robiłem doświadczenia chemiczne. A najlepsze jest to, że wygrałem masę gadżetów. Najlepszą zdobycz upolowałem w namiocie Powiatu Legionowskiego. Mam nadzieję, że będę mógł
być tutaj za rok.

Festiwal Nauki w Jabłonnie to wyjątkowa okazja do zdobycia wiedzy i poznania nowinek z różnych dziedzin nauki w jednym
miejscu i czasie

T

egoroczny festiwal to blisko 50 stoisk wystawowych z ponad setką
projektów tematycznych. Przybyli na wydarzenie dzieci, młodzież i dorośli mogli obejrzeć mnóstwo ciekawych
prezentacji, wśród nich dotyczące zagadnień z zakresu chemii, agrofizyki, konserwacji zabytków, zdrowego żywienia,
ekologii i biologii. Dzięki tak dużej różnorodności każdy miał szansę odnaleźć
dziedzinę, która interesuje go najbardziej
i poszerzyć wiedzę o nieznane dotąd zagadnienia. Można było także poeksperymentować ze sztuką – do stoiska garncarza czy pracowni enakustyki ustawiała się
długa kolejka chętnych. Nowością były sobotnie warsztaty telewizyjne prowadzone
przez dziennikarza, pisarza i podróżnika

Impreza świetnie łączy walory naukowe z dobrą zabawą

Jakuba Poradę oraz niedzielne spotkanie
z pracownikami Stacji Naukowej Polskiej
Akademii Nauk w Paryżu oraz Biura Promocji Nauki PolSCA w Brukseli.
Dużym zainteresowaniem cieszyło
się również stoisko Powiatu Legionowskiego, w którym dzieci i młodzież mogli wziąć udział w konkursie wiedzy o powiecie i wygrać atrakcyjne gadżety.
Imprezą towarzyszącą tegorocznemu
festiwalowi był VI Mazowiecki Konkurs

Nalewek Księcia Pepi. Nagrodę dla najwyżej ocenionej nalewki z terenu Powiatu Legionowskiego, ufundowaną przez
starostę legionowskiego Roberta Wróbla,
otrzymała Pani Halina Nałęcz.
Festiwal Nauki to inicjatywa rektora
Uniwersytetu Warszawskiego, Politechniki Warszawskiej i Prezesa Polskiej
Akademii Nauk. Pierwszy Festiwal zorganizowano w 1997 roku.

Wiedzą z zakresu gastronomii z uczestnikami festiwalu dzielili się uczniowie
Powiatowego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Legionowie, który na
imprezie miał swoje stoisko

Możliwość przeprowadzenia eksperymentów na żywo jest jedną z największych
atrakcji podczas Festiwalu Nauki

Do stoiska Powiatu Legionowskiego tradycyjnie ustawiła się długa kolejka chętnych do wzięcia udziału w konkursie
wiedzy o regionie

AMZ
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Wieczór w klimacie etno

Artystycznie nad Narwią
I Nadnarwiańskie Spotkania ze Sztuką odbyły się 30 września br.
w Serocku.

Fot.: CKiCz w Serocku

Powiat Legionowski i miasto Legionowo oraz ukraińskie miasta Kosów i Wyżnica podpisały
umowę zakładającą popularyzację dziedzictwa kulturowo-historycznego Huculszczyzny,
regionu Ukrainy. Tamtejsze muzea i instytuty sztuki zrekonstruowały tradycyjne stroje
huculskie z początku XX wieku, które mieszkańcy powiatu mieli niepowtarzalną okazję
obejrzeć podczas wydarzenia „Etno-Moda Huculszczyzny XX – XXI wieku”.

Impreza powstała z myślą o lokalnych artystach skupiających się
w obrębie rzeki Narew oraz promocji ich twórczości

P

Pokaz tradycyjnych strojów z regionu Huculszczyzny był prezentowany na Ukrainie już wielokrotnie.
„Etno-moda Huculszczyzny” w legionowskiej Poczytalni to debiut tej ekspozycji w naszym kraju

T

o już kolejna impreza w legionowskiej Poczytalni, która odbyła się
pod szyldem spotkań z kulturą europejską. Udało się ją zrealizować dzięki środkom pozyskanym przez zwycięzców konkursu zorganizowanego
przez inicjatywę Wspólnoty Karpackiej: „Ustanowienie transgranicznego
partnerstwa z powiatem legionowskim

(Rzeczpospolita Polska) jako możliwość
popularyzacji dziedzictwa kulturowo–historycznego Huculszczyzny poza granicami regionu etnicznego”. Poza pokazem
mody zaprezentowano także tradycje ludowe Huculszczyzny oraz wystawę zdjęć.
Ponadto, jeszcze przed imprezą, miały
miejsce obrady „okrągłego stołu” ludzi
kultury. W ich trakcie polscy i ukraińscy

partnerzy poszukiwali płaszczyzn współpracy oraz prezentacji własnych tradycji
i strojów ludowych zarówno na Ukrainie,
jak i w Polsce. Ważnym elementem projektu jest bowiem to, żeby tak polska, jak
i ukraińska młodzież uczyła się tradycji
swoich ojców oraz dziadów, żeby korzystała z ich dorobku i znała swoją przeszłość.

Najnowsze osiągnięcia technologiczne branży wellness&spa zestawione z rzeźbami i obrazami
lokalnych artystów mieli okazję podziwiać mieszkańcy powiatu podczas Artystycznego Relaksu.
Wydarzenie patronatem objął starosta legionowski.
do zaprezentowania swoich produktów, ale to także okazja, aby poznać się
wzajemnie. W organizacji wydarzenia
pomogło wielu ludzi, zaangażowało się
wiele instytucji, a mieszkańcom bardzo podoba się, to co zrobiliśmy. Dlatego, jeśli w przyszłości będzie taka
możliwość, chętnie to powtórzymy - wyjaśnia prezes Koperfam Barbara Koper.
Swoje prace zaprezentowało blisko
pięćdziesięciu artystów, a kilkanaście
firm z naszego terenu przybliżyło gościom swoją ofertę. Taki mariaż sztuki i biznesu można uznać za bardzo
udany. Pozostaje mieć nadzieję, że impreza będzie mała swój ciąg dalszy, bo
pokazała, że sztuce i nowoczesnej techNigdy przedtem prywatny przedsiębiorca z terenu powiatu nie udostępnił
wnętrz swojej siedziby, aby lokalni artyści mogli zaprezentować mieszkańcom nologii jest po prostu po drodze.
KB
swoje prace. Powiat Legionowski podczas wydarzenia reprezentował
wicestarosta Jerzy Zaborowski

D

wygłosił poemat pt. „Sekrety Życia”. Wieczór uświetnił recital Dariusza Wasilewskiego i jego zespołu.
Spotkanie poprowadził Jarosław
Wasik, znany piosenkarz wykonujący utwory z nurtu piosenki literackiej.
Wydarzenie zostało objęte patronatem honorowym starosty legionowskiego Roberta Wróbla oraz burmistrza Miasta i Gminy Serock Sylwestra
Sokolnickiego.
AMZ

KALINA BABECKA

wSPAniała sztuka

la jednych relaks to wieczór
przy kominku albo gorąca kąpiel z pianą. Inni relaksują się,
gdy mogą obcować ze sztuką. A gdyby tak połączyć te dwa światy? Na taki właśnie pomysł wpadli organizatorzy wydarzenia Sztuka. Design.
Wellness – legionowska Firma Koperfam, producent kominków i wyposażenia wellness oraz Mazowiecki Związek Artystów Sztuk Pięknych.
– Nasza inicjatywa to nie tylko sposobność dla artystów do pokazania swoich prac w naszej siedzibie i dla firm

rzybyli do sali widowiskowej
Centrum Kultury i Czytelnictwa goście mogli podziwiać fotografie Elżbiety Anny Borkowskiej
podczas wernisażu rozpoczynającego
wystawę prac autorki pn. „Zobaczyć
świat oczami Anny”. Podczas imprezy
odbył się także finisaż wystawy drewnianych rzeźb Janusza Dłużniewskiego, którego prace można było oglądać
na placu przed CKiCz w Serocku od
7 września br. Juliusz Erazm Bolek,
laureat Nagrody Światowego Dnia Poezji, ustanowionego przez UNESCO,

Robert Żbikowski

prezes Mazowieckiego Związku
Artystów Sztuk Pięknych
Szukaliśmy możliwości prezentowania naszych prac i tak się złożyło, że
pani prezes firmy Koperfam często odwiedza Galerię Ratusz w Legionowie czy Galerię Na Prostej w Jabłonnie. Tak zrodził się pomysł zorganizowania wspólnego przedsięwzięcia. Przygotowywaliśmy się przez cztery miesiące, ale trud się opłacił i jesteśmy zadowoleni z rezultatu. Cieszę
się, że nasi artyści mieli szansę zaprezentować swoje prace w tak niezwykłych okolicznościach.

Sylwester Sokolnicki
burmistrz Miasta i Gminy Serock

I Nadnarwiańskie Spotkania ze Sztuką były okazją do obcowania ze sztuką i artystami oraz kształtowania wrażliwości estetycznej wśród mieszkańców naszej gminy. Wydarzenie oparte zostało na udziale lokalnych
artystów - amatorów oraz ich postrzeganiu sztuki. Taka inicjatywa dała
wyjątkową możliwość do zaprezentowania ich talentu. Wydarzenie ponadto uświetnili artyści z nurtu poezji. Jestem przekonany, że to początek wspaniałego cyklu imprez. Mam nadzieję, że spotkania z każdym
rokiem będą bogatsze o kolejnych artystów, skupiających się w kręgu
nadnarwiańskiej sztuki.

POWIAT LEGIONOWSKI –
KULTURALNIE I NA SPORTOWO
04.10 – Mazowiecki Jazz Jam. Legionowo
– koncert, plac przy dworcu, godz. 16.00
06.10 – Parkrun w Jabłonnie, park
w Jabłonnie, ul. Modlińska 105,
godz. 9.00
06.10 – Święto Dyni w Stanisławowie,
plac przy OSP, godz. 12.00
06.10 – Festyn „Tobie Niepodległa”,
plac za „Faktorią”, ul. Siwińskiego
w Legionowie, godz. 15.00
06.10 – Spotkanie z okazji Dnia Seniora
w Serocku, Ośrodek Szkoleniowy Orange,
ul. Wyzwolenia 57, godz. 16.00
07.10 – Otwarty Puchar Makroregionu
Wschodniego Oyama PFK w Kumite,
Arena Legionowo, godz. 10.00
7.10 – Dożynki gminne. Święto ziemniaka
w Stanisławowie Pierwszym,
godz. 13.00–20.00
7.10 – Festyn „Tobie Niepodległa”
filia MOK Legionowo, ul. Targowa 65,
godz.15.00

07.10 – Koncert Reprezentacyjnego
Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego,
sala widowiskowa w legionowskim
ratuszu, godz. 16.00
7.10 – „Ranny ptaszek” – komedia
dla dorosłych, sala koncertowa
im. Krzysztofa Klenczona w Wieliszewie,
ul. Modlińska 1, godz. 19.00
10.10 – I Powiatowa Spartakiada
Seniorów, Arena Legionowo,
godz. 11.00–17.00
13.10 – Parkrun w Jabłonnie,
park w Jabłonnie, godz. 9.00
13.10 – The best of Mirosław
Czyżykiewicz, sala widowiskowa
w legionowskim ratuszu, godz. 19.00
14.10 – Kiermasz rzeczy używanych
w Serocku, rynek w Serocku,
godz. 10.00–14.00
14.10 – Spotkanie z Bajką w Serocku,
sala widowiskowa CKiCz,
ul. Pułtuska 35, godz.14.00
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Mały jubileusz Biegu Zająca

Fundacja Active Life we współpracy z Powiatem Legionowskim po raz piąty zastosowała formułę „pomaganie przez bieganie” organizując charytatywny
Bieg Zająca. Wydarzenie dedykowane jest osobom niepełnosprawnym i chorym – w szczególności na stwardnienie rozsiane.

P

Pomaganie osobom potrzebującym daje ogromną satysfakcję, a w przypadku
Biegu Zająca pozwala osobom niepełnosprawnym lepiej odnajdywać się
w społecznościach lokalnych

onad 300 osób – biegaczy chorych
i niepełnosprawnych, zawodników
oraz kibiców – wzięło udział
w piątym Biegu Zająca, który odbył się
22 września br., na granicy Nieporętu.
Imprezę zorganizowała, pomagająca
osobom niepełnosprawnym i chorym,
Fundacja Active Life we współpracy
z Powiatem Legionowskim.
Ideą jest zaproszenie do sportowej rywalizacji tych, którym pokonywanie dłuższych dystansów sprawia problemy. Stąd
obecność tytułowych „zająców” – wolontariuszy asystujących osobom chorym,
aby wspierać je podczas biegu. Niepełnosprawni pokonali dystans 2 km, ale
oprócz nich ścigali się zawodnicy trenujący na co dzień. Ci zmierzyli się na trasie
5 km i w biegu głównym na 10 km. Zwycięstwa zapewne były źródłem satysfakcji dla tych, którzy pokonali dystans najszybciej, ale tego dnia właściwie wszyscy
mogli czuć się wygranymi. Każdy uczestnik swoim udziałem wsparł ideę Biegu
Zająca – wydarzenia zwracającego uwagę na problemy chorych, ze szczególnym
uwzględnieniem osób zmagających się ze
stwardnieniem rozsianym.
MK

Pierwsza Spartakiada Seniorów
Powiatu Legionowskiego

Po raz pierwszy Stowarzyszenie Pomocy Potrzebującym „Nadzieja” wspólnie z Powiatem Legionowskim
organizuje Spartakiadę Seniorów Powiatu Legionowskiego. W ramach imprezy ponad 200 seniorów zmierzy
się rywalizacji sportowej podzielonej na 9 konkurencji.

Z medalami dla uczestników Biegu Zająca
na mecie czekał starosta Robert Wróbel

Michał Kobrzyński

członek zarządu Powiatu Legionowskiego
Pierwszy jubileusz Biegu Zająca cieszy w równym stopniu organizatorów, jak
i zaangażowanych w projekt przedstawicieli Powiatu Legionowskiego. Osobiście kibicuję temu przedsięwzięciu czując się zaszczycony, że mogę uczestniczyć choćby pośrednio w jego realizacji. Wszystkim, którym na sercu leży los
potrzebujących pomocy osób, życzę kolejnych jubileuszy Biegu Zająca.

Mariusz Wronowski
w kraju i za granicą
Mariusz Wronowski reprezentował Powiat Legionowski podczas maratonu
w Berlinie i półmaratonu w Łowiczu. Oba występy wymagały wspięcia się
na najwyższy poziom umiejętności i zakończyły się sukcesem.

Seniorzy są w powiecie legionowskim jedną z najbardziej aktywnych społecznie grup. Angażują się w wiele
wydarzeń. Część z nich sami organizują przy wsparciu samorządów. Powiat Legionowski rokrocznie pomaga
w organizacji mistrzostw seniorów w tenisie stołowym

P

ierwsza Spartakiada Seniorów
Powiatu Legionowskiego odbędzie się 10 października br.,
w godz. 12-16, na terenie legionowskiej Areny. W tym terminie ponad
200 zawodników wystartuje w 7 konkurencjach indywidualnych: tenis stołowy, rzut piłką lekarską, rzut piłką do
kosza, slalom sprawnościowy, slalom
rowerowy, kręcenie kołem hula-hop
oraz 2 konkurencjach drużynowych:
dwa ognie i przeciąganie liny. Ponadto już 2 października br. zmagali się
brydżyści sportowi. Powiat Legionowski miał niespodziankę dla wszystkich,
którzy chcą nauczyć się tej trudnej konkurencji. Mogli oni skorzystać ze szkolenia prowadzonego przez profesjonalnego instruktora.
Powiat Legionowski zapewni
zwycięzcom Spartakiady nagrody
w postaci medali i pucharów, a także zakupi część niezbędnego do

przeprowadzenia zawodów sprzętu
sportowego. Każdy uczestnik wydarzenia otrzyma pamiątkową koszulkę.
Pierwszą Spartakiadę Seniorów Powiatu Legionowskiego objął patronatem starosta Robert Wróbel.
Spartakiada oraz turniej brydżowy
są częścią Legionowskich Senioraliów,

które trwają od 27 września br., a zakończą się dopiero 12 listopada br. Senioralia zakończą się II Konwentem
Mazowieckiego Porozumienia Rad Seniorów.
MK

Artur Borkowski

sekretarz Powiatu Legionowskiego
Samorząd i zarząd Powiatu Legionowskiego skutecznie wspierają nasze
środowiska seniorskie. Z satysfakcją pragnę podkreślić, że aktywność
osób starszych znajduje odzwierciedlenie w wielu wydarzeniach przez
nich organizowanych. Powiat Legionowski chętnie włącza się do współpracy pomagając w kwestiach związanych z logistyką oraz wspierając finansowo. Jestem przekonany, że Spartakiada Seniorów Powiatu Legionowskiego na stałe wpisze się w kalendarz najważniejszych wydarzeń
sportowych na naszym terenie.

Gdziekolwiek się pojawi Mariusz Wronowski wzbudza sympatię. Jest nastawiony
na osiąganie najlepszych wyników sportowych, ale nie zapomina o tworzeniu
przyjaznej atmosfery

R

eprezentant Powiatu Legionowskiego Mariusz Wronowski przyzwyczaił nas do zajmowania
pierwszych lokat zarówno na trasach
krajowych, jak i zagranicznych. Tym razem po kolejne zwycięstwa wybrał się
do Łowicza i… Berlina. W stolicy Niemiec
w klasycznym maratonie pobiegli przedstawiciele aż 133 krajów. Mariusz, wspominając swój start, podkreśla świetną
organizację imprezy oraz ogłuszający doping kibiców wspierających zawodników
na całej trasie.
Trudne warunki nasz reprezentant zastał w Łowiczu, gdzie stanął do rywalizacji podczas półmaratonu. Zimno i deszcz
nie były sprzymierzeńcami zawodników.

Warunki atmosferyczne wpłynęły na nieustępliwą rywalizację. O zwycięstwie decydowały sekundy, jednak i tym razem
Mariusz udowodnił, że bardzo dobrze potrafi przygotować się do startu. Długie godziny treningów procentują najbardziej
wtedy, gdy trzeba zmierzyć się nie tylko
ze zmęczeniem.
Powiat Legionowski wspiera wszystkie występy Mariusza Wronowskiego,
a ten godnie reprezentuje nas w Polsce
i poza jej granicami. Jednym z największych sukcesów naszego zawodnika jest
zwycięstwo w maratonie weneckim. Życzymy Mariuszowi kolejnych sukcesów
w walce o kolejne laury.
MK
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Sztafeta Międzypokoleniowa Szlakiem Bohaterów
Stowarzyszenie Młodzi dla Rozwoju EMKA przy istotnym wsparciu Powiatu Legionowskiego zorganizowało 5-kilometrowy
pieszy rajd, w którym wzięli udział przedstawiciele trzech pokoleń. Częścią przedsięwzięcia był również koncert pieśni
patriotycznych w wykonaniu Wojciecha Bardowskiego.

Izabela Kownacka
prezes Stowarzyszenia Młodzi
dla Rozwoju EMKA

Ogromnie cieszy mnie, jako organizatora, udział tak wielu mieszkańców gminy
Wieliszew , którzy często angażują się w wydarzenia integrujące społeczność lokalną. Nawet pogoda dostosowała się do panującej atmosfery – było słonecznie
i rześko. Mam nadzieję, że grono osób, dla których wspólnota gromadząca się
wokół wartości, jaką jest nasza mała Ojczyzna, będzie rosło. Cieszę się również
z zaangażowania szczególnie młodzieży w propagowanie tematyki niepodległościowej. Młodzi jednak nie poprzestają na poznawaniu historii. Oni chcą ją tworzyć. Tym razem ich bohaterstwem jest budowanie, angażowanie się, rozwój. Rosną nam kolejne pokolenia gotowe przejąć odpowiedzialność za dobro wspólne.

Trasa Sztafety Międzypokoleniowej Szlakiem Bohaterów prowadziła malowniczymi plenerami gminy Wieliszew

Z

organizowana 29 września br.,
przez wieliszewskie Stowarzyszenie Młodzi dla Rozwoju EMKA we
współpracy z Powiatem Legionowskim
Sztafeta Międzypokoleniowa Szlakiem
Bohaterów miała dwie odsłony. Pierwszą

był rajd pieszy, w którym wzięły udział
dzieci, młodzież, rodzice i seniorzy.
Uczestnicy pokonali 5-kilometrowy odcinek z Komornicy do Wieliszewa używając kijków nordic walking. Trasa w większości powadziła przez stworzony przez

Powiat Legionowski turystyczny szlak
patriotyczny Polski Walczącej. Wybór
lokalizacji nie jest przypadkowy - organizatorzy włączyli swoje przedsięwzięcie w tegoroczne obchody 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

Poza wiedzą dotyczącą historii walki o niepodległość ojczyzny na terenie
dzisiejszego powiatu legionowskiego
uczestnicy mogli nabyć umiejętności
związane z prawidłowym posługiwaniem się kijkami nordic walking. Krótkie szkolenie dotyczące tej techniki
przeprowadził dla chętnych wykwalifikowany trener. Wszyscy, którzy wyrazili
chęć sprawdzenia nowych umiejętności
w terenie, a jeszcze nie posiadali sprzętu, otrzymali na zachętę kijki ufundowane przez Stowarzyszenie EMKA.
Powiat Legionowski zaprosił uczestników na koncert pieśni patriotycznych

w wykonaniu Wojciecha Bardowskiego
oraz poczęstunek przy ognisku po rajdzie,
a także - po występach artystycznych. Każdy otrzymał w pakiecie również pamiątkowy certyfikat, znaczek odblaskowy i okolicznościowy medal.
Kierowane przez Izabelę Kownacką Stowarzyszenie Młodzi dla Rozwoju
EMKA od wielu lat wspiera samorząd
gminy Wieliszew w aktywizacji mieszkańców - ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży i seniorów. Sztafetę Międzypokoleniową Szlakiem Bohaterów
patronatem objął starosta Robert Wróbel.
MK

Szpady i florety w Wieliszewie
Uczniowski Klub Sportowy „Feniks” Wieliszew zorganizował zawody szermiercze o puchar Starosty Legionowskiego, które odbyły się 29 września br., na hali sportowej
w Wieliszewie. Sportowcy rywalizowali w dwóch kategoriach: szpada i floret.

P

owiat Legionowski wsparł organizację zawodów szermierczych,
które odbyły się na hali sportowej
w Wieliszewie. Uczniowski Klub Sportowy „Feniks” Wieliszew otrzymał pomoc
w wynajęciu sprzętu sportowego oraz zakupie elektronicznego aparatu sędziowskiego.
Zawody odbyły się w kategoriach dzieci
i młodzik jako konkurencje łączone floret kobiet i mężczyzn oraz w kategorii masters –
szpada. Wieliszewską szermierczą imprezę
zaszczyciła swoją obecnością reprezentantka i mistrzyni Polski Beata Wasilczuk.

UKS „Feniks” Wieliszew jest relatywnie młodym klubem sportowym. Ma już
jednak na koncie pierwsze sukcesy. Najnowszym jest wywalczenie przez Zofię
Jakubiak brązowego medalu Mistrzostw
Mazowsza w Szermierce w kategorii floret kobiet. Zawodnikom oraz zaangażowanemu w szkolenie młodzieży trenerowi Ryszardowi Rogowskiemu życzymy
kolejnych laurów.
MK

Beata Wasilczuk

reprezentantka Polski, mistrzyni Polski
w kategoriach floret i szpada
Wieliszewskie spotkania szermiercze to bardzo fajna inicjatywa trenera Ryszarda Rogowskiego, który współpracuje z klubami warszawskimi. Ogromnie podoba mi się to, że w organizację angażują się również rodzice. Młodzież lubi takie turnieje, bo wszystko, nawet te małe zdobyte punkciki, traktują w kategorii
sukcesu. To bardzo ich motywuje do dalszej pracy.

Szermierka jest widowiskową i emocjonującą dyscypliną sportu. UKS „Feniks” Wieliszew zaprasza dzieci i młodzież na treningi
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