Nasz Dom Dziecka działa nieprzerwanie
od 90 lat i przez cały ten czas kontynuuje
tradycje wychowawczo-opiekuńcze
założyciela zakonu bł. Edmunda
Bojanowskiego oraz z zaangażowaniem
wypełnia misję wsparcia dzieci i rodziny
w duchu wartości chrześcijańskich.
S. STANISŁAWA POCIECHA
dyrektor Domu Dziecka w Chotomowie
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90 lat miłości i troski

Od dziewięciu dekad siostry ze Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP NP prowadzą w Chotomowie dom dziecka.
W czasie II wojny światowej, narażając własne życie, ukrywały dzieci pochodzenia żydowskiego. W obronie istnienia placówki
wielokrotnie stawał przyjaciel chotomowskiego domu ksiądz prymas Stefan Wyszyński. Od początku istnienia do dziś mury
zakładu opuściło ponad 1000 wychowanków.

typu socjalizacyjnego z miejscami interwencyjnymi obejmuje opieką całodobową dzieci pozbawione trwale lub
okresowo rodziny własnej. Obecnie
w domu przebywa 28 dzieci.
Placówka zapewnia swoim podopiecznym warunki do integralnego
rozwoju osobowego, pomoc w nauce
i usamodzielnianiu, troskę o zdrowie
i rozwój fizyczny, możliwości do rozwoju zainteresowań, utrzymywania kontaktu z rodziną własną oraz pomoc byłym wychowankom. Personel troszczy
się o rozwój intelektualny i emocjonalny dzieci oraz przystosowanie ich do
pełnienia ról w życiu zawodowym, rodzinnym i społecznym. Przede wszystkim jednak chotomowski Dom Dziecka jest domem nie tylko z nazwy. To
tutaj dzieci odzyskują poczucie bezpieczeństwa, zaznają miłości, poszanowania godności osobistej, równości,
tolerancji i sprawiedliwości. Dla zapewnienia dzieciom jak najlepszej opieki
placówka współpracuje z Powiatowym
Centrum Pomocy Rodzinie, Gminnymi
Ośrodkami Pomocy Społecznej, Gminnym Ośrodkiem Kultury w Chotomowie, sądami, policją, poradnią psychologiczno-pedagogiczną, szkołami,
poradniami lekarskimi ogólnymi i specjalistycznymi oraz korzysta z pomocy
wolontariuszy.
Powiat Legionowski corocznie
w swoim budżecie zabezpiecza środki
z przeznaczeniem na dotację dla Domu
Dziecka w Chotomowie. W tym roku
działalność placówki wsparto kwotą
1 113 784,37 zł.
KALINA BABECKA

Starosta Robert Wróbel podarował wychowankom Domu Dziecka w Chotomowie profesjonalny grill gazowy, który można
wykorzystywać zarówno w ogrodzie, jak i we wnętrzu budynku. Na zdjęciu z dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie Anną Kaczmarek

U

roczystość 90. jubileuszu istnienia placówki odbyła się 7 października. Wśród zaproszonych
do Chotomowa gości obecni byli przedstawiciele władz samorządowych, Kościoła, oświaty, jednostek pomocy społecznej i Policji oraz wychowankowie
placówki. Obchody rozpoczęła Msza
św., którą odprawił bp Marek Solarczyk. Jego Ekscelencja poświęcił także ikonę Matki Bożej przy wejściu do
budynku głównego. Starosta Robert
Wróbel podziękował siostrom ze Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie
Poczętej, które nieustannie od 1926
r. prowadzi dom dziecka, za ofiarną
pracę i oddanie na rzecz swoich pod-

opiecznych. Wyraził podziw dla ich
niezłomnej postawy, która na przestrzeni minionych dekad i zawirowań
historii wielokrotnie chroniła zakład
przed likwidacją. Na ręce dyrektor placówki, siostry Stanisławy Pociechy, starosta przekazał list gratulacyjny oraz
podarunek dla Domu. Prezenty otrzymali także wszyscy podopieczni. Część
oficjalną obchodów zakończył poruszający występ artystyczny przygotowany
przez dzieci. Następnie goście zostali
zaproszeni do udziału w uroczystym
obiedzie.
– 90 lat istnienia Domu Dziecka
w Chotomowie to historia poświęcenia i wysiłku w niesieniu bezinteresownej pomocy dzieciom okrutnie

doświadczonym przez los. To także nieustanne starania, aby zapewnić podopiecznym miłość, poczucie
bezpieczeństwa, opiekę i wychowanie, których zostali pozbawieni. Dom
Dziecka w Chotomowie jest bezpieczną przystanią i prawdziwym domem
dla jego mieszkańców. Dzięki zaangażowaniu prowadzących placówkę
sióstr Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP NP dzieci otoczone są troskliwą opieką i bez przeszkód mogą
dorastać i rozwijać się. – mówi Robert
Wróbel, starosta legionowski. Organem prowadzącym Dom Dziecka jest
prowincja łódzka Zgromadzenia Sióstr
Służebniczek NMP NP. Chotomowska
placówka opiekuńczo-wychowawcza

Biskup Marek Solarczyk odprawił uroczystą Mszę świętą oraz poświęcił znajdującą
się przy wejściu głównym do budynku ikonę Matki Bożej
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Pyszny konkurs
Knedle ze śliwkami, kiełbaska z dzika i tort czekoladowy to tylko niektóre z potraw rywalizujących o miano najsmaczniejszej
w organizowanym po raz dziewiąty konkursie „Najlepsza Potrawa Tradycyjna”, który odbył się 11 października w Woli
Kiełpińskiej. Nagrody dla zwycięzców ufundował Powiat Legionowski.

W tegorocznej edycji konkursu wystartowało 69 uczestników. Rywalizowały głównie panie, ale panowie też coraz chętniej
biorą udział w kulinarnych zmaganiach

K

onkurs ma na celu kultywowanie
i upowszechnianie dziedzictwa kulinarnego regionu Mazowsza i popularyzację wśród mieszkańców powiatu legionowskiego tradycyjnych potraw
i produktów. Podtrzymywanie i ożywianie tradycji kulinarnych jest jednym
z elementów budowania i pielęgnowania tożsamości kulturowej regionu.
Ciekawą prelekcję na ten temat wygłosił przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego z Departamentu Rolnictwa
i Rozwoju Obszarów Wiejskich Krzysztof Zaniewski. Konkurs to także wspaniała okazja do wymiany doświadczeń

kulinarnych i przepisów. Ponadto,
w dobie wszechobecnych fast-foodów,
taka inicjatywa przypomina, że można
i warto jeść smacznie i zdrowo.
W konkursie wzięło udział 69 uczestników, którzy przygotowali 79 potraw.
Rywalizacja, która odbywała się w czterech kategoriach (wyroby i potrawy
mięsne, dania jarskie i półmięsne, ciasta i chleby oraz napoje), była zacięta
i wyrównana. Potrawy z każdej kategorii oceniane były przez inną komisję
konkursową. Pod uwagę brano estetykę, nawiązanie do kulinarnych tradycji regionu i przede wszystkim smak

dań. Po długich i zapewne burzliwych
naradach jury ogłosiło werdykt. Już
w trakcie obrad komisji zaproszeni goście przystąpili do wspólnej degustacji
przygotowanych potraw. Czas zgromadzonym umilali gimnazjaliści z Serocka, którzy przygotowali występ artystyczny.
Za najlepszą potrawę mięsną uznano
pulardę z jabłkami przygotowaną przez
panią Reginę Rataj. W kategorii dania
jarskie i pół mięsne bezkonkurencyjna
okazała się zupa grzybowa autorstwa
pani Haliny Skośkiewicz. Dwie zwyciężczynie wytypowano w kategorii

ciasta i chleby – tryumfowała pani Jadwiga Wołynik – za tort czekoladowy
i pani Agnieszka Cichocka – za chlebek
dyniowy. Najlepszym napojem okazała się nalewka „Wesołe lato” pani Małgorzaty Bilińskiej.
Nagrodami w konkursie były sprzęty gospodarstwa domowego i wyposażenia kuchni ufundowane przez Powiat
Legionowski i Agencję Rynku Rolnego.
Zwycięzcy będą mieli także okazję do
zaprezentowania swoich potraw w konkursie wojewódzkim organizowanym
przez Marszałka Województwa Mazowieckiego. W latach poprzednich kilkakrotnie dania z terenu powiatu legionowskiego zdobywały Laur Marszałka
dla mazowieckich producentów żywności za najlepszy produkt roku.
Organizatorami tegorocznego konkursu „Najlepsza Potrawa Tradycyjna” byli Stowarzyszenie Wspólnota Lokalna Powiatu Legionowskiego,
Koła Gospodyń Wiejskich w Dosinie,

Regina Rataj

zdobywczyni pierwszej
nagrody w kategorii
„wyroby i potrawy mięsne”
Na konkurs przygotowałam pulardę z jabłkiem. To potrawa z młodego kurczaka, który jest specjalnie tuczony dla otrzymania
odpowiedniego mięsa. Po uboju
musi ono nieco skruszeć w przyprawach. Potem mięso nadziewam jabłuszkiem i wkładam do
piekarnika. W konkursie wystartowałam po raz ósmy, trzykrotnie
udało mi się zdobyć pierwszą nagrodę.
Maryninie, Skubiance i Gutach oraz
Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie. Imprezę patronatem objął Starosta Legionowski.
KALINA BABECKA

Anna Gajewska

Prezes Stowarzyszenia Wspólnota
Lokalna Powiatu Legionowskiego
Konkurs kulinarny „Najlepsza potrawa tradycyjna” z roku na rok cieszy się
coraz większą popularnością. Z zadowoleniem obserwujemy, że coraz chętniej uczestniczą w nim także panowie. Ponadto cieszy fakt, że mieszkańcy
powiatu legionowskiego mają tak dużą świadomość konieczności pielęgnowania tradycji kulinarnych i posiadają naprawdę wybitne talenty kulinarne.
Takich pyszności nie powstydziłaby się nawet najlepsza restauracja. W tym
roku uczestnicy konkursu po raz kolejny podnieśli poprzeczkę, która teraz
zawieszona jest już bardzo wysoko.

Dobry projekt gwarancją sukcesu

Swoje 15. urodziny obchodziła Powiatowa Izba Gospodarcza w Legionowie. Ten jubileusz PIG
i zaproszeni goście świętowali „na sportowo”.

Lokalna Grupa Działania Zalew Zegrzyński konsekwentnie szkoli mieszkańców
obszaru w zakresie pozyskiwania środków w ramach nowej perspektywy
finansowej 2014-2020.

fot. PIG

15-lecie Powiatowej Izby Gospodarczej

Swoje 15. urodziny Powiatowa Izba
Gospodarcza w Legionowie obchodziła
na sportowo

N

a swoje 15. rodziny Powiatowa Izba
Gospodarcza w Legionowie zaprosiła mieszkańców do Spektrum
Sportu. Głównymi atrakcjami było wypróbowanie nowych, ale w Polsce coraz
bardziej popularnych form aktywności.
Stepmania, Power Shape i Pilates Rollery przyciągnęły uwagę uczestników
chcących zagłębić się w tajniki fitness.
Swój renesans przeżywa niezwykle
popularny niegdyś badmington. Podczas
15-lecia PIG starsi mogli przypomnieć

sobie, jak należy posługiwać się kometką, młodsi natomiast przekonali się, czym
ten sport niegdyś urzekał ludzi. Można
było również poznać podstawy squasha
– organizatorzy zaprosili chętnych na
pierwszą lekcję tej dyscypliny.
Zmagania sportowe i nowe wyzwania
fitnessowe umilały swoją grą i śpiewem
zespoły Szachraj i Gosi Andrzejewskiej.
Powiatowa Izba Gospodarcza w Legionowie powstała w październiku 2001
r. Zrzesza przedsiębiorców, którzy są
właścicielami małych i średnich firm.

Jerzy Zaborowski
wicestarosta legionowski

Obszarem działania jest przede wszystkim powiat legionowski, choć zaangażowanie PIG może obejmować cały kraj.
Izba funkcjonuje na zasadach samorządu gospodarczego. Świadczy pomoc
w rozwiązywaniu problemów napotykanych przez firmy, prowadzi doradztwo,
szkoli i udziela informacji mogących
mieć wpływ na rozwój przedsiębiorczości.
MK

12

i 13 października w auli legionowskiego starostwa odbyły się szkolenia, podczas
których potencjalni wnioskodawcy
dowiedzieli się m.in. jak poprawnie
wypełnić dokumenty aplikacyjne w
ramach nadchodzących naborów. Poznali zasady udzielania wsparcia wynikające m.in. z zapisów Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014–2020, Rozporządzenia Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych
warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji
w ramach strategii rozwoju lokalnego

kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 oraz wynikające z zapisów LSR.
Osoby zainteresowane pozyskaniem
dofinansowania na otwarcie działalności gospodarczej, rozwój firmy, renowację obiektów zabytkowych, czy założenie
inkubatorów przetwórstwa lokalnego poznały najważniejsze zobowiązania wynikające z umowy o przyznanie pomocy.
Zaprezentowano też Lokalne Kryteria
Wyboru, zaś ostatni blok szkoleniowy dotyczył wypełniania dokumentacji aplikacyjnej, tj. wniosku o przyznanie pomocy
wraz z załącznikami, w tym biznesplanu.
Więcej informacji na ten temat na
MD
stronie www.lgdzz.pl.

Rozwój lokalnej przedsiębiorczości jest trudny do przecenienia. Wpływa na
rozwój wspólnoty dotykając niemal każdej dziedziny życia. Wiąże się nie tyl„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
ko z wysokością środków budżetowych, jakimi dysponuje samorząd, ale rówInstytucja Zarządzająca PROW 2014 – 2020 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
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Będzie winda w liceum
Wśród uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. M. Konopnickiej są osoby niepełnosprawne ruchowo. Powiat zdobył środki finansowe na windę, dzięki której
wszyscy będą mogli bez barier poruszać się między piętrami budynku LO. Dodatkowo pozyskał dotację na zakup nowego mikrobusa dla osób na wózkach
inwalidzkich oraz na cele związane z ochroną lasów i środowiska naturalnego.
samochodu do przewozu osób poruszających się na wózkach inwalidzkich dla
Warsztatu Terapii Zajęciowej św. Rity
w Legionowie oraz na realizację zadań
związanych ze sporządzeniem uproszczonych planów urządzenia lasów.

Ułatwienia dla niepełnosprawnych

Budynek Liceum Ogólnokształcącego im. M. Konopnickiej w Legionowie

U

mowy zostały podpisane 4 października 2016 r. przez przedstawicieli Zarządu Powiatu Legionowskiego – starostę Roberta Wróbla
i wicestarostę Jerzego Zaborowskiego

przy kontrasygnacie skarbnik Doroty
Łyszkowskiej w siedzibach Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej oraz Mazowieckiego Oddziału Państwowego Funduszu

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Dofinansowanie będzie przeznaczone
na budowę windy dla osób niepełnosprawnych w budynku Powiatowego Zespołu Szkół Ogólnokształcących, zakup

Ze środków Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
dofinansowanie otrzymały dwa projekty. Ze względu na rozwiązania konstrukcyjne istniejącego budynku i różnicę poziomów pomiędzy wybudowaną
w latach 50-tych częścią szkoły, a tą oddaną do użytku w 1992 roku, projektowany dźwig osobowy połączy aż 5 poziomów. Na poziomie przyziemia planuje
się zapewnienie dostępu do windy dla
osób niepełnosprawnych poprzez wyburzenie istniejącego stopnia w strefie wejścia do windy.
Drugi projekt zakłada zakup 9-miejscowego mikrobusa przystosowanego do
przewozu osób na wózkach inwalidzkich
dla Warsztatu Terapii Zajęciowej św. Rity
w Legionowie. Obecnie używany pojazd
ma ponad 300 tys. km przebiegu i coraz
częściej ulega awariom. Ponadto nie posiada urządzeń kotwiczących wózki inwalidzkie oraz podjazdu. Zakup nowego pojazdu pozwoli bardziej efektywnie

realizować zadania w zakresie dowozu
osób niepełnosprawnych uczestniczących w WTZ. Kwota dofinansowania na
ten cel wyniesie 72 000 zł.

Dla lasów i środowiska

Na realizację zadania pn. „Sporządzenie uproszczonych planów urządzenia
lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa należących do osób
fizycznych i wspólnot gruntowych położonych na terenie Miasta i Gminy Serock, Gminy Jabłonna i Miasta Legionowo w Powiecie Legionowskim” powiat
uzyskał dotację. Gospodarka leśna na
terenie naszego powiatu prowadzona
jest zgodnie z zadaniami gospodarczymi określonymi w powyższych planach.
Ich sporządzenie pozwoli w kolejnych
latach na kontynuację zrównoważonej
gospodarki leśnej oraz zadań gospodarczych dla drzewostanów będących
pod nadzorem Starosty Legionowskiego. Brak takich planów może skutkować utrudnieniami w nadzorze nad lasami i w konsekwencji mieć negatywny
wpływ na stan środowiska naturalnego
w powiecie. Kwota dofinansowania pokryje połowę kosztów związanych z realizacją tego zadania.
KALINA BABECKA

Serock, Wola Kiełpińska

Nowa droga dzięki
współpracy
Trwa przebudowa drogi powiatowej 1803W łączącej
Wolę Kiełpińską ze Skubianką. Powstał nowy parking przy
parafialnym cmentarzu. Budowany jest nowy chodnik.

P

rzebudową, realizowaną w Woli
Kiełpińskiej przez Powiat Legionowski i wykonywaną przez wyłonioną w wyniku przetargu firmę Skanska, objęty jest odcinek o długości 1,5
km od skrzyżowania z drogą krajową
nr 62 do cmentarza parafialnego. Zgodnie z podpisaną 12 września br. umową
roboty mają trwać nie więcej niż 10 tygodni, czyli powinny zostać zakończone przed 24 listopada br.
Obecnie wykonawca zakończył prace przy budowie parkingu położonego
przy cmentarzu parafialnym oraz skupił się na wykonaniu chodnika z kostki
betonowej grubości 6 cm, koloru czerwonego, na szerokości 2 m, z uwzględnieniem zjazdów indywidualnych na
posesje przylegające do remontowanej drogi.
W kolejnych etapach Skanska przebuduje jezdnię m.in. poprzez położenie
warstwy wyrównawczej z mieszanki
mineralno-asfaltowej i wykonanie jednolitej warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej na całej szerokości jezdni, a także wykona pobocza

z drobnego kruszywa łamanego na odcinku 1 m od krawędzi jezdni.
Budżet inwestycji zamyka się kwotą
ponad 1 074 000 zł. Inwestorem jest Powiat Legionowski przy udziale finansowym Miasta i Gminy Serock w wysokości 350 000 zł.

Roboty w Woli Kiełpińskiej idą zgodnie z planem

MK

Sylwester Sokolnicki
burmistrz miasta i gminy Serock

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1803W w Woli Kiełpińskiej jest inwestycją
ważną z punktu widzenia lokalnej społeczności. Korzystają z niej bowiem
mieszkańcy okolicznych miejscowości by dojechać do cmentarza, kościoła, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Woli Kiełpińskiej, czy drogi krajowej
nr 62 w kierunku Serocka lub Nowego Dworu. Droga na odcinku objętym
inwestycją jest w złym stanie technicznym, nie posiada prawidłowego odwodnienia, brak jest zjazdów do posesji, brak prawidłowego oznakowania.
Wspólnie z Powiatem uzgodniono zatem możliwości realizacji tej inwestycji w roku bieżącym i za cel główny postawiliśmy sobie, aby to przedsięwzięcie zrealizować, czego dowodem jest podpisanie umowy z Wykonawcą oraz rozpoczęcie już prac w terenie.

Konopnicka usiądzie
w Legionowie
W 2017 r. przypada 175. rocznica urodzin M. Konopnickiej,
patronki najstarszego liceum w Legionowie. Z tej okazji powiat
chce przygotować postać pisarki z brązu, która zasiądzie na
ławeczce przy szkole.

U

mieszczenie rzeźby, wykonanej
z brązu w formie ławki plenerowej z umieszczoną na niej siedzącą postacią naturalnej wielkości,
przedstawiającą Marię Konopnicką
w sąsiedztwie Powiatowego Zespołu
Szkół Ogólnokształcących w Legionowie, planowane jest jako zwieńczenie obchodów 175. rocznicy urodzin

pisarki. Postać patronki liceum na stałe wpisała się w krajobraz Legionowa
i całego powiatu. Stąd pomysł na jej
upamiętnienie w sposób, który trwale
podniesie też atrakcyjność przestrzeni publicznej miasta. Powiat chce pozyskać na realizację tego celu środki
zewnętrzne.
JK

4

Kurier

społeczność

Informator Powiatu Legionowskiego

W trosce o niepełnosprawnych

Fundacja LOTTO Milion Marzeń, PZU
oraz Olimpiady Specjalne Polska. Po
emocjonującej rywalizacji zwyciężyli
reprezentanci firmy Comp S.A.
Stowarzyszenie Olimpiady Specjalne Polska koncentruje swoje działania
wokół organizacji treningów i zawodów
sportowych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. Dzięki jego funkcjonowaniu trenuje obecnie ponad 17 tysięcy zawodników, zrzeszonych w 507
klubach, w 18 Oddziałach Regionalnych.
Do wyboru mają 24 dyscypliny sportowe, letnie i zimowe. Rocznie, poza regularnymi treningami, organizowanych jest ponad 260 imprez sportowych
i zawodów. Przez sport podopieczni

Już po raz drugi w legionowskim Centrum Szkolenia Policji zorganizowano piknik
charytatywny na rzecz Olimpiad Specjalnych Polska. Impreza pod nazwą Śmigło 2016
miała na celu zwrócenie uwagi opinii publicznej na osoby z niepełnosprawnością
intelektualną oraz zbiórkę środków finansowych na działalność Stowarzyszenia
Olimpiady Specjalne Polska.

stowarzyszenia rozwijają się zarówno
fizycznie, jak i społecznie. Uczą się nowych umiejętności, przełamują własne bariery, stają się bardziej odważni,
otwarci i pewni siebie.
Piknik Śmigło 2016 został zorganizowany przez „Bieg z Pochodnią Strzegących Prawa na rzecz Olimpiad Specjalnych”. Wydarzenie patronatem objął
Starosta Legionowski.
CSP/KALINA BABECKA

mł. insp. Jacek Hachulski
przewodniczący organizacji „Bieg z Pochodnią
Strzegących Prawa na rzecz Olimpiad Specjalnych”

24

września br. Centrum Szkolenia Policji odwiedzili mieszkańcy, którzy chcieli spędzić
czas w wyjątkowy i niecodzienny sposób. Organizatorzy pikniku zaplanowali mnóstwo atrakcji. W programie znalazły się zawody, konkursy z nagrodami
dla dzieci i dorosłych, pokazy przygotowane przez policjantów – techniki
jazdy motocyklem służbowym, tresury koni i psów służbowych oraz przez
strażaków – pokaz sprawności bojowej
z elementami ratownictwa drogowego.
Dużą popularnością cieszyły się stoiska zorganizowane przez firmy oraz

Działamy już prawie dwadzieścia pięć lat. Pomagamy ludziom zrzeszonym
w Stowarzyszeniu Olimpiady Specjalne Polska uczestnicząc jako wolontariusze w imprezach przez nie organizowanych. Krzewimy wiedzę o istnieniu wśród nas osób niepełnosprawnych intelektualne, czego efektem jest
zrozumienie ich potrzeb i oczekiwań oraz społeczna akceptacja. Zbieramy
także środki finansowe na działalność Stowarzyszenia Olimpiady Specjalne Polska, które jako instytucja pozabudżetowa funkcjonuje między innymi
dzięki wsparciu, które otrzymuje od partnerów. Nasza organizacja ma zaszczyt być jednym z nich. Obecnie nasze działania skupiają się wokół organizacji imprezy świąteczno-noworocznej, a zaraz potem ruszamy z przygotowaniami do „Śmigła 2017”.

Mieszkańcy biorący udział w konkursie wiedzy o naszym regionie, który
zorganizowano w stoisku Powiatu Legionowskiego, wykazali się dużą wiedzą

służby mundurowe. Zainteresowani historią mogli podziwiać mundury prezentowane przez grupę rekonstrukcyjną Biura Historii i Tradycji Policji KGP
oraz Grupę Rekonstrukcji Historycznej
„Parasol”. Natomiast na fanów motoryzacji czekały kultowe motocykle Harley - Davidson i zabytkowe samochody.
Przedsięwzięcie uświetniły występy
artystyczne chóru Komendy Stołecznej
Policji i Orkiestry Reprezentacyjnej Po-

licji oraz koncert rockowy. Na pikniku
nie mogło zabraknąć stoiska Powiatu
Legionowskiego, gdzie tradycyjnie zorganizowaliśmy konkurs wiedzy o naszym regionie. Nagrodami w konkursie były praktyczne gadżety.
Punktem kulminacyjnym wydarzenia były drużynowe zawody w przeciąganiu policyjnego śmigłowca na czas, na
określonym dystansie. Do konkurencji
przystąpiły cztery drużyny: Comp S.A.,

Rajd Szlakiem „Polski Walczącej”
Towarzystwo Przyjaciół Legionowa po raz drugi zorganizowało Rajd
Pieszy Szlakiem „Polski Walczącej” po Legionowie.

R

ajd dotarł m.in. do takich miejsc,
jak pomnik na os. Batorego poświęcony harcerzom poległym
2 sierpnia 1944 r., teren dawnych koszar wojsk balonowych oraz miejsc
poświęconych gen. Bolesławowi Roi,
rotmistrzowi Witoldowi Pileckiemu,
podchorążym Jerzemu Dąbrowskiemu ps. „Lato” i Stefanowi Majewskiemu ps. „Warta”. Miłym akcentem wydarzenia było pozostawienie
uczestnikowi powstania warszawskiego Bronisławie Romanowskiej-Mazur kartki pocztowej z pozdrowieniami. Każde z miejsc zostało
przedstawione przez przygotowanych merytorycznie przewodników.
Byli nimi Wojciech Jeute, Krzysztof
Kołodziejczyk i Erazm Domański.

Święto Ziemniaka w Stanisławowie
Pierwszym
Społeczność gminy Nieporęt
korzysta z każdej okazji,
aby integrować się podczas
wspólnej zabawy. Po raz
kolejny mieszkańcy udowodnili
to podczas Święta Ziemniaka.

fot. UG Nieporęt

B

ywa, że jesienna aura nie rozpieszcza, jednak uczestnikom Święta
Ziemniaka w Stanisławowie Pierwszym się poszczęściło – podczas imprezy
panowała słoneczna pogoda, co niewątpliwie miało wpływ na wysoką frekwencję. Uroczystości rozpoczęła polowa Msza
św. odprawiona w intencji dziękczynnej
za tegoroczne plony. Symbolem tychże
były okazałe wieńce dożynkowe, złożone przez sołectwa pod ołtarzem.
Po nabożeństwie nastąpiło podpalenie tradycyjnego ogniska przez przedstawicieli samorządu i wspólnoty lokalnej: starostę Roberta Wróbla, wójta
Macieja Mazura, ks. proboszcza Tomasza Osiadacza, przewodniczącego rady
gminy Eugeniusza Woźniakowskiego i zastępcę wójta Alicję Sokołowską.
Bez tego elementu nie byłoby mowy

Bez prawdziwego ogniska nie ma Święta Ziemniaka

o najważniejszym atrybucie imprezy –
pieczonym ziemniaku.
Atrakcji kulinarnych było zatrzęsienie. Oprócz pieczonych ziemniaków były
to smakołyki przygotowane przez mieszkańców i wystawione na stoisku sołtysów. Można było skosztować również
ugotowaną na scenie zalewajkę. Dzieci
natomiast oblegały strefę gier, gdzie mogły m.in. pozjeżdżać na dmuchańcach
oraz dały się we znaki olbrzymiemu

Bobrowi, rozdającemu cukierki i balony. W stoisku nieporęckiego urzędu
brały udział w konkursie ekologicznym,
zgarniając nagrody oznaczone herbem
gminy.
Gdy dzieci były zajęte swoimi sprawami, a potem udały się do domu na spoczynek, dorośli zaludnili parkiet. Tańce
przy rytmach serwowanych przez DJ Light i zespół Dejw trwały do późnego wieczora.
MK

Rajd jest wyrazem włączenia się
TPL w promowanie Turystycznego
Szlaku Patriotycznego „Polski Walczącej”, oddanego do użytku mieszkańców przez Powiat 2 lata temu.
TPL zapowiada kolejne inicjatywy
w 2017 r.: autokarową podróż historyczno-patriotyczną „Szlakiem Batalionu AK Znicza do Kampinosu”
oraz III Rajd Pieszy Szlakiem „Polski Walczącej” – tym razem związany z powstańczymi i konspiracyjnymi działaniami w zachodniej części
Legionowa. Wspólnie z organizatorami zapraszamy.

Erazm Domański

prezes Towarzystwa Przyjaciół Legionowa
Rokrocznie staramy się dotrzeć do ważnych miejsc, przy których
uczestnicy otrzymują informację o wydarzeniach związanych z tradycją konspiracji i walki. Uczestnicy otrzymali mapki szlaku turystycznego, pamiątkowe znaczki rajdu i certyfikaty udziału oraz najnowszą publikację o mjr. Mikołaju Radziwille ps. „Korab”, wydaną
i przekazaną dla uczestników przez Powiat. W tym roku skupiliśmy
się na Bukowcu wraz z dotarciem do dawnej leśniczówki pod Jabłonną,
która była miejscem koncentracji oddziałów legionowskich w czasie
powstania warszawskiego. Jak zwykle towarzyszyła nam biało-czerwona flaga, która staje się już „weteranką” przedsięwzięć patriotycznych organizowanych przez TPL. Frekwencja nie była wysoka, ale
kto nie był, niech żałuje.
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Najlepsi uczniowie nagrodzeni
Podczas uroczystej części wrześniowej Sesji Rady Powiatu Starosta Legionowski nagrodził najlepszego maturzystę oraz
najzdolniejszych uczniów ze szkół prowadzonych przez Powiat Legionowski. Wyróżnienia otrzymało 68 prymusów.

Kalina Przybyłek
uzyskała najwyższą średnią ocen
(5,79) spośród 68 nagrodzonych
uczniów

Starosta Robert Wróbel i przewodniczący Rady Powiatu Szymon Rosiak (od lewej) razem z nagrodzonymi uczniami

R

ozbiliście Państwo nasz powiatowy
bank. 47 wyróżnionych i nagrodzonych za swoją pracę uczniów jest
absolutnym rekordem – mówił do laureatów starosta Robert Wróbel w trakcie wręczania zeszłorocznych nagród.
W tym roku bank został rozbity jeszcze
bardziej, a nowy rekord ustanowiony na
wysokim poziomie.
Uroczystość wręczenia nagród Starosty Legionowskiego odbyła się w hali
sportowej Powiatowego Zespołu Szkół
Ogólnokształcących w Legionowie. Przyznawane od 2006 roku wyróżnienia 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 68 nagrodzonych uczniów uzyskała w zeszłym roku szkolnym Kalina
Przybyłek, uczennica Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi w Legionowie
– 5.79. Ponadto nagrodzono 24 uczniów
Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Legionowie, uczennicę Powiatowego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Legionowie, trzy uczennice
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Serocku oraz 39 uczniów Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi w Legionowie.
Nagrodę za najlepiej zdany egzamin maturalny w szkołach prowadzonych przez
Powiat otrzymał absolwent Liceum

Ambulans Fundacji Ronalda
McDonalda znów w Powiecie
Legionowskim

Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Legionowie Bartosz Drzewiecki, który uzyskał 90% punktów z języka
polskiego, 100% punktów z matematyki,
82% punktów z języka niemieckiego oraz
100% punktów z języka angielskiego na
poziomie rozszerzonym.
W sukcesie uczniów swój udział mają
niewątpliwie ich rodzice. To oni motywują, stwarzają warunki do nauki i współpracują ze szkołą w procesie edukacji. Za
swój trud otrzymali gratulacje, słowa podziękowania i pamiątkowe statuetki, które odbierali z nieskrywaną dumą widoczną na ich uśmiechniętych twarzach.
Słowa podziękowania starosta Robert
Wróbel skierował także do wychowawców najlepszych uczniów. To dzięki okazanemu zaangażowaniu i ciężkiej pracy
ich podopieczni osiągnęli tak wspaniałe

wyniki. Szczególnie dumna ze swoich
wychowanków mogła być pani Anna
Sołoduch, która była wychowawcą 10
tegorocznych laureatów nagrody Starosty Legionowskiego. Poza nią podziękowania i kwiaty otrzymało jeszcze
16 pedagogów, pod których skrzydłami w ubiegłym roku szkolnym kształcili się nagrodzeni uczniowie. Nie zapomniano także o wyrazach uznania dla
dyrektorów powiatowych szkół. Panie
Brygida Wagner Konstantynowicz (dyrektor PZSO w Legionowie), Beata Leszczyńska (dyrektor PZSP w Serocku) oraz
Dorota Kurowska (dyrektor PZSP w Legionowie) nie kryły swojego zadowolenia i wzruszenia.
Uroczystość była doskonałą okazją do
złożenia ślubowania przez czworo nauczycieli, którzy uzyskali stopień awansu

W

i mieści w sobie dwa gabinety lekarskie służące do ultrasonograficznych badań przesiewowych małych dzieci oraz poczekalnię. Pojazd
jest klimatyzowany i całkowicie niezależny od zewnętrznych źródeł zasilania w energię elektryczną i wodę.
Mobilność pozwala na prowadzenie
badań w pobliżu miejsca zamieszkania dzieci.
Badanie USG jest bezbolesną
i nieinwazyjną metodą diagnostyczną pozwalającą wykryć wiele nieprawidłowości i chorób całego ciała.
Ta szybka i co najważniejsze bezpieczna procedura medyczna stanowi metodę przesiewową wielu schorzeń u dorosłych i dzieci.
Kampania „Nie nowotworom
u dzieci” trwa do końca roku. Badania stacjonarne wykonywane są
w NZOZ „Legionowo”. Zapisy pod
numerem telefonu 22 774-51-51.
Serdecznie zapraszamy.
KALINA BABECKA

zawodowego nauczyciela mianowanego.
Nagrody Starosty Legionowskiego dla
uzdolnionych uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Legionowski zostały ustanowione uchwałą Rady Powiatu z dnia 27 kwietnia 2006 r. W ciągu
dziesięciu lat przyznano 283 nagrody,
a łączna wysokość środków własnych
przeznaczonych na ten cel przez Powiat Legionowski wyniosła 426,5 tys.
zł. Statystyki pozwalają sądzić, iż przyszłym roku ta kwota na pewno znacząco wzrośnie, a powiatowy bank znów zostanie rozbity.
KALINA BABECKA

Dzień Edukacji Narodowej
W wigilię Dnia Edukacji Narodowej legionowski ratusz gościł nauczycieli i pracowników szkół
powiatowych, miasta Legionowo i Centrum Szkolenia Policji.
insp. Anna Rosół. Bohaterom wieczoru
życzenia składali również poseł Jan Grabiec i przewodniczący rady miasta Legionowo Janusz Klejment. W uroczystości udział wzięły powiatowe radne
Marzenna Kmieciak i Janina Osińska.

W ostatnich dnia września powiat legionowski odwiedził ambulans
Fundacji Ronalda McDonalda. W ciągu trzech dni przebadano
184 dzieci.
izyta ambulansu była częścią
kampanii „Nie nowotworom
u dzieci”, prowadzonej w ramach Powiatowego Programu Polityki
Zdrowotnej „Zdrowy Powiat” na 2016
rok, mającej na celu kompleksową
diagnostykę budowy i rozwoju narządów wewnętrznych ze szczególnym
uwzględnieniem chorób nowotworowych. Mobilny gabinet usg stacjonował w Nieporęcie, Serocku i Legionowie. Badaniami objęte zostały dzieci
w wieku od 9 miesięcy do 6 lat. Lekarze radiolodzy, na co dzień pracujący w Warszawskim Szpitalu dla
Dzieci oraz Instytucie Matki i Dziecka, dokonywali oceny ultrasonograficznej jamy brzusznej, szyi (tarczycy i węzłów chłonnych) oraz moszny
u chłopców. W przypadku wykrycia
nieprawidłowości rodzicom zostały
udzielone porady dotyczące dalszego postępowania diagnostycznego.
Ambulans Fundacji Ronalda McDonalda ma długość 11 metrów

Rówieśnicy często pytają mnie, jak
udało mi się osiągnąć taką średnią.
Myślę, że kluczem do sukcesu jest
rozumienie materiału, a nie „wkuwanie” go na pamięć. Kiedy coś jest
niejasne, po prostu pytam mądrzejszych od siebie. Umiem też zmobilizować się do systematycznej pracy,
dzięki czemu nigdy nie zarwałam
nocy i zostaje mi wolny czas na realizację pasji – taniec w zespole
hip-hopowym. Na wyniki osiągane
w szkole wpływa też atmosfera w
szkole. Ja mam szczęście, bo uczniowie w mojej klasie są nie tylko weseli, ale też ambitni i wielu z nich również otrzymało nagrody.

MARIUSZ KRASZEWSKI

W zarządzanym przez Brygidę Wagner-Konstantynowicz liceum (na zdjęciu
przyjmuje kwiaty z rąk Michała Kobrzyńskiego) zdawalność matury w roku
szkolnym 2015/16 wyniosła ponad 93% (średnia w woj. mazowieckim – 86%)

D

zień Edukacji Narodowej jest okazją do uhonorowania tych nauczycieli i pracowników szkół, którzy
ze szczególnym zaangażowaniem wypełniają zadania zawodowe. Wyróżnieni zgromadzili się 13 października, w
legionowskim ratuszu, aby odebrać zasłużone nagrody.
Nauczycielom oraz pracownikom
szkół i przedszkoli będących pod zarządem Powiatu Legionowskiego

wyróżnienia wręczyli starosta Robert
Wróbel i członek zarządu Michał Kobrzyński. Również wiceprezydent Piotr
Zadrożny wręczył nagrody. Z jego rąk
wyróżnienia otrzymali nauczyciele szkół
pod zarządem miasto Legionowo. Tradycją obchodów DEN w naszym powiecie
jest włączenie się w uroczystości Centrum Szkolenia Policji. Szczególnie zasłużonym funkcjonariuszom i pracownikom nagrody wręczyła komendant CSP

Janina Osińska
radna rady powiatu
w Legionowie
Jest mi ogromnie miło jako nauczycielce z zawodu i działaczowi Związku Nauczycielstwa Polskiego, że
zarówno władze powiatowe, jak
i gminne doceniają trud i pełną poświęcenia pracę wykładowców CSP
oraz nauczycieli i wychowawców
z powiatu legionowskiego. Wyrazami podziękowania były odznaczenia,
wyróżnienia, nagrody i kwiaty.
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Mówimy o AAC!
Październik obchodzony jest jako Międzynarodowy Miesiąc Alternatywnych i Wspomagających
Metod Komunikacji (MM AAC). Z tej okazji Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w
Legionowie włączył się do udziału w akcji mającej na celu przybliżenie mieszkańcom powiatu
sytuacji osób niemówiących oraz poszukiwanie partnerów AAC.

Liliana Sadowska

oligofrenopedagog, nauczyciel edukacji
wczesnoszkolnej, terapeuta AAC w PZSiPS
Osoby niemówiące, ich problemy i trudności codziennego życia to nadal nieznany społeczeństwu problem. Akcja służy temu, aby propagować wśród
lokalnego środowiska alternatywne metody komunikacji. Do porozumiewania się niezbędny jest partner rozmowy. Pragniemy, aby nasi uczniowie
żyli w miejscu, w którym wśród ludzi istnieje gotowość do zatrzymania się
przy nich, wysłuchania, zrozumienia. Chcemy, aby mogli poczuć się bardziej samodzielni. Pragniemy stworzyć całą sieć instytucji, które będą gotowe na podjęcie dialogu z osobami niemówiącymi.

20 lat z Armią Krajową

Uroczystość jubileuszu 20-lecia nadania imienia Szkole Podstawowej
im. Armii Krajowej w Jabłonnie odbyła się 30 września br.

Znaczna część podopiecznych PZSiPS to osoby z problemami komunikacyjnymi, które nie mówią wcale lub mówią niezrozumiale. Zadaniem placówki jest wyposażyć je w odpowiednie umiejętności, aby mogły skutecznie porozumiewać się.
Tu z pomocą przychodzą alternatywne i wspomagające metody komunikacji (AAC)

S

towarzyszenie na Rzecz Propagowania Wspomagających Sposobów Porozumiewania się „Mówić
bez Słów” ustaliło, że tegorocznym hasłem MM AAC będzie „Mówię
o AAC!”. Takie samo hasło przyświeca
działaniom PZSiPS, który do współpracy
zaprosił pięć przedszkoli – cztery z Legionowa i jedno z Jabłonny. Zadaniem
każdej z grup przedszkolnych jest znalezienie na terenie powiatu legionowskiego AAC-owego Partnera. AAC-owy
Partner to lokal, przychodnia, restauracja, urząd, kancelaria adwokacka lub
inny punkt usługowy, w którym dzieci
zaangażowane w przedsięwzięcie będą
mogły przekazać informacje dotyczące

tego, jak porozumiewają się osoby niemówiące i oznaczyć jako miejsce im
przyjazne. Zanim dzieci z przedszkoli rozpoczną poszukiwania AAC-owego
Partnera, wezmą udział w warsztatach
organizowanych na terenie Przedszkola Specjalnego w PZSiPS, podczas których dowiedzą się, w jaki sposób może
porozumiewać się osoba z trudnościami komunikacyjnymi oraz poznać osoby niepełnosprawne wykorzystujące
na co dzień AAC. Zdobytą wiedzą oraz
materiałami reklamowymi podzielą
się z AAC-owymi Partnerami. Niemówiący podopieczni PZSiPS pod opieką
wychowawców odbędą wycieczki do
miejsc wybranych przez przedszkola

i oznaczonych jako przyjazne dla osób
niemówiących. Będzie to okazja do tego,
aby AAC-owi Partnerzy mogli od razu
wykorzystać nowe umiejętności komunikacyjne.
Celem inicjatywy jest stworzenie na
terenie naszego powiatu mapy miejsc
przyjaznych osobom niemówiącym.
Miejsc, które są gotowe na to, aby obdarzyć szczególną pomocą użytkowników AAC. Akcja zostanie podsumowana w trakcie uroczystego finału V Dni
Osób Niepełnosprawnych Miasta Legionowo i Powiatu Legionowskiego, który
odbędzie się 3 listopada br.

P

ierwszym elementem obchodów była Msza św. w intencji nauczycieli, pracowników
szkoły, uczniów i rodziców. Po nabożeństwie uczestnicy udali się pod
pomnik Alfy i Skiby, gdzie wójt Jarosław Chodorski, przedstawiciel
kombatantów AK płk. Edmund Kuklewski, dyrektor SP w Jabłonnie Jolanta Braun oraz delegacja samorządu uczniowskiego.
Podczas uroczystości, które odbyły się na terenie szkoły, uczestnicy obejrzeli wzruszające przedstawienie artystyczne nawiązujące do
utworzenia Armii Krajowej i jej walki o niepodległość. Biorący udział
w spektaklu uczniowie ubrani byli
w mundury harcerskie i wojskowe.

Po przedstawieniu chór szkolny
„Natus” odśpiewał kilka pieśni powstańczych. Wśród nich znalazł się
„Pałacyk Michla” autorstwa Józefa Szczepańskiego „Ziutka”, który
przed wojną uczęszczał do SP w Jabłonnie.
Częścią obchodów była wystawa
„Foto wspomnienia”. Zaprezentowane zdjęcia pochodziły z rodzinnych
archiwów. Niejeden uczeń odnalazł
na nich swoich rodziców a nawet
dziadków. W salach natomiast każda klasa przygotowała wystawę dotyczącą jednego roku z życia szkoły.
Zwiedzający mogli wspomnieć czasy szkolne, obejrzeć wydarzenia, które przeszły już do historii.
MK/SP W JABŁONNIE

KALINA BABECKA

Uczniowie podziękowali Powstańcom
Uczniowie Powiatowego Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Legionowie wzięli udział w akcji
BohaterON. Wysyłając do Powstańców kartki z podziękowaniami w wyjątkowy sposób upamiętnili
wydarzenia 1944 roku oraz uhonorowali ich adresatów.
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Kartki z podziękowaniami to nie tylko miły gest. W ten sposób młodzież dziękuje
Powstańcom za możliwość życia w wolnej, niepodległej Polsce

Młodzież złożyła kwiaty pod pomnikiem Alfy i Skiby

października 1944 roku, po 63
dniach Powstania Warszawskiego dowódca Armii Krajowej
gen. Tadeusz Bór-Komorowski podpisał akt kapitulacji miasta. Powstanie
Warszawskie jest jednym z najważniejszych wydarzeń w historii Polski.
Uczniowie Powiatowego Zespołu Szkół
Ogólnokształcących w Legionowie postanowili powiedzieć „dziękuję” żyjącym jeszcze Powstańcom. Pod kierunkiem nauczycieli historii p. Kingi
Cieślak i p. Agnieszki Gajewskiej wzięli udział w ogólnopolskiej akcji BohaterOn. Jest to projekt mający na celu upamiętnienie i uhonorowanie Powstania
Warszawskiego. BohaterON ma za zadanie edukować społeczeństwo oraz

pokazywać nie tylko tło historyczne,
ale także sukcesy, dramaty i emocje Powstańców. Organizatorzy przygotowali
ponad milion kartek, zachęcając do wysłania pocztówki do Powstańca. Uczniowie PZSO w Legionowie na listach żyjących Powstańców znaleźli także
uczestników walk w Legionowie i Chotomowie. Do nich i do innych Powstańców skierowali słowa podziękowania,

często bardzo osobiste pokazując w ten
sposób, że pamiętają o historii swojego państwa i o ludziach, którzy walczyli o jego wolność.
RENATA KAMIŃSKA (PZSO)/KB

Michał Kobrzyński
członek zarządu powiatu

Akcja wysyłania Powstańcom pocztówek z podziękowaniami została zapoczątkowana dwa lata temu przez dzieci będące pacjentami w szpitalach w całej Polsce. Dziś każdy może wysłać taką kartkę. Inicjatywie przyświeca piękny cel nawiązania i rozwoju dialogu międzypokoleniowego oraz podtrzymania pamięci
o bohaterach walczących za wolność Ojczyzny. Powstańcy zasługują, aby o nich
pamiętać i im podziękować. Biorąc udział w akcji BohaterON, legionowska młodzież pokazała, że rozumie znaczenie Powstania Warszawskiego dla polskiej historii i docenia wysiłek jego uczestników. Dojrzałość i wrażliwość uczniów PZSO
jest godna podziwu oraz naśladowania.
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Aż po zachód słońca
Towarzystwo Przyjaciół Legionowa wydało kolejny tomik poezji
autorstwa Bronisławy Romanowskiej-Mazur pt.: „Aż po zachód
słońca w zakątku ogrodu”.

Kurier
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XX Festiwal Nauki w Jabłonnie
W XX Festiwalu Nauki w Jabłonnie wzięło udział 59 współorganizatorów, którzy przygotowali
blisko 130 projektów tematycznych. Przy okazji tego wydarzenia, na stoisku Powiatu
Legionowskiego, zorganizowaliśmy konkurs wiedzy o naszym regionie.

Bronisława Romanowska-Mazur była wzruszona ciepłym przyjęciem czytelników

P

romocja zbioru wierszy Bronisławy Romanowskiej-Mazur opublikowanego pt.: „Aż po zachód
słońca w zakątku ogrodu” odbyła się
30 września br., w sali widowiskowej legionowskiego ratusza. W imieniu Powiatu Legionowskiego gratulacje oraz życzenia kolejnych sukcesów
literackich złożył członek zarządu Powiatu Michał Kobrzyński. Uroczystość
uświetnił występem chór Szkoły Podstawowej nr 7 im. VII Obwodu „Obroża”
AK w Legionowie. Wydawcą zbioru jest
Towarzystwo Przyjaciół Legionowa we
współpracy z Fundacją na Rzecz Dzieci
i Młodzieży im. Wandy Tomczyńskiej.
Tomik „Aż po zachód słońca w zakątku ogrodu” jest zbiorem wierszy poruszających tematykę odnoszącą się zarówno
do dalekiej przeszłości, jak i problemów
aktualnych. Znalazły się w nim utwory poświęcone bohaterom walki o niepodległość podczas II wojny światowej,

ale autorka poświęca wiele uwagi również osobom współcześnie wyróżniającym się wrażliwością społeczną. Wiele
wierszy powstało pod natchnieniem wydarzeń ważnych w historii naszej „małej
ojczyzny” i Polski. W tomiku Bronisławy
Romanowskiej-Mazur czytelnik znajdzie
również refleksję o przemijaniu, dzięki
której na wiele elementów naszej codzienności możemy spojrzeć z dystansem człowieka mądrego doświadczeniem i zdobytą wiedzą.
Czytając te wiersze można usłyszeć
głos Bronisławy. (…) Te utwory namawiają do radowania się codziennością
i wielokrotnie skłaniają do zastanowienia. – napisała w posłowiu do tomiku
Olga Gajda, która uczestniczyła w pracach nad przygotowaniem wydawnictwa. My również gorąco zachęcamy do
lektury poezji Bronisławy Romanowskiej-Mazur.
MK

POWIAT LEGIONOWSKI – KULTURALNIE I NA SPORTOWO
18.10 – V Legionowskie Senioralia,
III Legionowski Marsz Różowej Wstążki
18.10 – V Legionowskie Senioralia,
Światowy Dzień Seniora, sala
widowiskowa w Ratuszu
20.10 – V Legionowskie Senioralia,
II Ogólnopolska Konferencja Rad Seniorów
w Legionowie, sala widowiskowa
w Ratuszu
21.10 – Akcja „Obudź z nami naszą Kami”,
plac przy Ratuszu w Legionowie
21.10 – V Legionowskie Senioralia,
Spektakl „Za 10 minut trzynasta”
w Legionowie, sala widowiskowa
w Ratuszu
22.10 – Koncert rapera Emka promujący
płytę „Extrakt”, MOK Legionowo,
ul. Norwida 10
22.10 – Kabaret Ani Mru Mru
w Legionowie, sala widowiskowa
w Ratuszu
22.10 – Mecz KS LEGIONOVIA
vs KS ROW 1964 Rybnik, Stadion Miejski
w Legionowie
22.10 – Spotkanie z okazji Dnia Seniora,
Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku

22.10 – VI Festiwal Piosenki Śpiewanej
w Wieliszewie, sala koncertowa
im. K. Klenczona
22.10 – Mecz KPR RC Legionowo
vs KPR Gwardia Opole, Arena Legionowo
22–23.10 – XII Mistrzostwa Polski
w brazylijskim jiu jitsu w Legionowie,
Arena Legionowo
23.10 – Niedzielne Spotkania z Bajką
– „Opowieść o czerwonym kapturku”
w Legionowie, sala widowiskowa
w Ratuszu
25.10 – V Legionowskie Senioralia,
Legionowskie Potyczki Wokalne Seniorów,
sala widowiskowa w Ratuszu
26.10 – Mecz KPR RC Legionowo
vs Górnik Zabrze, Arena Legionowo
27.10 – „Kino Otwarte” w Legionowie,
sala widowiskowa w Ratuszu
28–29.10 - Autobus Energetyczny
- mobilne centrum przeciwdziałania
zmianom klimatu w Legionowie, plac
przy Ratuszu w Legionowie
30.10 – XIV Bieg Niepodległości w Serocku
5.11 – Mecz KS LEGIONOVIA vs Radomiak
Radom, Stadion Miejski w Legionowie

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

O

statni weekend września niewątpliwie upłynął w gminie Jabłonna i całym powiecie legionowskim pod hasłem nauki. Uroczystego
otwarcia XX Festiwalu Nauki dokonała
dyrektor Domu Zjazdów i Konferencji
PAN Magdalena Grzelecka w towarzystwie wicestarosty legionowskiego Jerzego Zaborowskiego, wiceprezydenta miasta Legionowo Piotra Zdrożnego
oraz wójta gminy Jabłonna Jarosława Chodorskiego. Tegoroczny Festiwal, tak jak i poprzednie w Jabłonnie,
odbył się pod hasłem „Sapere aude”
(z łac. odważ się być mądrym). Śmiałków chętnych sprostać temu wyzwaniu nie brakowało. Jabłonowski park
przeżył prawdziwe oblężenie mieszkańców spragnionych potężnej dawki
wiedzy. Oferta Festiwalu była bardzo
zróżnicowana i każdy mógł znaleźć
coś dla siebie, bez względu na wiek,
płeć i zainteresowania.
Teren parku gęsto zasiedliły namioty placówek naukowych, szkół, instytucji, stowarzyszeń i fundacji. Dużym powodzeniem cieszyło się stoisko
Instytutu Chemii Organicznej PAN,
gdzie osobiście można było przeprowadzić doświadczenia. Dziecięcy entuzjazm wzbudziły wozy strażackie
oraz namiot Związku Kynologicznego,
w którym rezydowała psia arystokracja. Panie chętnie testowały kosmetyki ekologiczne podczas, gdy mężczyźni
z błyskiem w oczach oglądali samochody elektryczne, zawody robotów i poznawali możliwości drukarki 3D. Dbający o zdrowie mieli okazję wziąć udział

w prelekcjach dotyczących choroby Alzheimera i udaru mózgu, zbadać skład
swojego ciała, zmierzyć ciśnienie krwi
oraz odbyć przyspieszony kurs pierwszej pomocy przedmedycznej. Miłośnicy sztuki i kultury tłoczyli się przy
stanowiskach Instytutu Sztuki PAN
i warszawskiej ASP, gdzie obserwowali odnawianie sztukaterii gipsowej, zabiegi renowacyjne, którym poddawano
rzeźby oraz brali udział w warsztatach
ceramicznych i zdobywali wiedzę z zakresu fotografii. Spragnieni podróży
mogli udać się do Gruzji i Bułgarii dzięki obecności członków Stowarzyszenia
Kaukaz.pl i stoiska Ambasady Bułgarii.
Nie sposób wymienić wszystkich atrakcji przygotowanych w ramach XX Festiwalu Nauki. Tam po prostu trzeba
było być.

Festiwal Nauki to inicjatywa rektora Uniwersytetu Warszawskiego,
Politechniki Warszawskiej i Prezesa
Polskiej Akademii Nauk. Pierwszy Festiwal zorganizowano w 1997 roku.
Impreza jest głosem naukowców przekonanych o tym, że o nauce należy
rozmawiać ze społeczeństwem, udostępniać wiedzę i rozpowszechniać
najnowsze odkrycia. Dzięki tej inicjatywnie każdy ma szansę poznać odpowiedzi na pytania dotyczące otaczającego świata. Uczestnikami festiwalu są
naukowcy mający w dorobku osiągnięcia nie tylko naukowe, ale także dydaktyczne i popularyzatorskie. Nauka jest
ich pasją, sposobem na życie i źródłem
inspiracji.
KALINA BABECKA

Magdalena Grzelecka

dyrektor Domu Zjazdów i Konferencji
Polskiej Akademii Nauk w Jabłonnie
Nasze propozycje festiwalowe spotkały się z bardzo dużym zainteresowaniem odwiedzających gości, w tym grup szkolnych oraz osób prywatnych.
W ciągu dwóch dni jabłonowski park odwiedziło blisko 2 tys. osób. Uczestnicy zgodnie podkreślali dużą przystępność przekazywanych informacji,
które kierowane były do odbiorców w różnym wieku i o różnym poziomie
wiedzy. Festiwal Nauki w Jabłonnie jest bowiem jedyną okazją do przybliżenia społeczności lokalnej osiągnięć nauki oraz uzyskania odpowiedzi na
pytanie czy i jak radzi sobie ona z najważniejszymi problemami ludzkości.
Festiwal będzie oczywiście kontynuowany w kolejnych latach. Już dziś serdecznie zapraszam na przyszłoroczną edycję imprezy.

Kurier
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Klub Piłki Ręcznej Legionowo
KPR Legionowo dobrze
przepracował okres
przygotowawczy
do nowego sezonu
rozgrywek PGNiG
Superligi Mężczyzn. Klub
zadbał również o istotne
wzmocnienie kadry.

fot. Mariusz Sokalski

L

egionowscy szczypiorniści są znaczącą siłą w polskiej piłce ręcznej.
Już w poprzednim sezonie dostarczyli kibicom wielu emocji i radości
spowodowanej dobrymi wynikami.
W nowej odsłonie klub stawia sobie za
cel realne zadania, można nawet podejrzewać, że nieco się asekuruje. Głównym celem naszego zespołu jest ustabilizowanie formy i nabranie własnego
stylu – wyznaje wiceprezes KPR Legionowo Maciej Chodkowski. – Wierzymy,
że ten sezon wprowadzi trochę spokoju w nasze szeregi. Na razie nie wspomina o ambicjach dotyczących uplasowania się w czołówce polskich drużyn,
ale kilka przesłanek upoważniałoby do
snucia optymistycznych planów.
Co prawda KPR Legionowo w przerwie transferowej pozyskał tylko trzech
nowych zawodników, jednak trzeba

Antonio Pribanić (z piłką) jest zmorą obrońców przeciwników KPR Legionowo

przyznać, że „poszedł na jakość”. Zapewne po wkomponowaniu się w zespół będą zdecydowanym wzmocnieniem jego składu. Jakub Łucak
i Wojciech Gumiński – bo m.in. o nich
tu mowa - grali już dla reprezentacji
Polski. Obaj są skrzydłowymi, więc
przychodząc do Legionowa wypełnią najbardziej niepokojącą lukę, jaka

powstała po przesunięciu Pawła Kowalika na rozegranie. Trener Marek Motyczyński ma teraz w kim wybierać na
skrzydłach: na lewym dysponuje trzema zawodnikami, na prawym – dwoma.
Trzecim cennym nabytkiem KPR-u jest
Chorwat Antonio Pribanić, który w poprzednim sezonie był jednym z najlepszych obrotowych.

Kolejną dobrą wiadomością dla legionowskiego zespołu jest perspektywa wsparcia finansowego ze strony organizatora PGNiG Superligi Mężczyzn.
KPR jest w gronie klubów, które takowe otrzymają.
Czy te sprzyjające okoliczności
przełożą się na dobre wyniki? Po 6
kolejkach KPR Legionowo zajmuje

w swojej grupie 3. miejsce. Jest to dobra podstawa do przypuszczenia ataku
na najwyższe pozycje. Niektórzy kibice jednak na chłodno oceniają szanse legionowskiego klubu, szczególnie
po takich spotkaniach, jak z Meblami
Wójcik Elbląg. Teoretycznie słabszy
przeciwnik postawił się KPR-owi z takim skutkiem, że faworyt przegrywał
u siebie do przerwy trzema bramkami. Dopiero ciężkie odrabianie strat
w drugiej połowie przyniosło sukces
w postaci wygranej KPR Legionowo
28-25.
Mecz z Meblami obnażył być może
najsłabszy element naszego klubu.
Wiele wskazuje na to, że jest nim motywacja. Wiceprezes Maciej Chodkowski przyznaje: Nasza forma to trochę
taka sinusoida. Raz gramy bardzo dobre spotkanie, a w kolejnym meczu
mamy wrażenie, że w ogóle zespół nie
wyszedł z szatni. To jest najważniejsza sprawa, nad którą pracujemy. Czyli utrzymanie odpowiedniego poziomu
koncentracji.
Powiat Legionowski jest partnerem
KPR Legionowo. Wspiera zespół finansowo, promocyjnie i organizacyjnie.
W chwili oddawania do druku Kuriera KPR Legionowo walczy w wyjazdowym spotkaniu z SPR Stalą Mielec. Naszym zawodnikom oczywiście życzymy
zwycięstwa oraz ustabilizowania formy.
MK

Gra Piłkarska Liga Powiatowa

Kontynuuje rozgrywki druga edycja Piłkarskiej Ligi Powiatowej. Po trzech turniejach mamy już pierwsze istotne roszady w tabelach i rankingach.

T

rzeci turniej drugiej edycji „Piłkarskiej Ligi Powiatowej” odbył
się 9 października, na boisku przy
hali sportowej w Wieliszewie. Tym razem w zawodach wystartowało aż 26
drużyn z roczników od 2010 do 2005.
Przypominamy, że dzięki nowatorskiemu systemowi rozgrywek każde dziecko
trenuje i gra w drużynie dostosowanej do

niego pod względem umiejętności i poziomu formy. Dzięki temu w Piłkarskiej
Lidze Powiatowej nikt nie traci czasu na
ławce rezerwowych.
MK

Rocznik 2005/2006
1 FDA Wieliszew
2 FDA Wieliszew 2
3 AP Sokół Serock gr. B
4 Wisła Jabłonna
5 GIGANT SMILE Legionowo

12
9
6
3
0

14 - 4
15 - 5
5 - 11
3 - 10
1-8

Rocznik 2007
1 FDA Wieliszew
2 GIGANT SMILE Legionowo
3 Wisła Jabłonna
4 AP Sokół Serock gr. C
5 LEGIONOVIA Legionowo

Grzegorz Ziemichód

tata Heleny (7 lat) i Feliksa (11 lat) – zawodników FDA Wieliszew
Powiatowa liga to strzał w przysłowiową 10. Młodzi piłkarze, zarówno chłopcy jak i dziewczynki, którzy nie zawsze mogą liczyć na powołanie do rozgrywek realizowanych w ramach ligi MZPN mają swoją lokalną ligę piłkarską. Wielu z nich właśnie w „powiatowej” strzeliło swojego pierwszego gola
w prawdziwym meczu o punkty. Liga, pomimo swojego „dziecięcego” wieku,
już stała się rozpoznawalną marką zarówno wśród piłkarzy, jak i ich rodziców. Podczas każdej edycji turnieju dzieciaki rywalizują o punkty na boisku,
a rodzice, poza - oczywiście nieustającym dopingiem, integrują się w ramach
pikniku. Co druga niedziela w okresie rozgrywek jest całkowicie podporządkowana „powiatowej” i dla moich pociech nie ma innych opcji. Powiatowa liga
to w moim przekonaniu jedna z najlepszych inicjatyw sportowych, w jakich
uczestniczyły moje dzieciaki.
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12
9
6
3
0

17 - 3
12 - 6
9-7
5 - 10
0 - 17

Rocznik 2008
1 Królewscy Płock
2 GIGANT SMILE Legionowo
3 AP Sokół Serock gr. D
4 Wisła Jabłonna
5 FDA Wieliszew
6 FDA Wieliszew 2
7 AP Sokół Serock gr. E
8 AP Sokół Serock gr. F

12
9
9
6
6
3
3
0

Rocznik 2009
1 GIGANT SMILE Legionowo
2 AP 11 Legionowo
3 AP Sokół Serock gr. G

10 14 - 3
5 6-4
1 3 - 16

Rocznik 2010
1 GIGANT SMILE Legionowo
2 AP 11 Legionowo
3 AP Sokół Serock gr. H
4 FDA Wieliszew
5 FDA Wieliszew 2

12 11 - 0
7 4-3
6 3-2
3 1-7
1 0-7

19 - 1
13 - 4
7 - 11
4-4
5-9
2 - 10
3-7
0-7

