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Kolej do Zegrza – jest porozumienie
Przywrócenie połączenia kolejowego do Zegrza staje się coraz bardziej realne.
16 października zostało zawarte szerokie porozumienie w tej sprawie.

Pod listem intencyjnym nie mogło zabraknąć podpisów przedstawicieli instytucji, które odegrają kluczową rolę w rewitalizacji linii do Zegrza Południowego.
Na zdjęciu od lewej: Maciej Kaczorek - dyrektor, pełnomocnik zarządu ds. planowania PKP Polskie Linie Kolejowe SA, Wiesław Raboszuk – członek zarządu
Województwa Mazowieckiego i Krzysztof Rodziewicz – z-ca dyrektora departamentu nieruchomości i infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Mazowieckiego

L

ist intencyjny o współpracy w zakresie rewitalizacji i utrzymania
linii kolejowej nr 28 na odcinku
Wieliszew-Zegrze Południowe podpisali tego dnia przedstawiciele Samorządu
Województwa Mazowieckiego, Powiatu
Legionowskiego, PKP Polskich Linii
Kolejowych S.A., Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie, Powiatu
Pułtuskiego oraz gmin Legionowo,
Nieporęt, Wieliszew, Serock, Pułtusk,
Winnica i Pokrzywnica w obecności
inicjatora przedsięwzięcia – Jan Grabca
wiceministra administracji i cyfryzacji.
Niemal równo rok mija od chwili,
kiedy władze powiatu legionowskiego
przy wsparciu samorządów gminnych
rozpoczęły starania o rewitalizację linii kolejowej, prowadzącej do Zegrza
Południowego. 22 października ubiegłego roku ówczesny starosta legionowski Jan Grabiec wspólnie z zarządem Kolei Mazowieckich zorganizował
konferencję pod tytułem „Szynobusem
do Zegrza”. Zaprosił na nią przedstawicieli wszystkich instytucji i środowisk,
których współpraca była niezbędna do
zrealizowania tego projektu.
Konferencja miała formę happeningu. Uczestnicy przejechali szynobusem
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trasę Legionowo - Zegrze - Legionowo.
Próbny przejazd był dowodem na to, że
jest możliwość i potrzeba przywrócenia
zawieszonego w 1998 r. połączenia.

Konferencja i co dalej?

Wydarzenie zorganizowane przez
władze powiatu legionowskiego zainaugurowało szereg działań, spotkań
i uzgodnień, które doprowadziły
w końcu lutego 2015 do podpisania
przez Zarząd Województwa Mazowieckiego i PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (PKP PLK S.A.) listu intencyjnego na realizację programu
polepszenia przewozów przy wsparciu unijnych środków RPO Województwa Mazowieckiego 2014-2020.
W dokumencie wśród inwestycji do realizacji znalazły się prace na linii nr 28
na odcinku Wieliszew – Zegrze.
– Podpisaliśmy z PKP PLK list intencyjny, który ma służyć temu, aby w odpowiedniej kolejności, w odpowiedni
sposób realizować kolejne inwestycje modernizacyjne. To określa jasny
plan działań. Wskazane linie kolejowe
będą służyły głównie aktywizacji rozwoju gospodarczego i oczywiście poprawie warunków przejazdu naszych

podróżnych, bo każda modernizacja linii kolejowych oznacza również skrócenie czasu podróży – powiedział wówczas marszałek Adam Struzik.
Rząd przed kilkoma tygodniami
ujął inwestycję w Krajowym Programie Kolejowym zapewniając w ten
sposób na wkład własny do realizacji inwestycji ze środków unijnych.
Kolejnym krokiem jest podpisanie listu intencyjnego w szerszym gronie,
w którym poszczególni sygnatariusze
deklarują swój udział w przedsięwzięciu stosownie do posiadanych kompetencji: PKP PLK S.A. w zakresie prac
remontowych na linii, ZTM Warszawa
do świadczenia usług przewozowych
na niej, Samorząd Województwa do
umieszczenia zadania w Regionalnym
Programie Operacyjnym Województwa Mazowieckiego, a samorządy lokalne do partycypowania w kosztach
utrzymania linii na ustalonych przez
strony porozumienia zasadach.

pierwsze etapy projektu, które zrealizowaliśmy – stwierdza minister Jan
Grabiec – podpisanie porozumienia
z udziałem przewoźników i gmin deklarujących współfinansowanie prze-

jazdów to kolejny krok. Teraz czas na
projektowanie i budowę - dodaje były
starosta legionowski.
By przywrócenie pociągów na trasie Wieliszew-Zegrze Południowe stało się faktem, niezbędne są następujące prace:
• odbudowa toru na stacji Zegrze na
oczekiwanej długości peronu oraz
na brakującym odcinku pomiędzy
terenem P.P.H. Fermata a stacją
oraz gruntowne uporządkowanie
nieużywanego obecnie peronu,
• ewentualna zabudowa czujników
zbliżania pociągu, sygnalizacji
świetlnej i półrogatek wraz z kablami teletechnicznymi i podglądem
działania urządzeń na stacji Wieliszew dla skrzyżowania z DW nr 631
(działanie to nie jest konieczne, jednak w przypadku braku urządzeń
przejazd pociągów przez skrzyżowanie będzie mógł się odbywać
z prędkością 20 km/h),
• regulacja i podbicie toru oraz wymiana uszkodzonych podkładów na
całej długości linii,
• remont toru stacyjnego, odbudowa
sieci trakcyjnej oraz zabudowa elektrycznych napędów zwrotnicowych
w rozjazdach prowadzących na tor
2 na stacji Wieliszew,
• ewentualna odbudowa sieci trakcyjnej (uzupełnienie i wymiana
brakujących słupów trakcyjnych
i wywieszenie sieci jezdnej) dla
wariantu obsługi linii jednostkami
elektrycznymi.
Teren pod inwestycję jest gotowy od
końca ubiegłego roku. Powiat Legionowski rozwiązał z dniem 15 grudnia
2014 umowę z firmą Logis, zarządzającą terenem przy stacji kolejowej w Zegrzu Południowym. Tym samym miejsce na przystanek dla pociągów czeka
już na inwestora remontu linii.
JOANNA KAJDANOWICZ

Konieczne działania

Przygotowanie terenu do inwestycji, przekonanie inwestora – PKP PLK,
zapewnienie finansowania ze środków unijnych i budżetu państwa, to

Działania na rzecz rewitalizacji linii nr 28 rozpoczął w 2014 roku ówczesny
starosta legionowski Jan Grabiec, organizując konferencję „Szynobusem do
Zegrza”, podczas której dowiódł, że przywrócenie połączenia jest możliwe
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Nowobarska coraz bliżej
Z dnia na dzień widać zmiany na placu budowy nowej legionowskiej ulicy. Łącznik pomiędzy Jagiellońską a Krakowską w okolicy tunelu
pod torami powstaje w szybkim tempie. Widać już wyraźnie kształt wyspy ronda, gotowy jest chodnik wzdłuż ulicy. W ostatnim tygodniu
października gotowa już będzie zapewne nawierzchnia asfaltowa. Poniżej krótki fotoreportaż z placu budowy.

Nasielska na finiszu
Ostatnie prace porządkowe i dotyczące oznakowania poziomego i pionowego drogi zostały
do wykonania na ul. Nasielskiej w Borowej Górze. Prace rozpoczęły się w drugiej połowie
sierpnia i objęły poszerzenie jezdni do 6 metrów na całej długości, wyrównanie istniejącej
nawierzchni poprzez frezowanie warstwy ścieralnej, wykonanie warstwy wyrównawczej
z betonu asfaltowego, wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego na całej szerokości
jezdni, wykonanie warstwy ścieralnej z SMA 11 z elastomeroasfaltem, dostosowanie do
rzędnych nowej nawierzchni drogi dróg gminnych w obrębie skrzyżowań oraz istniejących
zjazdów, przebudowa zjazdów, przebudowa części istniejących chodników.
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Przebudowa DK61 potwierdzona
Październikowe spotkanie Konwentu Samorządowego Powiatu Legionowskiego zdominował temat modernizacji sieci drogowej
na terenie powiatu i bezpieczeństwa na przebiegających przez nasz teren arteriach. Leszek Sekulski z Generalnej Dyrekcji Dróg
Krajowych i Autostrad (GDDKiA) potwierdził przebudowę DK 61 na legionowskim odcinku.

Głównym tematem Konwentu Samorządowego Powiatu Legionowskiego była budowa dróg na terenie powiatu

N

a spotkanie konwentu 15 października na zaproszenie samorządowców z naszego powiatu przybyli zastępca dyrektora ds. zarządzania
drogami i mostami warszawskiego oddziału GDDKiA Leszek Sekulski i wiceminister Jan Grabiec. Przedstawiciel
zarządcy dróg krajowych potwierdził
przebudowę drogi krajowej 61 na odcinku od wiaduktu w Legionowie do
rejonu skrzyżowania z ul. Wolską. Jak
wyjaśniał, obecnie trwa procedura przetargowa. Wnioski można składać do 5 listopada 2015 r. Odcinek 1,6 km będzie
poszerzony do dwóch pasów. W związku z tym, że aktualizacji wymaga dokumentacja techniczna tego odcinka,

GDDKiA zamierza zrealizować zadanie
w ciągu 34 miesięcy.
Leszek Sekulski zapowiedział również przebudowę kolejnego po legionowskim odcinka krajówki prowadzącej
w kierunku Mazur. Tym razem chodzi
o trasę z rejonu skrzyżowania z ul. Wolską do Zegrza. Zadanie to ma być realizowane w latach 2018-2020. Obecnie
GDDKiA przygotowuje przetarg na ten
odcinek w systemie „projektuj i buduj”.
Minister Jan Grabiec podziękował
GDDKiA za błyskawiczne ogłoszenie
przetargu, w zaledwie kilkanaście dni
po przyjęciu przez rząd Programu Budowy Dróg Krajowych, zapewniającego finansowanie inwestycji. Dodał, że

przebudowa drogi jest bardzo potrzebna
nie tylko mieszkańcom Legionowa, ale
całego regionu, o czym świadczy fakt, że
podczas konsultacji społecznych budowę drogi poparło 36 samorządów.
Przedstawiciel GDDKiA przedstawił
również planowane inwestycje drogowe
związane z poprawą bezpieczeństwa
na terenie powiatu legionowskiego. Do
najważniejszych należą przebudowa
ronda na drodze krajowej 62 w Dębem
(dostosowanie do odbywającego się tam
intensywnego ruchu samochodów ciężarowych) oraz oznakowanie miejsc,
w których częste są przypadki wkraczania na jezdnię dzikiej zwierzyny.
MKra

Dyrektor Leszek Sekulski z GDDKiA potwierdził rychłą przebudowę DK61

Izabelińska uroczyście otwarta
W pierwszą niedzielę października samorządowcy wraz z mieszkańcami uroczyście otworzyli
przebudowany w tym roku odcinek ulicy Izabelińskiej w Nieporęcie.

U

roczystość była zwieńczeniem tegorocznej inwestycji, którą powiat
wykonał w Nieporęcie. Na odcinku półtora kilometra wykonano nową
nawierzchnię, odwodnienie, przebudowane zostały zjazdy do posesji i dobudowany nowy fragment chodnika od ul.
Jana Kazimierza do kościoła. Poprawiono odwodnienie i wykonano nowe oznakowanie drogi. Wymienione zostały
również stare barierki na moście. Teraz
równa i bezpieczna droga służy mieszkańcom. Warto dodać, że inwestor, czyli
powiat legionowski, nie zapomniał o bezpieczeństwie na drodze. Już w ubiegłym
roku na przejściu, którym dzieci przekraczają ulicę Izabelińską w drodze do
pobliskiej szkoły, zainstalowana została

sygnalizacja pulsacyjna. Na zaproszenie
starosty Roberta Wróbla i wójta Macieja Mazura w uroczystości otwarcia drogi uczestniczyli samorządowcy ze słowackiego Strażske oraz wiceminister
administracji i cyfryzacji Jan Grabiec,
który jeszcze jako starosta legionowski,

wspólnie z Robertem Wróblem podpisywał umowę na wykonanie przebudowy.
Tegoroczna inwestycja kosztowała 2,7
mln złotych. W kosztach inwestycji partycypowała również gmina Nieporęt.
PiJo
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Specjalnie dla dzieci
Prace termomodernizacyjne w Powiatowym Zespole Szkół i Placówek Specjalnych weszły w ostatnią fazę. Do ich zakończenia pozostały
już tylko drobiazgi. Jeśli zaś chodzi o nowo wybudowaną cześć obiektu, rozpoczęły się w niej i idą pełną parą prace wykończeniowe.
Wykonywane są ostatnie instalacje, kładzione tynki i posadzki, trwają też prace wykończeniowe przy elewacji nowej części szkoły.

Ciepło i oszczędnie

Zakończyła się modernizacja kotłowni w dwóch powiatowych szkołach. Nowe urządzenia
grzewcze zainstalowane zostały w Zespołach Szkół Ponadgimnazjalnych w Serocku
i w Legionowie przy Targowej. W obydwu placówkach zainstalowano po parze nowoczesnych
pieców kondensacyjnych. Zapewnią one nie tylko obniżenie kosztów ogrzewania, ale też większą,
niż stare piece, niezawodność.

Krótko

Dom dla niepełnosprawnych
 Zarząd Powiatu rozstrzygnął
konkurs na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy
dla osób niepełnosprawnych
intelektualnie. Placówka będzie
miała 30 miejsc i będzie prowadzona w Integracyjnym Centrum
Opieki Wychowania Terapii
w Serocku przez Towarzystwo
Przyjaciół Dzieci Zarząd Główny
w Warszawie. Umowa zostanie
zawarta na 5 lat i będzie realizowana od 2 listopada 2015 do
2 listopada 2020 r. Na dofinansowania realizacji zadania w bieżącym roku powiat przeznaczył
64 800 zł.

Remont w powiatowej
bibliotece
 19 października rozpoczął
się remont siedziby Powiatowej
Instytucji Kultury w Legionowie
przy ul. Sowińskiego 15.
Prace powinny się zakończyć
30 listopada br. Prace obejmą
m.in. malowanie ścian,
cyklinowanie i lakierowanie
podłóg, wymianę stolarki
drzwiowej oraz oświetlenia
wraz z instalacją elektryczną.
Taka zmiana poprawi komfort
funkcjonowania oraz obsługi
czytelników

Zasłużeni dla samorządu
 Na 25. rocznicę powołania
samorządu w Polsce ustanowiona została Odznaka Honorowa
za Zasługi dla Samorządu
Terytorialnego. Wśród wyróżnio-

nych znaleźli się samorządowcy
z powiatu legionowskiego.
Odznaka Honorowa za Zasługi
dla Samorządu Terytorialnego,
ustanowiona w czerwcu 2015 r.,
jest wyróżnieniem nadawanym
za szczególne zasługi na rzecz
samorządu terytorialnego.
Wyróżnienie nadawane jest
za szczególne osiągnięcia
w pracy w samorządzie, za
udział w pracach legislacyjnych,
związanych z wprowadzaniem
i reformowaniem samorządu
terytorialnego w administracji
polskiej i organizacjach międzynarodowych, czy też za pracę
naukową, badawczą i dydaktyczną dotyczącą samorządu.
Wyróżnienie nadaje minister
właściwy do spraw administracji. Po raz pierwszy jego
wręczenie odbyło się
28 sierpnia 2015 r. podczas
Konferencji „Od Solidarności do
Samorządności”. Minister Administracji i Cyfryzacji Andrzej
Halicki przyznał ją wówczas
37 osobom. Wśród nich znaleźli
się odznaczeni pośmiertnie
dr hab. Piotr Buczkowski,
prof. dr hab. Michał Kulesza, Marek Nawara, prof. dr hab. Walerian
Pańko i prof. Jerzy Regulski.
We wrześniu w Gdańsku odbyła
się uroczystość, podczas której
Odznakę otrzymało
38 samorządowców z pomorza, a w październiku kolejne
uroczystości w Białymstoku
(28 odznaczonych) i Warszawie
(47 odznaczonych). Podczas tej
ostatniej wyróżnienie otrzymali
Grzegorz Kubalski i Edward
Trojanowski, samorządowcy
z powiatu legionowskiego.
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Szansa na więcej za mniej
Sejm uchwalił ustawę o związkach metropolitalnych 9 października.
Do jej wejścia w życie brakuje już tylko podpisu Prezydenta.

Co ważne, zrzeszanie się w związkach metropolitalnych jest dobrowolne.
Do utworzenia związku potrzebna jest
zgoda 70% gmin z danego obszaru oraz
50 % powiatów. Kiedy większość samorządów taką wolę wyrazi, obszar metropolii będzie jednorodny i nie będzie na
nim białych plam w postaci gmin, które się w związek nie chciały włączyć.

Kurier
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Odnosząc to do naszych lokalnych warunków – system ten sprawi, że nie będziemy już płacić za przejazdy dwa razy
tyle, co warszawiacy.
W systemie metropolitalnym wspólnym biletem może zostać objęty zarówno stacja Chotomów w gminie Jabłonna
jak i Janówek w gminie Wieliszew. Pojawia się szansa na objecie wspólnym biletem także sąsiedniego Nowego Dworu Mazowieckiego.

ustawy z zainteresowanymi samorządami. 21 października odbywa się
pierwsza konferencja regionalna podczas której przedstawiciele powiatu
nowodworskiego, legionowskiego, wołomińskiego i otwockiego wraz z reprezentacją Warszawy i ZTM omawiają perspektywy jakie daje nowe prawo.
Jeśli dojdą do porozumienia – rząd będzie mógł zainicjować proces powołania
Metropolii Warszawskiej.

Kiedy ruszy Metropolia?

Czekamy więc z niecierpliwością na
podpis prezydenta, który pozwoli ustawie wejść w życie.

Jak deklaruje minister Jan Grabiec
– ministerstwo już rozpoczyna konsultacje na temat wprowadzenia w życie

ADK

Co będziemy z tego mieli?

Wiceminister Jan Grabiec zdołał przekonać posłów do odrzucenia senackich poprawek, które były niekorzystne dla samorządów. Dotyczyły m.in. ograniczenia
do 5 lat czasu, przez jaki związki metropolitalne będą otrzymywać 5-procentowe
finansowanie z budżetu państwa.

W

ostatnich tygodniach w całym
kraju dużo mówi się o tzw.
„ustawie
aglomeracyjnej”.
Mowa o uchwalonej niedawno ustawie
o związkach metropolitalnych, która,
jak twierdzą eksperci, jest szansą na
lepszy i bardziej równomierny rozwój
dużych obszarów Polski, skupionych
wokół wielkich miast. Do uchwalenia
ustawy doprowadził były starosta legionowski Jan Grabiec, który jako wiceminister Administracji i Cyfryzacji reprezentował rząd w pracach nad ustawą.

O co chodzi z tą metropolią?

Nowo uchwalone prawo pozwala na
tworzenie przez samorządy związków

metropolitalnych, których jednym z głównych zadań będzie zarządzanie transportem publicznym na terenie aglomeracji. Zgodnie z ustawą związek metropolitalny ma być zrzeszeniem jednostek
samorządu terytorialnego położonych
w danym obszarze metropolitalnym.
Obszar metropolitalny to spójna przestrzennie sfera oddziaływania miasta
wojewódzkiego zamieszkana przez co
najmniej 500 tys. mieszkańców.
- To szansa dla ponad połowy mieszkańców Polski na to, by żyli na poziomie
metropolii europejskich – zapewniał Jan
Grabiec, wiceminister w Ministerstwie
Administracji i Cyfryzacji, który zajmował się ustawą, podczas debaty w sejmie.

Podstawową korzyścią z nowych
przepisów jest możliwość wspólnego
zorganizowania komunikacji aglomeracyjnej. Związek metropolitalny ma na to
dostawać 5% PIT swoich mieszkańców
z budżetu państwa, a zrzeszone w nim
gminy dołożą kolejne 4%. To znacznie
zwiększy środki, jakie będą przeznaczone na organizację transportu publicznego, przy czym obciążenie finansowe dla poszczególnych gmin będzie
podobne lub mniejsze niż dotychczas.
W praktyce pozwoli to na włączenie
do aglomeracyjnej sieci transportowej
najmniej zamożnych gmin, szczególnie wiejskich, których do tej pory nie
było stać na utrzymywanie komunikacji zbiorowej z własnego budżetu. Co
szczególnie istotne korzyści skali zadziałają również w odniesieniu do naszych domowych budżetów. Przy takim
sposobie organizacji transportu zbiorowego różnica w cenie biletów w poszczególnych strefach metropolii będzie znacznie mniejsza, niż obecnie.

Pieniądze na rozwój wsi
Sołtysi z całego powiatu legionowskiego już siódmy raz spotkali się, by uaktualnić
swoją wiedzę o możliwościach pozyskiwania środków zewnętrznych na rozwój ich
miejscowości.

nową strategią rozwoju powiatu legionowskiego na lata 2015 – 2025. Stąd temat spotkania z sołtysami w tym roku.
Powiatowe przedsięwzięcie wspierają co roku parlamentarzyści, władze województwa mazowieckiego i Lokalna Grupa Działania oraz Lokalna
Grupa Rybacka. W bieżącym roku po
raz pierwszy gościem, a nie – jak dotychczas – gospodarzem Zjazdu, był
Jan Grabiec, wiceminister w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji, inicjator i pomysłodawca powiatowych
spotkań sołtysów. Obecni byli również
senator Anna Aksamit, wicemarszałek

województwa mazowieckiego Wiesław
Raboszuk, dyrektor departamentu rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego Radosław
Rybicki oraz prezes Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego” i Sekretarz Generalny
Związku Gmin Wiejskich RP Edward
Trojanowski. Dzięki temu Powiatowy
Zjazd Sołtysów był, jak co roku, źródłem
aktualnej i szerokiej wiedzy, którą sołtysi mogą wykorzystać w pracy na rzecz
mieszkańców swoich sołectw.
JK

Spotkania szkoleniowe dla sołtysów stały się już w naszym powiecie tradycją. Przekazywane na nich informacje są na tyle
przydatne, że sołtysi co roku licznie stawiają się na Zjeździe

S

tarosta legionowski organizuje Powiatowy Zjazd Sołtysów od 2009
roku. Pomysł takich spotkań narodził się, ponieważ sołtysi, to przedstawiciele samorządu w terenie, którzy
są najbliżej ludzi i najlepiej znają ich
potrzeby. Sołtys jest w lokalnej społeczności osobą zaufania publicznego,
często powiernikiem i doradcą mieszkańców. Stąd idea, by tak kluczowe w
danej społeczności osoby wyposażać
w bieżącą wiedzę, która pomoże się

tej społeczności lepiej rozwijać, poprawiać jakość życia. Temu właśnie służą
doroczne szkolenia, organizowane pod
nazwą Powiatowy Zjazd Sołtysów –
przekazaniu wiedzy o możliwościach,
jakie daje prawo, programy unijne i
krajowe. Spotkania te dają również
okazję do wymiany doświadczeń w samym środowisku sołtysów. W powiecie
legionowskim jest ich sześćdziesięcioro siedmioro, co daje ogromną bazę
wiedzy i doświadczenia w rozwiązy-

waniu wszelkiego rodzaju problemów
mieszkańców.
Nie inaczej było w tym roku. W październikowy piątek (02.10.) tematem
przewodnim szkolenia dla sołtysów z
naszego powiatu były „Założenia do
strategii rozwoju powiatu w kontekście
możliwości korzystania ze środków zewnętrznych przez mieszkańców obszarów wiejskich”. Rozpoczęła się nowa
perspektywa budżetowa w Unii Europejskiej. Jednocześnie trwają prace nad

O środkach zewnętrznych na rozwój wsi opowiadali sołtysom przedstawiciele samorządu województwa (od lewej) dyrektor Radosław Rybicki i wicemarszałek Wiesław
Raboszuk oraz prezes Lokalnej Grupy Działania Edward Trojanowski (z prawej)
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Życzenia dla nauczycieli

Nagrodzeni nauczyciele ze szkół prowadzonych
przez Powiat Legionowski

Choć wdzięczność i szacunek winniśmy im codziennie, okazją do życzeń dla
kadry pedagogicznej jest co roku Dzień Edukacji Narodowej.

Powiatowy Zespół Szkół Ogólnokształcących w Legionowie
1. Brygida Wagner Konstantynowicz
2. Anna Skłodowska–Wiśniewska
3. Alicja Makuch
4. Mariola Majcher
5. Renata Kamińska
6. Mariusz Suwiński
Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie
1. Ewa Lewicka
2. Ewa Zielińska–Jemioło
3. Iwona Osypowicz
4. Anna Grochowska
5. Justyna Ubowska–Gendek
6. Anna Skiścim
Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
im. Jerzego Siwińskiego w Legionowie
1. Agnieszka Budna
2. Renata Tomaszewska

Starosta Robert Wróbel (z prawej) i członek zarządu powiatu Michał Kobrzyński z nagrodzonymi nauczycielami
z powiatowych placówek oświatowych

„N

auczyciel to ktoś bardzo wyjątkowy, kto potrafi wykorzystać swoją pomysłowość,
dobroć i dociekliwy umysł do wypracowania rzadkiej umiejętności zachęcania
innych do myślenia, marzenia, poznawania, próbowania, działania!” Ta charakterystyka autorstwa Beverly Conklin wyczerpująco oddaje, jak wielkie wyzwania
stawia każdy dzień przed nauczycielami.
Na co dzień uczniowie swoją wdzięczność wyrażają ucząc się pilnie. A raz do
roku w dniu ich święta zarówno oni, jak
i reszta społeczności składa im bardziej
uroczyste podziękowania.
W powiecie główne obchody Dnia
Edukacji Narodowej odbyły się 13 października w legionowskim ratuszu. Nauczycielom i pracownikom szkół za ich
codzienny trud dziękowali przedstawiciele władz krajowych i samorządowych: senator Anna Aksamit, minister
Jan Grabiec, poseł Zenon Durka, starosta
Robert Wróbel, prezydent Roman Smogorzewski i insp. dr Roman. Podkreślili
oni, że zawód nauczyciela jest zajęciem
niewdzięcznym, związanym z wieloma

Nauczyciele są jak kwiaty: roztaczają swoje piękno po
całym świecie. Swoim zamiłowaniem do poznawania
świata zarażają swoich uczniów, którzy później niosą ową
ciekawość, gdziekolwiek przychodzi im żyć. Nauczyciele,
ze swoimi słowami mądrości, budzą tego ducha w nas
wszystkich i prowadzą nas po ścieżkach życia.

Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
im. Włodzimierza Wolskiego w Serocku
1. Maria Beata Leszczyńska
2. Monika Domagała
3. Dorota Rusiniak
4. Ewa Kania – Nec
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Legionowie
1. Grażyna Okarska
2. Anna Kozak
3. Luiza Matablewska

Deanna Beisser
wyzwaniami, a także wymagający poczucia odpowiedzialności i ogromnej
wiedzy, którą stale trzeba poszerzać.
Głównymi bohaterami uroczystości
byli nauczyciele i pracownicy szkół miejskich i powiatowych oraz wykładowcy
Centrum Szkolenia Policji w Legionowie. Przedstawiciele władz wykorzystali obchody Dnia Edukacji Narodowej do
nagrodzenia wyróżniających się wychowawców dzieci i młodzieży. Chcąc również przyłączyć się do podziękowań
i gratulacji, publikujemy listę nagrodzonych nauczycieli powiatowych.

Poza oficjalną częścią obchody miały również wymiar artystyczny. Wystąpił m.in. znany z telewizyjnego „talent
show” Marcin Wyrostek z zespołem.
Oddzielnie świętował również Zespół Szkół Ogólnokształcących im. M.
Konopnickiej w Legionowie. Tu również wyróżniający się nauczyciele i pracownicy odebrali nagrody. Uroczystości
stały się również okazją do powitania
w szkolnych szeregach uczniów rozpoczynających swoją edukacyjną przygodę w gimnazjum.
MarK

W powiatowym gimnazjum młodzież podarowała swoim wychowawcom
w prezencie żywiołowe występy

Nowi dyrektorzy

W
Wicestarosta legionowski Jerzy Zaborowski razem z uczniami składał życzenia kadrze pedagogicznej powiatowego gimnazjum

bieżącym roku, zgodnie
ze stosownymi uchwałami Zarządu Powiatu,
zostały rozpisane konkursy na
dyrektora Powiatowego Zespołu Szkół Ogólnokształcących
w Legionowie oraz Powiatowego
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jerzego Siwińskiego
w Legionowie.
Konkursy zostały rozstrzygnięte. W ich wyniku stanowisk dy-

rektorów tych dwóch powiatowych placówek objęły od 1 września 2015 roku Brygida Wagner-Konstantynowicz w Powiatowym
Zespole Szkół Ogólnokształcących
w Legionowie na kolejną 5-letnią
kadencję oraz Dorota Kurowska
w Powiatowym Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Legionowie
– także na 5-letnią kadencję.
JK
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Najlepsi z najlepszych
Najlepsza maturzystka oraz najzdolniejsi uczniowie ze szkół prowadzonych przez
powiat legionowski otrzymali Nagrody Starosty Legionowskiego. Wyróżnienia
zostały wręczone uroczyście podczas wrześniowej sesji rady powiatu.

W

tym roku starosta Robert Wróbel przekazał nagrody w ręce
aż czterdzieściorga siedmiorga uczniów. Pod względem liczby nagrodzonych dziewiąta edycja Nagrody
Starosty Legionowskiego dla Uzdolnionych Uczniów była rekordowa.
- Rozbiliście Państwo nasz powiatowy
bank. 47 nagrodzonych i wyróżnionych
za swoją pracę uczniów jest absolutnym
rekordem. Praca trzech zespołów: zespołu nauczycielskiego – krzewiącego
edukację, uczniów, którzy są nie tylko
zdolni, ale też poświęcają czas i świadomie przedkładają naukę nad rozrywkę
oraz rodziców, którzy motywują, stwarzają warunki do nauki i współpracują ze szkołą w procesie edukacji, dała
spektakularne efekty. Nie jest to proces,
który odbywa się wyłącznie w szkole,
ale również w domu. Z własnego doświadczenie wiem, że z pewnością nie
jest to łatwe. Tym bardziej szczerze Państwu gratuluję – powiedział starosta.

Nagrody Starosty Legionowskiego
dla Uzdolnionych Uczniów przyznawane są w naszym powiecie od 2006 r.
Wówczas rada powiatu podjęła uchwałę, której celem jest wyrażenie uznania dla trudu nauki oraz chęć docenienia bardzo wysokich wyników w nauce
osiąganych przez uczniów szkół prowadzonych przez powiat. Procedurze
przyznawania nagrody nadane zostały
także takie cechy, które pozwalają propagować nie tylko najlepszych uczniów
w środowisku, ale także mobilizować do
ich naśladowania. Kandydaci do nagrody oprócz wysokiej średniej i bardzo
dobrego zachowania, muszą uzyskać
akceptację rady pedagogicznej i samorządu uczniowskiego, ich nazwiska są
podawane do publicznej wiadomości
na stronach internetowych powiatu,
a samo wręczenie nagród odbywa się
w sposób uroczysty w obecności rodziców i wychowawców na wrześniowych
sesjach rady powiatu.

W ciągu dziewięciu lat nagrody przyznane zostały 215 uczniom, a ich łączna
wysokość to 322,5 tys. złotych. W tym
roku po raz pierwszy do grona najzdolniejszych dołączyło także szesnaścioro

uczniów Gimnazjum z Oddziałami
Dwujęzycznymi, które powiat uruchomił w ubiegłym roku.
Najlepszą średnią ze wszystkich 47
nagrodzonych uczniów uzyskał w zeszłym roku szkolnym Mateusz Zaremba, obecnie uczeń II klasy LO im.
M. Konopnickiej. Maturzystką, która uzyskała najlepszy w powiatowych
szkołach wynik z egzaminu dojrzałości okazała się Katarzyna Zaremba,

dumna ze swoich wychowanków mogła być pani Małgorzata Rychlik – aż
ośmioro z jej wychowanków zostało laureatami nagrody starosty. Poza nią podziękowania otrzymali: Anna Sołoduch,
Anna Łozińska, Renata Ernst-Milerska,
Renata Palmowska, Renata Rychcik,
Anna Stefanowska, Agnieszka Budna, Jarosław Czyżewski, Mariusz Jaskulski, Barbara Łączyńska, Barbara
Przytuła-Doktorska, Anna Borkowska,

Najlepsi uczniowie powiatu z rodzicami

Tak to widzą
Warsztaty fotograficzne i wystawa fotograficzna to elementy projektu realizowanego przez
Fundację „Promień Słońca”. Uczestniczą w nim uczniowie z powiatowej szkoły specjalnej.

absolwentka LO im. M. Konopnickiej
w Legionowie.
Podziękowanie od starosty Roberta
Wróbla otrzymali również wychowawcy najlepszych uczniów w powiecie,
którzy swoją pracą organizacyjną i wychowawczą wspierali ich starania i podtrzymywali zapał do nauki. Szczególnie

Jolanta Kucharska, Grzegorz Mankiewicz Agnieszka Podłucka, Małgorzata
Pryk, Dorota Rusiniak, Mariusz Szłoda
i Anna Wichrowska.
JOANNA KAJDANOWICZ, MONIKA KOSEWSKA

współpraca: Referat Edukacji
Starostwo Powiatowe w Legionowie

Mateusz Zaremba

uczeń II klasy LO im. M. Konopnickiej

Szkoła bardzo mi pomogła, ponieważ
żegluję i nie było mnie dwa miesiące. Szkoła
zaakceptowała to, dała mi czas na nadrobienie
i wpierała moje pasje. Żeglarstwo bardzo
mnie motywuje, jestem w stanie odpocząć.
Nagle wracam, biorę się do pracy i to działa.
To nie była rywalizacja czy planowanie,
robiłem to, co należało zrobić i tak się udało.
– powiedział Mateusz Zaremba, obecnie
uczeń II klasy Liceum Ogólnokształcącego
im. Marii Konopnickiej w Legionowie, który
uzyskał najwyższą średnią spośród wszystkich
wyróżnionych osób.

Uczestnicy warsztatów pod okiem profesjonalnego fotografa wyruszyli w teren, by w praktyce wykorzystać nabytą wiedzę

P

rzedsięwzięcie pod nazwą „Tak
to widzę - Powiat Legionowski
widziany oczami osób niepełnosprawnych” jest realizowane wspólnie
z Zespołem Szkół Specjalnych nr 38 w
Warszawie (ZSS), a jego koordynatorem jest nauczycielka z Powiatowego
Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych
Iwona Osypowicz. Uczestniczy w nim
siedmioro niepełnosprawnych intelektualnie uczniów z legionowskiej
szkoły specjalnej pod opieką Julity
Oktaba oraz siódemka z warszawskiego ZSS pod opieką Anny Skrodzkiej.
Na projekt Fundacja „Promień Słońca” pozyskała dotację z Samorządu

Województwa Mazowieckiego, która
została udzielona w trybie otwartego
konkursu na realizację zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w
2015 r. w zakresie działalności na
rzecz osób niepełnosprawnych w obszarze polityka społeczna, podobszar
„działania na rzecz osób niepełnosprawnych”.

dni młodzież fotografowała ciekawe
miejsca i obiekty w Legionowie oraz
na terenie gmin Wieliszew, Nieporęt
i Serock. Wykonane przez uczestników projektu zdjęcia zostaną wykorzystane do przygotowania wystawy
fotograficznej pt. „Tak to widzę - Powiat Legionowski widziany oczami
osób niepełnosprawnych”.

28 i 29 września w ramach projektu odbyły się warsztaty fotograficzne.
Uczestnicy poznawali tajniki obsługi
aparatu fotograficznego oraz sztuki
wykonywania zdjęć pod okiem profesjonalnego fotografa. W ciągu dwóch

O terminie i miejscu wernisażu fotografii uczniów szkoły specjalnej,
którzy brali udział w projekcie, będziemy informować na stronie powiat-legionowski.pl.
JOANNA KAJDANOWICZ

Katarzyna Zaremba

najlepsza maturzystka w powiecie

Gdyby nie nauczyciele w szkole, to nie byłabym
w stanie sama tego osiągnąć, bo jednak samemu
się nie da. Oprócz tego było dużo ćwiczeń w domu
i samozaparcia, żeby się udało. Nie myślałam
nawet, że tak napiszę. Chodziło mi o to, żeby się
dostać na studia.

Kinga Małaszewska

absolwentka Powiatowego Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych im. J. Siwińskiego
w Legionowie
Uważam, że sukces należy wyłącznie
do mnie. Było ciężko, ale dawałam radę
jak tylko mogłam. Miałam bardzo
wymagających nauczycieli, więc było
pod górkę, ale dałam radę.
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Powiatowy Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych
im. Jerzego Siwińskiego
w Legionowie oraz szkoła
Boerde-Berufskolleg
w Soest (Niemcy)
wspólnie realizują projekt
finansowany przez
program Unii Europejskiej
„Erasmus+”.

W

dniach od 6 do 13 września br.
odbyło się spotkanie młodzieży obu szkół w Polsce, cztery
dni w Legionowie i w Warszawie oraz
cztery dni w Krakowie. Podczas realizacji programu, gier integracyjnych,
animacji językowych i wspólnie spędzanych wieczorów m.in. na kręgielni, młodzież miała okazję poznać się
wzajemnie i rozwinąć umiejętności
językowe. Okazało się, że nie różnimy
się od siebie za bardzo. Przeszkody
w komunikacji nie spowodowała również porażka polskiej reprezentacji
z Niemcami w meczu eliminacyjnym
do ME w piłkę nożną.
Młodzież wzajemnie zmierzyła się
z nadal trudną i drażliwą dla obu stron
historią II wojny światowej. Podczas

wycieczki po Warszawie odwiedziła
miejsca pamięci związane z Powstaniem Warszawskim i Powstaniem
w Gettcie. W Muzeum w Auschwitz
odbyło się zwiedzanie studyjne oraz
warsztaty. Zorganizowane zostały również gry miejskie po Legionowie i Warszawie oraz zwiedzanie Krakowa. Młodzież miała okazję odkryć charakter,
kulturę, atmosferę i piękno tych miast.

Wielu z nas po raz pierwszy było w fotoplastikonie warszawskim przy Al. Jerozolimskich, na krakowskim Kazimierzu i Kopcu Kraka.
W niedzielę, zdumieni że czas tak
szybko upływa, pożegnaliśmy naszych kolegów z Niemiec na lotnisku
w Krakowie. „Niemcy? Oni są spoko!”
- stwierdził Daniel, uczestnik wymiany. Na pewno będziemy z nimi mieli

kontakt przez facebook i eTwinning.
W marcu spotkamy się znowu podczas
rewizyty w Soest i w Berlinie. Obecnie
wykonujemy prezentacje o miejscach
pamięci, które wspólnie poznaliśmy.

Główne cele projektu to:

• zorganizowanie krótkoterminowych
polsko–niemieckich wymian młodzieży,

• poznanie wybranych miejsc pamięci
i odkrycie przez młodzież ich znaczenia
• w pedagogice i w branży turystycznej,
• powtórzenie i poszerzenie wiedzy z zakresu historii,
• rozwijanie umiejętności językowych
uczniów.
JOANNA DMOCH, AGNIESZKA BUDNA

Specjalni goście w specjalnej
Wolontariusze z Fundacji Doktor Clown i z firmy Coca-Cola odwiedzili uczniów
Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie.

30

września w szkole i przedszkolu specjalnym w Legionowie było niezwykle wesoło
i kolorowo. Okazji ku temu było kilka.
Jedną z nich było oficjalne przekazanie
dzieciakom do użytku dwóch świeżo
wyremontowanych sal: gabinetu rehabilitacyjnego i Sali integracji sensorycz-

nej. Te dwa pomieszczenia w odruchu
serca wyremontowali własnoręcznie
i wyposażyli za własne środki w pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć
integracji sensorycznej wolontariusze
z firmy Coca-Cola. W tej kameralnej
uroczystości wzięli też udział działacze
Fundacji Doktor Clown, która ze Powia-

Fundacja Doktor Clown współpacuje ze szkołą już od kilku lat

towym Zespołem Szkół i Placówek Specjalnych współpracuje już od 5 lat.
Wspólną zabawę, tańce i robienie
zwierzątek z balonów, okrasił poczęstunek dla dzieciaków. Jego głównym punktem były góry owoców, przekazanych
placówce przez Centrum Handlowe Auchan Modlińska.

Dzięki własnej pracowni gastronomicznej uczniowie serockiej klasy
gastronomicznej będą mogli zdawać egzaminy zawodowe w swojej szkole.

Będzie pracownia gastronomiczna
Rozpoczyna się proces tworzenia profesjonalnej pracowni
gastronomicznej w Powiatowym Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych
w Serocku. Powiat rozstrzygnął właśnie przetarg na adaptację
pomieszczeń na ten cel.

J

edną ze specjalności, w jakiej
kształci serocka placówka, jest
gastronomia. Do tej pory uczniowie musieli odbywać zajęcia praktyczne poza szkołą, a na egzaminy
być dowożeni do odpowiednio wyposażonych miejsc. Teraz ta sytuacja
się zmieni. Zarząd powiatu, zgodnie
z wcześniejszymi zapowiedziami
starosty Roberta Wróbla, ogłosił przetarg na przebudowę części pomieszczeń w piwnicach szkoły. Powstanie
tam pracownia kuchnia egzaminacyjno-dydaktyczna i szatnia.
13 października przetarg został
rozstrzygnięty. Zwycięską ofertę złożyła firma Dariusz Górecki Usługi Remontowo-Budowlane, która wykona
zadanie w ciągu 11 tygodni za cenę
272 625,32 zł. Na roboty wykonawca
zobowiązał się udzielić 60-miesięcznej gwarancji.

Docelowo pracownia gastronomiczna ma mieć 6 stanowisk pracy,
które wyposażone będą w kuchnię
indukcyjną z piekarnikiem z okapem
wentylacyjnym wyciągowym, szafkę
z szufladami, szafkę magazynową,
szafkę ze zlewem 1-komorowym i koszem uchylnym, nadstawkę 2-półkową oraz blat roboczy. Ponadto na sali
zapewniona będzie umywalka do mycia rąk, 2 szafy mroźniczo-chłodnicze,
2 regały magazynowe, 1 piec konwekcyjno-parowy 5-półkowy z okapem
wentylacyjnym wyciągowym oraz
stół dla egzaminatorów.
Kolejnym krokiem będzie wyposażenie kuchni w potrzebny sprzęt. Powiat przygotowuje się do realizacji
tego zadania w przyszłym roku i szuka możliwości pozyskania zewnętrznego dofinansowania na zakup wyposażenia pracowni.
ADK
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Legionowskie Okno Życia

W ostatnim dniu września w Legionowie otwarto pierwsze w powiecie Okno Życia, które mieści się przy
domu zakonnym Zgromadzenia Sióstr Urszulanek z Gandino przy ul. Schabowskiego 4.

K

apliczka wkomponowana jest mur
ogrodzenia. W środku oprócz materaca, kocyka i poduszki znajdują
się czujniki ciepła i światła. Okno jest
połączone z monitoringiem, po otwarciu
zewnętrznych drzwi w zgromadzeniu
uruchamia się dyskretny alarm, który
informuje siostry, że w oknie może być
pozostawione dziecko. Maluch trafi karetką do szpitala na Bródnie. Jeżeli stan
dziecka będzie dobry, szpital skieruje je
do ośrodka adopcyjnego.

- Przy naszym zgromadzeniu działa Centrum Promocji Życia, w którego skład wchodzi przedszkole, dom
samotnej matki i dziecka, mieszkanie
chronione dla młodych kobiet i Centrum Pomocy Psychologicznej. – powiedziała siostra przełożona domu
Laura Boschi – dlatego, gdy prezydent
Roman Smogorzewski zwrócił się do
nas z propozycją, aby takie okno powstało właśnie u nas, od razu zgodziłyśmy się.

„Kapliczka Życia” przy ul. Schabowskiego 4 powstała z inicjatywy mieszkańca Legionowa. W jej zorganizowaniu
pomogły władze miasta, a sfinansowali
lokalni przedsiębiorcy. Właściciele firmy RSJ House: Sebastian i Remigiusz
Szlubowscy oraz Jacek Stawinoga z własnych środków wybudowali ten obiekt,
a Andrzej Anuszkiewicz, właściciel
„Automatyki przemysłowej” wyposażył ją w niezbędne instalacje.
źródło: www.legionowo.pl

Alarm w starostwie

Sygnał alarmu przeciwpożarowego w starostwie postawił 9 października na nogi służby
odpowiedzialne za bezpieczeństwo na terenie powiatu.

N

a szczęście były to tylko ćwiczenia, które sprawdziły sprawność
działania nie tylko strażaków
i policjantów, ale również ewakuowanych pracowników i klientów urzędu.
W ćwiczeniach wzięły udział 4 wozy
strażackie (2 ratowniczo-gaśnicze, podnośnik i samochód dowodzenia) oraz
3 samochody policyjne, które zabezpieczyły teren. W ciągu 6 minut z budynku ewakuowało się 215 osób.
Próbne alarmy to niezbędny element
przygotowania na wypadek prawdziwego zagrożenia. W budynkach użyteczności publicznej takich, jak legionowskie starostwo, kwestie bezpieczeństwa
są szczególnie ważne, gdyż są to miejsca codziennie odwiedzane przez dużą
MK
liczbę ludzi.

Strażacy interweniowali, jakby mieli do czynienia z prawdziwym pożarem

Na inicjatywę mieszkańca, by w mieście powstało okno życia, pozytywnie odpowiedzieli zarówno prezydent Legionowa, jak i Zgromadzenie Sióstr Urszulanek

Czad – cichy zabójca
Rozpoczyna się okres grzewczy. Wiele domów
ogrzewanych jest piecami węglowymi.
Pamiętajmy o ostrożności podczas ich użytkowania.

W

Polsce każdego roku z powodu zatrucia tlenkiem
węgla, popularnie nazywanego czadem, umiera kilkadziesiąt
osób, a kilkaset ulega zatruciu i wymaga hospitalizacji. Bardzo często
nie ma to związku z powstaniem
pożaru, a wynika jedynie z niewłaściwej eksploatacji budynku.

„Cichy zabójca”, bo tak nazywany
jest tlenek węgla, to gaz bezwonny,
bezbarwny, którego działanie może
być tragiczne w skutkach. Pamiętajmy więc, by zachować podstawowe
środki ostrożności, które uchronią
nas przed utratą zdrowia, a nawet
życia.

Zadbaj o swoje bezpieczeństwo

• pilnuj, by przewody wentylacyjne były drożne
• przeprowadzaj regularne kontrole drożności przewodów wentylacyjnych i kominowych,
• nie zasłaniaj kratek wentylacyjnych oraz otworów w drzwiach
łazienkowych
• pamiętaj o przeprowadzaniu regularnych przeglądów urządzeń grzewczych,
• możesz dodatkowo zainstalować w domu czujkę tlenku węgla,
która zaalarmuje cię, gdy jego stężenie w powietrzu się
zwiększy.

ADK
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Urodziny „Kombatanta”

Pysznie w „ra BAR barze”

We wrześniu Dom Pomocy Społecznej „Kombatant” obchodził 14. Jubileusz swojego istnienia.
Mieszkańcy Domu świętowali go razem z władzami powiatu i szeregiem znamienitych gości.

Nowy azyl dla wielbicieli dobrej i niedrogiej kuchni od prawie dwóch
tygodni działa na parterze legionowskiego starostwa. To przybytek
o wdzięcznej nazwie „raBARbar”.

P

o zakończeniu umowy z poprzednim najemcą lokal przeszedł w nowe ręce. A są to ręce
Powiatowego Centrum Integracji
Społecznej. Miejsce przeszło generalny remont, wykonany przez panów z warsztatu budowlano-remontowego przy współpracy członków
warsztatu porządkowo-gospodarczego. Gotowy, na nowo zaaranżowany
barek prezentuje się uroczo, schludnie i przytulnie. Jak to się mawia –
ma swój klimat.
Ale nie samym klimatem żyją
klienci przybytków z branży gastronomicznej. I tu także się nie zawiedziemy. Codziennie świeże i smaczne
obiady, przekąski i słodkości zadowolą podniebienie każdego. Kto nie odczuwa dojmującego głodu może napić się choć kawy i chwilę odpocząć
od codziennej gonitwy. O jakości

W jubileuszu licznie wzięli udział przedstawiciele środowiska kombatanckiego z powiatu legonowskiego. Na zdjęciu na pierwszym
planie od lewej płk Zdzisław Sokalski – przewodniczący Powiatowej Rady Kombatantów przy Staroście Legionowskim i prezes
Związku Kombatantów Polskich w Kraju gen. w st. spocz. Stanisław Mandykowski. W głębi kpt. Edmund Kuklewski, prezes
środowiska ŚZŻAK w Jabłonnie.

W

uroczystości wzięli udział
przedstawiciele lokalnych samorządów, m.in. starosta legionowski Robert Wróbel wraz członkami
zarządu powiatu Anną Gajewską i Michałem Kobrzyńskim, przewodniczący
rady powiatu Szymon Rosiak, zastępca
prezydenta Legionowa Piotr Zadrożny,
zastępca burmistrza Serocka Józef Zając. Na zaproszenie mieszkańców odwiedziła ich również senator RP Anna
Aksamit oraz z-ca Szefa Urzędu ds.
Kombatantów i Osób Represjonowanych

Bożena Żelazowska. Licznie stawili się
przedstawiciele związków kombatanckich, działających na terenie powiatu legionowskiego. Starosta Wróbel, senator
Aksamit oraz inni goście złożyli społeczności DPS „Kombatant” życzenia z okazji 14-lecia istnienia Domu i pomyślności na kolejne lata. Jubileusz, poza
okolicznościowymi mowami, uświetnił
recital Małgorzaty Andrzejewskiej. Nie
zabrakło naturalnie urodzinowego tortu.
Spotkanie stało się też okazją do wręczenia medali i dyplomów „Obrońców

Ojczyzny 1939-1945”.   Uhonorowani
nimi zostali Irena Bańkowska, Mieczysław Budziński, Jolanta Janowska, Maria
Jaśkiewicz, Jadwiga Jełowicka, Antonina
Klepka, Irena Krzyżanowska, Czesław
Lewicki, Wiktor Natanson, Anna Nitka,
Stanisław Ozonek, Bogusław Piątek, Barbara Potyra, Jan Stańczak, Danuta Suchodolska–Wojnar, Tadeusz Szurmak,
Joanna Śmietanka, Maria Tereszczuk, Janusz Urbański, Bogusława Wilcz-Komorowska, Bronisława Włodarczyk.
PiJo

Książęce nalewki
Po raz piąty w tym roku odbył się Mazowiecki Konkurs Nalewka Księcia Pepi, zorganizowany pod
patronatem Starosty Legionowskiego, Wójta Gminy Jabłonna i Nadleśnictwa Jabłonna.

P

ół dekady temu lokalny tygodnik
Mazowieckie To i Owo po raz
pierwszy zorganizował konkurs
nalewek. Od tamtego czasu z roku na
rok impreza cieszy się co raz większym zainteresowaniem wytwórców
nalewek, jak również publiczności.
Inwencja twórców tych zacnych trunków zdaje się nie mieć granic. W tym
roku o laur zwycięstwa walczyły bowiem m.in. napitki z rokitnika dębowego, wiśni czarnej górskiej, derenia,
kwiatu czarnego bzu, łochyni, a nawet
piołunu.
Grand Prix konkursu zdobyła nalewka z czarnej wiśni górskiej, którą
przygotował Wojciech Suchanek. Pan
Wojciech został również laureatem
w kategorii nalewek owocowych za ten
sam trunek, w kategorii myśliwskiej za
nalewkę sosnową z kwiatem czarnego
bzu oraz w kategorii ziołowej za nalewkę z kwiatu czarnego bzu na miodzie
i limonce. W kategorii wytrawnej pierwszą nagrodę otrzymała Barbara Danielewska za nalewkę z malin a w kategorii inne Jerzy Podgórski za nalewkę
z derenia.
ADK

Mazowiecki konkurs nalewek ma również piękną oprawę, dzięki uprzejmości
dyrektora Pałacu w Jabłonnie, w którego wnętrzach się odbywa

potraw i obsługi świadczyć mogą coraz liczniejsi klienci baru – zarówno
urzędnicy starostwa, jak i klienci odwiedzający urząd. Kto nie ma czasu
na obiad w danej chwili, może zawsze
poprosić o zapakowanie potrawy na
wynos. Menu będzie podlegać ciągłej
modyfikacji, żeby jak najlepiej dostosować je do potrzeb gości.
Uruchomienie baru to kolejna inicjatywa z dziedziny ekonomii społecznej. Było możliwe dzięki wsparciu zarządu powiatu, który udostępnił
miejsce na działalność gastronomiczną Powiatowego Centrum Integracji
Społecznej (CIS). W ten sposób CIS
rozszerza swoją działalność zarobkową i daje miejsca pracy osobom, które
uczestniczą lub uczestniczyły w prowadzonym przez placówkę programie
reintegracji zawodowej i społecznej.
JK
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Wirtualne
spotkanie
z Emilią
Krakowską

W

spotkaniu
uczestniczyło
wielu seniorów. Poprzedziła
je rozmowa ze specjalistą.
Wywiad z Emilią Krakowską bardzo
się mieszkańcom podobał. Mieli okazję dowiedzieć się, jak spędza ona
wolny czas i dlaczego warto, by był
on wypełniony aktywnościami. Aktorka odpowiadała również na pytania od uczestników. Było ich bardzo
wiele, więc pytanie od mieszkańców
„Kombatanta” pozostało niestety bez
odpowiedzi. Po wywiadzie uczestni-

Rozmowa ze znaną osobą jest zawsze szczególnym
przeżyciem, nawet jeśli to rozmowa online czyli za
pośrednictwem Internetu. W czwartek 8 października br.
mieszkańcy DPS „Kombatant” mieli okazję spotkać się
wirtualnie ze znaną aktorką Emilią Krakowską.

Wierzba dla Muzeum
Muzeum Historyczne w Legionowie zostało podwójnym
laureatem IX edycji konkursu „Mazowieckie Zdarzenia
Kulturalne – Wierzba”.

cy obejrzeli koncert zespołu RITMO
BLOCO.
Spotkanie było pierwszym z cyklu
wirtualnych spotkań ze znanymi artystami, które odbywają się w ramach
projektu „akcja: e-motywacja”, prowadzonego i finansowanego przez Fundację Orange. Projekt w Legionowie realizuje Miejska Biblioteka Publiczna, a jej
partnerem jest Dom Pomocy Społecznej „Kombatant”. Celem projektu jest
przybliżenie seniorom nowych technologii oraz motywacja do aktywnego
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spędzania czasu. Gośćmi spotkań są zawsze znani i lubiani artyści, a ich tożsamość pozostaje niespodzianką. Uczestnicy dopiero na spotkaniach dowiadują
się, z kim będą mieli okazję porozmawiać podczas kolejnego wydarzenia.
Kolejne wirtualne spotkanie odbędzie się 22 października. Gościem będzie tym razem Krystyna Kofta. Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału
w spotkaniach. Wstęp jest bezpłatny
i nie są wymagane zapisy.
AS

Wystartowały legionowskie Senioralia
Stowarzyszenie Pomocy Potrzebującym Nadzieja oraz Legionowski Uniwersytet Trzeciego Wieku
po raz kolejny organizują cykl wydarzeń skierowanych do osób starszych – Senioralia 2015.

12

października w sali widowiskowej legionowskiego
ratusza odbyła się inauguracja tego cyklu. Poprowadził ją przewodniczący Legionowskiej Rady Seniorów dr Roman Biskupski. Gośćmi
honorowymi byli m.in.: senator Anna
Aksamit, wiceminister Jan Grabiec,
starosta Robert Wróbel i prezydent
Roman Smogorzewski.
Legionowskie Senioralia 2015 to
cykl imprez kulturalnych, sportowych,

prozdrowotnych skierowanych do
osób starszych. W ramach wydarzenia odbędą się m.in. koncerty, turnieje sportowe, spektakl teatralny, happening, szkolenie dla wolontariuszy
i obchody Światowego dnia Walki
z Cukrzycą.
MK
Senioralia otworzył przewodniczący
Legionowskiej Rady Seniorów
i prezes SPP „Nadzieja”
dr Roman Biskupski

Jabłonowskie Spotkania z Poezją
nagrody. Jedną z nich było III miejsce
w kategorii „Najciekawsza wystawa
zorganizowana przez placówkę muzealną na Mazowszu”, które Kapituła Konkursu przyznała placówce za
ekspozycję „De Profundis... Archeologia ziem powiatu legionowskiego”, pokazywanej w pawilonie Muzeum przy
ul. Mickiewicza 23. Kolejna statuetka
i II miejsce przypadło Muzeum za realizację najciekawszego muzealnego
projektu edukacyjnego. W tej kategorii Muzeum Historyczne w Legionowie zaprezentowało projekt „Archeologia w pięciu zmysłach”.
Gratulujemy i życzymy jeszcze
wielu tak interesujących przedsięwzięć kulturalnych.
ADK

T

ym razem spotkanie miało miejsce w Jabłonowskim Pałacu. W
jego pięknych wnętrzach licznie
zgromadzona publiczność miała możliwość poznać artystę poprzez jego
opowieści, wycieczki biograficzne,
przemyślenia a nie, jak dotychczas,
poprzez jego piosenki.
Artysta potrafił opowiadać w taki
sposób, że słuchacze przenosili się
wraz z nim w dane miejsce. Recytował również wybrane wiersze i pokrótce nakreślał ich historię. Po spotkaniu można było nabyć książkę
i płytę Stana Borysa opatrzoną autografem.
Info: Gminna Biblioteka

Publiczna w Jabłonnie
Fot. Gminna Biblioteka Publiczna w Jabłonie

O

rganizatorem konkursu jest
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego. Do tegorocznej odsłony przedsięwzięcia zakwalifikowano aż 80 projektów z całego
Mazowsza, co w jego historii jest liczbą
rekordową. Rozstrzygnięcie konkursu
zapadło w lipcu 2015 r., a uroczysta
gala podsumowująca „Mazowieckie
Zdarzenia Kulturalne – Wierzba” odbyła się 30 września w Muzeum Powstania Warszawskiego. NagrodyKapituła
rozstrzygnęła Nagrody wręczał Marszałek Województwa Mazowieckiego
Adam Struzik w trakcie uroczystej gali
30 września w Muzeum Powstania
Warszawskiego.
Legionowskie Muzeum Historyczne otrzymało w tym roku aż dwie

11 października Gminna Biblioteka Publiczna im. Ks. Jana Twardowskiego w ramach
Jabłonowskich Spotkań z Poezją zorganizowała wieczór promujący tomik wierszy Stana Borysa,
pt.: ”Daleko donikąd”.

Po spotkaniu wielbiciele artysty ustawili się w kolejce po autograf.

Kurier
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Startuje Orlen Liga

7 października 2015 r. w sali widowiskowej Urzędu Miasta Legionowo odbyła się oficjalna prezentacja zespołu
SK bank Legionovia Legionowo przed nadchodzącym sezonem Orlen Ligi.

P

odczas uroczystości władze klubu przedstawiły skład drużyny
oraz wyznaczone na ten sezon
cele. Po niewątpliwym sukcesie, jakim
było wywalczenie 6. miejsca w sezonie 2014/2015 przez legionowskie
siatkarki, władze klubu postanowiły
nie zmieniać trzonu zespołu. Drob-

ne korekty zostały jednak dokonane.
Zarząd klubu podjął decyzję o nie
zatrudnianiu zagranicznych zawodniczek, a to oznacza, że na parkietach
Areny Legionowo nie zobaczymy już
włoszki Marty Bechis oraz kanadyjki
Jaime Thiebault. Podobnie, jak w poprzednim sezonie, legionowski klub

będzie posiadał najmłodszy skład
w Orlen Lidze. Pomimo przewagi młodości nad doświadczeniem władze klubu ustawiły wysoko poprzeczkę zarówno sobie, zawodniczkom, jak i sztabowi
trenerskiemu. Najpierw prezes Sławomir Supa, a zaraz po nim wiceprezes
Marek Bąk zgodnie zapowiedzieli wal-

Zakończenie sezonu UKS Delfin
11 października w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Legionowie odbyło się uroczyste
zakończenie sezonu UKS Delfin Legionowo.

N

ajlepsi zawodnicy klubu otrzymali
puchary, medale i nagrody ufundowane przez Władze Klubu. Najlepszy zawodnik UKS Delfin to niezmiennie
od wielu lat Dawid Szulich - Mistrz Polski

Seniorów na 50 m i 100 m stylem klasycznym oraz uczestnik Letniej Uniwersjady w Gwangju w Korei Południowej.
Specjalne wyróżnienie otrzymała także
świetnie zapowiadająca się zawodniczka

Marta Chudorlińska, która w ubiegłym
sezonie była finalistką zimowych i letnich Mistrzostw Polski 14-latków!
Pozostali wyróżnieni to: trenująca
na co dzień w SMS Oświęcim Urszula

kę o powtórzenie zeszłorocznego sukcesu, czyli 6. miejsce w lidze. Biorąc
pod uwagę wiek zawodniczek można
powiedzieć, iż cel ten jest bardzo ambitny, chociaż Legionovia już nie raz
pokazywała, że jest w stanie nawiązać
walkę z największymi potęgami Orlen
Ligi.

Rozpoczyna się kolejny sezon zespołu
w Orlen Lidze. Mamy nadzieję, że zespół
dostarczy nam wielu emocji. Siatkarkom
i władzom klubu życzymy powodzenia,
a mieszkańców powiatu zapraszamy do
Areny Legionowo, gdzie podczas meczy
zawsze panuje wspaniała atmosfera.
MD / atmosfera.za

Jasiul, Igor Szulich, Aleks Strzeszewski, Adrian Kaczmarczyk, Natalia Makowska, Barbara Serafin, Jaśmina
Khan, Emilia Piaseczna, Kacper Senkowski, Rafał Smoliński, Weronika Siemek, Adam Jasiul, Mikołaj Lewandowski, Kacper Mrozek, Franek Cierniak,
Filip Zabagło oraz Daniel Szulc.
Nie obyło się również bez bardzo wzruszających chwil. Swoją karierę oficjalnie
zakończył wieloletni zawodnik klubu Michał Perl, który podziękował m.in. swoim

trenerom za lata współpracy i wychowania przez sport. Michał pożegnał się również z klubem i udzielił kliku cennych
wskazówek swoim młodszym klubowym
kolegom. Była to chwila licznych wspomnień dla wszystkich obecnych.
Wszystkim zawodnikom Klubu życzymy wielu sukcesów, realizacji
wszystkich planów oraz ustanawiania
kolejnych rekordów życiowych, a trenerom satysfakcji z wykonywanej pracy.
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