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Najlepsi pracodawcy wyróżnieni
Dziesięciu przedsiębiorców z terenu powiatu legionowskiego odebrało statuetki dla Liderów Legionowskiego
Rynku Pracy 2017 w trakcie konferencji zorganizowanej przez Powiatowy Urząd Pracy w Legionowie oraz Powiat
Legionowski. Uroczysta gala odbyła się 14 września br. w legionowskim ratuszu.

Robert Wróbel
starosta legionowski

W trakcie konferencji uhonorowano przedsiębiorców z terenu powiatu współpracujących z Powiatowym Urzędem Pracy w Legionowie. Dzięki ich działalności
i zaangażowaniu zwiększa się zatrudnienie i rozwija się lokalny rynek pracy. Statuetki Liderom Rynku Pracy 2017 wręczał starosta Robert Wróbel (pierwszy z lewej)
oraz dyrektor PUP Elżbieta Szczepańska

K

onferencja, z udziałem pracodawców, przedstawicieli samorządów
i jednostek administracji publicznej, poświęcona była promocji przedsiębiorców wspierających rozwój lokalnego
rynku pracy, zaangażowanych w aktywizację zawodową osób bezrobotnych
poprzez korzystanie z instrumentów
wpierających zatrudnienie, dostępnych
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Legionowie. Spotkanie rozpoczęło wystąpienie reprezentanta Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej Andrzeja
Gawlickiego, który omówił perspektywę
działań Ministerstwa w zakresie rozwoju przedsiębiorczości. Konferencja była
także okazją do zaprezentowania kierunku zmian zachodzących na rynku
pracy oraz mechanizmów finansowych
Funduszu Pracy. O doświadczeniach we
współpracy z instytucjami rynku pracy
opowiedział Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej „Legionowo” sp. z o.o. Narcyz Tokarski. - Konferencja otworzyła cykl spotkań i dyskusji
o możliwościach rozwoju legionowskiego rynku pracy. W listopadzie planujemy kolejne spotkanie integrujące środowisko przedsiębiorców działających

w powiecie legionowskim – Forum Gospodarcze Powiatu Legionowskiego –
powiedziała podczas spotkania Elżbieta Szczepańska, Dyrektor Powiatowego
Urzędu Pracy w Legionowie.

Najlepsza dziesiątka

Najważniejszym punktem konferencji było uhonorowanie przedsiębiorców, którzy poprzez aktywną współpracę z Powiatowym Urzędem Pracy
wspierają zatrudnienie na terenie powiatu oraz przyczyniają się do rozwoju lokalnego rynku pracy. Tytułem Lidera Legionowskiego Rynku Pracy 2017
wyróżniono dziesięć firm: Wirginia sp.
z o.o. z Wieliszewa, Anna Sowa „Sowy
Słodki Świat” z Wieliszewa, Dorian sp. j.
z Michałowa-Reginowa oraz z Legionowa - Kamsys Piotr Błoński, Poezja Smaków sp. z o.o., AVIOTEX KKC sp. z o.o.,
KoMa Tax Usługi Księgowe Mariola Koziatka, F.H.U Eldom Duszyński J., Studio Stylizacji Cosmo i Pracownia Architektoniczna XYZ. Ponadto wyróżnienia
za rozwój rynku pracy i zaangażowanie
w aktywizację zawodową osób bezrobotnych przyznano wszystkim gminom Powiatu Legionowskiego.

PUP dla przedsiębiorców

Legionowski PUP, w ofercie skierowanej do pracodawców, ma szereg
usług i instrumentów, które wspierają zatrudnienie w firmach. Lokalni pracodawcy najczęściej korzystają
z organizacji staży w siedzibach swoich firm. Istnieje także możliwość uzyskania częściowej refundacji kosztów
zatrudnienia przy przyjmowaniu do
pracy osoby zarejestrowanej jako bezrobotna. Inną formą pomocy skierowaną do przedsiębiorców zainteresowanych utworzeniem nowego miejsca
pracy jest refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanej osoby bezrobotnej.
PUP może także sfinansować koszty
szkolenia dla przyszłego pracownika,
który pozostaje w rejestrze osób bezrobotnych, o ile pracodawca wypełni deklarację zatrudnienia osoby po odbytym szkoleniu.
Dodatkowo Powiatowy Urząd Pracy
pozyskuje również środki z Krajowego
Funduszu Szkoleniowego (KFS) z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów
kształcenia ustawicznego pracowników
i pracodawców.

Ważnym instrumentem przywracającym osoby bezrobotne do aktywności zawodowej jest samozatrudnienie.
Od 2004 roku z jednorazowych dotacji
przyznawanych przez PUP na otwarcie
działalności gospodarczej powstało ponad 1600 firm. Na ten cel przeznaczono dotychczas ponad 30 mln złotych.
Większość z tych firm nadal działa na
rynku, rozwija się oraz generuje nowe
miejsca pracy i aktywizuje osoby pozostające w rejestrze bezrobotnych.
Powiatowy Urząd Pracy co roku dysponuje kwotą ponad 10 mln złotych
z przeznaczeniem na aktywizację zawodową osób bezrobotnych. Dzięki tym

Skuteczna walka z bezrobociem nie
byłaby możliwa, gdybyśmy nie mieli partnerów, jakimi są przedsiębiorcy. Zarówno ci, którzy zatrudniają
osoby bezrobotne w ramach stażów,
robót publicznych, programów na doposażenie stanowiska pracy, jak i ci,
którzy sięgają po granty na uruchomienie własnej działalności gospodarczej. Ich rola jest kluczowa zarówno w walce z bezrobociem, jak
i rozwoju lokalnym. Dlatego postanowiliśmy tych najbardziej aktywnych wyróżnić, a przy okazji pokazać tym przedsiębiorcom, którzy się
jeszcze wahają, że warto sięgnąć po
środki z programów Powiatowego
Urzędu Pracy.
działaniom następuje wsparcie zatrudnienia w firmach znajdujących się na
terenie powiatu legionowskiego.
Organizatorami konferencji były Starostwo Powiatowe w Legionowie i Powiatowy Urząd Pracy w Legionowie.
Partnerowali jej Urząd Miasta Legionowo i Powiatowa Izba Gospodarcza
w Legionowie.
KALINA BABECKA

Dawid Łapiński

Właściciel ﬁrmy Pracownia Architektoniczna
XYZ, Lider Legionowskiego Rynku Pracy 2017
Udział w takim wydarzeniu to zaszczyt, olbrzymie wyróżnienie, a zarazem nagroda za dotychczasowy wkład pracy w rozwój firmy. Pomoc uzyskana z funduszy unijnych okazała się wyjątkowo cenna, została właściwie zagospodarowana
i przyniosła wymierne korzyści. Prestiż, jaki daje występ na gali napawa dumą,
wzmacnia i zachęca nasz zespół do dalszych starań i zmagań.

ć
2

Kurier

edukacja

Informator Powiatu Legionowskiego

Strażacy w ogniu rywalizacji
Druhowie Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu legionowskiego wzięli udział
w Powiatowych Zawodach Sportowo-Pożarniczych, zorganizowanych 16 września br.,
z inicjatywy Komendanta Powiatowego PSP w Legionowie st. bryg. Mieczysława Klimczaka.
Impreza była okazją do zaprezentowania i przećwiczenia umiejętności oraz sportowej
rywalizacji. Współorganizatorem zawodów był Powiat Legionowski.

st. bryg. mgr inż. Mieczysław Klimczak

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie
Zawody były okazją do sportowej rywalizacji jednostek OSP oraz pokazu i oceny wyszkolenia bojowego strażaków. Poprzedzone zostały wielomiesięcznymi przygotowaniami i treningami. Stanowiły ważny element przygotowań do
prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych. Dzięki tej imprezie zintegrowała
się nasza strażacka rodzina. W zawodach sędziowali dawni strażacy, obecnie
emeryci. Wszystko odbyło się bezpiecznie i sprawnie, w festynowej atmosferze. Z Zarządem Powiatowych Ochotniczych Straży Pożarnych ustaliliśmy, że
Zawody Sportowo-Pożarnicze wejdą na stałe do kalendarza naszych imprez
i rozgrywane będą w cyklu dwuletnim.

A

Rywalizacji towarzyszyła zacięta walka i ogromne emocje

Jubileusz łącznościowców
z Zegrza
W tym roku Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu
obchodzi 20-lecie istnienia. Uroczystości z tej okazji odbyły się
13 września br. w siedzibie jednostki.

W trakcie uroczystości wręczono medale za wzorową służbę, akty mianowania na
wyższe stopnie oraz wyróżnienia

T

egoroczne obchody rozpoczęły się
Mszą świętą w Kościele Garnizonowym w Zegrzu, w której uczestniczyli żołnierze i pracownicy resortu
obrony narodowej, zaproszeni goście
oraz mieszkańcy. Następnie na placu apelowym rozpoczęła się oficjalna
część uroczystości z udziałem zaproszonych gości z sekretarz stanu senator RP Anną Marią Anders i Ministrem
Zdrowia Konstantym Radziwiłłem na
czele. Obecni byli przedstawiciele administracji państwowej, instytucji, stowarzyszeń i służb mundurowych, uczestnicy kursów, uczniowie i nauczyciele
szkół, z którymi współpracuje CSŁiI, żołnierze oraz pracownicy resortu obrony
narodowej Centrum. Wspólnie z delegacjami gmin powiatu legionowskiego
w obchodach brał również udział wicestarosta legionowski Jerzy Zaborowski.
– W dniu dzisiejszym obchodzimy
bardzo ważną rocznicę dla obecnego

pokolenia, nie tylko łącznościowców i informatyków, ale wielu ludzi związanych
zawodowo z Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki. Ostatnie 20 lat to
czas intensywnego szkolenia specjalistów łączności i informatyki na potrzeby wszystkich rodzajów Sił Zbrojnych
RP, w tym także na potrzeby Polskich
Kontyngentów Wojskowych. W CSŁiI
kształcą się oficerowie, kandydaci na
oficerów i podoficerów Wojska Polskiego, a także żołnierze służby przygotowawczej. Wielu z nich już pełni służbę
w niemal wszystkich jednostkach wojskowych - powiedział komendant CSŁiI
płk dr Ireneusz Fura.
Podczas uroczystości wręczone zostały medale za długoletnią, wzorową
służbę lub pracę oraz akty mianowania
na wyższe stopnie. Pod tablicą mjr. Konstantego Radziwiłła oraz patrona Centrum gen. bryg. Heliodora Cepy złożoAMZ
no wieńce i kwiaty.

reną strażackich zmagań był
Stadion Miejski w Legionowie.
Ochotnicy z dziesięciu jednostek
rywalizowali w czterech kategoriach:
mężczyźni, kobiety, Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze oraz Dziecięca Drużyna Pożarnicza. Zawody, poza sprawdzianem umiejętności, które mogą
okazać się kluczowe podczas akcji,
wpłynęły na integrację jednostek OSP
oraz przyczyniły się do poprawy stopnia wyszkolenia druhów.
Pożarniczy tor przeszkód i ćwiczenia
bojowe to tylko niektóre z rozegranych
konkurencji, wymagające siły, szybkości i precyzji. Na zwycięzców czekały
puchary, medale i nagrody ufundowane
przez Powiat Legionowski, które wręczył wicestarosta Jerzy Zaborowski.

Najlepsi w kategorii mężczyzn okazali się strażacy z Wieliszewa. Wśród
Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych
bezkonkurencyjni byli druhowie z Janówka-Góry. Całość uświetniły występy Kobiecej Drużyny Pożarniczej z Janówka-Góry oraz Dziecięcej Drużyny
Pożarniczej z Kałuszyna, które otrzymały wyróżnienia za udział.

Dodatkową atrakcją był festyn zorganizowany przez Komendę Powiatową PSP w Legionowie w ramach akcji
„Kręci mnie bezpieczeństwo”. Samochody i sprzęt strażacki cieszyły się
dużym zainteresowaniem, zwłaszcza
wśród najmłodszych uczestników pikniku.
AMZ

Historia jak malowana

W Zegrzu oﬁcjalnie odsłonięto mural historyczny ilustrujący dzieje regionu. Powiat
Legionowski jest jednym z fundatorów malowidła.

Mural w Zegrzu ilustruje historię Zegrza od 1821 roku. Powiat Legionowski sﬁnansował
wykonanie projektu malowidła. Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali (od lewej): radny
Miasta i Gminy Serock Sławomir Osiwała, Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Serock
Artur Borkowski, Starosta Legionowski Robert Wróbel, Burmistrz Miasta i Gminy Serock
Sylwester Sokolnicki, Przewodniczący Rady Osiedla w Zegrzu Cezary Semeniuk oraz
Przewodniczący Zarządu Rady Osiedla w Zegrzu Mariusz Kusiak

M

ural o długości 125 m został
wykonany na ścianach garaży
położonych przy ul. Groszkowskiego w Zegrzu, zarządzanych przez
Agencję Mienia Wojskowego. Jego autorem jest Rafał Roskowiński, dla którego
to już kolejna inicjatywa realizowana na
terenie powiatu legionowskiego. Spod
pędzla artysty wyszły wcześniej murale znajdujące się na ogrodzeniu Narodowego Centrum Kryptologii w Legionowie oraz w przejściu podziemnym pod
PKP Legionowo.
W uroczystym odsłonięciu muralu, które odbyło się 15 września br.
udział wzięli przedstawiciele samorządów i instytucji zaangażowanych
w powstanie projektu, twórcy malowidła oraz mieszkańcy Zegrza, którzy aktywnie uczestniczyli w tworzeniu dzieła na każdym etapie jego powstawania.

Mariusz Kusiak

Przewodniczący Zarządu Rady Osiedla w Zegrzu
Mural w Zegrzu dedykowany jest przede wszystkim jego mieszkańcom. Stanowi swoisty manifest, który ukazać ma miejsce Zegrza w historii naszego kraju oraz pokazać, że mamy być z czego dumni. To
oryginalne dzieło sztuki ulicznej z pewnością stanie się nie tylko
atrakcją turystyczną, ale również trwałym elementem edukacji społecznej. Być może historia namalowana na murach budynków garażowych zachęci do rozmowy, dyskusji, pogłębiania wiedzy historycznej. Takie było założenie.

Powiat Legionowski reprezentował
starosta Robert Wróbel.
Mural w Zegrzu jest żywą lekcją historii oraz zwiększa walory
estetyczne przestrzeni publicznej.

Sprzyja poszerzaniu przez mieszkańców wiedzy historycznej dotyczącej ich małej ojczyzny, a dla
turystów stanowi wyjątkową atrakKALINA BABECKA
cję.

Fot. Anna Tucholska „Stara chata”
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Prace na Izabelińskiej zakończone
Dobiegły końca prace związane z przebudową ul. Izabelińskiej w gminie Nieporęt. Inwestycja
warta ponad 270 tys. zł została oddana do użytku w połowie września.

Dzięki nowym schodom i utwardzonej drodze, mieszkańcy mogą bezpiecznie dojść do mostu i przeprawić się na jego drugą stronę

P

race objęły budowę nowej jezdni z poboczem utwardzonym
oraz rozbiórkę istniejących i budowę nowych schodów nad Kanałem
Królewskim. W miejscu technicznych
schodów powstały nowe schody skarpowe, ułożone pomiędzy murkami oporowymi wykonanymi z betonu wylewanego. Dla bezpieczeństwa pieszych, na
schodach zamontowane zostały stalowe
balustrady zabezpieczone farbą antykorozyjną oraz żywiczna nakładka antypoślizgowa.
Równolegle do ul. Izabelińskiej powstał prawie 150-metrowy odcinek
drogi wraz z poboczem. Jezdnia o szerokości 4,5 m została utwardzona kostką betonową o grubości 8 cm. Wzdłuż
ulicy wybudowano pobocze z kostki betonowej o szerokości 1,5 m. Jezdnia obramowana została krawężnikiem betonowym umożliwiającym swobodny spływ
wód opadowych. Deszczówka będzie odprowadzana w sączek podłużny z kruszywa łamanego pełniącego funkcję
drenażu. Jezdnię wraz poboczem zaprojektowano w ten sposób, aby jej budowa

Robert Wróbel
starosta legionowski

W ramach tej inwestycji utwardziliśmy gruntową dotąd drogę, nie zapominając o zbudowaniu wzdłuż niej
wydzielonej części pieszej. Dzięki
zastąpieniu dotychczasowych schodów technicznych pełnowymiarowymi schodami prowadzącymi na
most połączyliśmy ścieżkę pieszo-rowerową z chodnikiem na moście.
W ten sposób zwiększyliśmy bezpieczeństwo pieszych, a w szczególności dzieci, które tamtędy chodzą do
szkoły - teraz nie muszą dwukrotnie
przekraczać drogi.
nie kolidowała z istniejącym drzewostanem. Mieszkańcy, dotąd korzystający
z nieutwardzonej drogi prowadzącej od
schodów na skarpie do kościoła, będą
mogli wygodnie pokonywać wyremonAMZ
towany odcinek.

Trwają prace przy
przebudowie mostu
w Łajskach

W

drugiej połowie lipca Powiat
Legionowski wprowadził na
budowę wykonawcę, który
dokona przebudowy mostu na Kanale Bródnowskim przy ul. W. Sikorskiego w Łajskach. Prace polegające
na rozbiórce istniejącego przepustu
i budowie nowego mostu mają zostać
zakończone na przełomie listopada
i grudnia. Na czas robót dojazd z ul.
Sikorskiego do ul. Kolejowej w Łajskach będzie zamknięty. W związku

z tym wytyczono czasową organizację
ruchu. Dla wygody pieszych użytkowników drogi przygotowano tymczasową kładkę, która zostanie rozebrana
po zakończeniu robót. Na chwilę obecną wylane zostały fundamenty, przygotowywane są szalunki i zbrojenie
pod elementy konstrukcyjne mostu.
Koszt inwestycji, w całości finansowanej przez Powiat Legionowski, to ponad 1.2 mln zł.
AMZ

Prace przy budowie mostu w Łajskach przebiegają zgodnie z harmonogramem

Aby zima nie zaskoczyła drogowców
Do pierwszych śniegów pozostało jeszcze trochę czasu, ale już teraz Powiat Legionowski zakończył
postępowanie przetargowe na wykonanie prac z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych
w sezonie 2017/2018. Na ten cel zarezerwowano ponad pół miliona złotych.
Mimo, iż większość z nas życzy sobie krótkiej i łagodnej zimy,
warto być przygotowanym zawczasu na jej mniej przyjazne,
śnieżne wcielenie

Jerzy Zaborowski
wicestarosta legionowski

Powiat Legionowski zarządza drogami o długości prawie 120 kilometrów, położonymi na terenie pięciu gmin. Priorytetem jest utrzymanie
ich w dobrej kondycji przez cały rok. Szczególnie zimą istotne staje się
zapewnienie bezpieczeństwa i komfortu uczestnikom ruchu. Niesprzyjająca i zmienna aura stanowią zagrożenie zarówno dla kierowców, jak
i pieszych. Dlatego już teraz zaczęliśmy przygotowania do zimy.

Fot. www.freeepik.com

F

irmy wyłonione w postępowaniu
przetargowym, odpowiedzialne
za utrzymanie powiatowych dróg
i chodników w ciągu najbliższej zimy,
posiadają sprzęt i dysponują pojazdami gotowymi do podjęcia akcji w czasie
krótszym niż pół godziny. Wykonawcy
zobowiązani są do całodobowego odśnieżania dróg i ulic na całej szerokości
jezdni oraz poboczy łącznie z zatokami

autobusowymi, a także zwalczania śliskości pośniegowej, gołoledzi i lodowicy. Zakres prac obejmuje również
utrzymanie utwardzonych powierzchni znajdujących się w ciągu dróg powiatowych. Oznacza to, że chodniki, ścieżki
rowerowe, zatoki parkingowe i postojowe oraz perony przystankowe będą odśnieżane i posypywane mieszanką piaAMZ
skowo-solną.
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X jubileuszowy Piknik Rodzin Zastępczych

10. jubileuszowe spotkanie rodzin zastępczych z terenu powiatu legionowskiego odbyło się w sobotę 16 września br. w parku pałacowym w Jabłonnie.
Pikniki, organizowane od dekady przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie, integrują środowisko rodzin zastępczych
i są okazją do wymiany doświadczeń oraz wzajemnego wsparcia.

Jubileuszowy tort wspólnie pokroili wicestarosta Jerzy Zaborowski oraz dyrektor
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie Magdalena Jagnyziak

Prestiżowa
nagroda dla
Muzeum
Muzeum Historyczne
w Legionowie otrzymało II
nagrodę za wystawę stałą pt.
Dzieje Legionowa 1877–1990
w XI Konkursie „Mazowieckie
Zdarzenia Muzealne – Wierzba”,
organizowanym pod patronatem
Marszałka Województwa
Mazowieckiego.

O

tytuł najciekawszej wystawy,
najlepszej imprezy lub wydawnictwa muzealnego ubiegało się aż 86 zakwalifikowanych
projektów z całego Mazowsza. Wystawa stała pt. Dzieje Legionowa
1877–1990 przedstawia historię
miasta, od jego początków związanych z uruchomieniem stacji kolejowej w 1877 r., aż do transformacji ustrojowej z lat 1989–1990. Na
wystawie zaprezentowano ponad
360 zabytków, a także przedwojenne kroniki filmowe. Jury doceniło
innowacyjność projektu oraz jego
wartości edukacyjne. Istotą ekspozycji jest popularyzacja wiedzy
na temat lokalnej historii w oparciu o oryginalne eksponaty. Walory wystawy zostały dostrzeżone także przez legionowian. Przez ostatni
rok zwiedziło ją już ponad 3,5 tys.
osób. Ekspozycja została dostosowana do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych. Zapraszamy do odwiedzenia legionowskiego Muzeum
i obejrzenia nagrodzonej wystawy.
OPRAC. KB

P

ierwszy piknik dla rodzin zastępczych odbył się w 2008 r. Przez
kolejne lata imprezy przybierały różne formy i miały rozmaite motywy przewodnie, przyświecał im jednak

niezmiennie ten sam cel – promocja
idei pieczy zastępczej oraz przede
wszystkim dobra zabawa dla dzieci,
młodzieży i opiekunów.
Piknikowej atmosferze sprzyjała
piękna pogoda, dzięki czemu na terenie parku licznie stawili się dzieci, dorośli, organizatorzy i zaproszeni goście.
Tradycją każdego ze spotkań jest konkurs dla rodzin. W tym roku wyzwaniem było ułożenie tekstu piosenki.
W cieszącej się olbrzymim zainteresowaniem fotobudce można było pstryknąć pamiątkowe zdjęcia. Dla dzieci
przygotowano dmuchańce, a o dobrą
atmosferę dbali organizujący gry i zabawy animatorzy. Malowanie buziek
i gigantyczne bańki mydlane sprawiły najmłodszym dużo frajdy. Kulminacyjną atrakcją był ogromy, jubileuszowy tort, na który niecierpliwie czekali
wszyscy uczestnicy festynu. Ponownie, udało się sprawić radość wszystkim uczestnikom, a w szczególności

Magdalena Jagnyziak

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Legionowie
Piknik Pieczy Zastępczej jest już tradycją wpisaną w działalność PCPR. Co
roku staramy się, aby było rodzinnie i wesoło. W tym roku rodziny licznie
dopisały i wszyscy bawiliśmy się wspaniale. Wielką radość przynosi mi widok roześmianych buziek, które z dziecięcą, niczym nie skrępowaną energią uczestniczą w zabawach i przepełniają przestrzeń. Z niecierpliwością czekam na kolejne spotkanie. Do zobaczenia za rok – postaramy się, żeby było
jeszcze piękniej i radośniej.
najmłodszym, których dobro jest sprawą nadrzędną.
Wspieranie rodzin zastępczych to
ważny cel działań Powiatu Legionowskiego. Na naszym terenie funkcjonują
134 rodziny zastępcze - 80 spokrewnionych, 41 niezawodowych i 13 zawodowych, w których łącznie przebywa 206
dzieci. Przy okazji pikniku wicestarosta Jerzy Zaborowski podziękował rodzicom zastępczym oraz wspierającym ich

pracownikom Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie za zaangażowanie i tworzenie kochających domów
dla dzieci, które nie mogą wychowywać
się w swoich naturalnych rodzinach.
Tegoroczny piknik współfinansowany był ze środków UE w ramach projektu prowadzonego przez Centrum
„Dobry start” oraz środków własnych
Powiatu Legionowskiego.
AMZ

75. rocznica Zagłady ludności legionowskiego getta
W tym roku przypada 75. rocznica wysiedlenia przez hitlerowców ludności żydowskiej z legionowskiego getta na Ludwisinie. Jubileuszowe obchody
tego wydarzenia odbędą się w dniach 3-8 października br.

O

bchody 75. rocznicy Zagłady
ludności legionowskiego getta organizowane będą przez
Muzeum Historyczne w Legionowie w partnerstwie z Żydowskim
Instytutem Historycznym, Towarzystwem Przyjaciół Legionowa i Liceum Ogólnokształcącym im. Marii
Konopnickiej w Legionowie. W harmonogramie wydarzeń znajdują się
min. konferencja naukowa z udziałem historyków i badaczy tematyki
żydowskiej, promocja okolicznościowej publikacji oraz spacer po dawnej
dzielnicy żydowskiej.
Muzeum Historyczne podjęło badania nad wojennymi losami ludności żydowskiej w Legionowie. Ich wyniki zostaną przedstawione podczas
konferencji 3 października br. Z kolei

8 października br. odbędzie się prezentacja książki Jacka Emila Szczepańskiego pt. „Ludność żydowska
w Legionowie i jej Zagłada”. Autor
przedstawił w zarysie dzieje społeczności żydowskiej. Szczególną uwagę
poświęcił funkcjonowaniu getta w Legionowie (od 15 listopada 1940 r. do
3 października 1942 r.) oraz jego likwidacji. Ustalił także nazwiska kilkudziesięciu mieszkańców Legionowa
ratujących obywateli polskich żydowskiego pochodzenia.
Z okazji obchodów społeczność
szkolna legionowskiej Konopnickiej przygotowuje interdyscyplinarną sesję humanistyczną pt. „Nigdy
więcej! Pamięci żydowskich mieszkańców miasta i ratujących ich legionowian”, która zaprezentowana

zostanie 12 października br. Prezentacje uczniów poprzedzi wykład dyrektora Muzeum Historycznego dr.
hab. Jacka Szczepańskiego na temat
zagłady społeczności żydowskiej
z Legionowa w okresie II wojny światowej. Powiatowy Zespół Szkół Ogólnokształcących ogłosił także konkurs
literacki pn. „W naszej pamięci…”.
Skierowany jest on do uczniów i nauczycieli z terenu powiatu legionowskiego. Prace przyjmowane będą od
3 października do 8 grudnia br.
Obchody patronatem objęli starosta legionowski Robert Wróbel, Prezydent miasta Legionowo Roman Smogorzewski oraz dyrektor Instytutu
Żydowskiego prof. Paweł Śpiewak.
AMZ

Festyn wojskowy na os. Piaski
17 września br. w ﬁlii „Piaski” Muzeum Historycznego w Legionowie
odbył III Festyn Żołnierski „Niedziela z Wojskiem”. To kolejna edycja
imprezy mającej na celu kształtowanie postaw patriotycznych
i promocję wojska w społeczeństwie.

D

o udziału zaproszono okoliczne jednostki wojskowe, które
demonstrowały swoje uzbrojenie i wyposażenie oraz grupy rekonstrukcyjne. Te ostatnie zaprezentowały mundury i ekwipunek polskich
żołnierzy walczących na frontach II
wojny światowej.
Historia Legionowa jest nierozerwalnie związana z wojskiem. Garnizon wojskowy był czynnikiem miastotwórczym, a ostatnia jednostka
przestała tutaj działać w 2012 roku.
Celem pikniku jest przypomnienie

legionowianom, że wojsko przez wiele lat było obecne i widoczne w życiu
miasta, a dzięki wydarzeniu przynajmniej na jeden dzień do niego powraca - mówił o idei pikniku jego inicjator,
kierownik Filii „Piaski” Mirosław Pakuła. Imprezę uświetniły koncerty muzyki wojskowej i patriotycznej. W programie znalazły się również prelekcja
o osiedlu „Piaski”, konkurs historyczny i animacje dla dzieci. Uczestnicy
festynu mogli także skosztować prawdziwej, wojskowej grochówki.
AMZ

Dużym zainteresowaniem cieszył się pokaz oryginalnego transportera Universal Carrier
z 1941 r., który został zakupiony i odrestaurowany w 2008 r. przez właściciela Biura
Rekonstrukcyjno-Technologicznego Zabytkowej Inżynierii Pojazdowej

społeczność

Informator Powiatu Legionowskiego

Spacerem przez historię

23 września br. odbyła się pierwsza z pięciu bezpłatnych wycieczek pieszo-autokarowych
Turystycznym Szlakiem Patriotycznym Polski Walczącej, organizowanych przez Chorągiew
Stołeczną ZHP Huﬁec Legionowo i Powiat Legionowski. Zapisy na kolejne już trwają.

Kurier

Uczestnicy o pierwszej wycieczce:
Marcin Kądzik

Miałem już wcześniej okazję chodzić po szlakach legionowskich, ale na zorganizowanej wyprawie byłem
po raz pierwszy. Szlak serocki jest mi znany. Uważam, że trasa jest dobrze oznakowana, nawet podczas
samotnej wędrówki nie można się zgubić. Myślę, że
wezmę udział w kolejnych wycieczkach, gdyż całkiem
miło spędziłem czas.

Monika Rogala

Nie była to moja pierwsza wycieczka tym szlakiem, ale
pierwsza zorganizowana i z przewodnikiem. Na szczęście pogoda się poprawiła i wyprawę można zaliczyć
do udanych. Ciekawe miejsca, fajni ludzie, na pewno
jeszcze skorzystam z tego typu akcji.

Maciej Modrzejewski
instruktor harcerstwa

Mimo, że grupa była mała i zróżnicowana wiekowo,
bardzo szybko zintegrowała się podczas wycieczki.
Myślę, że tego typu wyjazdy są formą aktywności,
którą uprawiać możemy całymi rodzinami. Poznajemy region w którym mieszkamy, pracujemy, wychowujemy dzieci oraz zaznajamiamy się z jego historią.
To bardzo ważne.
Jednym z punktów wycieczki był zabytkowy kościół Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Serocku z 1526 r.,
w którym znajdują się relikwie św. Wojciecha

N

a miejscu zbiórki pod legionowską
Areną stawili się uczestnicy, którzy następnie przejechali autokarem na miejsce wymarszu do Wierzbicy.
Stamtąd piechurzy pokonali blisko 9,5
km malowniczej trasy przez Serock, aż
do Jadwisina. Na trasie znalazły się między innymi wały twierdzy napoleońskiej,
najstarszy zabytek architektury w powiecie – serocki kościół w stylu późnogotyckim z XVI wieku, rynek w Serocku z pamiątkową tablicą upamiętniającą
pomordowanych za wolność Ojczyzny
oraz cmentarz parafialny, na którym
znajduje się grobowiec mjr. Konstantego Mikołaja Radziwiłła – oficera AK ps.
Korab. Uczestnicy mieli również okazję zwiedzenia multimedialnej wystawy w serockiej Izbie Pamięci i Tradycji Rybackich.
Wycieczki mają na celu rozbudzenie wśród mieszkańców zainteresowania historią naszego rejonu, poznanie
miejsc pamięci znajdujących się na trasie powiatowego Szlaku Polski Walczącej, a także zachęcenie do aktywnego
spędzania czasu i uprawiania turystyki pieszej. W ich trakcie odbędą się tematyczne konkursy wiedzy o historii

powiatu, w których do wygrania będą
atrakcyjne gadżety. Ponadto przebycie
tras daje możliwość ubiegania się o jeden z trzech stopni odznaki turystycznej Szlaku Polski Walczącej.
Do udziału w wycieczkach zapraszamy dzieci wraz z opiekunami, młodzież i dorosłych. Dobrze przygotowane,
oznakowane i utrzymane trasy są ciekawą propozycją dla wszystkich miłośników pieszych wędrówek. 140–kilometrowy Turystyczny Szlak Patriotyczny
Polski Walczącej to jeden z pierwszych
tego typu projektów w województwie
mazowieckim. Na trasach znajduje się
78 miejsc pamięci narodowej. W poznawaniu historii regionu będzie pomagać 50 tablic opisujących najważniejsze miejsca i wydarzenia związane
z walką o niepodległość. Dobrą orientację w terenie zapewnia 80 tablic kierunkowych uzupełniających standardowe znakowanie PTTK. Szlak podzielony
jest na trasy: czarną, czerwoną i zieloną.
Każda z nich składa się z kilkunastokilometrowych odcinków. Marszruty dostosowane są do potrzeb współczesnego
turysty, wyposażone nie tylko w czytelne tablice informacyjne i kierunkowe,

ale również w elektroniczną mapę, dostosowaną do mobilnych urządzeń typu
smartphone.
Turystyczny Szlak Patriotyczny „Polski Walczącej” powstał w 2014 roku.
Z inicjatywą skatalogowania miejsc pamięci, zlokalizowanych na trenie powiatu legionowskiego, związanych z walką o niepodległość w czasie II wojny
światowej, wyszło legionowskie Koło
Światowego Związku Żołnierzy Armii
Krajowej. W trakcie prac okazało się,
że na naszym terenie znajdują się także liczne świadectwa zmagań Polaków
z najeźdźcami, pochodzące z różnych
okresów historycznych, począwszy od
przełomu XVIII i XIX w., a skończywszy na latach 80. XX w. One także zostały uwzględnione w przebiegu szlaku.
Szlak ma swoją stronę internetową:
www.szlak.powiat-legionowski.pl. Jego
opis dostępny jest także w aplikacji mobilnej Powiat Legionowski, którą bezpłatnie można pobrać z GooglePlay lub
AppStore. Tradycyjną drukowaną mapę
szlaku i przewodnik można otrzymać
w Starostwie Powiatowym oraz Powiatowej Instytucji Kultury w LegionoAMZ
wie.

Konkurs „Odpowiedzialni społecznie 2017”
wystartował
Popularyzacja odpowiedzialnego i solidarnego społecznie biznesu oraz uhonorowanie pracodawców,
instytucji i pracowników z terenu powiatu legionowskiego, którzy te idee realizują, to cele ogłoszonego
właśnie konkursu „Odpowiedzialni społecznie 2017”. Zapraszamy do udziału.

K

onkurs jest inicjatywą Starosty Legionowskiego, Mazowieckiej Federacji na rzecz
Ekonomii Społecznej oraz Powiatowego Centrum Integracji Społecznej
w Legionowie. Tytuł Odpowiedzialnych Społecznie zostanie przyznany przedsiębiorcom i instytucjom
oraz ich pracownikom, którzy swoją postawą zwiększają świadomość
i wiedzę na temat społecznej odpowiedzialności w biznesie, a także wpływają na unowocześnianie

i rozwój lokalnej gospodarki budując jej pozytywny wizerunek. Konkurs przeznaczony jest dla pracodawców, w tym przedsiębiorców,
firm z udziałem Skarbu Państwa, instytucji, bez względu na profil i rodzaj prowadzonej działalności, które są zarejestrowane i/lub prowadzą
działalność na terenie powiatu legionowskiego. W imieniu instytucji
i pracodawców aplikować mogą ich
umocowani przedstawiciele, a także
inne osoby lub podmioty działające

w ich mieniu i za ich zgodą.
Laureaci konkursu zostaną wyłonieni w trzech kategoriach – Przedsiębiorca Odpowiedzialny Społecznie, Instytucja Odpowiedzialna Społecznie,
Pracownik Odpowiedzialny Społecznie. Warunkiem udziału w konkursie
jest przesłanie do organizatora w terminie do 13 listopada br. kompletu wymaganych dokumentów, które można
pobrać na stronach: www.powiat-legionowski.pl, www.cis.legionowski.
pl oraz www.mazowieckafederacja.pl.

Tam też znajdują się wszelkie informacje dotyczące konkursu. Zgłoszenia należy składać w siedzibie Powiatowego Centrum Integracji Społecznej
w Legionowie przy ul. marsz. J. Piłsudskiego 3 lub w wersji elektronicznej

na adres e-mail: biuro@cis.legionowski.pl. Zapraszamy do udziału.
KALINA BABECKA

Dorota Wróbel-Górecka
Dyrektor Powiatowego Centrum
Integracji Społecznej w Legionowie

Zachęcamy pracodawców z terenu powiatu do włączania się w rozwiązywanie lokalnych problemów społecznych i do podejmowania w tym celu
współpracy z Powiatowym Centrum Integracji Społecznej. Wspólnie zrealizowaliśmy już wiele projektów i inicjatyw. Nadszedł czas na wyróżnienie pracodawców definiujących swoje firmy i instytucje nie tylko poprzez
wymiar finansowy, ale również wartości, którymi kierują się na co dzień.
W konkursie chcemy nagrodzić firmy, instytucje i pracowników, którzy swoją postawą zwiększają świadomość i wiedzę na temat społecznej odpowiedzialności biznesu oraz solidarności społecznej.
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Polsko - Izraelskie spotkanie młodzieży
O wspólnej historii i bohaterstwie zwykłych ludzi rozmawiali uczniowie z legionowskich liceów im. Marii Konopnickiej
i św. Jana Bosko z młodzieżą z izraelskiego Ramat ha Sharon. Spotkanie w Warszawie zorganizowano w ramach
międzynarodowego projektu pn. „Zachować pamięć. Historia i kultura dwóch narodów – Bliżej siebie”.

S

Spotkanie z młodzieżą z Izraela
było doskonałą okazją do
dyskusji o wspólnej historii oraz
zawarcia nowych przyjaźni

Już umieją ratować dzieci

18 września br. w serockim Centrum Kultury i Czytelnictwa odbyły się kolejne zajęcia w ramach tegorocznej
edycji szkoleń z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Tym razem uczono, jak przeprowadzać
podstawowe czynności ratunkowe u dzieci. Warsztaty ﬁnansowane są przez Powiat Legionowski.

Michał Kobrzyński
Członek zarządu Powiatu

Udzielanie pierwszej pomocy dzieciom wymaga delikatności i jest znacznie
trudniejsze niż ratowanie dorosłych

W

arsztaty, skierowane do mieszkańców naszego powiatu, zorganizował Oddział Rejonowy
PCK w Legionowie. W zajęciach, złożonych z części teoretycznej i praktycznej, udział wzięli mieszkańcy Legionowa, Serocka i Zegrza. Część z nich już
wcześniej uczestniczyła w podobnych
warsztatach, ale zgodnie stwierdzili, że przypomnienie zasad udzielania
pierwszej pomocy jest niezbędne, aby te
czynności sobie utrwalić oraz, że każdy

powinien posiadać umiejętności w tym
zakresie. Szkolenie przeprowadziła ratownik medyczny z mazowieckiego Oddziału Okręgowego PCK w Warszawie
korzystając z pomocy wolontariuszki.
Kolejne szkolenia odbędą się 9 października br. w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Legionowie oraz 23
października br. w Powiatowym Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Legionowie. Zapisy pod numerem telefonu:
KB
606-717-996. Zapraszamy.

Nauka udzielania pierwszej pomocy
przedmedycznej już po raz drugi znalazła się w ofercie tegorocznego Powiatowego Programu Polityki Zdrowotnej
„Zdrowy Powiat” na 2017 rok. W przypadku zachorowania lub wypadku
z zatrzymaniem krążenia i oddechu
kluczowe dla przeżycia poszkodowanego są pierwsze 4 minuty. W tym czasie nie zdąży dotrzeć lekarz, ale proste
czynności ratownicze może wykonać
każdy uczestnik zdarzenia. Ich celem
jest ratowanie ludzkiego życia i zdrowia, a także ograniczenie w jak największym stopniu powstałych urazów
i ich następstw. Dlatego tak ważne jest,
aby posiąść umiejętność udzielania
pierwszej pomocy.

Bezpłatne badania wad
postawy dla dzieci i młodzieży
Zachęcamy do skorzystania z bezpłatnych badań wad
postawy u dzieci. Oferta została przygotowana z myślą
o mieszkańcach naszego powiatu, którzy ukończyli 4. rok
życia.

Badania wykonywane są w Gabinecie Rehabilitacji
„Zdrowe Plecy” w Legionowie przy ul. W. Broniewskiego 4/42. Zapisy na miejscu lub pod numerem telefonu:
535 892 922.

potkanie odbyło się na terenie
warszawskiego ZOO. Wybór miejsca nie był przypadkowy, gdyż to
właśnie tu małżeństwo Żabińskich
ukrywało uciekających z warszawskiego getta Żydów. Młodzież dyskutowała o ich bohaterstwie i bohaterstwie innych Polaków, którzy w czasie II wojny
światowej, ryzykując życie przeciwstawiali się ekstremistycznej polityce nazistów. Rozmawiano o Sprawiedliwych
wśród Narodów Świata. O ludziach,
którzy w nieludzkich czasach pokazali kryształ swego charakteru. Medal
Sprawiedliwego otrzymało ponad 6700
Polaków. To właśnie Polacy stanowią
największą na świecie grupę uhonorowaną tym najwyższym w Izraelu odznaczeniem cywilnym przyznawanym
nie Żydom za ratowanie Żydów. Wśród
wyróżnionych są także mieszkańcy Legionowa. Danuta Szklarek i jej matka
Olga Jagiełłowicz ukrywały Żydów we

własnym domu przez dwa lata. – Kiedy
pierwszy raz usłyszeliśmy o projekcie,
byliśmy bardzo podekscytowani. Opiekunowie podzielili nas na pięć grup.
Właśnie w tych zespołach rozmawialiśmy o Sprawiedliwych wśród Narodów Świata. Potem przyszedł czas na
integrację, wspólne gry, zabawy, śpiew
i tańce. Nasi izraelscy koledzy okazali
się bardzo ciekawi naszych zajęć, kultury, hobby i szkoły. Ich otwartość i pozytywna energia mile nas zaskoczyły.
Wspólnie spędzona sobota, nowo poznani ludzie, rozmowy na tematy poważne i te luźniejsze oraz okazja do
przećwiczenia języka angielskiego, to
ciekawe i wyjątkowe doświadczenia.
Myślę, że to spotkanie na długo zostanie w mojej pamięci. – wspomina
Aleksandra Werwińska z kl. II. Za rok
uczniowie z obu krajów spotkają się po
raz dziesiąty.
KALINA BABECKA

Zapraszamy na warsztaty
edukacyjne
Powiatowy program zdrowotny to nie tylko bezpłatne
badania diagnostyczne. W ofercie znajdują się także
warsztaty edukacyjne o tematyce zdrowotnej.
Zapisy już trwają.

T

ematyka warsztatów została
opracowana w oparciu i w odpowiedzi na rosnące potrzeby
edukacyjne. Dla mieszkańców przygotowano zajęcia z trzech obszarów
tematycznych. 14 października br.
odbędzie się szkolenie dla nauczycieli z terenu powiatu legionowskiego pn. „Jak radzić sobie z uczniem
chorym na cukrzycę”, obejmujące
części teoretyczną i praktyczną. Pedagodzy zostaną zapoznani z podstawowymi aspektami choroby oraz
nauczą się udzielać pierwszej pomocy w przypadku wystąpienia hipoglikemii.
30 października br. i 27 listopada
br. zapraszamy na warsztaty przeznaczone dla rodzin oraz opiekunów
osób niepełnosprawnych. Zaplanowane zostały z myślą o udzieleniu
wsparcia psychologicznego oraz
wskazówek, jak radzić sobie z niepełnosprawnością osób bliskich. Na
warsztatach będzie można także dowiedzieć się, gdzie szukać bezpłatnej pomocy psychologicznej.
9 i 23 listopada br. odbędą się zajęcia dotyczące opieki nad seniorami.

Zagadnienia związane z tematyką
cukrzycy u dzieci oraz opieki nad
osobami niepełnosprawnymi i
seniorami znalazły się w ofercie
bezpłatnych szkoleń edukacyjnych
dla mieszkańców naszego powiatu

Uczestniczy zostaną zapoznani
z najczęstszymi schorzeniami osób
starszych, właściwą profilaktyką
oraz dowiedzą się, jak prawidłowo
postępować w przypadku pogorszenia stanu zdrowia.
Zapisy pod numerem telefonu
535 892 922 lub w Gabinecie Rehabilitacji „Zdrowe Plecy” w Legionowie przy ul. Broniewskiego 4/42.
KB

Informujemy, że od 1 października br.
nastąpi zmiana lokalizacji apteki pełniącej
dyżur całodobowy. Nowa siedziba apteki
znajdować się będzie przy ul. marsz. Józefa
Piłsudskiego 13 w Legionowie.

kultura
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Naukowy weekend w Jabłonnie

W dniach 23-24 września br. w Jabłonnie odbył się XXI Festiwal Nauki. Współorganizatorem imprezy był Powiat Legionowski.
się we wnętrzu lodowca? Jak wygląda
praca archeologa? Czy konserwacja
dzieł sztuki jest trudna? Czy robotom
coraz bliżej do ludzi? Jak jeździ się samochodem elektrycznym? Odpowiedzi
na te i mnóstwo innych pytań przestały
być zagadką. Na imprezie nie mogło zabraknąć stoiska Powiatu Legionowskiego, w którym tradycyjnie zorganizowano konkurs wiedzy o regionie.

Festiwal Nauki to inicjatywa rektora Uniwersytetu Warszawskiego, Politechniki Warszawskiej i Prezesa Polskiej
Akademii Nauk. Pierwszy Festiwal zorganizowano w 1997 roku. Tegoroczna
edycja Festiwalu została dofinansowana
ze środków Województwa Mazowieckiego w ramach projektu Powiat Legionowski – Stolica Kultury Mazowsza 2017.
KALINA BABECKA

Mieszkańcy o Festiwalu Nauki:
Magda Maskiewicz

Jestem nauczycielem i na festiwal przybyłam z uczniami. Uważam, że do to dla nich doskonała okazja do poznania świata nauki. Być może część z nich zwiąże
swoją przyszłość z nauką. Dla mnie to też ciekawe doświadczenie, dlatego staram się być tutaj co roku.

Łukasz Zieliński

Wybraliśmy się na festiwal całą rodziną. Dzieciaki są zachwycone. Najbardziej podobają im się przeprowadzane
na żywo eksperymenty chemiczne, które pokazywane
i omawiane są w przystępny dla nich sposób. Dużą frajdę sprawiło im też malowanie buziek.

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

Promyki podbiły Koreę

D

Dariusz Skrzydlewski

Dyrektor Ośrodka Kultury w Wieliszewie,
kierownik ZTL „Promyki”
Udział w festiwalu był dla nas niezwykłym doświadczeniem – pozwolił zaprezentować się przed zupełnie nową publicznością, a jednocześnie
dał nam możliwość zapoznania się z folklorem tak egzotycznych dla nas
krajów jak Seszele, Malezja, Filipiny, Peru czy właśnie Korea. Była to niezwykła podróż – podróż w świat zupełnie nowej kultury, nowych dźwięków i nowej formy ruchu. Podróż w świat orientalnych smaków, wyjątkowych zapachów i pięknych krajobrazów. Podróż, z której przywieźliśmy
nie tylko piękne wspomnienia, ale też niezwykłe znajomości i przyjaźnie.

Festiwal oferuje mnóstwo ciekawych atrakcji zarówno
dla dzieci, jak i dorosłych. Każdy znajdzie tu coś dla siebie. Warto obejść wszystkie stoiska i zobaczyć, co się
w nich dzieje. Mnie, z racji wykształcenia, najbardziej
interesują te związane z geografią i przyrodą.

Kultura nocą

Zespół Tańca Ludowego „Promyki” z Wieliszewa wziął udział w Cheonan World Dance Festival, odbywającym
się w Korei Południowej. Nasi tancerze zdobyli II miejsce w towarzyszącej wydarzeniu paradzie oraz wyróżnienie
w konkursie tańców międzynarodowych. Współorganizatorem wyjazdu był Powiat Legionowski.

Wieliszewskie „Promyki” były jedynym reprezentantem
Polski na Cheonan World Dance Festival. Tancerze
zaprezentowali światu nasz piękny folklor taneczny
odnosząc ogromny sukces na imprezie

Emilia Krawczuk

i doświadczenia, porozmawiać ze specjalistami z różnych dziedzin nauki oraz
wykonać podstawowe pomiary parametrów życiowych i poznać zasady pierwszej pomocy przedmedycznej. Co kryje

zięki „Promykom” o powiecie legionowskim jest głośno nie tylko w Polsce, ale także na świecie.
Cheonan World Dance Festival jest jedną z najważniejszych imprez kulturalnych w Korei Płd. Biorą w niej udział
reprezentacje ze wszystkich zakątków świata prezentując swój taneczny dorobek kulturalny. Festiwal składa się z kilku kategorii konkursowych
oraz wielu wydarzeń towarzyszących.
W tym czasie miasto Cheonan staje się
światową stolicą tańca. W tamtejszym
parku Samgeori rozstawiono trzy sceny, na których bez przerwy prezentowały się formacje i soliści walczący
o miano najlepszych. Teren wypełniły też stoiska z lokalnymi potrawami
i rękodziełem.
Jednym z głównych wydarzeń festiwalu była wielka parada (Street Dance
Parade), zorganizowana w samym centrum miasta. Na jej potrzeby zamknięto
główną ulicę, którą tanecznie przemierzali uczestnicy festiwalu demonstrując
swoje umiejętności. Krakowiak w wykonaniu „Promyków” skradł serca publiczności i jurorów. Polacy zdobyli II miejsce,
ustępując jedynie reprezentacji Peru.
Pięknym zwieńczeniem parady był pokaz sztucznych ogni, które rozświetliły
nocne niebo nad Cheonan. Po festiwalu udało się także odbyć wycieczkę do
Seulu, gdzie nasza reprezentacja zwiedziła największe atrakcje południowokoreańskiej stolicy.
KB

Za nami trzecia edycja legionowskiej Nocy Kultury.
Powiatowa Instytucja Kultury także przyłączyła się do akcji.

W

sobotę 16 września br., siedzibę PIK odwiedziło blisko
sto osób, dla których przygotowano warsztaty orgiami oraz monodram Mirelli Gliwińskiej „Błękitna Róża. Opowieści o miłości”.
Noc Kultury to nie tylko wydarzenia w PIK-u. Mnóstwo atrakcji przygotowano z tej okazji także w innych legionowskich placówkach. Mieszkańcy
mogli wybrać zwiedzanie na własną
rękę lub skorzystać ze specjalnie uruchomionych na ten dzień kulturalnych
autobusów. W Poczytalni na odwiedzających czekały warsztaty kodowania
i programowania, pokazy taneczne
oraz atrakcje dla najmłodszych. Finałowy koncert muzyki elektronicznej

zagrał Tomek Laxa. Miejski Ośrodek Kultury w Legionowie zaproponował trzy wydarzenia w trzech lokalizacjach – wystawę malarstwa
Jadwigi Wolskiej w filii przy ul. Targowej, koncert pianistyczny Wojciecha Kruczka w sali widowiskowej ratusza oraz program „Usłyszeć taniec”
łączący flamenco, muzykę irlandzką
i jazz, który zaprezentowano w parku
im. Solidarności. Muzeum Historyczne w Legionowie zaprosiło do zwiedzania wystaw z przewodnikiem oraz
udziału w warsztatach plastycznych.
Swoje podwoje dla zwiedzających
otworzyła także Komenda Powiatowa
Państwowej Straży Pożarnej.
KB

W siedzibie Powiatowej Instytucji Kultury zorganizowano warsztaty orgiami.
Trudną sztukę artystycznego składania papieru próbowali opanować zarówno
dorośli, jak i dzieci

Fot. PIK w Legionowie

naukowych, szkół, instytucji, stowarzyszeń i fundacji, a w pałacowych wnętrzach odbywały się ciekawe wykłady
i prezentacje. Odwiedzający mieli okazję samodzielnie przeprowadzić testy

Fot. Romuald i Spółka

P

onad 50 współorganizatorów i blisko 130 projektów tematycznych
czekało na uczestników spragnionych potężnej dawki wiedzy. Teren parku gęsto zasiedliły namioty placówek
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Legionowianin mistrzem Europy w kickboxingu
Podczas odbywających się w macedońskim Skopje Mistrzostw Europy Kadetów i Juniorów
w Kickboxingu mieszkaniec Legionowa Krzysztof Łuniewicz-Stępniak w kategorii light kick
wywalczył złoty medal. Zawodnik reprezentuje klub Tajfun Legionowo oraz Powiat Legionowski
– w tym roku otrzymał wsparcie ﬁnansowe od starosty Roberta Wróbla.

O

prócz Krzysztofa Łuniewicza-Stępniaka, który podczas tegorocznych Mistrzostw Europy Kadetów i Juniorów w Kickboxingu okazał
się bezkonkurencyjny, w kategorii light
kick do 74 kg, Polskę i Legionowo reprezentował walczący w kategorii K1 powyżej 91 kg Kuba Jaskuła – przywiózł
do domu srebrny medal. W sumie Polacy wywalczyli w tym najważniejszym
w Europie turnieju 66 medali: 9 – złotych, 11 – srebrnych i 46 – brązowych.
W finałach Krzysztof Łuniewicz-Stępniak pokonał reprezentanta gospodarzy, Izraelczyka i Bułgara, natomiast
Kuba Jaskuła uległ Ukraińcowi. Zapewne to nie ostatnie sukcesy naszych zawodników na arenie międzynarodowej.

Krzysztof Łuniewicz-Stępniak stawia
sobie najwyższe cele sportowe

Krzysztof Łuniewicz-Stępniak
w 2017 roku otrzymał stypendium
starosty Roberta Wróbla. Przyznane fundusze spożytkował na zakup
sprzętu niezbędnego do rozwoju
sportowego talentu. Młody zawodnik,
oprócz złotego medalu Mistrzostw Europy ma na koncie brązowy medal Mistrzostw Świata, a także 1. miejsce Mistrzostw Polski w kickboxingu oraz
2. miejsce Mistrzostw Polski w taekwondo. Trenerem Krzysztofa Łuniewicza-Stępniaka jest Tomasz
Szczepaniuk. Wszystkim naszym reprezentantom serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.
MARIUSZ KRASZEWSKI

Od kiedy trenujesz w kategorii
light kick?
W kicklighcie specjalizuję się od 7 lat.
Równolegle trenuję taekwondo. Właściwie od tej dyscypliny zaczynałem.
Dlaczego kickboxing, a nie na przykład piłka nożna?
Tata długo uprawiał zapasy i kiedyś
zabrał mnie na trening. Ale nie szło
mi totalnie, to nie dla mnie. Potem trafiliśmy na zajęcia do trenera Szczepaniuka. Tata przekonał się, że jest na
nich dużo elementów gimnastycznych i ogólnorozwojowych, podobnie
jak w zapasach. I Krzyś został na kilkanaście lat.
Daleka droga do finału Mistrzostw
Europy?
Najpierw trzeba cały rok ciężko pracować i wygrywać na turniejach. Najlepsi trafiają na mistrzostwa, gdzie to-

Charytatywne Chotomowskie IV Regaty o Puchar Wójta
Gminy Nieporęt
Pożegnanie Lata
Wśród 19 załóg, które wystartowały w IV Regatach o Puchar Wójta Gminy
Prawie 100 osób pobiegło, aby pomóc młodym podopiecznym Domu
Dziecka w Chotomowie. To była 16. tego typu impreza organizowana
przez Grupę Biegową CHTMO – po raz 8. w ramach Chotomowskiego
Pożegnania Lata.

Nieporęt najlepsi okazali się reprezentanci gospodarzy wydarzenia. Zawody
były połączone z otwarciem placu zabaw w Kompleksie RekreacyjnoWypoczynkowym Nieporęt-Pilawa.

Pomaganie wyzwala dodatkowe siły

G

rupa Biegowa CHTMO, po raz
pierwszy we współpracy z Lotosem Jabłonna, zorganizowała bieg charytatywny na rzecz Domu
Dziecka w Chotomowie. Trasa liczyła 5 km i po części prowadziła powiatowym patriotycznym turystycznym szlakiem Polski Walczącej. Po
zakończeniu biegu, w którym każdy mógł czuć się zwycięzcą, uczestnicy wzięli udział w zorganizowanym
przy kościele w Chotomowie pikniku z okazji pożegnania lata. Charytatywne wydarzenia organizowane

Żeglowanie daje satysfakcję, ale wymaga nie lada umiejętności

przez Grupę Biegową CHTMO mają
długą tradycję. Początki wspomina
współorganizator Michał Machnacki: Najpierw uczestnicy przynosili dla Domu Dziecka w Chotomowie
środki czystości, teraz na cele wskazane przez wspaniale opiekującą się
dziećmi siostrę Stanisławę Pociechę
– m.in. vouchery na ubrania – przekazywane są opłaty wpisowe. Zdarza
się, że należność uiszczana jest przez
osoby, które nie mogą wziąć udziału
w imprezie, ale chcą wesprzeć dzieło.
MK

Z

wycięzcami IV Regat o Puchar
Wójta Gminy Nieporęt zostali Sylwester Pietrucha i Edward Pietrucha, którzy reprezentowali gospodarza
imprezy. Zadanie mieli w tym roku karkołomnie – kilka załóg podczas wyścigu zaliczyło wywrotkę.
Oprócz rywalizacji na łodziach typu
Omega oraz RS Vision odbyły się zawody windsurfingowe dla młodzieży. Ci, którzy nie zdecydowali się na
wyścigi, mogli wziąć udział w lekcji
tej dyscypliny sportu. Kolejną atrakcją związaną z Jeziorem Zegrzyńskim

były tego dnia nieodpłatne rejsy tramwajem wodnym „Laguna”. Nie tylko
na wodzie czekały atrakcje. Uczestnicy wzięli udział w aktywnościach
związanych z otwarciem nowego placu zabaw w Kompleksie Rekreacyjno-Wypoczynkowym Nieporęt-Pilawa.
Skorzystać mogły oczywiście głównie
dzieci. Z myślą o nich organizatorzy
udostępnili pneumatyczne zjeżdżalnie i samochodziki. Grupa animatorów
zorganizowała zabawy z chustą. Pełen
wrażeń dzień zakończył koncert szanMK
towej kapeli „Aż po świt”.

czą już tylko 3 walki. Jako pierwszego
pokonałem Macedończyka. O zwycięstwie zadecydowało przygotowanie
kondycyjne. Drugim przeciwnikiem
był Izraelczyk. Wyższy, ale słabszy
technicznie. Wyprzedzałem jego ataki. W finale stoczyłem najtrudniejszą
walkę. Byłem już zmęczony fizycznie i psychicznie. Swojego przeciwnika obserwowałem w poprzednich
jego pojedynkach. W pierwszej rundzie rywalizacja z Bułgarem była wyrównana, jednak potem, konsekwentnie dążąc do celu, zdobyłem przewagę
i wygrałem.
Jakie masz plany na przyszłość?
Chcę pracować jako fizjoterapeuta
i być dobrym w tym zawodzie. Od
października zaczynam studia na
tym wydziale.
Dziękuję za rozmowę.

POWIAT LEGIONOWSKI
– KULTURALNIE
I NA SPORTOWO
26.09 – Trzej muszkieterowie,
koncert dla dzieci, MOK Legionowo,
ul. Norwida 10
29.09 – Spektakl „Spróbujmy
jeszcze raz”, sala koncertowa
w Wieliszewie
29.09 – Spotkanie autorskie
z Krystyną Mirek, Poczytalnia
30.09 – Bajka Jaś i Małgosia,
Poczytalnia
30.09 – Mecz KPR Legionowo
vs Wybrzeże Gdańsk,
Arena Legionowo
30.09 – Pieszo-autokarowa
wycieczka szlakiem Polski Walczącej
30.09 – Jabłonowski piknik sołecki,
Skwer Sołecki, ul. Modlińska 102,
Jabłonna
30.09 – PGNiG Superliga Mężczyzn:
KPR Legionowo S.A. vs Wybrzeże
Gdańsk, Arena Legionowo
01.10 – Kiermasz rzeczy używanych,
Rynek w Serocku
01.10 – Dożynki Gminne - Święto
Ziemniaka, Stanisławów Pierwszy
06.10 – Warsztaty „Akademia
widzów”, Poczytalnia
13.10 – Spektakl „Przebój sezonu”,
sala widowiskowa w ratuszu,
Legionowo
14.10 – mecz KPR Legionowo vs
Chrobry Głogów, Arena Legionowo
14.10 – Pieszo-autokarowa
wycieczka szlakiem Polski Walczącej
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