Budowa szpitala w Legionowie to największa
inwestycja Wojskowego Instytutu
Medycznego. Właśnie minęliśmy półmetek.
Nie zwalniamy kroku i na pewno
zrealizujemy to przedsięwzięcie.
gen. Grzegorz Gielerak
Dyrektor WIM w Warszawie
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Szpital już z pozwoleniem na budowę
Starosta legionowski Robert Wróbel, w obecności
przedstawicieli inwestora ministra obrony narodowej
Mariusza Błaszczaka i dyrektora Wojskowego Instytutu
Medycznego (WIM) gen. dyw. prof. dr. hab. Grzegorza
Gieleraka, podpisał pozwolenie na budowę szpitala
w Legionowie. Rozpoczęcie prac budowalnych zaplanowano
na październik tego roku.

P

odpisanie przez starostę legionowskiego decyzji o pozwoleniu na budowę szpitala w Legionowie, który
będzie filią Wojskowego Instytutu Medycznego przy ul. Szaserów w Warszawie, to kolejny etap w realizacji tej ważnej i wyczekiwanej przez mieszkańców
inwestycji. Zgodnie z harmonogramem
szpital przyjmie pierwszych pacjentów
w drugim kwartale 2022 roku. Podstawowym źródłem finansowania przedsięwzięcia będą środki resortu obrony

narodowej. Szacunkowy koszt to ponad
160 mln zł.
Szpital powstanie na działce sąsiadującej z Wojskową Specjalistyczną Przychodnią Lekarską SPZOZ w Legionowie.
Po jego uruchomieniu przychodnia nadal będzie działać. Budynek szpitala będzie miał pięć kondygnacji naziemnych

Podpisując pozwolenie na budowę szpitala, starosta Robert Wróbel stwierdził, że właśnie spełnia się jego marzenie
o ogólnodostępnym szpitalu w Legionowie. Na zdjęciu także (od lewej): minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak
i dyrektor Wojskowego Instytutu Medycznego gen. dyw. prof. dr hab. Grzegorz Gielerak

Mariusz Błaszczak
Minister Obrony Narodowej

Jako minister obrony narodowej zabiegam o to, by potencjał Wojska Polskiego
wzmacniał zdolności obronne naszego kraju, ale także by mogli z niego korzystać
mieszkańcy. Dlatego podjąłem decyzję o stworzeniu w Legionowie filii Wojskowego Instytutu Medycznego. Projekt nowego szpitala wojskowego w Legionowie rozwija się bez zakłóceń. Kolejny etap tej inwestycji właśnie został dokonany. Bardzo
dziękuję za sprawność w przygotowaniu dokumentacji, a Panu staroście dziękuję
za jej sprawne przeanalizowanie i wydanie pozwolenia na budowę. Współpraca
między Ministerstwem Obrony Narodowej a Starostwem Powiatowym w Legionowie układa się bardzo dobrze, z korzyścią dla Wojska Polskiego i mieszkańców powiatu legionowskiego.

i podziemny parking. Zadecydowano
o powstaniu w nowym szpitalu następujących klinik WIM: kardiologii z pracownią interwencyjnego leczenia ostrych
zespołów wieńcowych, okulistyki, chirurgii, ginekologii, intensywnej opieki
medycznej oraz centralnego bloku operacyjnego. W strukturze szpitala została zaplanowana izba przyjęć z 8-łóżkowym interdyscyplinarnym oddziałem
obserwacyjnym, przeznaczonym dla

pacjentów z nagłymi zachorowaniami,
którzy po pomoc zgłaszać się będą mogli przez całą dobę. Powstaną także pracownie diagnostyki obrazowej i laboratoryjnej, w tym dedykowane szeroko
rozumianej profilaktyce najczęściej występujących populacyjnie chorób nowotworowych.
Zgodnie z najnowszymi trendami,
dotyczącymi sposobu i warunków prowadzenia nowoczesnej, profesjonalnej

opieki szpitalnej, aż 30% łóżek szpitalnych będzie miało charakter stanowisk
terapii intensywnej. Szpital zostanie wyposażony nie tylko w nowoczesny sprzęt
i rozwiązania budowlano-użytkowe, ale
także wyszkolony personel, stosujący
sprawdzone procedury medyczne, organizacyjne i zarządcze. Będzie przygotowany do hospitalizacji 90 pacjentów, a zatrudnienie w nim znajdzie ok. 250 osób.

pośrednictwem naszej lokalnej komunikacji. Pozwoli połączyć Gminę Serock bezpośrednim kanałem komunikacyjnym ze
szpitalem w Wieliszewie, ze Starostwem
Powiatowym i ze stacją główną w Legionowie. Poprawi to skomunikowanie Serocka
z metropolią legionowską i warszawską
– mówi burmistrz Miasta i Gminy Serock
Artur Borkowski.

Za organizację połączenia będzie odpowiadać Gmina Serock, natomiast koszty
związane z jego funkcjonowaniem w całości pokryje Powiat Legionowski. Powyższe kwestie zostaną szczegółowo określone w dwustronnym porozumieniu,
którego podpisanie zaplanowano na koniec sierpnia.
KB

KALINA BABECKA

Nowy autobus z Serocka do Legionowa
Podczas lipcowego posiedzenia powiatowi radni podjęli uchwałę o uruchomieniu nowej linii autobusowej,
łączącej Serock, Nieporęt, Wieliszew i Legionowo. Autobus zacznie kursować już od września.

N

owe połączenie to odpowiedź na
potrzeby mieszkańców Serocka
w zakresie usług transportowych.
Gmina Serock, jako jedyna w powiecie
legionowskim, nie posiada żadnych linii
komunikacyjnych obsługiwanych przez
Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie. Z nowego autobusu skorzystają również mieszkańcy gmin Nieporęt,
Wieliszew i Legionowo.
Powstanie nowej linii ma kilka założeń.
Jednym z nich jest dowóz mieszkańców

Podczas sesji Rady Powiatu, na której
przegłosowano uchwałę w sprawie
nowego połączenia autobusowego do
Serocka, obecny był burmistrz Artur
Borkowski. Podkreślił on znaczenie tego
przedsięwzięcia dla mieszańców gminy
Serock

gmin do siedziby Starostwa Powiatowego w Legionowie oraz Centrum Komunikacyjnego w Legionowie. Zaplanowano
19 kursów każdego dnia powszedniego i 7 kursów w soboty. Ponadto rozkład
jazdy dostosowany będzie do rozkładu
jazdy pociągów SKM i KM na stacji Legionowo. – Dzięki uchwale, którą przyjęła Rada Powiatu będziemy mieli wielką
szansę uruchomić pilotażowy program,
który pozwoli o połowę zwiększyć liczbę kursów z Serocka do Legionowa za

Schemat trasy: Serock – DK61 (Stasi Las, Borowa Góra) – Zegrze –
Zegrze Południowe – Wieliszew – ul. Kościelna – Starostwo Powiatowe
– ul. Suwalna – Al. Legionów (przy cmentarzu) – przejazd Kolejowy
w ul. Piaskowej i Al. Legionów – ul. Szwajcarska – Legionowo Piaski
PKP 03 (przystanek końcowy). Wariant powrotny: wyjazd pod wiaduktem – DK61 – ul. Piaskowa i dalej jak wyżej.

Sylwester Sokolnicki
członek zarządu Powiatu

Nowa linia autobusowa, łącząca Serock z centrum przesiadkowym w Legionowie, będzie istotnym uzupełnieniem, rozwijanej od kilku lat przez Gminę
Serock, Lokalnej Komunikacji Autobusowej. Inicjatywa Pana Burmistrza Borkowskiego, wsparta przez Powiat Legionowski i wspólnie z gminą Serock realizowana, usprawni również w dużej mierze dojazd mieszkańców gmin Serock, Nieporęt i Wieliszew do siedziby Starostwa.
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Sierpień w hołdzie bohaterom

1 sierpnia, we wszystkich gminach powiatu legionowskiego, odbyły się uroczyste obchody 75. rocznicy wybuchu Powstania
Warszawskiego. Z kolei 15 sierpnia hołd oddano bohaterom Bitwy Warszawskiej, którzy 99 lat temu dokonali „Cudu nad Wisłą”.

Wojciech Jeute
prezes ZOPAK „Brzozów”

Skąd przychodzimy, kim jesteśmy, dokąd zdążamy? To trzy podstawowe pytania, które w życiu zadaje sobie chyba każdy człowiek. Cząstkową odpowiedź
na dwa pierwsze pytania dają chwile zadumy przy znakach pamięci. Dobrze,
że się przy tych znakach gromadzimy. Na trzecie pytanie każdy z nas musi sam
dać odpowiedź w swoim sercu...
Stowarzyszenia Szarych Szeregów w Legionowie, służb mundurowych, mieszkańców. Odczytano Apel Pamięci i złożono wiązanki. Uroczystości zakończono
Mszą Świętą w kościele garnizonowym
w Legionowie.

Oficjalne uroczystości, obejmujące
apele, złożenie kwiatów w miejscach pamięci oraz nabożeństwa, odbyły się także w pozostałych gminach powiatu legionowskiego.
AMZ

P

rzedstawiciele władz samorządowych, środowisk kombatanckich,
żołnierze, strażacy, policjanci, harcerze i młodzież szkolna oddali hołd dziesiątkom tysięcy poległych żołnierzy i cywilów. O godz. 17.00 (w godzinę „W”)
zawyły syreny, ruch na ulicach zamarł,

przechodnie przystawali, aby uczcić pamięć bohaterów tamtych wydarzeń.
Legionowo było, poza Warszawą, jedynym miastem, w którym walki wybuchły
jednocześnie z rozpoczęciem powstania
w stolicy. Tutejsze obchody miały wyjątkowo uroczysty charakter. Do południa

Na terenie powiatu zaobserwowano wilka. Starosta Robert Wróbel
zorganizował spotkanie informacyjne z udziałem przedstawicieli
służb, gmin oraz ekspertów w sprawie możliwych skutków
przebywania drapieżnika na naszym obszarze i działań, jakie
należałoby w tej kwestii rozważyć.

Spotkanie w starostwie było reakcją na informację o pojawieniu się wilka
na terenie powiatu legionowskiego

U

Podczas legionowskich obchodów 99. rocznicy Bitwy Warszawskiej i zarazem
święta Wojska Polskiego Powiat reprezentowali przewodniczący Rady Powiatu
Leszek Smuniewski oraz wiceprzewodniczący Rady Powiatu Przemysław Cichocki

Nowa skarbnik Powiatu

O wilku mowa

czestnicy zapoznali się ze specjalistyczną wiedzą, w tym z zakresu behawiorystki wilków
oraz ich roli i funkcji w ekosystemie. Celem spotkania było także wypracowanie odpowiedniego modelu
postępowania. Z informacji uzyskanych od obecnych na spotkaniu ekspertów – Kingi Stępniak z Instytutu
Genetyki i Biotechnologii na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego i Andżeliki Haidt z Zakładu
Ekologii Lasu Instytutu Badawczego

złożono kwiaty i zapalono znicze w miejscach pamięci i na grobach żołnierzy AK.
O godz. 17.00 przy Pomniku Polski Walczącej na Rondzie AK odbyła się oficjalna
część obchodów z udziałem władz samorządowych, przedstawicieli Koła Światowego Związku Żołnierzy AK i Oddziału

Fot. Klaudia Wojciechowska

Podczas legionowskich uroczystości Powiat Legionowski reprezentowali (od lewej): radny Rady Powiatu Zenon Kuska
i wicestarosta Konrad Michalski

Leśnictwa wynika, że wilki unikają kontaktów z człowiekiem, bardzo
rzadko atakują zwierzęta hodowlane, a obecność zauważonego na naszym terenie osobnika najprawdopodobniej wynika z jego wędrówki
w poszukiwaniu nowego terytorium i jest przejściowa. Tereny powiatu legionowskiego nie są dla wilków atrakcyjnym miejscem do życia
i szansa, że zwierzęta chciałyby się
tu osiedlić jest znikoma.
KALINA BABECKA

Zmiana na stanowisku skarbnika Powiatu Legionowskiego. Odchodzącą Dorotę Łyszkowską od 1 września
zastąpi Katarzyna Rembelska.

D

orota Łyszkowska złożyła rezygnację z pełnionej funkcji i podczas lipcowego posiedzenia Rady Powiatu w Legionowie radni przegłosowali jej
odwołanie. Na tym samym posiedzeniu
na stanowisko skarbnika Powiatu Legionowskiego powołano Katarzynę Rembelską, która dotychczas pełniła obowiązki
głównej księgowej w legionowskim starostwie.
Dorota Łyszkowska pełniła funkcję skarbnika Powiatu od 2013 roku.
W tym czasie finanse Powiatu, jak i sama skarbnik, były niejednokrotnie pozytywnie ocenianie w niezależnych
rankingach. Tylko w tym roku Dorota
Łyszkowska odebrała wyróżnienie podczas ogólnopolskiego 7. Kongresu „Perły

Katarzyna Rembelska, nowa skarbnik
Powiatu Legionowskiego

Samorządu” w kategorii „Skarbnik Samorządu”. Z kolei w Rankingu Finansów
Samorządu Terytorialnego w Polsce Powiat Legionowski na 314 powiatów uplasował się na 5. miejscu.
Katarzyna Rembelska w 1999 roku
ukończyła Ekonomiczne Wyższe Studia Zawodowe w zakresie Podatkowo-Rachunkowym, a w 2017 roku Ekonomiczne Studia Podyplomowe w zakresie
Finansów i Rachunkowości. Jest także absolwentką magisterskich studiów w zakresie Zarządzania Zasobami Ludzkimi.
Posiada prawie dwudziestoletnią praktykę w księgowości budżetowej. Ze Starostwem Powiatowym w Legionowie związana jest od 2000 roku.
KB

Zmiana na stanowisku Powiatowego Inspektora
Nadzoru Budowlanego
Podczas lipcowej sesji Rady Powiatu w Legionowie nominację
na stanowisko Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego
otrzymał Waldemar Graczyk. Zastąpił on na tym stanowisku
Jerzego Grzegorzewskiego.

W

aldemar Graczyk (ur. 1953 r.)
w 1977 r. ukończył studia na
Wojskowej Akademii Technicznej. Uprawnienia budowlane uzyskał
w 1980 r.
W latach 1977–1990 związany był
z budownictwem wojskowym. W latach
1990 - 2014 prowadził własną działalność gospodarczą. Od 2017 r. związany

jest z Powiatowym Inspektoratem
Nadzoru Budowlanego w Legionowie.
Od 25 lipca pełni funkcję Powiatowego
Inspektora Nadzoru Budowlanego w Legionowie. Prywatnie ojciec oraz dziadek.
Interesuje się architekturą i muzyką
Czas wolny najchętniej spędza we własnym ogrodzie.
OPRAC. KB

Waldemar Graczyk, Powiatowy
Inspektor Nadzoru Budowlanego
w Legionowie
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Ruszył remont przychodni „na górce”
Modernizacja Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Legionowo” przy ul. Sowińskiego 4 to jedno z największych przedsięwzięć inwestycyjnych
Powiatu Legionowskiego w tym roku. Z początkiem lipca na budowę wszedł wykonawca. Prace potrwają około roku, a zaplanowane są tak, aby
zminimalizować utrudnienia i ograniczenia w funkcjonowaniu placówki. Koszt inwestycji to blisko 5,5 mln złotych.

Prace rozpoczęto od przygotowania placu budowy oraz zabezpieczenia terenu inwestycji

K

olejny już etap modernizacji NZOZ
„Legionowo” zaplanowany został
przede wszystkim z myślą o pacjentach, aby mogli oni korzystać z nowoczesnych rozwiązań w bardziej przyjaznym
i estetycznym otoczeniu. W ramach robót
przebudowane zostanie prawe skrzydło
budynku, włącznie z piwnicami. Poprawiona zostanie nie tylko funkcjonalność
oraz wygląd obiektu. Prace obejmą także

rozbudowę klatki schodowej, reorganizację gabinetów, wymianę podłóg, instalacji wewnętrznych oraz dostosowanie
obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wykonana zostanie także instalacja wentylacji mechanicznej ze schładzaniem powietrza we wszystkich
pomieszczeniach. Remont przejdą też
piwnice i garaże, których wjazdy zostaną
przystosowane do wymiarów pojazdów

ratowniczych. Wyremontowany obiekt
będzie dostosowany do aktualnych przepisów ochrony pożarowej. Wokół budynku powstaną nowe chodniki i elementy
małej architektury. Roboty budowlane
nie zakłócą pracy przychodni, a harmonogram działań ustalono tak, aby były
one jak najmniej uciążliwe dla pacjentów
i pracowników.
AMZ

„Konopnicka” bez barier

P

rzedstawiciele Zarządu Powiatu
w Legionowie – wicestarosta Konrad Michalski oraz członek zarządu Sylwester Sokolnicki podpisali umowę z Państwowym Funduszem
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

na dofinansowanie budowy toalety dla
niepełnosprawnych uczniów w LO im.
Marii Konopnickiej w Legionowie. Kwota dofinansowania to ponad 20 tys. zł.
AMZ

Termomodernizacja w „Kombatancie”
Trwa postępowanie przetargowe, mające na celu wyłonienie wykonawcy, który przeprowadzi
prace termoizolacyjne oraz dostosuje budynek DPS „Kombatant” do obowiązujących przepisów
przeciwpożarowych. Na tę inwestycję Powiat planuje przeznaczyć ponad 1,6 mln złotych.

Z

a koniecznością realizacji tej inwestycji przemawiają zarówno
względy bezpieczeństwa, jak
i oszczędność. Obiekt, w którym normy dotyczące ochrony przeciwpożarowej są zachowane i dorównują najwyższym standardom to gwarancja
spokoju mieszkańców i pracowników.
Natomiast dobrze zaizolowany budynek zapewni ciepło i zapobiegnie jego utracie. To wpłynie na zmniejszenie kosztów ogrzewania.
Prace zakładają m.in. kompleksowe ocieplenie stropodachu, wydzielenia pożarowe budynku, wymianę
instalacji hydrantowej, wodno-kanalizacyjnej i elektrycznej. Ta ostatnia doposażona zostanie w oświetlenie ewakuacyjne i awaryjne, dostosowane do
obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. Nowy wygląd zyskają
klatki schodowe oraz hol. Wymienione zostaną drzwi. W ramach zadania
wyremontowane zostaną także tarasy i balkony.
AMZ

Na zdjęciu (od lewej): wicestarosta Konrad Michalski, skarbnik Powiatu
Dorota Łyszkowska oraz członek zarządu Sylwester Sokolnicki

Konrad Michalski
wicestarosta legionowski

Pierwszy etap prac w DPS „Kombatant” rozpocznie się najprawdopodobniej
jesienią

Likwidacja barier architektonicznych, tak aby placówki zarządzane przez
Powiat były bardziej dostępne dla osób z niepełnosprawnościami, to jeden z naszych priorytetów. Na ten cel przeznaczamy środki własne, ale także pozyskujemy dofinansowanie z zewnątrz. Dwa lata temu w Liceum im. Marii Konopnickiej zamontowana została nowoczesna winda, także dzięki wsparciu PFRON.
Teraz przyszedł czas na realizację kolejnego zadania w tym zakresie.
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Rozbudowa lewoskrętu wystartowała
Ruszyły prace przy rozbudowie lewoskrętu z ul. Sobieskiego w ul. Warszawską w Legionowie. Jeśli uda się je przeprowadzić
zgodnie z przyjętym harmonogramem, to inwestycja zostanie zrealizowana do końca września.

P

rzebudowane kilka lat temu przez
Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad skrzyżowanie nie
spełnia oczekiwań kierowców i korkuje
się. Dlatego w ramach właśnie rozpoczętej przebudowy pas do skrętu w lewo z ul.
Sobieskiego w ul. Warszawską zostanie
wydłużony do wysokości ul. Norwida.
Z samego rana 19 sierpnia na teren budowy weszli drogowcy, którzy rozpoczęli
prace przygotowawcze.
Przez kilka dni w rejonie skrzyżowania mogą pojawić się utrudnienia, ale
będzie ono przejezdne. 23 sierpnia (piątek) w godzinach wieczornych planowane jest wyłączenie skrzyżowania z ruchu. W tym czasie rozebrane zostaną
krawężniki, betonowe obrzeża i chodniki, sfrezowana zostanie nawierzchnia
i położona zostanie nowa warstwa masy
asfaltowej.
Działania te mają potrwać do niedzielnego poranka 25 sierpnia. Następnie wykonane zostaną pozostałe prace – ułożenie chodników, przebudowa sygnalizacji
świetlnej, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego, przygotowanie
trawników. Nie będą one jednak wymagały zamknięcia drogi.

Robert Wróbel
starosta legionowski

Dzięki decyzji radnych o zwiększeniu kwoty zamówienia, przeznaczonej na przebudowę lewoskrętu
z ul. Sobieskiego w ul. Warszawską, udało się rozstrzygnąć przetarg na realizację tej inwestycji.
Wykonawca już podjął prace, na
których realizację ma czas do końca września. To ważna dla mieszkańców inwestycja. Już wkrótce
ruch w tym miejscu będzie płynniejszy, ponieważ zwiększy się
przepustowość skrzyżowania.
Realizacja wartego blisko 349 tys. zł.
zadania potrwa sześć tygodni. Wykonawca udziela pięcioletniej gwarancji
na przeprowadzone prace.
AMZ

Prace przy przebudowie lewoskrętu zaplanowano tak, aby stwarzały kierowcom jak najmniej utrudnień

Chodnik z gwarancją
Na początku lipca w ciągu drogi powiatowej nr 1822W przy ul. Wspólnej
w Komornicy (gm. Wieliszew) przeprowadzono naprawę gwarancyjną
chodnika.

P

owiat zakończył budowę blisko
240-metrowego odcinka chodnika w kwietniu 2017 r. Zrealizowana inwestycja została objęta
gwarancją. Podczas przeglądu technicznego okazało się, że zakupiona

przez wykonawcę kostka była wadliwa i w wyniku użytkowania pojawiły się w niej liczne ubytki. Zgodnie
z obowiązującą umową wykonawca
zobligowany został do bezpłatnej wymiany kostki.
AMZ

Na rondach zielono
Wyspa ronda na skrzyżowaniu
Alei Róż i Alei Legionów
w Legionowie zyskała nowy
wygląd. Powiat Legionowski
wykonał nasadzenia roślin.

P

ojawiły się odporne na warunki pogodowe krzewy, byliny i róże. Aby ograniczyć rozrost chwastów, rondo zostało wyściółkowane
agrowłókniną. Między roślinami pojawiła się kora. W najbliższym czasie zazieleni się wyspa na rondzie u zbiegu
ulic Jagiellońskiej i Barskiej w Legionowie. Natomiast na rondzie na skrzyżowaniu ulic Sobieskiego i Krasińskiego
przeprowadzone zostaną prace porządkowe.
AMZ

Zdobiące rondo róże okrywowe, forsycje, berberysy, jałowce i sosny górskie
długo pozostaną zielone. Rośliny nie wymagają specjalnej pielęgnacji i są
odporne na zmienne warunki pogodowe

Rozmowy o drodze
Powiat Legionowski zaprosił mieszkańców gminy Serock do zapoznania się z propozycją rozwiązań
projektowych przy planowanej przebudowie drogi powiatowej 1807W w Karolinie. Konsultacje
społeczne odbyły się 2 lipca w Woli Kiełpińskiej.

S

Na wszystkie prace inwestycyjne Powiat otrzymuje gwarancję wykonawcy.
W przypadku chodnika w Komornicy zaistniała konieczność skorzystania
z niej i wymiany nawierzchni

potkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem ze strony mieszkańców, którym zależy na przebudowie drogi, przebiegającej przez
ich miejscowość. Podczas konsultacji
zebrani mogli zapoznać się z projektem, uzyskać odpowiedzi na wszystkie
pytania, a ewentualne uwagi zgłosić do
końca lipca.
Na blisko półtorakilometrowym odcinku - od drogi krajowej nr 61 do ul. Prostej
oraz na dwukilometrowym odcinku – od
drogi krajowej nr 62 do drogi powiatowej
nr 1805W do ul. Nasielskiej planowana
jest inwestycja mająca na celu przede
wszystkim wymianę nawierzchni i budowę chodnika. Przebudowa drogi ma
nastąpić etapami, a pierwszy z nich powinien rozpocząć się w przyszłym roku.
AMZ

Powiat sukcesywnie remontuje zarządzane przez siebie drogi. Większe
inwestycje konsultowane są z mieszkańcami, aby jeszcze na etapie
projektowania uwzględnić ich potrzeby i rozważyć uwagi.
Na zdjęciu droga 1807W w Karolinie, której niedaleka przebudowa była
przedmiotem konsultacji społecznych

społeczność/zdrowie
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100 lat Policji
W tym roku przypada setna rocznica powstania Policji Państwowej. Z tej okazji uroczyste
obchody, połączone z wręczeniem aktów mianowania na wyższe stanowiska i stopnie
służbowe oraz odznaczeń i nagród dla zasłużonych funkcjonariuszy, zorganizowano
w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie oraz Komendzie Powiatowej Policji w Legionowie.

N

a terenie Komendy Powiatowej
Policji w Legionowie 19 lipca odbył się oficjalny apel, w którym
udział wzięli policjanci ze wszystkich
gmin powiatu legionowskiego oraz zaproszeni goście. W wydarzeniu, z ramienia Powiatu Legionowskiego, udział
wzięli wicestarosta Konrad Michalski
oraz przewodniczący Rady Powiatu
w Legionowie Leszek Smuniewski.

W trakcie uroczystości 63 policjantom
wręczono akty mianowania na wyższe stopnie policyjne. Ponadto trzynastu policjantów zostało wyróżnionych
nagrodami Komendanta Głównego
Policji, ośmiu policjantów nagrodził

Leszek Smuniewski

Przewodniczący Rady Powiatu w Legionowie
Święto Policji jest okazją do podsumowania ubiegłego roku i dotychczasowych
osiągnięć, ale także okazją do wyróżnienia tych funkcjonariuszy, którzy w sposób szczególny przyczynili się do tego, aby w powiece legionowskim było bezpiecznie. Powiat docenia zaangażowanie policjantów oraz dostrzega potrzeby
Policji, udzielając wsparcia zarówno finansowego, jak i organizacyjnego.

Komendant Stołeczny Policji, 110 funkcjonariuszy nagrodził Komendant Powiatowy Policji w Legionowie. Za wzorową i oddaną służbę funkcjonariusze
zostali również nagrodzeni przez samorządy: Starosta Legionowski ufundował
nagrody dla dwudziestu policjantów,
Prezydent Legionowa, Wójt Gminy Jabłonna i Wójt Gminy Nieporęt wyróżnili po dziesięciu funkcjonariuszy, Burmistrz Miasta i Gminy Serock sześciu,
zaś Wójt Gminy Wieliszew pięciu funkcjonariuszy.
Wicestarosta Konrad Michalski w imieniu Zarządu Powiatu oraz lokalnej społeczności podziękował funkcjonariuszom
i pracownikom cywilnym Policji oraz życzył wytrwałości i pomyślności w codziennej służbie na rzecz bezpieczeństwa
mieszkańców naszego powiatu.
KALINA BABECKA

Powiat zaprasza na bezpłatne badania

Z powiatu do Nowego Jorku

Trwa kolejna tura bezpłatnych badań diagnostycznych dla mieszkańców powiatu, realizowanych w ramach
Powiatowego Programu Zdrowotnego „Zdrowy Powiat”.

Mieszkanka naszego powiatu Natalia Szachna, uczęszczająca
do warszawskiego Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja
Kopernika, otrzymała nominację do reprezentowania Polski podczas
międzynarodowej konferencji Global Young Leaders Conference
(Światowa Konferencja Młodych Liderów).

Fot. Freepik.com

P

ierwszą propozycją jest znana
mieszkańcom z lat poprzednich
akcja wczesnego wykrywania nowotworów jelita grubego. Mieszkańcy
w wieku 50-75 lat niezależnie od wywiadu rodzinnego oraz w wieku 25-49
lat z obciążonym wywiadem rodzinnym
mogą skorzystać z bezpłatnej kolonoskopii w znieczuleniu ogólnym z możliwością pobrania wycinków do badań histopatologicznych.
Program profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów gruczołu krokowego skierowano do panów w wieku
55-69 lat. W jego ramach przeprowadzone zostaną konsultacje lekarskie wraz
z badaniem per rectum oraz wykonywane będą badania krwi w celu oznaczenia
markera raka prostaty – PSA całkowitego. Zaplanowano także zorganizowanie
warsztatów edukacyjnych.
Dla mieszkanek powiatu w wieku
40-49 lat przygotowano bezpłatne badania mammograficzne. Dodatkowa

W trakcie obchodów Święta Policji najbardziej zasłużeni funkcjonariusze z terenu
powiatu legionowskiego otrzymali akty mianowania na wyższe stopnie policyjne
oraz nagrody finansowe

Powiat kolejny raz zaprasza mieszkańców na bezpłatne badania w kierunku
chorób nowotworowych

profilaktyka przeciwnowotworowa
obejmie panie w wieku 25-49 lat, dla
których zorganizowane zostaną warsztaty edukacyjne oraz instruktaż samobadania piersi.

Programy realizowane są w NZOZ
MEDIQ LEGIONOWO. Zapisy pod numerem telefonu (22) 774 26 40. Liczba miejsc ograniczona. Zapraszamy!
KB

Odbierz darmową „Kopertę Życia”
Starostwo Powiatowe
w Legionowie
zaprasza
mieszkańców
powiatu do odbioru
bezpłatnych „Kopert
Życia”, które
w przypadku nagłego
zachorowania są
istotną pomocą
dla ratowników
medycznych.
„Kopertę Życia” wraz z kartą informacyjną można nieodpłatnie odebrać:
• w punkcie informacyjnym Starostwa Powiatowego w Legionowie,
ul. Sikorskiego 11, Legionowo,
• w punkcie paszportowym w Urzędzie Miasta Legionowo,
ul. Piłsudskiego 41, Legionowo,
• w rejestracji NZOZ „Legionowo”, ul. Sowińskiego 4, Legionowo.

K

operta życia to karta, w której podaje się informacje dotyczące jej właściciela – dane
osobowe, numer telefonu do bliskiej
osoby, przebyte choroby, zażywane leki i uczulenia. Kartę wkłada
się najczęściej do lodówki, na której umieszcza się naklejkę z nadrukiem „Koperta życia”. Umieszczenie
koperty w miejscu widocznym i dostępnym umożliwia służbom medycznym, a także policji, straży pożarnej, straży miejskiej i służbom
socjalnym szybki dostęp do podstawowych informacji o pacjencie.
Dlaczego kopertę najlepiej umieścić w lodówce? Bo jest to urządzenie, które znajdziemy w każdym
domu i ze względu na spore rozmiary – jest łatwe do znalezienia.
KB

Natalia Szachna reprezentowała Polskę i powiat legionowski podczas Global
Young Leaders Conference

K

onferencja odbyła się w dniach
1-10 lipca w Waszyngtonie oraz
Nowym Jorku (USA). Podczas
wydarzenia uczestnicy z całego świata poruszali tematykę problemów globalnych i możliwości ich rozwiązania.
Na warsztatach oraz wykładach omawiano kwestie celów zrównoważonego rozwoju oraz komunikacji międzynarodowej. Natalia miała także okazję

spotkać się z międzynarodowymi
przedstawicielami świata nauki, biznesu, kultury i polityki podczas spotkań w muzeach, ambasadach oraz na
uniwersytetach. Złożyła także wizytę
w siedzibie głównej Organizacji Narodów Zjednoczonych.
Powiat Legionowski wsparł udział
Natalii w konferencji.
KB
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Historia i rekreacja na dwóch kółkach
L
icząca blisko 25 km trasa, z Legionowa do Nieporętu i z powrotem, biegła
przez leśne dukty i miejskie ścieżki. Urozmaicona została przystankami,
podczas których uczestnicy wysłuchali
opowieści przewodnika o lokalnej historii i bohaterach. Oprócz faktów poznali
wiele ciekawostek, związanych z mijanymi na szlaku miejscami.
Rowerzyści zatrzymali się m.in. przy
kościele i na cmentarzu w Nieporęcie, na
Placu Wolności oraz przy Szkole Podstawowej im. Bronisława Tokaja. Drogę powrotną poprzedził zasłużony odpoczynek na Dzikiej Plaży.
Jeszcze przed końcem rajdu uczestnicy pytali organizatorów o kolejną wycieczkę. Jest w planach, a szczegóły, gdy
będą już znane, pojawią się na www.pik.
legionowski.pl i na FB Powiatowej Instytucji Kultury w Legionowie.

Rowerowy rajd szlakiem turystycznym „Polski Walczącej”, zorganizowany przez Powiatową
Instytucję Kultury w Legionowie, wyruszył 27 lipca spod legionowskiej DPD Areny.

Połączenie aktywności fizycznej na
świeżym powietrzu z dużą dawką
wiedzy o najbliższej okolicy to recepta
na udane sobotnie popołudnie

Grzegorz
Kubalski

członek zarządu Powiatu
Pamięć o przeszłości zdecydowanie
łatwiej jest kultywować, gdy wiedza
o niej płynie nie tylko z kart książek.
To założenie legło u podstaw wytyczenia staraniem Powiatu Szlaku
Polski Walczącej. Usytuowanie wydarzeń w realiach przestrzennych
zdecydowanie silniej przemawia do
wyobraźni, a takie wydarzenia pozwalają połączyć troskę o zdrowie
z popularyzacją historii naszej Małej Ojczyzny.

AMZ

Historyczny przejazd

Agnieszka Bogdańska

Bardzo długo czekałam na ten rajd. Cieszę się, że się odbył i wzięłam w nim udział. Od dziecka mieszkam
w powiecie legionowskim, ale tak naprawdę niewiele o nim wiem. Dzięki tego typu wycieczkom mogę o wiele więcej dowiedzieć się o swojej okolicy.

Towarzystwo Przyjaciół Legionowa (TPL) we współpracy z Powiatem
Legionowskim zorganizowało 17 sierpnia br. Patriotyczny Rajd
Rowerowy z Legionowa do Wólki Radzymińskiej, który był hołdem
złożonym bohaterom Bitwy Warszawskiej 1920 r.
Wzięło w nim udział dwadzieścia osób.

Wanda Kamionka

Wiedza, którą przekazał nam przewodnik jest cenna. A do tego ruch na świeżym powietrzu. Myślę, że sama nie byłabym w stanie zmobilizować się, pojechać i zobaczyć tych wszystkich miejsc, których śladem prowadził rajd.

T

Mariusz Dudziarz

rasa rajdu liczyła 15 km, wiodła
przez urokliwe miejscowości
naszego powiatu (Legionowo
– Stanisławów Drugi – Wola Aleksandra – Kąty Węgierskie – Izabelin – Zamostki Wólczyńskie - Pomnik
w Wólce Radzymińskiej) i zakończyła się zapaleniem pamiątkowych zniczy pod Pomnikiem Żołnierzy 28. Pułku Piechoty w Wólce Radzymińskiej.
Uczestnicy wyruszyli spod pomnika marsz. Józefa Piłsudskiego w Legionowie, pod którym wcześniej złożyli
kwiaty. Powiat Legionowski przekazał

Takie rajdy mogłyby być nawet co tydzień. Nie zdawałem sobie sprawy, że mieszkam na tak bogatych w wydarzenia historyczne terenach. Polecam mieszkańcom powiatu udział w podobnych przedsięwzięciach.

Kolarskie święto w Modlinie
Blisko 250 kolarzy wzięło dział w 68. Centralnym Zlocie Turystów Kolarzy PTTK w Modlinie. Wydarzeniu patronował
starosta legionowski Robert Wróbel.

Fot. Tomasz Michałowski

i dorosłych, spływ kajakowy oraz spotkania integracyjne. W trakcie imprezy uczestnicy mieli także okazję
zdobyć brązową odznakę, oddanego
do użytku przez Powiat Legionowski
w 2014 roku, turystycznego szlaku patriotycznego Polski Walczącej. Powiat
przekazał mapy, publikacje książkowe
oraz gadżety promocyjne dla uczestników zlotu.
Zloty Turystów Kolarzy mają ponad pięćdziesięcioletnią historię i cieszą się
niesłabnącą popularnością

W

programie imprezy, poza
przejazdami kolarskimi na
wyznaczanych tarasach, znalazły się zwiedzanie Twierdzy Modlin, wycieczki krajoznawcze (m.in.

do Pułtuska i Kampinoskiego Parku
Krajobrazowego), zajęcia animacyjne dla najmłodszych, prelekcja dotycząca walorów turystycznych Mazowsza, konkursy wiedzy dla dzieci

KB

KALINA BABECKA

Coroczny Patriotyczny Rajd Rowerowy TPL cieszy się
niesłabnącą popularnością. Tradycyjnie wystartował
spod pomnika marsz. Józefa Piłsudskiego
w Legionowie

W ramach spotkań klubu „Legionowo Cabrio Style” odbył się rajd
samochodami typu kabriolet, prowadzący z Legionowa do Twierdzy Modlin.

Erazm Domański
organizator rajdu

W zlocie udział wzięli nie tylko posiadacze kabrioletów z terenu powiatu i okolic. Impreza przyciągnęła także uczestników m. in. z Warszawy, Ciechanowa,
Łodzi i Zgierza.
AMZ
Fot. Bartosz Kryński

R

Rajdowi towarzyszyły flagi biało-czerwona i Powiatu Legionowskiego.

Zlot był imprezą sportowo-kulturalną, dzięki której upowszechnione zostały wiedza historyczna, walory krajoznawcze oraz działania Oddziału
„Mazowsze” PTTK w zakresie kultury
fizycznej, turystyki, kultury, oświaty
i ochrony środowiska.

Do twierdzy kabrioletem
óżne są sposoby na spędzanie wolnego czasu. Tym razem posiadacze
kabrioletów skrzyknęli się, aby poznać historię i uroki twierdzy w Modlinie.
Przed startem z Legionowa uczestnicy
rajdu wzięli udział w konkursie wiedzy
o powiecie legionowskim, w którym nagrodą były upominki ufundowane przez
Powiat. Następnie wyruszyli paradnie ulicami miasta, wzbudzając zainteresowanie
i zachwyt wśród mieszkańców. Po dotarciu do Modlina był czas na zwiedzanie
twierdzy z przewodnikiem.

uczestnikom egzemplarze wydanej
przez Starostwo Powiatowe w Legionowie książki „Bitwa Warszawska”
oraz mapy. Przejazd miał na celu upamiętnić udział 10. Dywizji Piechoty
gen. Żeligowskiego i Armii Ochotniczej
oraz społeczeństwa ziem dzisiejszego
powiatu legionowskiego w działaniach
bojowych oraz przygotowaniach obronnych w sierpniu 1920 r.

W tym roku zorganizowaliśmy rajd po raz siedemnasty. Pomysł tego
przedsięwzięcia zrodził się z potrzeby oddania hołdu 10. Dywizji Piechoty oraz 28. Pułkowi Strzelców Kaniowskich, które w 1920 roku wyru
szyły z legionowskich koszar i udały się w kierunku Radzymina celem
obrony miasta i zatrzymania natarcia wojsk bolszewickich. Rajd z biegiem lat zyskiwał sympatyków. Od 2015 roku organizujemy go we
współpracy ze Starostwem Powiatowym w Legionowie, dzięki czemu
imprezę możemy przeprowadzić na lepszym poziomie. Rajd jest okazją do poznania historycznych miejsc na terenie powiatu i sposobem na
uczczenie pamięci bohaterów „Cudu nad Wisłą”.

kultura
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Muzycznie i filmowo w Jabłonnie
Tego lata kulturalne serce powiatu biło w Jabłonnie. To za sprawą trwającego w lipcu i sierpniu
festiwalu „Kultura z Pałacem w tle”, którego współorganizatorem był Powiat Legionowski.

Karolina Jaworska

Spędziliśmy z rodziną fantastyczne popołudnie. Przyszliśmy na spacer do parku, a trafiliśmy na wspaniały koncert.
Nie spodziewałam się, że takie ciekawe wydarzenia odbywają się tak blisko i w dodatku za darmo. To mocna konkurencja dla oferty warszawskiej. Na pewno będziemy korzystać w przyszłości.

Wojciech Kwiatkowski

Znaleźliśmy z żoną w Internecie informację o koncercie
i postanowiliśmy przyjechać. Mieszkamy na Białołęce i to
nasza pierwsza wizyta w jabłonowskim parku. Festiwal na
świeżym powietrzu to świetny pomysł. Często jeździmy na
koncerty do Łazienek. Lubimy każdy przejaw aktywności
i bardzo nam się tu podoba.

Celina Siebierska

Od dawna uczestniczę w niedzielnych koncertach, organizowanych tutaj w pałacu. Wakacyjna odsłona też bardzo
przypadła mi do gustu. Lubię zarówno muzykę poważną,
jak i tę bardziej rozrywkową. Plenerowe koncerty mają dużo zalet i są doskonałą propozycją na spędzenie wolnego
czasu z rodziną lub znajomymi.
Podczas koncertu inaugurującego festiwal „Kultura z Pałacem w tle” wystąpił francuski wokalista Chris Schittulli

niepowtarzalną atmosferę zabytkowego otoczenia. Przed nami ostatnia impreza w ramach festiwalu. Już 25 sierpnia zapraszamy na plenerowe koncert
„Jazz, latin, country, ciepłe rytmy dobre
na wszystko” (godz. 17.00) i potańcówkę oraz pokaz filmu „La La Land” (godz.
20.00).
KB

Wielkie święto muzyki
organowej
Trwa V Festiwal Muzyki Kameralnej i Organowej Powiatu
Legionowskiego. W tym roku koncerty odbywają się pod
hasłem: Carpe Musicam! – Ciesz się muzyką!

Wakacyjnie z kulturą

Powiatowa Instytucja Kultury w Legionowie przygotowała kilka ciekawych propozycji na wakacje.
Wśród nich „Kwiatowy Spontan” i „Wędrujące Czytanie”.
Takie kwiatki

Wszyscy, którzy chcieli przyczynić się
do poprawy wyglądu otoczenia siedziby
PIK, mogli wziąć udział w „Kwiatowym
Spontanie”. Dzięki akcji trawnik sąsiadujący z budynkiem zyskał nowy wygląd.
Uczestnicy wydarzenia zasadzili kwiaty
i rośliny. Przy okazji można było własnoręcznie wykonać ceramiczną doniczkę.

Przygody z książką

W ramach akcji „Wędrujące czytanie” zorganizowano książkowy piknik
dla najmłodszych. Główną atrakcją było
spotkanie z pisarzem Rafałem Kosikiem,
który czytał fragmenty swoich książek z serii „Amelia i Kuba” oraz „Felix,
Net i Nika”. Poza tym milusińscy wzięli udział w warsztatach plastycznych,
teatrzyku i puszczali bańki mydlane.
Zgodnie z ideą akcji, czytanie zawędruje jeszcze do Wieliszewa (25 sierpnia),
Serocka (31 sierpnia) i Jabłonny (7 września). Zapraszamy.
KB

Pisarz Rafał Kosik nie tylko czytał fragmenty swoich książek, ale chętnie
odpowiadał na pytania i rozdawał autografy

PIK zabiera w „Rejs”

Na zdjęciu Anna Lubańska i Jan Bokszczanin podczas koncertu z okazji
99. rocznicy Bitwy Warszawskiej 1920 r.

W

Fot. PIK w Legionowie

W

przypałacowym parku Dom
Zjazdów i Konferencji PAN
zorganizował koncerty i pokazy filmowe pod chmurką, które cieszyły się ogromną popularnością wśród
mieszkańców. Każde wydarzenie gromadziło kilkuset uczestników. Widzowie i słuchacze docenili dobór repertuaru muzycznego i filmowego oraz

ramach tegorocznego cyklu
zorganizowano dziewięć koncertów. Organizatorzy festiwalu zadbali o staranny dobór repertuaru
i wykonawców. Organy nie bez powodu
nazywane są królem instrumentów. To
największy z instrumentów, nieporównywalny z żadnym innym pod względem rozmiarów przestrzennych, liczby
źródeł fal dźwiękowych, sumarycznej
mocy emitowanej do otoczenia, dynamiki, różnorodności barw, a także złożoności konstrukcyjnej.

w Stanisławowie Pierwszym i poświęcony był upamiętnieniu 99. rocznicy
Bitwy Warszawskiej. Wystąpili organista Jan Bokszczanin i sopranistka Anna
Lubańska, wykonując utwory Stanisława Moniuszki, Mieczysława Surzyńskiego i Mariana Sawy. Zgromadzeni
w ciszy i skupieniu delektowali się każdym z dostojnych dźwięków.
Festiwal potrwa do 22 września.
Terminy koncertów znajdują się
na stronie Powiatu Legionowskiego:
www.powiat-legionowski.pl

Jeden z zaplanowanych koncertów odbył się 15 sierpnia w kościele
pw. NMP Wspomożycielki Wiernych

Współorganizatorem wydarzenia
tradycyjnie jest Powiat Legionowski.
KB

Dokładnie 50 lat temu na wodach Jeziora Zegrzyńskiego kręcono kultową komedię „Rejs”. Z tej okazji Powiatowa Instytucja Kultury w Legionowie oraz Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku zapraszają na „Filmowy rejs”,
czyli specjalną odsłonę „Kina Otwartego”.
Już 28 sierpnia o godz. 17.00 statek „Zefir” wypłynie
z Serocka w ponaddwugodzinny rejs urozmaicony zabawami i animacjami z czasów PRL-u.
O godz. 20.00, po zacumowaniu w Serocku, na pokładzie statku rozpocznie się letni seans „Rejsu” w reżyserii
Marka Piwowskiego. Po pokazie odbędzie się spotkanie z zaproszonymi gośćmi – autorem książek na temat polskich komedii z czasów PRL-u Maciejem

Łuczakiem i odgrywającym w „Rejsie” rolę śpiewaka Józia
Januszem Kłosińskim.
Uczestnicy wydarzenia zostaną wybrani spośród osób,
które rozwiążą quiz opublikowany na profilu FB Powiatowej Instytucji Kultury w Legionowie. O zaokrętowaniu
na statek uczestnicy rejsu zostaną powiadomieni drogą
e-mailową.

Kurier
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5. Ultramaraton Powstańca
Prawie 700 osób 4 sierpnia wzięło udział w 5. edycji Ultramaratonu Powstańca 1944-2019. Wydarzenie upamiętnia bohaterów
Powstania Warszawskiego, do którego nawiązuje m.in. dystans – 63 km, jak 63 dni tego zrywu niepodległościowego stolicy.

Fot. Dariusz Ślusarski

punkty, gdzie można się było schłodzić
wodą.
Najlepszym zawodnikiem został Paweł
Witkowski z klubu Wieliszew Heron Team.
Wśród kobiet pierwsze miejsce zajęła Joanna Hass-Kalita z Kobyłki, za nią uplasowała się nasza krajanka Katarzyna Foszner
z Fit-Line Fitness Legionowo. Najszybszą
sztafetą w tym roku okazała się załoga
WPRUNING. W służbach mundurowych
wygrała 2-osobowa sztafeta Weterani WP,
natomiast spośród samorządowców po złoto sięgnęli urzędnicy z wieliszewskiego ratusza. W imprezie wzięła udział również
reprezentacja Powiatu Legionowskiego,
która wywalczyła srebrne medale. Zapraszamy na kolejne edycje Ultramaratonu
Powstańca, bo impreza ta łączy zdrowy
styl życia, dobrą zabawę z patriotyczną
edukacją, tak bardzo potrzebną szczególnie młodym pokoleniom.

Piotr Choroś

radny Rady Powiatu
w Legionowie
Możliwość udziału w Ultramaratonie
Powstańca zadeklarowałem bez wahania. Uważam że jest to super inicjatywa, z jaką wychodzi samorząd,
a czynny udział samorządowców
w nim jest integracją, połączeniem
społeczeństwa nie tylko z powiatu legionowskiego, ale również z powiatów sąsiednich. Jest to też motywacja
i w pewnym sensie promowanie dobrych zmian, wdrażanie w naszą społeczność coraz większej aktywności
fizycznej bez względu na wiek. Mam
nadzieję, że w przyszłym roku również wezmę czynny udział i powalczymy o pierwsze miejsce.

MK

Sztafeta Powiatu Legionowskiego; od lewej stoją: Mirosław Kado, Izabela Kownacka, Monika Kosewska (wystartowała
indywidualnie), Piotr Choroś, Paweł Czyż, Mariusz Śledziewski; niżej, od lewej: Tomasz Talarski, Zbigniew Garbaczewski

Z

roku na rok rośnie liczba uczestników Ultramaratonu Powstańca –
wydarzenia organizowanego przez
Gminę Wieliszew przy współudziale Powiatu Legionowskiego. W 5. edycji udział
wzięło 681 zawodników, prawie stu

więcej, niż w poprzedniej. Ultramaraton
Powstańca znany jest już w całej Polsce.
Pogoda 4 sierpnia była łaskawa –
słońce chowało się za chmurami, które
podarowały zmęczonym biegaczom nawet odrobinę orzeźwiającego deszczu.

Pomagała również społeczność miejscowości leżących na trasie wyścigu. Mieszkańcy częstowali uczestników napojami,
ciastem, batonami energetycznymi, nie
mówiąc o żywiołowym dopingu. W wielu miejscach na zawodników czekały

Wygrała w Dolinie Śmierci

Nasza reprezentantka Patrycja Bereznowska zwyciężyła w kalifornijskim
Badwater – najtrudniejszym na świecie ultramaratonie. Pobiła rekord tej
morderczej, 217-kilometrowej trasy o ponad 1,5 godziny!

POWIAT LEGIONOWSKI – KULTURALNIE I NA SPORTOWO
24.08 – Parkrun, Park w Jabłonnie,
godz. 9.00
24.08 – Zakończenia Lata na Piaskach,
osiedle przy ul. Piaskowej w Legionowie,
godz.17.00-22.00
25.08 – Kiermasz Rzeczy Używanych,
Rynek w Serocku, godz. 9.00-14.00
25.08 – Koncert – „Jazz, latino, country,
ciepłe rytmy dobre na wszystko”,
park w Jabłonnie, godz. 17.00
25.08 – Wędrujące Czytanie, plac przy
jeziorku w Wieliszewie, godz. 17.00
25.08 – Pożegnanie Lata na Grudziach,
przy placu zabaw, godz. 17.00-21.00
25.08 – Fontanna Muzyki 2019 – Kamil
Radzimowski Band, rynek w Serocku,
godz.17.00
25.08 – Festiwal Muzyki kameralnej
i Organowej, kościół Miłosierdzia Bożego,
Legionowo, ul. Targowa 48, godz. 19.00
25.08 – Kino Letnie – „Lala land”,
Pałac PAN w Jabłonnie, godz.21.00
28.08 – Kino Otwarte „Filmowy Rejs”,
Jezioro Zegrzyńskie/Serock,
godz. 17.00-22.00
31.08 – Parkrun, Park w Jabłonnie,
godz. 9.00
31.08 – Zakręcona połówka, Stadion
Miejski w Legionowie, godz. 12.00
31.08 – Wędrujące Czytanie, plaża
miejska w Serocku, godz. 15.00
31.08 – Piknik Rodzinny, plac zabaw
os. Batorego, godz. 15.00

31.08 – Festiwal muzyki kameralnej
i organowej, kościół Świętego Ducha,
Legionowo, ul. ks. Schabowskiego 2
31.08 – Dyskoteka z DJ’EM, Park
Zdrowia w Legionowie, godz. 19.00
01.09 – Koncert V Festiwalu Muzyki
Kameralnej i Organowej Powiatu
Legionowskiego, Chotomów, kościół
pw. Wniebowzięcia NMP,
ul. Partyzantów 8, godz. 13.00
01.09 – Koncert V Festiwalu Muzyki
Kameralnej i Organowej Powiatu
Legionowskiego, Nieporęt, kościół
pw. Niepokalanego Poczęcia NMP,
Plac Wolności 3, godz. 18.00
01.09 – Festiwal Muzyki Kameralnej
i Organowej, kościół Miłosierdzia
Bożego, Legionowo, ul. Targowa 48,
godz. 19.00
04.09 – Wernisaż wystawy Mirosławy
Kośmider „13 element”, Galeria Sztuki
Ratusz, Legionowo, ul. Piłsudskiego 41,
godz. 19.00
07.09 – Parkrun, Park w Jabłonnie,
godz. 9.00
07.09 – Wędrujące Czytanie,
Park w Jabłonnie, godz. 16.00
08.09 – Festiwal Muzyki Kameralnej
i Organowej, kościół pw. Świętego
Ducha, Legionowo,
ul. ks. Schabowskiego 2, godz. 16.00
08.09 – Teatr w Poczytalni „Jojo”,
Legionowo, ul. Kościuszki 8a,
godz. 19.00

08.09 – Koncert V Festiwalu Muzyki
Kameralnej i Organowej Powiatu
Legionowskiego Legionowo,
kościół pw. Matki Bożej Fatimskiej,
ul. Orląt Lwowskich 8, godz. 20.00
14.09 – Parkrun, Park w Jabłonnie,
godz. 9.00
14.09 – 40 Biegi Przełajowe, polana
przy ul. Zakopiańskiej w Legionowie,
godz. 12.00
15.09 – Kiermasz Rzeczy Używanych,
Rynek w Serocku, godz. 9.00-14.00
15.09 – Koncert dla dzieci w ramach
V Festiwalu Muzyki Kameralnej
i Organowej Powiatu Legionowskiego,
Serock, Centrum Kultury
i Czytelnictwa, ul. Pułtuska 35,
godz. 12.30
21.09 – Parkrun, Park w Jabłonnie,
godz. 9.00
21.09 – SABOR DE CUBA – koncert
kubański na koniec lata, sala
widowiskowa w ratuszu,
Legionowo, godz. 19.00
22.09 – Koncert V Festiwalu Muzyki
Kameralnej i Organowej Powiatu
Legionowskiego, Nieporęt, Gminny
Ośrodek Kultury, ul Dworcowa 9,
godz. 18.00
22.09 – Koncert V Festiwalu Muzyki
Kameralnej i Organowej Powiatu
Legionowskiego, Jabłonna,
kościół pw. Matki Bożej Królowej Polski,
ul. Modlińska 105a, godz. 19.00

Patrycja Bereznowska często podkreśla, że w powiecie legionowskim i gminie
Wieliszew znalazła swoje miejsce na ziemi

P

atrycja Bereznowska zwyciężyła
w kategorii Kobiety w najtrudniejszym na świecie, odbywającym się
w kalifornijskiej Dolinie Śmierci, ultramaratonie Badwater. Nasza reprezentantka 217-kilometrową trasę pokonała
w niewiele ponad 24 godziny, bijąc tym
samym rekord o ponad 1,5 godziny.
Kalifornijski ultramaraton odbywa
się w temperaturach dochodzących do
56 st. C. Zaczyna się w 86-metrowej depresji, kończy na wysokości 2500 m n.p.m.

W imprezie udział biorą wyselekcjonowani biegacze. W tym roku zakwalifikowano jedynie 100 osób.
Mimo morderczych warunków Patrycji od początku biegło się dobrze. Najtrudniejszy był ostatni 23-kilometrowy
odcinek położony na dużej wysokości.
Patrycji gratulujemy osiągnięcia szczytu, o którym marzą wszyscy ekstremalni
biegacze. Życzymy kolejnych sukcesów.
MK

Patrycja Bereznowska
biegaczka ekstremalna

Marzenia są po to, żeby je realizować. Od młodości wierzyłam, że wszystko jest
możliwe, tylko trzeba cierpliwie poczekać, ciężko pracować, czasem poprosić
o pomoc i mieć trochę szczęścia. Myślę, że spełniłam wszystkie te warunki realizując marzenie o starcie w ultramaratonie Badwater. Cierpliwie czekałam na
odpowiedni układ ważnych dla mnie imprez mistrzowskich w kalendarzu startowym i zakwalifikowanie się do biegu. Ostatnie lata ciężko pracowałam na swoją biegową formę, a czas przed startem poświęciłam tylko na trening. Wsparcie
uzyskałam od Powiatu Legionowskiego i Gminy Wieliszew. Duże koszty związane z startem skłoniły mnie do uzyskania środków od sponsorów, biegaczy,
znajomych, rodziny i po prostu ludzi dobrej woli za co bardzo dziękuję. Marzenie o Badwater się spełniło!
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