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Nie tędy droga, czyli NIE dla trasy S50
Podczas spotkania informacyjnego z przedstawicielami samorządów Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
przedstawiła cztery warianty poprowadzenia drogi ekspresowej S50, stanowiącej północny odcinek planowanej Obwodnicy
Aglomeracji Warszawskiej. Każdy z zaprezentowanych korytarzy przebiega przez teren gminy Serock.

S

potkanie było jednym z kilku zorganizowanych przez GDDKiA z samorządami w ramach inwestycji związanej z planowaną budową drogi ekspresowej
S10 oraz Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej, które ujęte zostały w rozporządzeniu
Rady Ministrów w sprawie wykazu Inwestycji Towarzyszących w zakresie Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Artur Borkowski
burmistrz Miasta i Gminy
Serock

Efektem Studium Korytarzowego było
wyznaczenie czterech wariantów korytarza dla północnej części Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej w ciągu drogi ekspresowej S50, na odcinku: autostrada A2
(Centralny Port Komunikacyjny) - Wyszogród - Serock do włączenia do A2 (Mińsk
Mazowiecki).
Na terenie gminy Serock warianty
1 i 3 oraz warianty 2 i 4 przebiegają analogicznymi trasami. Oznacza to, że można
na tym obszarze mówić o dwóch wariantach: północnym - wykorzystującym korytarz drogi krajowej 62 i przeprawę mostową
w Wierzbicy oraz południowym – przewidującym budowę nowej przeprawy mostowej
w rejonie Arciechowa i Serocka lub Jadwisina. Wskazany przez GDDKiA najkorzystniejszy wariant trzeci (południowy) ma długość 165 km, zakłada budowę dwóch jezdni
po trzy pasy ruchu, a koszt jego powstania
szacuje się na 10,9 mld zł. Wybór preferowanego wariantu determinuje, w jakim kierunku będą prowadzone dalsze prace analityczne i projektowe. Obecnie GDDKiA
przystępuje do realizacji Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego (STEŚ),
w trakcie którego prowadzone będą kolejne analizy wskazanego wariantu. Obecny
etap prac nad inwestycją nie precyzuje dokładnego przebiegu drogi. Określa jedynie
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Cztery warianty

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zapewnia, że budowa Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej, w tym drogi
ekspresowej S50, poprawi czas przejazdu i komfort jazdy kierowców, wpłynie na rozwój gospodarczy oraz pozwoli na efektywną
obsługę komunikacyjną Centralnego Portu Komunikacyjnego. Miasto i Gmina Serock nie akceptuje preferowanego przez GDDKiA
wariantu przebiegu drogi S50 przez swój teren i zapowiada podjęcie zdecydowanych działań

korytarze o szerokości ok. 5 km, w których
może ona zostać zlokalizowana.

Serock protestuje

Miasto i Gmina Serock nie akceptuje preferowanego przez inwestora wariantu trasy, argumentując, że ten wybór destrukcyjnie wpłynie na tutejsze wewnętrzny

układ drogowy, sieci wodociągowe i kanalizacyjne, sytuację gruntowo-wodną oraz
nie uwzględnia turystyczno-rekreacyjnego charakteru gminy, a także doprowadzi do wzrostu zanieczyszczenia środowiska i negatywie wpłynie na jakość
życia mieszkańców. Burmistrz Artur Borkowski zapowiedział podjęcie współpracy

z przedstawicielami samorządów, które podzielają obawy związane z realizacją wskazanego wariantu - burmistrzem Radzymina
oraz wójtami Dąbrówki, Zabrodzia, Somianki, Klembowa i innymi zainteresowanymi,
oraz wypracowanie wspólnego stanowiska, które zostanie przekazane do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad

W efekcie spotkania samorządowcy
zgodzili się co do potrzeby koordynowania oficjalnych stanowisk poszczególnych samorządów kierowanych do
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych
i Autostrad. W trakcie rozmowy poddano ocenie potencjalny wpływ proponowanych przez GDDKiA wariantów
trasy na lokalne warunki poszczególnych samorządów gminnych. Spotkanie stanowiło wstęp do dalszych
rozmów między samorządowcami
i w niedalekiej przyszłości będą one
kontynuowane. Niewątpliwie istnieje potrzeba jak największego ujednolicenia stanowiska zainteresowanych
gmin w sprawie, w czym upatruje się
szansy na wywarcie bardziej skutecznej presji na osoby odpowiedzialne za dalszy proces projektowy w obrębie trasy.

i innych instytucji, mających wpływ na realizację tej inwestycji. Pierwsze spotkanie
robocze zorganizowano 3 lutego.
Jak informuje GDDKiA harmonogram
działań zakłada, że pierwszymi fragmentami Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej możemy pojechać na przełomie 2027
i 2028 roku, a cała trasa będzie dostępna
do 2035 roku.
KALINA BABECKA

WARIANT KORYTARZA 1

WARIANT KORYTARZA 2

WARIANT KORYTARZA 3

WARIANT KORYTARZA 4

Długość: 163 km
Szacowana liczba węzłów: 16
Początek na autostradzie A2 w węźle Wiskitki,
z mostami na Wiśle i Narwi, połączenie
z S10 w węźle Nacpolsk, przejście między
Tłuszczem a Wołominem, koniec na autostradzie A2
w węźle Dębe Wielkie.
Szacowany koszt: 10,9 mld zł

Długość: 177 km
Szacowana liczba węzłów: 16
Początek na autostradzie A2 w węźle Wiskitki,
z mostami na Wiśle, Narwi i Bugu, połączenie
z S10 w węźle Kobylniki, odejście w kierunku
Wyszkowa, koniec na autostradzie A2
w węźle Mińsk Mazowiecki.
Szacowany koszt: 11,9 mld zł

Długość: 165 km
Szacowana liczba węzłów: 15
Początek na autostradzie A2 w węźle Wiskitki,
z mostami na Wiśle i Narwi, połączenie z S10
w węźle Nacpolsk, obejście Sochaczewa od wschodu,
przejście między Tłuszczem a Wołominem, koniec
na autostradzie A2 w węźle Dębe Wielkie.
Szacowany koszt: 10,9 mld zł

Długość: 180 km
Szacowana liczba węzłów: 16
Początek na autostradzie A2 w węźle Wiskitki,
z mostami na Wiśle, Narwi i Bugu, połączenie
z S10 w węźle Nacpolsk, odejście w kierunku
Wyszkowa, koniec na autostradzie A2 w węźle
Mińsk Mazowiecki.
Szacowany koszt: 12,2 mld zł
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Pożegnanie płk. Kazimierza Przymusińskiego
3 lutego 2021 r. na wieczną wartę odszedł płk Kazimierz Przymusiński – wieloletni
Prezes Zarządu Koła Powiatowego Związku Kombatantów i Byłych Więźniów Politycznych
Rzeczypospolitej Polskiej, podczas okupacji – żołnierz 1. Pułku Strzelców
Podhalańskich AK walczący pod pseudonimem „Jastrząb”, odznaczony
wieloma medalami za udział w Ruchu Oporu oraz pełną poświęcenia
pracę na rzecz społeczności lokalnej.

K

azimierz Przymusiński urodził się
5 lutego 1927 r. w Jarocinie. W 1933 r.
jego rodzina przeniosła się do Poznania. W grudniu 1939 r. Niemcy wypędzili ich, przesiedlając do gminy Kamienica
koło Łącka. W 1944 r. dołączył do oddziału Armii Krajowej. Pod pseudonimem „Jastrząb” walczył jako żołnierz 1. batalionu
1. Pułku Strzelców Podhalańskich AK.
Po wojnie i rozwiązaniu Armii Krajowej
rodzina płk. Kazimierza Przymusińskiego powróciła do Jarocina. Drogę zawodową
związał z wojskiem. W 1975 r. rozpoczął
służbę w Wojskowym Instytucie Łączności
w Zegrzu. Na emeryturę przeszedł w 1987 r.
w stopniu pułkownika.
Po zakończeniu drogi zawodowej
płk Kazimierz Przymusiński pozostał aktywnym działaczem społecznym. Przez dwie kadencje był Prezesem

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy
widomość o tym, że 15 lutego
zmarł por. Henryk Lerski ps. „Lasek”.
Miał 95 lat.

Z okazji Tłustego Czwartku Powiat Legionowski i Powiatowe Centrum Integracji Społecznej w Legionowie przygotowali dla odwiedzających starostwo słodką niespodziankę.
KB
Tego dnia częstowaliśmy pysznymi pączkami.

radny Rady Powiatu

Pana Pułkownika zapamiętałem jako
aktywnego działacza społecznego.
Często spotykaliśmy się w różnych
gremiach, na posiedzeniach Fundacji im. Wandy Tomczyńskiej, na prezentacjach „Rocznika Legionowskiego”, uroczystościach organizowanych
przez miasto Legionowo, Towarzystwo
Przyjaciół Legionowa i Muzeum Historyczne. Chętnie też dzielił się swoimi
wojennymi wspomnieniami.

MK

Samorządowcy postanowili połączyć siły w przeciwdziałaniu próbom obchodzenia zapisów
miejscowych planów zagospodarowania. Niestety wykorzystanie zapisów prawa budowlanego
przez niektórych deweloperów prowadzi do powstawania zabudowy, jakiej gminy nie planowały
i nie chcą na swoim terenie.

Fot. archiwum rodzinne

P

Tłusty Czwartek
w starostwie

Płk Kazimierz Przymusiński spoczął
18 lutego w kwaterze wojennej na legionowskim cmentarzu.

Jacek
Szczepański

Specgrupa do spraw (nie)ładu

Zmarł por. Henryk Lerski

odczas okupacji najpierw służył
w „Szarych Szeregach”, w drużynie im. Zawiszy Czarnego przy Szkole Handlowej w Legionowie. Jako gimnazjalista i licealista uczestniczył w Tajnym
Nauczaniu. Brał udział w powstaniu warszawskim, z przydziałem do 712. plutonu 1. Batalionu 1. Rejonu „Legionowo”
VII Obwodu „Obroża” Armii Krajowej.
Pogrzeb por. Henryka Lerskiego odbył
MK
się 23 lutego w Legionowie.   

Zarządu Koła Powiatowego Związku
Kombatantów i Byłych Więźniów Politycznych Rzeczypospolitej Polskiej. Aktywnie uczestniczył w życiu Powiatu
Legionowskiego - w uroczystościach patriotycznych, spotkaniach z młodzieżą.
Za swoją działalność społeczną został wyróżniony wieloma odznaczeniami państwowymi, wojskowymi i związkowymi.
Pod koniec 2020 r. Powiat Legionowski wydał wspomnienia płk. Kazimierza
Przymusińskiego „Okruchy wspomnień
młodego partyzanta z okresu działalności w Ruchu Oporu, 1/1 psp AK, VII 1944
– II 1945 r.”.

Samorządowcy mówią „STOP” praktykom stosowanym przez deweloperów,
związanym ze zwiększaniem intensywności zabudowy mieszkaniowej

M

iejscowe plany zagospodarowania przestrzennego to dokumenty strategiczne. Określają ład
przestrzenny, czyli rodzaj lub rodzaje zabudowy, jakie społeczność danej gminy
chce widzieć na swoim terenie. Definiują, czy w danym miejscu działki mają być
przestronne z zabudową jednorodzinną,
czy też w okolicy mogą powstawać obiekty handlowe, oświatowe. Od jakiegoś czasu zmorą samorządowców są firmy budujące budynki szeregowe, dla wielu rodzin,
lokalizując je na działkach, które zgodnie
z zamysłem planu miejscowego miały
mieścić co najwyżej „bliźniaki”.
Konwent Samorządowy Powiatu Legionowskiego, w którym 26 stycznia 2021 r.
uczestniczyli Maciej Mazur (wójt Nieporętu), Paweł Kownacki (wójt Wieliszewa),
Roman Smogorzewski (prezydent Legionowa), Jarosław Chodorski (wójt Jabłonny), Marek Bąbolski (z-ca burmistrza
Serocka) wraz ze starostą Sylwestrem Sokolnickim, stał się forum, na którym już

po raz kolejny były poruszane kwestie
związane z zagospodarowaniem przestrzennym i inwestycjami, które nie są
zgodne z kierunkami rozwoju wyznaczanymi przez zapisy miejscowych planów
zagospodarowania. Coraz częściej podejmowane przez przedsiębiorców z branży deweloperskiej próby zwiększania
intensywności zabudowy, jaką dopuszczono w planach miejscowych, skutkują obniżeniem komfortu życia obecnych,

ale też przyszłych mieszkańców. Włodarze gmin powiatu legionowskiego postanowili więc stworzyć grupę roboczą i postawić przed nią zadanie wypracowania
takich procedur, które pozwolą zapobiegać zjawiskom negatywnie wpływającym na politykę przestrzenną w naszym powiecie.
Już 4 lutego 2021 r. odbyło się pierwsze spotkanie grupy roboczej, składającej się z urzędników reprezentujących
wszystkie gminy i powiat. Zebrani omawiali zagadnienia związane z procesem
inwestycyjnym, zarówno w kontekście
przepisów dotyczących planowania przestrzennego, jak i geodezyjnych. Ustalono, że przedstawiciele samorządów będą spotykać się cyklicznie, a na bieżąco
będą prowadzić ścisłą współpracę pomiędzy urzędami w zakresie interpretacji zapisów planów zagospodarowania
przestrzennego.
JOANNA KAJDANOWICZ

Izabela Kownacka
radna Rady Powiatu

Połączenie sił przeciw niepokojącemu zjawisku nadmiernego zagęszczania zabudowy to dobry kierunek. Wiadomo, że razem można zdziałać dużo więcej niż
w pojedynkę, a współpraca samorządów pozwoli im szybciej i sprawniej reagować. Trzymam kciuki, aby wspólnie udało nam się zatrzymać ten negatywny trend
i nie dopuścić do zabetonowania naszych pięknych, zielonych terenów.

inwestycje

Informator Powiatu Legionowskiego

Kolej do Zegrza Płd. nabiera tempa
Rozpoczęły się pierwsze prace w terenie związane z rewitalizacją połączenia kolejowego nr 28
z Wieliszewa do Zegrza Południowego.

Rewitalizacja połączenia kolejowego z Wieliszewa do Zegrza Południowego z etapu projektu przenosi się w teren.
Widać już pierwsze efekty trwających na budowie prac

P

KP Polskie Linie Kolejowe S.A.
22 kwietnia 2020 r. podpisały umowę z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót
budowlanych w ramach projektu „Prace na
linii kolejowej nr 28 Wieliszew – Zegrze".
Modernizację linii kolejowej do Zegrza Południowego w formule „projektuj i buduj”
realizuje za blisko 42 mln złotych brutto
konsorcjum firm Gór-Tor Maciej Górniak
ze Stupska (lider) i Przedsiębiorstwo Inżynierii Budowlanej Kopacki z Rakoniewic (partner). Uruchomienie połączenia

zaplanowano w czwartym kwartale 2022
roku.
Obecnie w toku jest opracowywanie dokumentacji projektowej, przygotowywany
jest projekt budowalny oraz pozostałe dokumenty niezbędne do pozyskania decyzji pozwolenia na budowę. Natomiast w terenie wykonawca realizuje prace z zakresu
wycinki drzew, rozbiórki istniejącego układu torowego oraz dostarcza na miejsce materiały budowlane. W trakcie procedowania
znajduje się wniosek na rozbiórkę pozostałych elementów infrastruktury.

Rewitalizacja obejmie blisko czterokilometrowy odcinek linii kolejowej między
Wieliszewem a Zegrzem Południowym. To
połączenie będą obsługiwały pociągi Szybkiej Kolei Miejskiej. Na trasie mają jeździć
składy o długości dochodzącej do 180 metrów, a ich maksymalna prędkość wyniesie
80 kilometrów na godzinę. Zgodnie z założeniami w ciągu doby do Zegrza i z powrotem ma jeździć 30 pociągów. Co pół godziny
w szczycie i co godzinę poza nim.
Zakres prac obejmie zaprojektowanie
i wykonanie robót budowlanych z zakresu
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Robert Wróbel

wiceprzewodniczący Rady Powiatu
Pandemia wymusiła zdalne nauczanie i pracę na wielu mieszkańcach powiatu. Przez chwilę można było stracić z oczu problem zakorkowanych dróg do stolicy. Jedynym jego rozwiązaniem jest rozwijanie transportu zbiorowego. Finał
najważniejszego projektu komunikacyjnego powiatu już za chwilę zobaczymy
w Zegrzu Południowym. Cztery kilometry szyn i wagony SKM skomunikują na
nowo część Wieliszewa, Nieporętu i Serocka. Kiedy w 2015 roku rozpoczynaliśmy to przedsięwzięcie podpisaniem listu intencyjnego z kolegami z innych samorządów gminnych i powiatowych oraz województwa ze współudziałem PKP,
nawet optymiści nie wierzyli, że tak szybko uda się kolej do Zegrza przywrócić. Nie można jednak się zatrzymywać. Kolej może dojechać do Serocka, Jabłonna zyskać przeprawę przez Wisłę i dokończenie obwodnicy, a Nieporęt poszerzenie drogi 633 od Rembelszczyzny do Warszawy. Jest nad czym pracować
przez kolejne 10 lat.

układu torowego, przejazdów kolejowo-drogowych, systemu sterowania ruchem kolejowym, sieci i urządzeń telekomunikacyjnych, sieci i urządzeń elektroenergetyki
trakcyjnej, sieci i urządzeń elektroenergetyki nietrakcyjnej, obiektów inżynieryjnych,
obiektów kubaturowych, obiektów do obsługi podróżnych oraz likwidacji kolizji.
Stacja końcowa Zegrze będzie przebudowana. Podróżni wsiądą do pociągów
z dwóch komfortowych peronów wyposażonych w ławki, wiaty i funkcjonalne oświetlenie. Dobrą orientację zapewnią tablice informacyjne i czytelne oznakowanie. Będą
udogodnienia dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się. Linie naprowadzające wspomogą osoby niewidome i słabowidzące.

W działania na rzecz przywrócenia połączeń kolejowych na odcinku pomiędzy Wieliszewem a Zegrzem zaangażowały się lokalne samorządy. Powiat Legionowski wspiera
tę inwestycję i koordynuje współpracę z inwestorem - PKP PLK S.A. W toku ustaleń
wójtowi Gminy Wieliszew Pawłowi Kownackiemu oraz władzom Powiatu udało się wynegocjować zlokalizowanie na trasie pociągu
jeszcze jednego przystanku w Wieliszewie,
w sąsiedztwie skrzyżowania linii kolejowej
i DW nr 631 – Wieliszew Centrum.
Projekt „Prace na linii kolejowej nr 28
Wieliszew – Zegrze” jest dofinansowany ze
środków z udziałem Funduszy Europejskich
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na
KB
lata 2014–2020.

Szpital coraz bliżej
Budynek szpitala w Legionowie już stoi, a obecnie trwają prace w jego
wnętrzu. Wszystko wskazuje na to, że uruchomienie placówki nastąpi
wcześniej niż pierwotnie zakładano.

Rozbudowa DK61 wchodzi w kolejną fazę
Przebudowa fragmentu ul. Strużańskiej to kolejny punkt w harmonogramie prowadzonej od
października 2018 r. przebudowy DK61, na odcinku od wiaduktu w Legionowie do skrzyżowania
z ul. Wolską w Michałowie-Reginowie.

Z

aawansowanie prac w tej chwili wynosi około 70%. Na początku marca
ruszą prace związane z przebudową
ul. Strużańskiej na około 150-metrowym
odcinku, od skrzyżowania z drogą krajową nr 61 do wysokości wjazdu na teren
powstającego szpitala. Odcinek, na którym planowana jest przebudowa wraz
z usunięciem kolizji drogowych, budową chodników i ścieżek rowerowych, zostanie zamknięty dla ruchu nawet na dwa
miesiące. Wprowadzona zostanie nowa
organizacja ruchu i wytyczone objazdy.
Kolejne prace zlokalizowane będą na odcinku od skrzyżowania z ul. Wolską w stronę Zegrza – do końca przebudowywanego
odcinka. Roboty prowadzone będą zarówno na jezdni głównej, jak i drogach dojazdowych, a także wykonywane będą prace
brukarskie w zakresie układania ciągów
pieszych.
Zakończenie prac zaplanowano na
koniec maja.
AMZ

Budowa szpitala w Legionowie przebiega bez zakłóceń. Wykonawca deklaruje
zakończenie wszystkich robót budowlanych już w lipcu. Następnie inwestycja będzie
musiała uzyskać niezbędne odbiory techniczne

Przebudowa, której inwestorem jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych
i Autostrad, jest jedną z najbardziej oczekiwanych inwestycji na terenie powiatu.
W najbliższym czasie wykonawca rozpocznie prace na ul. Strużańskiej

Zakończono prace przy kładzeniu izolacji przeciwwodnych i termicznych, gotowe są zasypy wokół obiektu, zakończono
budowę zbiornika wody deszczowej, zamontowano pokrycie dachu oraz wykonano ściany działowe na wszystkich poziomach, a także tynki wewnętrzne i gładzie
oraz pierwsze malowanie. Przygotowano
podkłady pod posadzki. Wokół budynku
głównego wykonano elementy zewnętrzne: sieć ciepłowniczą oraz zewnętrzne sieci
sanitarne, elewację wraz ze ślusarką okienną i drzwiową. Dostarczono urządzenia
wentylacyjne i chłodnicze. Trwa montaż
dźwigów osobowych. Ponadto we wnętrzu
wykonywane są prace przy wylewkach
samopoziomujących, konstrukcji sufitów

podwieszanych, izolacji instalacji sanitarnych oraz modułów elektrycznych. Montowane są wykładziny posadzkowe oraz
stolarka drzwiowa wewnętrzna. Wyposażenie techniczne szpitala w sprzęt medyczny i sprzęt powszechnego użytku planowane jest do końca 2021 r.
Na pięciu kondygnacjach budynku
utworzone zostaną oddziały: kardiologiczny, chirurgiczny, intensywnej terapii, chorób wewnętrznych, okulistyczny i ginekologiczny. Funkcjonować będzie izba przyjęć
oraz blok operacyjny. Nowo powstały szpital będzie filią Wojskowego Instytutu Medycznego przy ul. Szaserów w Warszawie.
OPRAC. AMZ
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Służby podsumowują 2020 rok

Policja

Fot. UG Nieporęt

Podczas lutowej sesji Rady Powiatu Komenda Powiatowa Policji w Legionowie,
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie, jednostki Ochotniczych
Straży Pożarnych na naszym terenie oraz Legionowskie Wodne Ochotnicze Pogotowie
Ratunkowe złożyły sprawozdania ze swojej działalności za ubiegły rok.

Służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo na terenie powiatu stale podnoszą swoje kwalifikacje. Na zdjęciu tegoroczne ćwiczenia
z ratownictwa lodowego

A

by upamiętnić pisarza oraz przybliżyć jego twórczość i sylwetkę,
Powiat Legionowski zaprasza do
udziału w konkursach literackim i plastycznym.
Konkurs literacki „Bądź jak Lem. Zobacz przyszłość” skierowany jest do
uczniów klasy piątej szkoły podstawowej i starszych oraz wszystkich pełnoletnich mieszkańców powiatu. Zadaniem
uczestników jest napisanie opowiadania
science fiction o objętości tekstu od 3000
do 7000 znaków wraz ze spacjami. Praca
powinna nawiązywać do twórczości Stanisława Lema, a także ukazywać wpływ

postępu cywilizacyjnego, w szczególności wynalazków technicznych,
na jakość codziennego życia człowieka i podejmowane
przez niego wybory. Na prace czekamy do 14 maja.
W konkursie plastycznym „Rok Lema” mogą wziąć udział uczniowie szkół
podstawowych i ponadpodstawowych
z terenu powiatu. Przedmiotem konkursu jest wykonanie w dowolnej technice
artystycznej (rysunek, praca malarska,
collage, grafika komputerowa) pracy inspirowanej dziełami literackimi Stanisława Lema, w formacie nie mniejszym niż

Straż Pożarna

W 2020 r. jednostki ochrony przeciwpożarowej uczestniczyły w 2 527

interwencjach. Powiatowa straż wzywana
była do 385 pożarów. Odnotowano 1 946
zagrożeń miejscowych, najczęściej związanych z anomaliami pogodowymi oraz wypadkami komunikacyjnymi. Pojawiały się
również wezwania niezasadne - tzw. fałszywych alarmów było w roku ubiegłym aż 196.
KP PSP przeprowadziła na terenie powiatu
97 kontroli w 117 obiektach (budynkach
użyteczności publicznej, budynkach zbiorowego zamieszkania, budynkach wielorodzinnych i produkcyjno-magazynowych oraz na terenach leśnych), wykazując
216 nieprawidłowości.
Podczas sesji podsumowano także działalność Ochotniczych Straży Pożarnych z naszego terenu. Funkcjonuje tu 15 jednostek
OSP, z których 11 należy do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Swoją wiedzą
i odwagą służy około 750 osób. W ubiegłym
roku zastępy OSP uczestniczyły w ponad
2 286 interwencjach. Interwencji związanych z pandemią COVID-19 było 500 (dezynfekcja miejsc publicznych, dostarczanie
środków ochronnych, żywności).

LWOPR

W 2020 roku Legionowski WOPR
uczestniczył w 152 akcjach ratunkowych,
231 osobom udzielono kwalifikowanej
pierwszej pomocy, doszło do dwóch utonięć. LWOPR podejmował działania prewencyjne oraz kontrole miejsc okresowo
i zwyczajowo wykorzystywanych do kąpieli. Prowadzono codzienne patrole Jeziora Zegrzyńskiego w zakresie bezpieczeństwa i ochrony środowiska, a także akcje
i działania edukacyjne z pierwszej pomocy i bezpieczeństwa nad wodą dla dzieci
i młodzieży. W sezonie letnim ratownicy
LWOPR zabezpieczyli trzy kąpieliska na
terenie powiatu – w Wieliszewie, Nieporęcie i Serocku.
KALINA BABECKA

Powiat ma wideobloga

Konkursy z przyszłością
Sejm RP ustanowił 2021
Rokiem Stanisława
Lema, najwybitniejszego
przedstawiciela polskiej
fantastyki i jednego
z najpoczytniejszych pisarzy
science fiction na świecie,
autora m.in. „Cyberiady”,
„Solaris” i „Bajek robotów”.
W tym roku przypada
100. rocznica urodzin pisarza.
Jego książki przetłumaczono
na ponad 40 języków,
osiągnęły łączny nakład ponad
30 milionów egzemplarzy.

W 2020 roku wszczęto 2 673 postępowania o popełnienie przestępstw, w tym
1 728 postępowań o przestępstwa kryminalne. Popełniono 2 808 wykroczeń. Spadkowi
liczby przestępstw w stosunku do 2019 r.
towarzyszył wzrost poziomu ich wykrywalności. W 2020 r. na terenie powiatu odnotowano 1 zabójstwo, 142 akty przestępczości
narkotykowej oraz 476 przypadków przestępczości gospodarczej, 404 kradzieże cudzej rzeczy, 165 kradzieży z włamaniem
oraz 79 kradzieży samochodów. Ogółem za
przestępstwa kryminalne zatrzymano 409
osób. Ujawniono i zatrzymano 267 osób poszukiwanych, a 315 doprowadzono do aresztów śledczych i zakładów karnych celem odbycia kary. Nieletni dopuścili się w ubiegłym
roku 27 czynów karalnych. Zatrzymano
44 osoby podejrzane o stosowanie przemocy
fizycznej i psychicznej w rodzinie.
Funkcjonariusze dokonali 86 866 kontroli osób podlegających kwarantannie lub
izolacji domowej w związku z COVID-19.
Na okoliczność przestrzegania reżimu sanitarnego skontrolowano 700 sklepów,
45 sal weselnych, 335 środków transportu
publicznego i dokonano 61 kontroli punktów handlowych. Ponadto policjanci z legionowskiej KPP zabezpieczyli 31 imprez sportowych.
Policjanci z wydziału Ruchu Drogowego skontrolowali 25 221 pojazdów, ujawniając 419 kierowców po spożyciu alkoholu. Zatrzymano 768 praw jazdy, nałożono
9 903 mandaty. W stosunku do 2019 r. nastąpił wzrost liczby wypadków drogowych
z 31 do 40. Ranne zostały w nich 44 osoby,
a 5 poniosło śmierć. Kolizji drogowych odnotowano 1 287.

A3 i nie większym
niż A2. Termin złożenia prac upływa
30 kwietnia.
Szczegółowe
informacje dotyczące konkursów,
regulaminy i formularze zgłoszeniowe znajdują
się na stronie Powiatu Legionowskiego:
www.powiat-legionowski.pl.
Na laureatów czekają nagrody.
Zapraszamy do udziału.
KB

Czym zajmuje się powiatowa administracja? Co i w jaki sposób
można załatwić w jej jednostkach? Czy to tylko pozwolenia na budowę
i rejestracja pojazdów? Na te pytania chcemy udzielić odpowiedzi
naszym mieszkańcom, aby wiedzieli, z czym mogą się do nas zwrócić.

P

owiaty jako szczebel administracji to dla wielu nieznany obszar.
Ci, którzy odbierali prawo jazdy, rejestrowali samochód lub budowali dom,
zetknęli się z najlepiej znanymi zadaniami powiatu. Jednak zakres naszej działalności jest dużo szerszy, niektóre
z zadań mogą być zaskoczeniem. Dlatego zdecydowaliśmy się uruchomić cykl wideo, w którym opowiemy o tym, czym
się na co dzień zajmujemy. My, czyli administracja Powiatu Legionowskiego, rozumiana nie tylko jako starostwo, ale też
jednostki organizacyjne powiatu, realizu-

jące nałożone prawem na powiaty zadania.
Nasz cykl ma formę wideobloga i składa
się z krótkich filmików, które sukcesywnie
publikujemy w naszych kanałach internetowych: na stronie internetowej, fanpage’u na Facebooku oraz kanale na YouTube.
Dowiecie się z nich Państwo,
czym się zajmujemy oraz z jakich narzędzi i ułatwień skorzystać, aby szybko i sprawie załatwić poszczególne sprawy, będące
w kompetencji powiatowej administracji.

Grzegorz Kubalski

Leszek Smuniewski

Dzieła Stanisława Lema nie tylko bawią, ale też stawiają czytelnikowi ważne pytania dotyczące chociażby natury ludzkiej i miejsca człowieka we Wszechświecie. Nie tracą przez to aktualności mimo rozwoju techniki, a tym samym warto
jest je propagować również dziś - zwłaszcza w formach zachęcających nie tylko
do biernego odbioru, ale tworzenia nowych dzieł.

Zmieniająca się rzeczywistość stawia przed każdą organizacją nowe wyzwania w zakresie komunikacji z odbiorcami. Wideoblog o powiecie, który przygotowuje dla
mieszkańców starostwo, dostarcza treści w przystępnej i przyjaznej dla mieszkańców formie, wychodzi naprzeciw ich oczekiwaniom w sposób, który pozwala w krótkim czasie uzyskać kluczowe informacje. Zachęcam więc do śledzenia powiatowych
kanałów informacyjnych w Internecie.

członek zarządu Powiatu

przewodniczący Rady Powiatu

JK
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Umowa na karetki nadal dla ZOZ „Legionowo”
Zakład Opieki Zdrowotnej „Legionowo” ponownie wygrał
konkurs i dalej będzie wykonywał świadczenia zdrowotne
w zakresie ratownictwa medycznego na obszarach działania
Legionowo, Jabłonna, Zegrze, Serock.

M
ZOZ „Legionowo” teren
powiatu obsługuje
z wykorzystaniem
pięciu karetek - jednej
specjalistycznej i czterech
podstawowych

Startują Dni Osób Niepełnosprawnych
Pomimo pandemii nie ustają przygotowania do jubileuszowej X edycji Dni Osób Niepełnosprawnych
Miasta Legionowo i Powiatu Legionowskiego. Wydarzenia planowane są tak, aby mogły odbyć się
z zachowaniem obowiązujących przepisów, czyli głównie online.

Akcje organizowane w ramach Dni Osób Niepełnosprawnych pomagają zwrócić
uwagę lokalnej społeczności na problemy osób z niepełnosprawnościami,
a im samym dają szansę zaprezentowania swoich umiejętności i talentów

J

uż zbierane są kandydatury do konkursu „Przyjaciel Niepełnosprawnych”. Kapituła orderu przyzna to
wyróżnienie osobom wybranym spośród wytypowanych kandydatów. Zgłoszenia przyjmowane będą do 15 kwietnia
w punkcie podawczym Starostwa Powiatowego w Legionowie, ul. W. Sikorskiego 11.
Regulamin konkursu i wniosek są do pobrania na www.powiat-legionowski.pl
w zakładce Dla mieszkańców/Dni Osób
Niepełnosprawnych.
„Przyjaciel Niepełnosprawnych” to
szczególne wyróżnienie, wręczane za
pomoc osobom niepełnosprawnym i ich
rodzinom w życiu codziennym oraz za
budowanie przyjaznej, pełnej tolerancji atmosfery. Doceniane są także działania mające na celu aktywizację środowisk osób
niepełnosprawnych, promujące ich działalność, a tym samym włączające te osoby
w nurt życia społecznego.
Poniższy harmonogram obchodów
Dni Osób Niepełnosprawnych może
ulec zmianie z uwagi na sytuację pandemiczną:

• 21 marca (wydarzenie online) - Obchody Światowego Dnia Wiedzy o Zespole Downa oraz Dzień Solidarności z osobami
niepełnosprawnymi.
• Przez cały kwiecień będzie obchodzony
miesiąc wiedzy o autyzmie, prezentowane będą filmy, dyskusje oraz zorganizowane zostaną biegi na niebiesko, jeśli sytuacja pandemiczna na to pozwoli.
• 14 maja wystartuje Legionowska Paraolimpiada dzieci i młodzieży, a dzień
później odbędzie się plener fotograficzny „Świat wokół nas”.

• Uroczyste obchody jubileuszu 10-lecia Dni Osób Niepełnosprawnych Miasta Legionowo i Powiatu Legionowskiego zaplanowano na 30 maja. W tym dniu
nastąpią wręczenie orderu „Przyjaciel
Niepełnosprawnych”, podsumowanie
Dni Osób Niepełnosprawnych, występy laureatów konkursów organizowanych w ramach DON, występ gwiazdy
oraz plener malarski „Chodź, pomaluj
mój świat”.
• 5 czerwca odbędzie się Dzień w Muzeum Historycznym dla uczestników
DON, natomiast w lipcu i sierpniu zorganizowane zostaną Muzealne Warsztaty integracyjne.
• Październik jest Miesiącem Osób Niemówiących i przez cały miesiąc będzie
trwała Integracyjna akcja powiatowa
AAC.
• 7 października zaplanowano konferencję pt. „Praca dla niepełnosprawnych ze szczególnym uwzględnieniem
osób z niepełnosprawnością intelektualną umiarkowaną i znaczną”.
• 19 listopada nastąpi otwarcie wystawy
prac uczniów PZSiPS oraz podsumowanie Integracyjnej akcji powiatowej AAC.
OPRAC. AMZ

Artur Stankiewicz
członek zarządu Powiatu

Dni Osób Niepełnosprawnych Miasta Legionowo i Powiatu Legionowskiego to
integracja środowiska osób niepełnosprawnych z resztą lokalnej społeczności.
W ciągu dziesięciu lat dzięki konferencjom, koncertom, wystawom, konkursom
i prelekcjom niepełnosprawni, ich rodziny i problemy zaistniały w społecznej świadomości. Przełamanych zostało wiele tabu i obalonych wiele mitów, i stereotypów.
Dni Osób Niepełnosprawnych stworzyły również przestrzeń, w której osoby niepełnosprawne mogą zaprezentować swoje talenty i mówić o swoich potrzebach.

azowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia pod
koniec stycznia ogłosił postępowanie w trybie konkursu ofert w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie ratownictwa
medycznego na okres od 1 kwietnia 2021 r.
do 31 grudnia 2022 r. Postępowanie konkursowe spowodowane było zakończeniem obowiązywania dotychczasowej umowy oraz faktem, że od 1 stycznia 2021 r.
dyspozytornie medyczne funkcjonują
w strukturach urzędów wojewódzkich,
a koszty związane z ich finansowaniem zostały wyłączone z kosztów funkcjonowania Zespołów Ratownictwa Medycznego.

W celu utrzymania dotychczasowej umowy współpracy na realizację wyżej wymienionych zadań Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego
„Meditrans” w Warszawie ogłosiła konkurs
na wykonywanie świadczeń zdrowotnych
w zakresie ratownictwa medycznego w ramach podwykonawstwa w Rejonie Operacyjnym nr 14/01 w obszarach działania:
Legionowo, Jabłonna, Zegrze, Serock. Konkurs rozstrzygnięto 3 lutego, wybierając
ofertę ZOZ „Legionowo” sp. z o.o. Stosowną umowę współpracy podpisano 11 lutego. Koszt tego zadania to 9 mln 280 tys. zł.
OPRAC. KB

Raport ze szczepień
w powiecie
Trwa Narodowy Program Szczepień przeciwko COVID-19. Na terenie
powiatu legionowskiego szczepienia prowadzone są w 14 punktach.

Seniorzy chorują najciężej i najczęściej umierają z powodu zakażenia
koronawirusem SARS-CoV-2, dlatego to oni w pierwszej kolejności otrzymują
szczepionkę

P

rogram wystartował 27 grudnia i prowadzony jest etapami. 15 stycznia
rozpoczęła się rejestracja powszechnych szczepień dla grupy 1, do której zakwalifikowano osoby powyżej 60. roku życia (w kolejności od najstarszych), osoby
poniżej 60. roku życia z chorobami przewlekłymi - m.in. po przeszczepach i dializowane, z chorobami nowotworowymi,
pensjonariuszy domów pomocy społecznej oraz zakładów opiekuńczo-leczniczych, a także służby mundurowe oraz
nauczycieli. Jako pierwsze rejestrować
mogły się osoby po 80. roku życia. Od
22 stycznia rozpoczęto rejestrowanie osób
w wieku 70-79 lat. Rozpoczęcie szczepień
w obu grupach wystartowało 25 stycznia.
Program zakłada funkcjonowanie
punktów szczepień we wszystkich gminach oraz co najmniej jednego mobilnego punktu szczepień w każdej gminie dla
osób, które nie mogą samodzielnie dotrzeć
do punktu stacjonarnego. Wykaz punktów szczepień na terenie powiatu legionowskiego oraz Mazowsza znajduje się na
www.powiat-legionowski.pl.

Z raportu zamieszczonego w serwisie rządowym na www.gov.pl wynika, że do 22 lutego na terenie naszego powiatu pierwszą
dawkę szczepionki przyjęły 2 794 osoby, natomiast zaszczepionych drugą dawką zostało
723 pacjentów. W całym kraju zaszczepiono
dotąd 2 715 159 osób, w tym 929 965 dwiema dawkami.
Nawww.gov.pl/web/szczepimysie/zgloszenia
uruchomiono formularz zapisów na szczepienia dla wszystkich osób powyżej 18. roku życia. Kiedy nadejdzie moment szczepienia dla grupy wiekowej pacjenta,
zostanie on poinformowany za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie (SMS) o wystawieniu dla niego e-skierowania i możliwości zapisu na szczepienie.
Celem strategicznym Narodowego Programu Szczepień jest osiągnięcie poziomu zaszczepienia społeczeństwa umożliwiającego zapanowanie nad pandemią
COVID-19 do końca 2021 roku przy jednoczesnym zachowaniu najwyższych standardów bezpieczeństwa. Szczepienie jest
bezpłatne i dobrowolne.
KB
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29. finał WOŚP w powiecie
Prawie 390 tys. zł zebrano w powiecie legionowskim na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

N

a terenie powiatu 29. finał WOŚP
zorganizowano w czterech sztabach
– w Liceum Ogólnokształcącym
im. Marii Konopnickiej w Legionowie,
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2
w Legionowie oraz w Szkole Podstawowej
im. Wandy Chotomskiej w Józefowie, a także w Szkole Podstawowej i Liceum Ogólnokształcącym Sapere Aude w Rajszewie.
W tym roku Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zagrała, aby kupić sprzęt
dla oddziałów laryngologii, otolaryngologii i do diagnostyki głowy. Według

ostatnich szacunków udało się uzbierać
127 495 626,00 zł.
Na terenie powiatu najwięcej pieniędzy
zebrał sztab działający w LO im. Marii Konopnickiej w Legionowie – 262 813,04 zł.
Stąd w miasto ruszyło 250 wolontariuszy.
Ze sztabu przez większość dnia prowadzono transmisję na żywo. Gośćmi specjalnie
na ten cel zaaranżowanego studia byli między innymi członek zarządu Powiatu Przemysław Cichocki oraz prezydent Miasta Legionowo Roman Smogorzewski.

Zbierasz 1%? Zgłoś się do nas!

Powiat Legionowski wspiera w zbieraniu środków z 1% podatku potrzebujących mieszkańców poprzez
publikowanie na łamach Kuriera. Informatora Powiatu Legionowskiego oraz na swojej stronie internetowej ogłoszeń
o możliwości dokonania darowizny na rzecz konkretnych osób i podmiotów.

Z

głoszenia do akcji 1% – POMÓŻ
BLISKIM, zawierające krótką informację o beneficjencie wraz ze
zdjęciem w rozmiarze oryginalnym,
prosimy nadsyłać na adres: Starostwo
Powiatowe w Legionowie, ul. W. Sikorskiego 11, 05-119 Legionowo, za pośrednictwem poczty elektronicznej –
spoleczne@powiat-legionowski.pl lub
dostarczyć osobiście do Starostwa Powiatowego w Legionowie. Wszelkie informacje dotyczące zgłoszeń uzyskają Państwo
pod numerem telefonu: 22 764 05 84.

O G Ł O S Z E N I A
Zosia urodziła się z licznymi wadami mózgowia, które spowodowały m.in. opóźniony rozwój psychoruchowy, lekooporną padaczkę
i ogromną wadę wzroku. To, co zdrowym dzieciom przychodzi z łatwością, dla Zosi okupione jest godzinami spędzonymi na terapiach,
których nie jesteśmy w stanie opłacić. Dodatkowo jesteśmy nadal
w trakcie kosztownego diagnozowania naszej córki. Zosia jest pod stałą opieką neurologa, kardiologa, nefrologa, okulisty – często do tych specjalistów musimy zgłaszać się w ramach prywatnych wizyt.
Będziemy ogromnie wdzięczni za każde, najmniejsze nawet wsparcie i przekazany
1% podatku.
KRS: 0000037904
Dane szczegółowe: 36083 Jankowska Zofia

Przemysław Cichocki
członek zarządu Powiatu

Powiat Legionowski po raz kolejny zagrał z WOŚP. Co roku przyłączamy się do tej
szlachetnej akcji, aby pomóc najmłodszym w odzyskiwaniu zdrowia. Cieszę się,
że pandemia COVID-19 nie zdołała zahamować tej pięknej inicjatywy i znów mogliśmy pokazać, jak szczodre i wielkie mamy serca. Dziękuję mieszkańcom za udział
i za to, że tak chętnie dzielicie się dobrem.

Agnieszka Powała
radna Rady Powiatu

Jestem Mariusz. W 2006 r. uległem
wypadkowi, co spowodowało rozległe obrażenia – m.in. wieloodłamowe
złamanie miednicy, kości krzyżowo-lędźwiowych oraz przerwanie tętnicy
udowo-podkolanowej. Konsekwencją
jest niedowład oraz niewłaściwe
ukrwienie kończyny. Przeszedłem również operację wstawienia endoprotezy
stawu biodrowego. Przede mną ciągła
rehabilitacja i wieloletnia walka o utrzymanie właściwego stanu endoprotezy.
Moja sytuacja finansowa jest trudna.
Zakup leków i dostęp do rehabilitacji są
ogromnym kosztem. Chciałbym mieć
możliwość spędzać czas z rodziną,
zwiedzać kraj, świat i zdobywać szczyty. Dlatego zwracam się do Państwa
z prośbą o wsparcie.
KRS: 0000270809
Cel szczegółowy: Przybysz, 1702

Nazywam się Janusz. 15 kwietnia 2020 roku pękł mi tętniak, powstał
krwiak śródczaszkowy, miałem udar i przeszedłem operację. Po wybudzeniu ze śpiączki farmakologicznej przeszedłem kolejny udar. Obecnie podłączony jestem do respiratora, mam niedowład lewostronny.
Wymagam całodobowej opieki i długotrwałej rehabilitacji. Moim marzeniem jest powrót do domu, do rodziny.
KRS: 0000270809
Cel szczegółowy: Majewski, 13856

Filip ma 7 lat. W 2016 roku otrzymał diagnozę – cukrzyca typu 1
oraz celiakia. Obie choroby są nieuleczalne. W wyniku cukrzycy zniszczeniu uległy komórki beta trzustki odpowiedzialne za produkcję insuliny.
Celiakia z kolei to choroba, w której gluten powoduje zanik kosmków jelitowych. By móc cieszyć się z beztroskiego dzieciństwa, Filip potrzebuje
drogiego osprzętu do pompy insulinowej oraz systemu ciągłego monitorowania glikemii,
aby ułatwić codzienne funkcjonowanie, zapewnić lepsze wyrównanie cukrzycy i uniknąć
groźnych powikłań, oraz spożywania produktów bezglutenowych, które są kosztowne.
KRS: 0000163346
Dane szczegółowe: 2940 Choromański Filip

29. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w gminie Nieporęt pomimo niskiej temperatury powietrza i pandemii był bardzo GORĄCY. Po raz kolejny nasi mieszkańcy pokazali, że mają hojne i gorące serca. Sztab WOŚP Józefów zebrał
w tym roku 68 556,98 złotych! Wielkie podziękowania dla wszystkich, którzy przyczynili się do wypełniania puszek naszych dzielnych Wolontariuszy oraz dokonali
wpłaty do naszej eskarbonki. Do zobaczenia za rok!

Mariusz Suwiński

szef sztabu WOŚP „Konopnicka”
Żaden z dotychczasowych finałów WOŚP w naszej szkole nie był tak trudny do zrealizowania. Z uwagi na panującą w Polsce pandemię i różne obostrzenia, które musieliśmy uwzględnić, zmieniła się formuła imprezy. Nie organizowaliśmy koncertów, stoisk, pokazów, licytacji na żywo w sztabie. Ostatecznie zdecydowaliśmy się
na transmisję online. Finał organizowała grupa młodych ludzi, członków sztabu.
Dziękuję mieszkańcom za ofiarność, dzięki której zebraliśmy ponad 260 tys. zł.

KB
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PIK dla podróżników i kinomanów

Powiatowa Instytucja Kultury w Legionowie dba, aby nasi mieszkańcy nie nudzili się podczas zimowych wieczorów.
Wydarzenia online cieszą się dużym zainteresowaniem, więc PIK przygotowuje coraz to nowsze ich odsłony.
pokazany zostanie online francuski dramat
psychologiczno-kostiumowy w reżyserii
Céline Sciammy – „Portret kobiety w ogniu".
Film miał swoją premierę w konkursie głównym na 72. MFF w Cannes, gdzie zdobył nagrodę za najlepszy scenariusz.
Zachęcamy Państwa do śledzenia kanałów internetowych Powiatowej Instytucji

Kultury oraz Powiatu Legionowskiego,
gdzie zamieszczane są najświeższe informacje o planowanych wydarzeniach.
AMZ

Agnieszka Borkowska
radna Rady Powiatu

Fot. Robert Gondek

Powiatowa Instytucja Kultury od kilku lat przedstawia szeroką i ciekawą ofertę dla
mieszkańców powiatu legionowskiego. Pomimo trwającej od kilku miesięcy pandemii i wielu ograniczeń PIK nie zwalnia tempa, dbając o to, aby nasi mieszkańcy się
nie nudzili. Przed nami kolejna dawka kultury – oczywiście w bezpiecznych warunkach, czyli online.

Wodospady Wiktorii na granicy Zimbabwe i Zambii to nie jedyne zapierające dech w piersiach krajobrazy,
jakie uczestnicy spotkania z Robertem Gondkiem mogli podziwiać podczas transmisji Klubu Podróżnika

P

odczas pierwszego w tym roku spotkania Klubu Podróżnika „W 80 dni
dookoła..." na wyprawę do Zimbabwe
i Malawi zaprosił podróżnik Robert Gondek.
Opowieść o tych wyjazdach zobrazował pokaz zdjęć ukazujących dziką afrykańską
przyrodę, a także codzienne życie mieszkańców.
W lutym miłośnicy kina mogli obejrzeć nominowany do Oscara w kategorii

najlepszy film nieanglojęzyczny, przebój festiwalu w Cannes, pełen czarnego humoru
argentyński komediodramat „Dzikie historie” w reżyserii Damiána Szifrona. Seans poprzedziło wprowadzenie dziennikarki filmowej Magdaleny Felis.
Przed nami kolejne wydarzenia – w nowym cyklu „Kino Otwarte na Sztukę” już
26 lutego o godz. 19.00 wyemitowany

zostanie dramat biograficzny pt. „Van Gogh. U bram wieczności" w reżyserii Juliana Schnabla, z Willem Dafoe w roli głównej.
Z kolei 9 marca o godz. 19.00 zapraszamy
na spotkanie autorskie online z Joanną Jax
– pisarką specjalizującą się w powieściach
historycznych, autorką bestsellerowych sag
„Zanim nadejdzie jutro”, “Zemsta i przebaczenie” oraz „Dziedzictwo von Becków”.
19 marca o godz. 20.00 w „Kinie Otwartym”

Akordeon na podwieczorek
Centrum Kultury i Czytelnictwa
w Serocku we współpracy
z Instytutem Muzyki Dawnej
od września ubiegłego roku
realizują cykl koncertów
pn. „Muzyczne Podwieczorki”.
Powiat Legionowski patronuje
temu przedsięwzięciu.

AMZ

Fot. CKiCz w Serocku

R

az w miesiącu w sali widowiskowej CKiCz w Serocku koncert grają uznani artyści, reprezentanci
muzyki klasycznej. Początkowo wydarzenie otwarte było dla publiczności,
obecnie realizowane jest w wersji online.
Koncert w walentynkowe popołudnie
zagrali wirtuozi akordeonu – trio Free
Accordions w składzie Piotr Tomala, Martyna Chojnacka i Paweł Ściebor. Muzycy
zaprezentowali utwory różnych gatunków – od muzyki ludowej, przez
klasyczną, aż po rozrywkową.
Kolejny Muzyczny Podwieczorek już
14 marca o godzinie 15.00. Transmisja
online prowadzona będzie na kanałach
internetowych Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku oraz na Facebooku Powiatu Legionowskiego. Tym razem koncert będzie niespodzianką dla Pań.

Trio akordeonowe stworzyło walentynkowy nastrój.
Od lewej: Piotr Tomala, Martyna Chojnacka, Paweł
Ściebor

Anna Gajewska
radna Rady Powiatu

Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku od lat z powodzeniem organizuje wydarzenia kulturalne dla mieszkańców gminy, powiatu, jak również turystów odwiedzających miasto. Cieszę się, że w dobie pandemii nie zwalnia
tempa i kieruje ofertę do odbiorców, którzy kulturę wysoką konsumują także
online, w zaciszach własnych domów.

Peowiacka saga
Jednym z istotnych czynników kształtujących tożsamość powiatu legionowskiego jest dziedzictwo historyczne. Wśród wydarzeń, które budowały świadomość przynależności mieszkańców do szerszej, ponadgminnej wspólnoty,
znajduje się m.in. działalność Polskiej Organizacji Wojskowej (POW). W czasie
I wojny jej struktury istniały w Jabłonnie, Chotomowie, Krubinie, Wieliszewie
i okolicach. Tego właśnie zagadnienia dotyczy najnowsza książka radnego powiatowego i historyka Jacka Szczepańskiego pt. „Peowiacy i ich losy (Jabłonna, Chotomów, Krubin, Wieliszew)”.

A

utor, na co dzień dyrektor Muzeum
Historycznego w Legionowie, badał
ten temat przez kilka lat. POW to tajna organizacja wojskowa, której celem było
wywalczenie niepodległości
Polski. Jej zwierzchnikiem
i ideowym przywódcą został Józef Piłsudski. Dzięki
książce poznajemy historię oddziału POW w Jabłonnie, o którym dotąd niewiele
wiedzieliśmy. Jego dowódcą
w latach 1917–1918 był
Apoloniusz Herbst, zastępca komendanta Ochotniczej Straży Pożarnej w Jabłonnie. Herbst utworzył
także sekcję żeńską, która zajmowała się kolportażem ulotek
i urządzała przedstawienia patriotyczne.
Autor omówił także struktury POW
w Chotomowie, którymi dowodził Polikarp
Wróblewski. Sensacją okazała się informacja o istnieniu oddziału POW w Wieliszewie. 11 listopada 1918 r. jego żołnierze pod
komendą Aleksandra Dłutka rozbroili garnizon niemiecki w Zegrzu Południowym.
Podobnie interesująca jest akcja opanowania komendantury okupacyjnej we wsi Jabłonna. Tu oddział A. Herbsta bezkrwawo
przejął około 100 karabinów. Natomiast oddziały POW z Chotomowa i Krubina dowodzone przez P. Wróblewskiego opanowały
rozległe koszary przy stacji kolejowej Jabłonna (dziś Legionowo).
Dr Szczepański ustalił też okoliczności
śmierci peowiaka Antoniego Gawryszewskiego. Okazało się, wbrew powszechnemu
przekonaniu, że nie zginął on 11 listopada
1918 r. podczas zdobywania niemieckich
koszar w Jabłonnie. J. Szczepański odszukał wojskowe dokumenty, z których wynika, że A. Gawryszewski został postrzelony

na warcie dopiero 28 listopada 1918 r. i to
przez pospolitych bandytów próbujących
okraść wojskowe magazyny żywnościowe.
Ten 17-letni peowiak zmarł z wykrwawienia w Szpitalu Ujazdowskim w Warszawie.
W drugiej części
książki J. Szczepański
opracował 46 peowiackich biogramów. Wśród
nich można poznać sylwetki także mniej znanych działaczy: Czesława
Popławskiego i Tadeusza
Wyszkowskiego z Jabłonny, Józefa Barszczewskiego ze Skrzeszewa,
Franciszka Liwskiego
z Krubina, Wacława Sokólskiego z Olszewnicy Nowej, Jana Gruczka z Wieliszewa, Jana Dubskiego z Kałuszyna i wielu innych.
Warto odnotować, że dzieci peowiaków,
a także sami peowiacy podjęli aktywną
działalność konspiracyjną w czasie II wojny światowej. Najczęściej należeli do AK.
Książkę wzbogaciło około 80 ilustracji.
Jej recenzentami naukowymi są profesorowie: Adam Czesław Dobroński, Aleksander Łuczak i Janusz Szczepański. Monografię wydało Muzeum Niepodległości
w Warszawie we współpracy z legionowskim muzeum. Jej druk dofinansowały
gminy: Jabłonna, Legionowo, Wieliszew
oraz Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Wieliszew” i Towarzystwo Przyjaciół
Legionowa. Można ją kupić w legionowskich księgarniach, w kiosku Muzeum Historycznego w Legionowie (pawilon) oraz
w księgarniach internetowych. Autor przekazał część nakładu do bibliotek miejskich,
gminnych i szkolnych w Legionowie, w których można ją wypożyczyć.
JOANNA KAJDANOWICZ
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Aktywność na orientację

Michał Perl ponownie
najlepszy

Coraz większą popularność zdobywają aktywności, w tym konkurencje sportowe, związane
ze sztuką szybkiego i precyzyjnego odnajdywania miejsc w terenie. Jedyną wskazówką, jaką
dysponuje uczestnik zabawy, jest mapa z naniesionymi punktami.

Tym razem zawody Gdynia Winter Swimming Cup były areną, na której
swoje siły w pływaniu zimowym sprawdzili najlepsi w Polsce zawodnicy.
Najwięcej punktów i medali na tej imprezie zdobył reprezentant Powiatu
Legionowskiego Michał Perl.

M

ichał Perl wysoką formę potwierdził podczas Gdynia Winter Swimming Cup. Imprezę rozegrano
w dniach 19-21 lutego, na terenie Portu
Jachtowego – Marina Gdynia.

fot. Krzysztof Kosewski

Fot. Karina Kieszek

Michał wystartował w 7 konkurencjach. Każda z nich przyniosła medal,
dzięki czemu nasz reprezentant został
najlepszym zawodnikiem Gdynia Winter Swimming Cup. Złote medale Michał
wywalczył w konkurencjach: 25 m i 50 m
stylem klasycznym, 25 m i 50 m stylem
dowolnym. Srebro padło jego łupem w wyścigach na 100 m stylem dowolnym i 25 m
Pływająca rodzina Perlów –
delfinem. Do medalowej puli dołożył rówmieszkańców powiatu legionowskiego
nież srebrny medal w sztafecie.
– od lewej: Rafał Perl i jego synowie
MK
Maciej i Michał

Teren powiatu legionowskiego jest przyjazny dla zawodników uprawiających sport i rekreację w bliskim kontakcie z przyrodą.
Na zdjęciu - zmagania w Lasach Nieporęckich

W

tym przypadku często to nie szybkość przemieszczania się i wytrzymałość są najważniejsze. O sukcesie, zwycięstwie decyduje umiejętność
„czytania” mapy, spostrzegawczość, strategia.
W wyścigi na orientację bawią się całe rodziny. Ta aktywność ma wyjątkową

moc integracji. Aby dobrze spędzić czas
nie trzeba mieć żelaznej kondycji. Punkty w terenie można odnajdywać maszerując pieszo, biegając lub jeżdżąc rowerem.
Te sposoby zapewnią nam bliski kontakt
z przyrodą. Ale mamy również konkurencje, w których zawodnicy poruszają się samochodami.

Ci, którzy chcą sprawdzić „aktywność
na orientację”, mogą skorzystać z zaproszenia do wzięcia udziału w przedsięwzięciach odbywających się na terenie powiatu
legionowskiego. Informacje, w tym kalendarz imprez, znajdziecie na stronie
www.orienteering.waw.pl
MK
Życzymy dobrej zabawy!

Patrycja Bereznowska najlepsza
w Gorcach
Reprezentantka Powiatu
Legionowskiego Patrycja Bereznowska
zwyciężyła wśród kobiet w biegu
Gorce Ultra-Trail Winter 2021.

Mirosław Kado

wiceprzewodniczący Rady
Powiatu

Stypendia Powiatu Legionowskiego dla sportowców

Powiat Legionowski wspiera wyróżniających się sportowców. W ubiegłym roku wydaliśmy na ten cel prawie 160 tys.
zł. Inwestycja owocuje zwycięstwami naszych klubów i indywidualnymi.

DPD Legionovia Legionowo w kilku ostatnich spotkaniach pozostała niepokonana.
W ostatnim spotkaniu nasze dziewczyny wygrały stosunkiem setów 3-1 z wyżej
notowanym ŁKS Łódź. Obecnie Legionovianki znajdują się w środku tabeli Tauron
Ligi i zajmują 6. lokatę z dorobkiem 31 punktów

MK

Fot. Karol Urbaniak

W

2021 r. wnioski o dofinansowanie rozwoju sportu w powiecie legionowskim złożyło
8 klubów sportowych. Są wśród nich
takie marki, jak siatkarska Legionovia S.A, piłkarskie KS Legionovia Legionowo i Sokół Serock, a także szczypiorniści z KPR Legionowo. O wsparcie
ubiegają się również mniej znane drużyny - pływacki UKS Feniks, żeglarski UKS Sindbad, UKS Akademia Piłkarska 11 Legionowo i siatkarska
UKS „Dębina”. Te kluby wykonują
ogromną pracę z dziećmi i młodzieżą.
O stypendium sportowe wnioskuje
również 12 zawodników. Poza tym do
nagród zgłoszono 3 trenerów. W ubiegłym roku na wspieranie sportu poprzez stypendia i nagrody specjalne
wydaliśmy prawie 160 tys. zł.

Według Patrycji – naszej ekstremalnej
biegaczki – ruch na świeżym
powietrzu, na dodatek z pięknymi
widokami i pogodą, jest najlepszym
sposobem na zapewnienie sobie
zdrowia fizycznego i psychicznego

N

a najdłuższym i najbardziej wymagającym dystansie „Śnieżne Wyzwanie 42 km” pobiegła w Gorce
Ultra-Trail Winter 2021 reprezentantka
Powiatu Legionowskiego Patrycja Bereznowska. Mimo, iż zimowe konkurencje
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„Mordercze wyzwania” to specjalność
naszej filigranowej mistrzyni. A bieganie zimą jest szczególnie trudne. Ja
w ostatnią niedzielę truchtając po okolicy „wywinąłem kozła” na nizinach.
O bieganiu w górach zimą nawet nie
myślę. Gratulacje za wytrwałość, osiągnięcia sportowe i hart ducha.
nie są jej najmocniejszą stroną, udało się
osiągnąć najlepszy wśród kobiet wynik.
Na przebiegnięcie 42 km zawodnicy
mieli 11 godzin. Patrycja Bereznowska pokonała trasę w niewiele ponad 5 godzin.
Po drodze była zdana niemal wyłącznie na
siebie. Organizatorzy dopuścili skorzystanie z jednego punktu dysponującego suchym prowiantem. Resztę jedzenia i picie
każdy musiał targać samodzielnie. Najwięcej sił kosztowało pokonanie 2,5-kilometrowej doliny, gdzie biegacze zapadali się
do pół uda. Gratulujemy żelaznej kondycji i życzymy dalszych sukcesów.
MK

