Lepsza komunikacja to szybszy rozwój.
Dzięki inwestycjom Powiatu w komunikację
i nowej siedzibie – Liceum w Stanisławowie
Pierwszym będzie bardziej dostępne.
Wpłynie to także na komfort pracy
uczniów i nauczycieli.
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Nowa, bezpłatna linia autobusowa od 1 września
Powiat Legionowski uruchamia bezpłatną linię autobusową nr 10 P, której trasa przebiega przez gminy Wieliszew i Nieporęt.
To kolejny krok na drodze rozwoju powiatowych przewozów pasażerskich oraz ukłon w stronę uczniów i pracowników
Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Lema w Stanisławowie Pierwszym.

Powiat uruchamia kolejne bezpłatne połączenie autobusowe. Trasa nowej linii numer 10 P przebiega przez gminy Wieliszew i Nieporęt

R

ozbudowana sieć połączeń komunikacyjnych jest wyznacznikiem poziomu rozwoju danego obszaru, a także
wpływa na jakość życia jego mieszkańców.
Władze powiatu legionowskiego doskonale zdają sobie z tego sprawę, dlatego na powiatowe ulice wyjeżdża kolejna linia autobusowa. Podróżowanie nią jest całkowicie
bezpłatne.

w Wieliszewie oraz Centrum Komunikacyjnego w Legionowie. Teraz podjęto decyzję
o uruchomieniu w ramach pilotażu kolejnej linii autobusowej łączącej gminy Wieliszew i Nieporęt. Opracowując jej trasę, brano przede wszystkim pod uwagę potrzebę
lepszego skomunikowania Liceum Ogólnokształcącego w Stanisławowie Pierwszym.

Stawiają na komunikację

1 września rusza bezpłatna linia komunikacyjna numer 10 P relacji Wieliszew–
Łajski–Michałów-Reginów–Stanisławów
Drugi–Wola Aleksandra–Kąty Węgierskie
–Stanisławów Pierwszy–Nieporęt. Na początek zaplanowano siedem kursów dziennie w dni robocze. Rozkład jazdy został dopasowany do rozkładu zajęć szkolnych
w LO w Stanisławowie Pierwszym.
Operatorem nowej linii jest przedsiębiorstwo „Magnet – Trans” Bartłomiej Obraziński, które świadczy usługi także na liniach
nr 7 i 8. Pojazdy są wygodne i klimatyzowane, aby zapewnić komfort podróżującym. Trasa linii nr 10 P rozpoczyna się na

Od stycznia 2020 roku, w ramach powiatowych przewozów pasażerskich, funkcjonują dwie linie komunikacyjne. Pierwsza
o numerze 7 relacji Serock–Jadwisin–Borowa Góra–Zegrze–Wieliszew–Starostwo
Powiatowe–Centrum Komunikacyjne od
strony ul. Szwajcarskiej oraz druga o numerze 8 relacji Dębe-Jadwisin–Borowa Góra–Zegrze–Wieliszew–Starostwo Powiatowe–Centrum Komunikacyjne od strony
ul. Szwajcarskiej.
Wprowadzenie bezpłatnej komunikacji lokalnej zwiększyło dostępność
między innymi urzędów, szkół, szpitala

przystanku Wieliszew–Plaża i prowadzi
w kierunku ul. Niepodległości, Słonecznej,
Modlińskiej i Kościelnej w stronę Michałowa-Reginowa. Następnie autobus skręca w ul. Wolską i jedzie przez Stanisławów
Drugi, Wolę Aleksandra i Kąty Węgierskie
w kierunku Rembelszczyzny. Ulicą Jana
Kazimierza, przy Liceum Ogólnokształcącym w Stanisławowie Pierwszym, dojeżdża do stacji PKP Nieporęt, kończąc kurs.
Podróżni, którzy chcą dojechać do Legionowa, mogą przesiąść się w bezpłatne
linie nr 7 i 8 na przystanku Wieliszew–
Szpital Onkologiczy.
Przejazdy liniami nr 7 i 8 finansowane są ze środków Powiatu Legionowskiego
z wykorzystaniem dotacji w ramach Programu przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Natomiast
przejazdy linią nr 10 P w całości finansowane są z budżetu Powiatu Legionowskiego.
Rozkład jazdy linii nr 10 P znajduje się
na www.powiat-legionowski.pl w zakładce
Dla mieszkańców oraz na stronie nr 6 tego
wydania „Kuriera”.

Sylwester
Sokolnicki

starosta legionowski
Komunikacja lokalna ma ogromne
znaczenie dla jakości życia mieszkańców, dlatego Powiat Legionowski podejmuje działania mające na celu budowę i rozwój efektywnego systemu
transportu zbiorowego, w szczególności opartego na powiatowych liniach
autobusowych. Analizując potrzeby w tym zakresie, zdecydowaliśmy
o uruchomieniu linii nr 10 P, której
trasa doskonale uzupełnia istniejącą
sieć połączeń autobusowych. Przejazdy na wszystkich powiatowych liniach
– nr 7, 8 i 10 P są bezpłatne, aby wszyscy mieszkańcy mogli z nich korzystać bez ograniczeń.

KALINA BABECKA

Wniosek na budowę liceum już u starosty

Powiatowa inwestycja związana z budową siedziby Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Lema w Stanisławowie
Pierwszym z fazy projektowej przechodzi w etap przygotowania do realizacji. 11 sierpnia do Wydziału Architektury
Starostwa Powiatowego w Legionowie wykonawca dokumentacji projektowej złożył wniosek o pozwolenie na budowę
obiektu. Harmonogram prac zakłada, że uczniowie liceum rok szkolny 2023/2024 rozpoczną już w nowej siedzibie.

Więcej na stronie nr 3.

Nowa linia

Wizualizacja budynku LO w Stanisławowie Pierwszym
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W hołdzie bohaterom

101. rocznica Cudu nad Wisłą

Fot. UMiG Serock

1 sierpnia we wszystkich gminach powiatu legionowskiego odbyły się uroczyste obchody
77. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.

W uroczystościach w Serocku uczestniczyli (od lewej): radny Rady Powiatu Mariusz
Śledziewski oraz starosta legionowski Sylwester Sokolnicki

O

godzinie „W” w całej Polsce zawyły syreny strażackie. Samochody
zatrzymały się, przechodnie stanęli w zadumie nad losem walczących
i poległych w Powstaniu Warszawskim.
Legionowo było, poza Warszawą, jedynym miastem, w którym wybuchło powstanie. Tutejsze uroczystości zorganizowano
przy kwaterze wojennej na legionowskim
cmentarzu, przy obelisku upamiętniającym żołnierzy 3. Kompanii I Batalionu
1. Rejonu „Marianowo-Brzozów” oraz przy
pomniku poległych harcerzy Szarych Szeregów na osiedlu Batorego, aby złożyć kwiaty i zapalić znicze. O godzinie 17.00 władze
samorządowe, przedstawiciele środowisk
kombatanckich, Wojska, organizacji i instytucji oraz mieszkańcy zgromadzili się przy
pomniku Polski Walczącej na rondzie AK,
gdzie odczytano Apel Poległych, oddano salwy honorowe, a delegacje złożyły wiązanki. Powiat Legionowski reprezentowali radni Michał Kobrzyński i Jacek Szczepański.
Obchody zakończyła Msza święta w intencji
Ojczyzny, celebrowana w kościele garnizonowym. Wydarzeniem towarzyszącym była
rodzinna gra miejska „Godzina W”.

Nieporęckie obchody zorganizowano na
Placu Wolności, przy tablicy upamiętniającej mieszkańców gminy – żołnierzy Armii
Krajowej III Batalionu I Rejonu „Marianowo–Brzozów” VII Obwodu „Obroża”, zamordowanych przez hitlerowców w 1944 r.

Wiązanki złożono także na grobach żołnierzy AK i Bronisława Tokaja na cmentarzu parafialnym oraz w lesie nieporęckim,
gdzie żołnierze zostali rozstrzelani. Uroczystości zakończono Mszą świętą w intencji
Ojczyzny.
Serocczanie zebrali się na rynku pod tablicą upamiętniającą poległych w walkach
o wolność Ojczyzny – odśpiewano pieśni
patriotyczne, a delegacje złożyły kwiaty
i zapaliły znicze. Powiat Legionowski reprezentowali starosta Sylwester Sokolnicki oraz radny Rady Powiatu Mariusz
Śledziewski. Msza święta zakończyła obchody. Wydarzeniem towarzszącym były
skoki spadochronowe w hołdzie powstańcom, zorganizowane przez Aeroklub Warszawski.
Uroczystości w gminie Jabłonna odbyły się przy obelisku upamiętniającym żołnierzy 3. Kompanii I Batalionu 1. Rejonu
"Marianowo-Brzozów", na granicy Chotomowa i Legionowa, oraz na skwerze „Alfy” i „Skiby”, a także podczas nabożeństwa
za Ojczyznę w kościele pw. św. Andrzeja
Boboli w Rajszewie. Powiat Legionowski
reprezentował radny Rady Powiatu Piotr
Choroś. Obchodom towarzyszyły gry terenowa i patriotyczna, widowisko muzyczne

Kwiaty pod pomnikiem Polski Walczącej w Legionowie złożyli radni Rady Powiatu
(od lewej): Michał Kobrzyński i Jacek Szczepański

KOMUNIKAT

Od 23 sierpnia nie ma już możliwości
telefonicznego umawiania wizyt
w Biurze Paszportowym
(Urząd Miasta Legionowo, ul. Piłsudskiego 41).
Do Biura Paszportowego można przybyć
bez wcześniejszego zapisu
(obowiązuje kolejka – system numerkowy)
albo
wcześniej umówić wizytę na konkretne
dzień i godzinę przez moduł rezerwacji,
który znajduje się na stronie
www.powiat-legionowski.pl
w zakładce Dla mieszkańców/Paszporty
i zaproszenia/Rezerwacja wizyty.

w wykonaniu Teatru Piosenki „Baczyński
– Nowe Pokolenie”, występ zespołu „Moderato” oraz ognisko i wspólne śpiewanie pieśni powstańczych.
W Wieliszewie uroczystości rozpoczęto
Mszą świętą, a następnie delegacje złożyły
kwiaty pod tablicą żołnierzy AK. Wiązanki
złożono także na mogile Jana Lący na wieliszewskim cmentarzu oraz przy pomniku w miejscu straceń na Nowopolu w Michałowie-Reginowie. Powiat Legionowski
reprezentował członek Zarządu Powiatu
Artur Stankiewicz. Obchodom tradycyjnie
towarzyszył Ultramaraton Powstańca. Kilkuset biegaczy oddało hołd powstańcom,
przebiegając trasę 63 km – po jednym kilometrze za każdy dzień powstania. Ponadto w przededniu rocznicy mieszkańców zaproszono do udziału w rodzinnych
warsztatach z poezją i przyrodą w tle oraz
koncercie „Baczyński/Zagórny” w wykonaniu Joanny i Romualda Vorbrodt oraz Pawła Łęczuka.
KALINA BABECKA

101 lat temu, 15 sierpnia 1920 roku, stoczono Bitwę Warszawską,
jedną z najważniejszych batalii w historii Europy. Uroczystości
upamiętniające to wydarzenie oraz obchody przypadającego
w tym dniu Święta Wojska Polskiego zorganizowano w kilku
miejscach na terenie powiatu.

Walki, w wyniku których polscy żołnierze zatrzymali marsz bolszewików na
Polskę i Europę Zachodnią, rozegrały się także na terenie dzisiejszego powiatu
legionowskiego. Na zdjęciu wicestarosta Konrad Michalski (z prawej) i radny
Rady Powiatu Zenon Kuska składający kwiaty pod pomnikiem marsz. Józefa
Piłsudskiego w Legionowie

B

ez wątpienia uroczystości w gminie Nieporęt miały najbardziej rozbudowany charakter. Zainaugurowano je 14 sierpnia złożeniem kwiatów
przy pomniku na Placu Wolności w Nieporęcie, pomniku Legionistów marsz. Józefa Piłsudskiego w Białobrzegach oraz
przy grobie Nieznanego Żołnierza na
ul. Nowolipie. Główne obchody zorganizowano pod pomnikiem 28. Pułku
Strzelców Kaniowskich w Wólce Radzymińskiej. Po Mszy św. polowej, odczytaniu Apelu Pamięci i salwie honorowej delegacje złożyły kwiaty. Dzień
później odprawiono Mszę świętą w kościele NMP Wspomożycielki Wiernych
w Stanisławowie Pierwszym oraz złożono kwiaty pod tablicą pamiątkową.
Legionowskie obchody obejmowały Mszę świętą w intencji Ojczyzny
odprawioną w kościele pw. św. Józefa Oblubieńca NMP, po której nastąpiło złożenie kwiatów pod pomnikiem
marsz. Józefa Piłsudskiego. Powiat Legionowski reprezentowali wicestarosta Konrad Michalski oraz radny Rady
Powiatu Zenon Kuska.
Wieczorem w kinie plenerowym zorganizowano pokaz filmów „Cud nad Wisłą” oraz „Miasto 44”.
Na terenie gminy Serock są dwa miejsca pamięci – mogiły wojenne – związane z walkami w sierpniu 1920 roku.

Na cmentarzu parafialnym w Woli Kiełpińskiej znajduje się grób sierż. Kazimierza Kozłowskiego, który poległ
w Szadkach 17 sierpnia 1920 r., a na
cmentarzu w Serocku znajduje się mogiła trzech żołnierzy poległych także
17 sierpnia: strz. Mariana Podczaskiego, strz. Walentego Rogackiego oraz
strz. Sylwestra Rożewskiego. Mogiła serocka jest jednocześnie grobem symbolicznym dla dwudziestu pięciu innych
żołnierzy. W obu tych miejscach wiązanki złożył burmistrz Artur Borkowski.
Obchody uzupełniła Msza św. odprawiona w kościele garnizonowym w Zegrzu.
Na stronie internetowej Izby Pamięci i Tradycji Rybackich w Serocku ukazał się tekst, w którym oprócz przebiegu walk przypomniano, w jaki sposób
kultywowana jest pamięć o bohaterach
Bitwy Warszawskiej, a na profilu Izby
na Facebooku udostępniony został film
zrealizowany z okazji zeszłorocznej
100. rocznicy Bitwy Warszawskiej.
W gminie Wieliszew uroczystości
zorganizowano w Olszewnicy Starej,
na które złożyły się Msza św. polowa,
Apel Pamięci w wykonaniu 32. wieliszewskiego dywizjonu rakietowego
Obrony Powietrznej oraz złożenie kwiatów pod pomnikiem Odzyskania Niepodległości. Mieszkańcy mogli wziąć udział
w pikniku przy Domu Wiejskim.

Konrad Michalski
wicestarosta legionowski

15 sierpnia to bardzo ważny dzień dla Polaków, kiedy obchodzimy potrójne
święto – kościelne Wniebowstąpienia Najświętszej Maryi Panny, państwowe
Święto Wojska Polskiego i rocznicę Cudu nad Wisłą. Z okazji tego ostatniego
święta oddajemy hołd marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu – jednemu z ojców niepodległości i architektowi zwycięstwa nad bolszewikami w 1920 r.
Liczne uczestnictwo mieszkańców w obchodach zorganizowanych na terenie powiatu świadczy o ich oddaniu dla tradycji i historii.
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Wniosek na budowę liceum już u starosty
Powiatowa inwestycja związana z budową siedziby Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Lema w Stanisławowie
Pierwszym z fazy projektowej przechodzi w etap przygotowania do realizacji. 11 sierpnia do Wydziału Architektury Starostwa
Powiatowego w Legionowie wykonawca dokumentacji projektowej złożył wniosek o pozwolenie na budowę obiektu.
Harmonogram prac zakłada, że uczniowie liceum rok szkolny 2023/2024 rozpoczną już w nowej siedzibie.

W

ybrany w postępowaniu przetargowym wykonawca dokumentacji projektowej - Przedsiębiorstwo
Projektowo-Budowlane EKOBUD s.c. Ewa
i Remigiusz Owczarek - w ramach umowy
opracował dwa warianty koncepcyjne inwestycji, a następnie na podstawie wybranego wariantu stworzył kompletny projekt
budowlany, który po uwzględnieniu poprawek komisji opiniującej zyskał akceptację
Zarządu Powiatu.
Dwukondygnacyjny budynek w kształcie litery „L” powstanie na działce bezpośrednio sąsiadującej ze Szkołą Podstawową
im. Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 r.,
która obecnie zapewnia liceum zaplecze
lokalowe. Analiza demograficzna wskazuje, że w latach 2022-2034 można, jak dotychczas, liczyć maksymalnie na rekrutację do dwóch klas pierwszych każdego
roku – około 50 uczniów. Oznacza to, że docelowo w placówce uczyć się będzie około

Liceum Ogólnokształcące w Stanisławowie Pierwszym doskonale uzupełnia ofertę
edukacyjną na terenie powiatu. Wkrótce szkoła będzie miała swoją siedzibę – wniosek
o wydanie pozwolenia na budowę trafił do kancelarii Wydziału Architektury Starostwa
Powiatowego w Legionowie. Na zdjęciu od lewej: starosta Sylwester Sokolnicki
i Remigiusz Owczarek z Przedsiębiorstwa Projektowo-Budowlanego EKOBUD s.c.

Przebudowa Wolskiej na finiszu
Dobiegają końca prace przy przebudowie ponad dwukilometrowego
odcinka drogi powiatowej nr 1810W w gminie Nieporęt. Odbiór robót
nastąpi w połowie września, po dostarczeniu przez wykonawcę
wszystkich dokumentów powykonawczych.

Już niedługo kierowcy pożegnają utrudnia związane z przebudową i będą mogli
korzystać ze zmodernizowanej drogi nr 1810W w gminie Nieporęt

O

becnie układana jest warstwa
ścieralna masy bitumicznej, następnie wykonane zostaną oznakowania poziome oraz pionowe, a także
prace porządkowe na terenie budowy.
Roboty prowadzone były etapami
na całej długości zaplanowanej inwestycji, czyli w ciągu ul. Wolskiej i Akacjowej, od skrzyżowania z ul. Gajową
w Woli Aleksandra do skrzyżowania
z ul. Kościelną w Kątach Węgierskich.
Objęły wymianę nawierzchni jezdni,

budowę zjazdów do posesji oraz odwodnienia, modernizację istniejących
i układanie nowych chodników.
Jest to największa tegoroczna inwestycja drogowa Powiatu. Jej koszt wyniósł 4 692 966,42 zł. Zadanie zostanie zrealizowane ze środków Powiatu
przy wsparciu finansowym z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
w wysokości 1 101 150,00 zł.
AMZ

200 uczniów. To pozwoliło oszacować powierzchnię, parametry oraz wymogi, jakim
sprostać musi budynek. Plan zakłada, że jego całkowita powierzchnia użytkowa wyniesie około 2000 m². Znajdą się w nim: osiem
większych sal dydaktycznych i cztery mniejsze, a także szatnia, biblioteka, sala do ćwiczeń siłowych z szatnią i łazienką, pokój
nauczycielski, pomieszczenia administracyjno-biurowe, toalety (w tym dwie dla osób
z niepełnosprawnościami), serwerownia, kotłownia, pomieszczenia gospodarcze i magazynowe oraz obszerny hol z przeznaczeniem
na spotkania i uroczystości dla społeczności
szkolnej. Nowa siedziba liceum będzie wyposażona w windę i całkowicie wolna od barier architektonicznych.
Ta budowa to jedna z największych inwestycji Powiatu Legionowskiego. Całkowity
koszt przedsięwzięcia szacuje się na około
16 mln złotych.

Agnieszka
Powała

radna Rady Powiatu
Kiedy planowaliśmy uruchomienie liceum w Stanisławowie Pierwszym, wiedzieliśmy, że powstanie
również jego siedziba. Widząc, że liceum spełniło założenia - cieszy się
powodzeniem i zapewnia kształcenie na wysokim poziomie, przystąpiliśmy do realizacji inwestycji. Projekt
opracowano w oparciu o kilka kryteriów, z których funkcjonalność, nowoczesność i możliwość rozbudowy są
najważniejsze. Zależy nam, aby budynek spełnił oczekiwania społeczności szkolnej, a zastosowane w nim
rozwiązania były nowoczesne. Z niecierpliwością czekam na rozpoczęcie
prac budowlanych.

KALINA BABECKA

Przejścia z dofinansowaniem

Powiat pozyskał środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na przebudowę dwóch przejść
dla pieszych – na ul. Nasielskiej w Serocku i na ul Wolskiej w Stanisławowie Drugim.
Łączna kwota dofinansowania to 376 tys. zł.

N

a przebudowę przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej
nr 1805W – ul. Nasielska w Serocku, przy skrzyżowaniu z ul. Polną
i Zaokopową, pozyskano dofinansowanie w kwocie 200 tys. złotych. W ramach
inwestycji skrzyżowanie i przejście dla
pieszych zostaną wyniesione, przejście
dla pieszych zostanie doświetlone, a infrastruktura drogowa dostosowana.
Z kolei przebudowa przejścia dla
pieszych w ciągu drogi powiatowej
nr 1810W – ul. Wolska w Stanisławowie Drugim (przy filii Gminnego Ośrodka Kultury), zostanie dofinansowana
w kwocie 176 tys. złotych. Przejście na
długości ok. 15 m zostanie wyniesione
i doświetlone. Zaplanowano także wybudowanie chodnika na długości ok. 60 m
po stronie południowej i przebudowanie
istniejącego po stronie północnej na długości ok. 40 m.
W obu przypadkach umieszczone zostaną urządzenia bezpieczeństwa ruchu
drogowego oraz wybudowane zostanie
odwodnienie. Pozyskane dofinansowanie w każdej z tych inwestycji pokryje
80% jej kosztów całkowitych.
KB

Kolejne dwa przejścia dla
pieszych w powiecie zostaną
wkrótce przebudowane i staną się
bezpieczniejsze. Na zdjęciu jedno
z nich – w Stanisławowie Drugim
na ul. Wolskiej

Leszek Smuniewski
przewodniczący Rady Powiatu

Po raz kolejny aktywność Powiatu w pozyskiwaniu środków zewnętrznych
zaowocuje realizacją potrzebnych inwestycji. Tym razem gruntownie zmodernizowane zostaną przejścia dla pieszych w Serocku i Stanisławowie Drugim. Przedsięwzięcie dofinansowane będzie aż w 80% z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, a jego realizacja bez wątpienia przyczyni się do poprawy
bezpieczeństwa mieszkańców.

Piotr Choroś

radny Rady Powiatu
Bezpieczeństwo na drogach jest naszym priorytetem, a przede wszystkim zwiększenie zakresu ochrony
pieszego. Powiat pozyskał środki
z Rządowego Funduszu Rozwoju
Dróg na przebudowę dwóch przejść
dla pieszych w Serocku i Stanisławowie Drugim. W najbliższych latach
zostaną zrealizowane kolejne inwestycje poprawiające bezpieczeństwo
na drogach powiatowych.

3

4

Kurier

społeczność

Informator Powiatu Legionowskiego

Kulinarna współpraca

W ramach obchodów Dni Osób Niepełnosprawnych Miasta Legionowo i Powiatu Legionowskiego
uczestnicy Powiatowego Centrum Integracji Społecznej zaprosili uczestników Warsztatów Terapii
Zajęciowej z terenu powiatu do udziału w warsztatach kulinarnych.

Z

organizowano trzy warsztaty, w których
łącznie wzięło udział około 30 osób. Ich
celem były integracja, miłe spędzenie
czasu i wspólne przygotowanie prostych posiłków, które kursanci będą mogli samodzielnie przyrządzić w swoich domach. - Misją
naszego Centrum jest wspieranie osób, które z różnych względów – zdrowotnych, rodzinnych, zawodowych, mają utrudniony
dostęp do pełni życia społecznego i zawodowego. Chętnie włączyliśmy się w organizację Dni Osób Niepełnosprawnych, bo bliska
jest nam idea zapobiegania wykluczeniu społecznemu niepełnosprawnych. Możliwość
organizacji takich warsztatów jest dla nas
ważna, bo jest to okazja do wzajemnej edukacji. My uczymy, jak przygotowywać posiłki,
a od uczestników uczymy się tego, jak pracować, współpracować i spędzać aktywnie czas
z osobami z niepełnosprawnościami. Uczestnicy warsztatów są dla nas nauczycielami,
pomagają nam oswoić kontakt z niepełnosprawnością i dają nam mnóstwo życzliwości, wrażliwości i czystej radości – mówi Dorota Wróbel-Górecka, dyrektor PCIS.

Artur
Stankiewicz

członek Zarządu Powiatu
Warsztaty kulinarne pozwoliły
uczestnikom Powiatowego Centrum Integracji Społecznej zaistnieć w nowej roli. Z osób potrzebujących i przyjmujących pomoc stali
się tymi, którzy, dzieląc się swoją
wiedzą i umiejętnościami, wspierają innych. Sami z kolei odebrali trudną do przecenienia lekcję akceptacji
i tolerancji. Jestem pod wrażeniem
tego przedsięwzięcia, bo proste w założeniu, a okazało się bezcennym doświadczeniem dla jego uczestników.

KB

Nauka bez barier

Jubileusz Cezariusza Kalinowskiego
24 sierpnia w legionowskim ratuszu świętowano 90. urodziny Honorowego Obywatela Miasta Legionowo
Cezariusza Kalinowskiego. Życzenia jubilatowi osobiście złożył także starosta Sylwester Sokolnicki.

Wśród gości przybyłych na uroczystość, aby złożyć życzenia Cezariuszowi
Kalinowskiemu, znaleźli się przedstawiciele władz samorządowych, środowisk
kombatanckich, służb, instytucji oraz rodzina i przyjaciele. Powiat Legionowski
reprezentował starosta Sylwester Sokolnicki

C

ezariusz Kalinowski urodził się
24 sierpnia 1931 r. w Warszawie.
Do Legionowa, z którym związany jest do dziś, przeprowadził się sześć
lat później. Naukę rozpoczął w Szkole
Powszechnej nr 2. W 1944 r. został wywieziony do obozu koncentracyjnego
Bremen-Osterort, wyzwolonego w maju
1945 r. Po powrocie do Legionowa rozpoczął naukę w Państwowym Gimnazjum
Mechaniczno-Kolejowym w Warszawie.
W tym okresie wstąpił do harcerstwa.
Został drużynowym 81. Warszawskiej
Drużyny Harcerskiej. Studia ukończył
na Politechnice w Leningradzie, na Wydziale Budowy Maszyn Energetycznych.
W 1958 r. został zatrudniony w Biurze

Miejskiej Rady Narodowej, pełnił też
funkcję prezesa Towarzystwa Przyjaciół
Legionowa. Aktywnie działa w środowisku kombatanckim, będąc prezesem Legionowskiego Koła Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych.
Za swoją działalność Cezariusz Kalinowski otrzymał szereg medali i odznaczeń: Złoty oraz Srebrny Krzyż Zasługi,
Medal XXX-lecia, Złotą Odznakę za Zasługi dla Warszawy, Odznakę za Zasługi dla
Legionowa, odznakę za Zasługi dla Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów
Politycznych, Odznakę za Wybitne Zasługi dla Związku Kombatantów RP i Byłych
Więźniów Politycznych, Odznakę za Zasługi dla Energetyki oraz Odznakę „Zasłużony Działacz Kultury”. W lutym 2021 r.
nadano mu tytuł Honorowego Obywatela
Miasta Legionowo.

P

rogram realizowany jest w dwóch
modułach. Nabór wniosków w module I już się zakończył, ale wciąż można
aplikować i skorzystać z oferty modułu II,
czyli pomocy w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym poprzez pokrycie kosztów nauki. Propozycja adresowana
jest do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, uczących się w kolegium, szkole policealnej
lub szkole wyższej.

Nabór wniosków na semestr zimowy rusza
1 września 2021 r. i potrwa do 10 października 2021 r.
Wnioski można składać osobiście w siedzibie PCPR w Legionowie, ul. Sikorskiego 11,
pokój nr 17, przesłać pocztą oraz elektronicznie poprzez System Obsługi Wsparcia
(sow.pfron.org.pl). Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 22 764 01 37 lub na stronie internetowej
OPRAC. KB
pfron.org.pl.

Fot. Freepik.com

Uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej z pomocą profesjonalistów z warsztatu gastronomicznego Powiatowego Centrum
Integracji Społecznej przygotowali pyszne potrawy

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie realizuje pilotażowy
program „Aktywny Samorząd”, finansowany ze środków Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Jego celem jest wyeliminowanie
lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów pomocy
w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji. Nabór wniosków trwa.

OPRAC. AMZ

Projektów w Warszawie, gdzie pracował do emerytury.
Aktywnie uczestniczył w życiu samorządowym i społecznym. Był miejskim
radnym, następnie przewodniczącym

Osoby z niepełnosprawnością mogą ubiegać się o wsparcie finansowe
dzięki programowi PFRON „Aktywny Samorząd”.
Na pomoc mogą liczyć między innymi studenci

Przemysław Cichocki

Wojciech Kowalczyk

Jubilata wyróżnia nie tylko piękny wiek, ale przede wszystkim bogaty życiorys i zaangażowanie w sprawy lokalnej społeczności. Cieszę się, że Pan
Cezariusz Kalinowski wybrał nasz powiat na miejsce, w którym zamieszkał
i które przez wiele lat aktywnie wspierał. Przyłączając się do powinszowań,
życzę w szczególności zdrowia i pomyślności.

Aktywny Samorząd to program PFRON, który od wielu lat wspiera osoby z niepełnosprawnością. Pozwala rozwijać się na otwartym rynku pracy. Od lat informuję
o tym programie osoby z niepełnosprawnością, ponieważ dzięki temu programowi
mogłem opłacić czesne i ukończyć studia licencjackie z zarządzania na niepublicznej uczelni WSB-NLU w Nowym Sączu. Zapraszam osoby z niepełnosprawnością
do zapoznania się z tym programem.

członek Zarządu Powiatu

beneficjent programu

zdrowie

Informator Powiatu Legionowskiego

Powiat na pomoc duszy
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Bezpłatne badania
dla mieszkańców

Bezpłatne konsultacje psychiatryczne i psychologiczne dla dzieci i młodzieży z terenu powiatu
legionowskiego oraz warsztaty dla rodziców i pedagogów znalazły się w ofercie Powiatowego Programu
Ochrony Zdrowia Psychicznego. Zapisy trwają.

Także w tym roku Powiat Legionowski zaprasza mieszkańców
na bezpłatne badania przesiewowe w kierunku niektórych chorób
nowotworowych. Zapisy już trwają.

Fot. Freepik.com

T

rwa akcja „Profilaktyka ochrony zdrowia psychicznego - zapobieganie zaburzeniom psychicznym i konsekwencjom pandemii COVID-19 dla zdrowia
psychicznego dzieci i młodzieży”, zakładająca udzielanie kompleksowej pomocy
w zakresie zdrowia psychicznego wśród
mieszkańców powiatu legionowskiego,
w szczególności dzieci i młodzieży. Jej celem jest przeciwdziałanie zaburzeniom
psychicznym, w tym zaburzeniom depresyjnym, agresji, lękom spowodowanym izolacją społeczną oraz kształtowanie postaw
i zachowań, które wpłyną na jakość i styl życia młodych osób. Propozycja jest skierowana do dzieci i młodzieży (1-18 lat), dając
im możliwość skorzystania z darmowych
konsultacji psychiatrycznych i psychoterapeutycznych.
Ponadto trwają szkolenia dla rodziców
dotyczące wpływu pandemii i izolacji społecznej na sferę psychiczną ich podopiecznych. W ich trakcie eksperci wskazują,
z jakimi problemami mierzą się młodzi ludzie, na co zwrócić szczególną uwagę, w jaki sposób pomóc i kiedy warto udać się do
specjalisty. Pozostałe terminy szkoleń
– 4 i 25 września.
Zaplanowano także realizację szkolenia
dla pedagogów szkolnych, zatrudnionych
w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych z terenu powiatu legionowskiego,
z zakresu interwencji kryzysowych związanych z pandemią COVID-19. W efekcie

Kurier

Zaburzenia psychiczne u dzieci i młodzieży to coraz powszechniejszy problem.
Pandemia COVID-19 dodatkowo przyczyniła się do pogorszenia samopoczucia
wśród młodych ludzi. Powiat Legionowski wyciąga do nich, ich rodziców
i pedagogów szkolnych pomocną dłoń, oferując bezpłatne konsultacje psychiatryczne
i psychoterapeutyczne oraz warsztaty edukacyjne

zwiększeniu ulegnie świadomość pedagogów co do stanów emocjonalnych i psychicznych uczniów. Termin szkolenia
– 4 września.
W przypadku wprowadzenia obostrzeń związanych z sytuacją epidemiczną, wszystkie powyższe działania mogą zostać zrealizowane online.
Program Ochrony Zdrowia Psychicznego ma na celu przeciwdziałać problemom
zdrowia psychicznego oraz zapewnić niezbędną pomoc tym, którzy ich doświadczają. Zakłada prowadzenie działań na rzecz

upowszechnienia wiedzy na temat zdrowia
psychicznego dzieci i młodzieży oraz zapobiegania i wczesnego wykrywania zaburzeń depresyjnych, w tym związanych
z izolacją społeczną oraz innymi ograniczeniami spowodowanymi pandemią
COVID-19. W tym roku na ten cel Powiat zarezerwował w budżecie 30 tys. zł.
Wykonawcą programu jest Fundacja
Psyche – Strefa Pozytywnych Myśli w Chotomowie. Zapisy pod numerem telefonu:
512 895 219. Liczba miejsc ograniczona.
KALINA BABECKA

Zaszczep się przeciwko pneumokokom
Osoby powyżej 50. roku życia mogą skorzystać z bezpłatnych szczepień przeciwko pneumokokom,
które na terenie powiatu wykonywane są w ZOZ „Legionowo” przy ul. Sowińskiego 4. Zapraszamy.

Fot. Freepik.com

W

Szczepienie przeciwko pneumokokom jest skuteczną metodą przeciwdziałania
zakażeniu i ciężkim powikłaniom choroby. W legionowskiej przychodni „na górce”
bezpłatnie mogą wykonać je osoby powyżej 50. roku życia

Dorota Glinicka

zięki programowi realizowanemu
przez Samorząd Województwa Mazowieckiego z bezpłatnych szczepień ma szansę skorzystać 5 tys. mieszkańców z terenu Mazowsza. W ramach
akcji pacjent przechodzi lekarskie badanie kwalifikacyjne oraz podana zostaje
mu jedna dawka szczepionki Prevenar 13.
Na terenie powiatu legionowskiego zaszczepić można się w legionowskiej
przychodni „na górce”, która jest jedną
z 28 placówek na terenie Mazowsza biorących udział w programie. Zapisy:
• osobiście w siedzibie przychodni
przy ul. Sowińskiego 4, w godzinach
07:00-21:00;
• telefonicznie – 22 774 51 51, w godzinach 07:00-21:00;
• za pośrednictwem poczty elektronicznej: rejestracja@nzozlegionowo.pl.

Należy podkreślić wagę szczepienia przeciwko pneumokokom w obecnym czasie niestabilnej sytuacji epidemiologicznej.
Pneumokoki są przyczyną występowania wielu różnych zespołów
klinicznych, takich jak zagrażające życiu zapalenie płuc, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych,
ostre zapalenie ucha środkowego oraz bakteriemia. Program zakłada przeprowadzenie lekarskiego badania kwalifikacyjnego oraz
podanie jednej dawki szczepionki. Szczepienia ochronne przeciwko pneumokokom są zalecane
zgodnie z Programem Szczepień
Ochronnych na rok 2021.

D

Oferta bezpłatnych badań dla mieszkańców obejmuje katalog jednych
z najczęściej występujących chorób nowotworowych

Szczepienia ochronne przeciwko
pneumokokom są zalecane zgodnie z Programem Szczepień Ochronnych na rok
2021, jednak nie są finansowane przez
Narodowy Fundusz Zdrowia.
Pneumokoki to bakterie, które mogą
wywoływać zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, zapalenie ucha środkowego, zapalenie zatok, zapalenie płuc, zapalenie kości, zapalenie otrzewnej, zapalenie osierdzia, zapalenie wsierdzia oraz
zakażenie tkanek miękkich. Najcięższą
postacią zakażenia pneumokokowego jest
tzw. inwazyjna choroba pneumokokowa,
czyli zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, sepsa (posocznica) i zapalenie płuc
z bakteriemią.
Koszt programu szczepień to 6 mln zł.
KB

prezes zarządu
ZOZ „Legionowo” sp. z o.o.

ofercie znajduje się 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.
Ponadto realizowany jest program
profilaktyki i wczesnego wykrywania
nowotworów gruczołu krokowego, skierowany do panów w wieku 55-69 lat.
W jego ramach przeprowadzane są konsultacje lekarskie wraz z badaniem per
rectum oraz wykonywane badania krwi
w celu oznaczenia markera raka prostaty – PSA całkowitego.

Z kolei dla mieszkanek powiatu
w wieku 40-49 lat przygotowano bezpłatne badania mammograficzne. Dodatkową profilaktyką przeciwnowotworową objęte zostaną panie w wieku
25-49 lat, dla których przygotowano
warsztaty edukacyjne oraz instruktaż
samobadania piersi.
Badania wykonywane są w MEDIQ Legionowo (ul. Piłsudskiego 20). Zapisy pod
numerem telefonu: 22 774 26 40.
Zapraszamy.
KB

Agnieszka Borkowska
radna Rady Powiatu

Wszyscy wiemy, jak bardzo istotna jest profilaktyka, bo przecież lepiej zapobiec
chorobie niż potem mierzyć się z jej leczeniem. Powiat Legionowski od lat oferuje dla swoich mieszkańców bezpłatne badania. Choroby wykryte wcześniej
pozwolą na podjęcie szybkiego leczenia. Uważam, że skoro jest taka możliwość,
to każdy powinien z tego skorzystać, dlatego zachęcam Państwa do zapisywania się na proponowane badania. Ja i moja rodzina już z nich skorzystaliśmy.

Kurier
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Rozkład jazdy linii nr 10 P
Lokalna Komunikacja Autobusowa
Wieliszew – Nieporęt (przez Łajski, Michałów-Reginów, Kąty Węgierskie)
LINIA 10 P
Wieliszew Plaża 02
Wodociąg Płn. 01
Przedpełskiego 01
Magnolii 01
Słoneczna 01
Modlińska 01
Polna 01
Solidarności 02
Urząd Gminy 03
Solidarności 01
Podgórna 01
Szpital Onkologiczny 01
Kościelna 01
Łajski Piaskowa 01
Nowodworska 01
Michałów-Reginów Wrzosowa 01
PKP Michałów-Reginów 01
Warszawska 01
Stanisławów Drugi Wiśniowa 02
Kwiatowa 02
GOK 02
Wolska III 02
Wola Aleksandra Wolska II 02
Wolska I 02
Gajowa 02
Kąty Węgierskie Marzycieli 02
Akacjowa 02
Kościelna OSP 02
Kąty Węgierskie 01
Anusinek 01
Rembelszczyzna 02
Stanisławów Pierwszy Przyleśna 02
Stanisławów 02
Aleksandrów 02
Nieporęt Głogi 02
Lipy 02
Protazego 02
Urząd Gminy 02
Osiedle Las 02
PKP Nieporęt 02
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Lokalna Komunikacja Autobusowa
Nieporęt – Wieliszew (przez Kąty Węgierskie, Michałów-Reginów, Łajski)
LINIA 10 P
PKP Nieporęt 01
Osiedle Las 01
Urząd Gminy 01
Protazego 01
Lipy 01
Głogi 01
Stanisławów Pierwszy Aleksandrów 01
Stanisławów 01
Przyleśna 01
Rembelszczyzna 04
Kąty Węgierskie Anusinek 02
Kąty Węgierskie 02
Kościelna OSP 01
Akacjowa 01
Marzycieli 01
Wola Aleksandra Gajowa 01
Wolska I 01
Wolska II 01
Stanisławów Drugi Wolska III 01
GOK 01
Kwiatowa 01
Wiśniowa 01
Michałów-Reginów Wolska 52
Warszawska 52
PKP Michałów-Reginów 02
Wrzosowa 02
Łajski Piaskowa 02
Wieliszew Kościelna 02
Szpital Onkologiczny 02
Podgórna 02
Solidarności 02
Urząd Gminy 03
Solidarności 01
Polna 02
Niepodległości 02
Modlińska 02
Willowa 02
Magnolii 02
Przedpełskiego 02
Wodociąg Płn. 02
Plaża 01
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Seniorzy na zlocie

Walczą z bezładem

Ogólnopolski Zlot Seniorów „Serock Wita”, zorganizowany przez Fundację „Nowa Wieś”,
odbył się w dniach 19-23 sierpnia na terenie gminy Serock, nad Jeziorem
Zegrzyńskim i w Legionowie. Powiat Legionowski wsparł to wydarzenie.

Fot. Bartosz Karwacki

Anna Gajewska
radna Rady Powiatu

Dobre towarzystwo i ciekawe atrakcje to przepis na udane spotkanie integracyjne.
Seniorzy nie kryli zadowolenia z czasu spędzonego w naszym powiecie

O

rganizatorzy zapewnili imprezie bogaty program. Znalazły się
w nim m.in. wycieczki, rejs statkiem, ognisko i potańcówki, a także wydarzenia kulturalne. Niemałą atrakcją
okazało się zorganizowane w legionowskim ratuszu spotkanie pt. „Z Moniuszką o Moniuszce”, w którym uczestniczyła Elżbieta Janowska-Moniuszko
– prawnuczka słynnego kompozytora.
Dla seniorów przygotowano również

widowisko poetycko-muzyczne „Pod
Brzozami” w Nowej Wsi.
Zlot był okazją do spotkań, rozmów
i wypoczynku. Głównymi celami imprezy były promocja aktywnego trybu życia
wśród seniorów i integracja osób w wieku emerytalnym z całego kraju, a także
zaprezentowanie uczestnikom możliwości, jakie daje pobyt nad Jeziorem Zegrzyńskim.
AMZ

Cieszę się, że w powiecie legionowskim mogliśmy ugościć seniorów,
którzy przybyli do nas z całej Polski. Takie imprezy integracyjne zapobiegają ich wykluczeniu z życia
społecznego i kulturalnego. Organizatorzy zadbali, aby proponowane aktywności były ciekawe oraz
dostosowane do zainteresowań
i możliwości tej grupy wiekowej.
Mam nadzieję, że uczestnicy zlotu
ponownie nas odwiedzą, aby zwiedzić miejsca, których nie udało im
się zobaczyć tym razem. Serdecznie zapraszamy.

16 sierpnia odbyło się kolejne spotkanie grupy roboczej, stworzonej przez
powiat i gminy, której zadaniem jest przeciwdziałać nadmiernie intensywnej
zabudowie na terenach przeznaczonych pod budownictwo jednorodzinne.

P

omysł bliskiej współpracy powiatu i gmin jest odpowiedzią na coraz
liczniejsze próby intensyfikowania zabudowy na obszarach, gdzie plany miejscowe przewidują powstawanie
domów jednorodzinnych. Zapisy prawa
budowlanego są przez deweloperów wykorzystywane, by w takich miejscach lokować zabudowę szeregową, a następnie
omijać normatywy wielkości działek budowlanych ustalone w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.
W wyniku współpracy legionowskiego
starostwa i urzędów gmin wnioski o pozwolenie na budowę są niezwykle wnikliwie analizowane pod kątem wielkości
nieruchomości, na której ma powstać budynek, jak również liczby budynków, które inwestor chce wybudować. Do treści
decyzji o pozwoleniu na budowę dodano też zapis, który wskazuje, że decyzja
ta nie przesądza o późniejszych możliwościach podziału nieruchomości.
Podczas sierpniowego spotkania zostały omówione przepisy powodujące
najwięcej wątpliwości interpretacyjnych,

Powiat i gminy połączyły siły,
aby ukrócić burzenie przez
deweloperów ładu przestrzennego
i tym samym obniżanie komfortu
życia mieszkańców

urzędnicy wymienili się doświadczeniami i praktykami w czytaniu zapisów
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz podtrzymali
dotychczasowe stanowisko w zakresie
możliwej liczby budynków na działce
i wymaganej powierzchni nieruchomości pod inwestycję.
KB

kultura
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Absurdalny koniec wakacji

P

Fot. Dorota Milerowicz

o raz kolejny w trzech lokalizacjach
na terenie powiatu - Nieporęcie, Serocku i Wieliszewie, odbyły się seanse kultowych polskich komedii. Na uczestników czekały „Hydrozagadka” Andrzeja
Kondratiuka, „Rejs” Marka Piwowskiego
oraz „Seksmisja” Juliusza Machulskiego. Wieczorne pokazy poprzedziły rozmowy z zaproszonymi gośćmi
oraz surrealistyczne, krótkometrażowe filmy młodych twórców. Nie zabrakło dodatkowych atrakcji, do których należały występ Klubu Komediowego, bal
maskowy na statku oraz gra miejska.
Przedsięwzięcie dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu
Promocji Kultury.
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Malowana widokówka
z powiatu

Wakacyjny cykl plenerowych spotkań już po raz drugi został zorganizowany
przez Powiatową Instytucję Kultury. W tym roku pod nazwą „Kraj-Obrazy”
zgromadził pasjonatów rysunku i malarstwa, którzy na kartkach i płótnach
zatrzymali w kadrach piękno przyrody.

AMZ

Atrakcją wieczoru w Serocku był happening na statku – bal maskowy z DJ-em,
który pasażerom dostarczył mnóstwo dobrej zabawy i powodów do śmiechu

Grzegorz Kubalski
członek Zarządu Powiatu

Powiatowa Instytucja Kultury przełamuje stereotypy. Festiwal Filmowy im. Andrzeja
Kondratiuka to nie tylko okazja do obejrzenia kultowych filmów, z których część powstała na terenie naszego powiatu. To również możliwość spędzenia czasu na oryginalnych aktywnościach kulturalnych - takich jak bal maskowy czy gra terenowa.
A na tym nie koniec, więc warto być na bieżąco z ofertą PIK.

Kolejna „Wierzba” dla Muzeum

Legionowskie Muzeum Historyczne zajęło trzecie miejsce w XV edycji konkursu „Mazowieckie Zdarzenia Muzealne
– Wierzba” w kategorii „Najciekawsza wystawa przygotowana przez mniejsze muzea”. Kapituła konkursu wyróżniła
placówkę tym mazowieckim Oskarem muzealnym za wystawę „Zegrze. Zapomniane miasto nad Narwią”.

Muzeum Historyczne w Legionowie dołącza kolejną „Wierzbę” do swojej,
już imponującej, kolekcji tych statuetek

T

o kolejna statuetka, którą pracownicy Muzeum odebrali w dowód uznania za pracę, jaką wkładają w przygotowanie ekspozycji. W roku ubiegłym
pierwszym miejscem wyróżniono wystawę czasową pt. „Nad głowami sosny szumiące. 100. rocznica nadania nazwy Legionowo”, która została zorganizowana w filii
„Piaski”, inaugurując w marcu 2019 roku
miejskie obchody 100-lecia nadania nazwy
Legionowo. Muzeum Historyczne w Legionowie prestiżową „Wierzbę” otrzymywało
wcześniej za wystawy stałe: „Dzieje Legionowa 1877–1990” (II miejsce w 2017 r.),
„De Profundis… Archeologia ziem powiatu legionowskiego” (III miejsce w 2015 r.)

pt. „Ludność żydowska w Legionowie i jej
Zagłada”.Nagrodzona w tym roku wystawa czasowa „Zegrze. Zapomniane miasto
nad Narwią” została otwarta 13 września
2020 roku. Inspiracją do jej stworzenia
były badania archeologiczne prowadzone
w 2017 r. na terenie dawnego cmentarza
parafialnego w Zegrzu. Kuratorami ekspozycji są Wawrzyniec Orliński i dr Magdalena Woińska. Wystawie towarzyszy publikacja, w której można znaleźć nie tylko zdjęcia
zabytków, ale również zapoznać się z ciekawą historią Zegrza, którego początki sięgają XII lub XIII wieku. Publikacja dostępna
jest w kiosku muzealnym. Wystawa działa do końca roku i zwiedzać ją można zgodnie z obowiązującymi w muzeum zasadami
sanitarnymi, a także w formie wirtualnego
spaceru na stronie internetowej placówki –
www.muzeum.legionowo.pl.

Fot. Katarzyna Gawlik

Ostatni weekend sierpnia
minął „W oparach
absurdu”, a to za sprawą
organizowanego pod tym
tytułem przez Powiatową
Instytucję Kultury
w Legionowie Festiwalu
Filmowego im. Andrzeja
Kondratiuka.

Plenery malarskie są idealnym połączeniem pasji i relaksu.
Na zdjęciu uczestniczka podczas pracy w otoczeniu wieliszewskich łąk

W

każdą sobotę lata, w różnych
zakątkach naszego powiatu,
grupa uzdolnionych osób spotykała się, aby tworzyć prace z natury.
Różnorodność technik i stylów oraz odmienne spojrzenie każdego z uczestników pokazały, że krajobrazy i sztuka
to za każdym razem efektowne połączenie. Oprócz doskonalenia warsztatu

uczestnicy mogli poznać się bliżej
i wzajemnie inspirować. Opiekunem artystycznym przedsięwzięcia była absolwentka warszawskiej Akademii Sztuk
Pięknych, malarka Katarzyna Gawlik.
Efekty prac uczestników będzie można oglądać na poplenerowej wystawie.
AMZ

ZAPRASZAMY
na 6. edycję festiwalu

OPRAC. AMZ

oraz „W krainach lodu i książek. Rzecz
o Alinie i Czesławie Centkiewiczach”
(I miejsce w 2013 r.). W 2018 r. kapituła
konkursu wyróżniła publikację muzealną

Jacek Szczepański

dyrektor Muzeum Historycznego w Legionowie
To już siódma „Wierzba”, jaką otrzymało nasze Muzeum w ostatnich latach. Nagrodzona wystawa „Zegrze - zapomniane miasto nad Narwią” powstała w bardzo
trudnym okresie pandemii. Dlatego tym bardziej cieszymy się z przyznania tej prestiżowej nagrody. Serdecznie zapraszam do odwiedzania naszej wystawy i zapoznania się z katalogiem. Będzie ona czynna do końca tego roku.

Kiedy i gdzie:
11 września w sali widowiskowej w ratuszu,
Legionowo, ul. Piłsudskiego 41.
Wystąpią:
The Broken Bridges, Let See Thin, Starless i Wojciech Ciuraj.
Bezpłatne wejściówki można zamówić przez stronę progrockfest.pl
Powiat Legionowski wspiera wydarzenie.
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Ultramaraton Powstańca

Jakub Rochnowski walczy
pod biało-czerwoną flagą

Izabela Kownacka
radna Rady Powiatu

Fot. Darek Ślusarski

Fot. Wiktor Synoradzki

Ultramaraton Powstańca jest sztandarową imprezą sportową w Wieliszewie, która na stałe wpisała się
w kalendarz biegaczy z całej Polski.
To także ogromne wydarzenie angażujące mieszkańców naszej gminy – cała rzesza kibiców, wolontariuszy w różnym przedziale wiekowym,
którzy swoją gościnnością, serdecznością wspierają wszystkich uczestników biegu.
Już dzisiaj zapraszamy na 8. edycję.
Do zobaczenia na trasie.
Cyfra 7 rządziła tegoroczną edycją wieliszewskiego Ultramaratonu Powstańca. Oto obchodzimy 77. rocznicę powstania
warszawskiego, w biegu wystartowało ok. 700 zawodników, którzy w Wieliszewie pobiegli po raz 7. Jak zwykle do pokonania
mieli 63 km – w sztafetach lub indywidualnie. Dystans nawiązuje do liczby dni od wybuchu do upadku powstania. Do mety
najszybciej dotarł Sławomir Rusak z czasem 4 godz. 40 min. Najlepsza wśród kobiet była nasza reprezentantka Patrycja
Bereznowska (na zdjęciu).

Niewiele zabrakło, aby reprezentujący Polskę i Powiat Legionowski
Jakub Rochnowski mógł cieszyć się medalem motorowodnych
Mistrzostw Europy. Najlepsi zawodnicy klasy GT-30
ścigali się 7-8 sierpnia, w Trzciance. Kuba był
na tej imprezie najlepszym polskim kadrowiczem.

Mariusz Śledziewski
radny Rady Powiatu

Z uwagą śledzimy szybki rozwój sportowy Jakuba Rochnowskiego, któremu
Powiat Legionowski pomaga osiągać coraz lepsze wyniki. To młody, zaledwie 16-letni zawodnik, a już na równi konkuruje z doświadczonymi motorowodniakami. Życzymy Jakubowi wytrwałości na treningach, a także dużo
przysłowiowego sportowego szczęścia.

Poland Bike Marathon w Serocku

Powiat Legionowski jest patronem Klubu Sportowego
Madziar Nieporęt. Przed zgrupowaniem młodzieży
z roczników 2009-2013 w Ślesinie k/Konina
ufundowaliśmy drużynie 44 koszulki. Grając w nich
młodzi piłkarze, sparingowo zmierzyli się z rówieśnikami
reprezentującymi Polonię Wrocław i KS Lesznowolę.
Zgrupowanie odbyło się 15-22 sierpnia.

Fot. Madziar Nieporęt

Wspieramy Madziara
Nieporęt

Reprezentant Polski
i Powiatu Legionowskiego
Kamil Otowski 29 sierpnia,
podczas Paraolimpiady
w Tokio, zajął 5. miejsce
w finale pływania
na 200 metrów stylem
dowolnym klasy S2.
Wcześniej, 25 sierpnia
Kuba zakwalifikował
się do finału wyścigu
na 100 metrów stylem
grzbietowym. Podczas
wyrównanej rywalizacji zajął
6. miejsce. Gratulujemy
naszemu reprezentantowi
udanego debiutu na
najbardziej prestiżowej
imprezie sportowej świata.
Życzymy, aby podczas
następnej olimpiady zdobyte
w tym roku doświadczenie
zaowocowało medalami.
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Fot. Marzena Otowska

Ponad 500 kolarzy górskich i terenowych ścigało się 15 sierpnia w gminie Serock, ponieważ ponownie zawitał
tam Poland Bike Marathon. Już 11 września tę jedną z największych polskich rowerowych imprez będziemy gościli
w Legionowie.

Fot. Poland Bike

Kamil
Otowski
na Olimpiadzie
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