Prace nad budżetem trwały w trudnej i niepewnej
sytuacji gospodarczej związanej z pandemią.
Zależało nam, aby zachować odpowiedni poziom
realizacji zadań powiatowych oraz wypracować
nadwyżkę operacyjną, która umożliwi
wykonanie zaplanowanych i oczekiwanych przez
mieszkańców powiatu inwestycji, a także zapewni
odpowiedni poziom usług świadczonych przez
poszczególne jednostki organizacyjne powiatu.
Sylwester Sokolnicki
starosta legionowski
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Szczepienia przeciwko COVID-19 ruszyły
27 grudnia ub.r. wystartował w Polsce Narodowy Program Szczepień przeciwko COVID-19. Odpowiadamy na pytania, kto, gdzie i kiedy może się zaszczepić.

P

www.pacjent.gov.pl, w wybranym
punkcie szczepień oraz wysyłając
SMS o treści „SZCZEPIMY SIĘ” na
numer + 48 664 908 556.
2. Zgłoszenie do punktu szczepień
i kwalifikację przez lekarza.
3. Wykonanie szczepienia oraz obserwację pacjenta po szczepieniu.
4. Powtórzenie procesu po upływie
21 dni – bez konieczności ponownej
rejestracji.

ierwszy przypadek zakażenia nowym
typem koronawirusa odnotowano
17 listopada 2019 r. w Chinach. W ciągu kilkunastu tygodni COVID-19 dotarł do
większości państw na świecie. Do tej pory
chorobę wykryto u prawie 100 mln osób,
z których prawie 2,1 mln zmarło. 4 marca ub.r. zdiagnozowano pierwszy przypadek zachorowania na COVID-19 w Polsce
i od tego czasu liczba potwierdzonych testami zachorowań wyniosła w kraju prawie
1,5 mln, wzrastając każdego dnia o kolejnych kilka, kilkanaście tysięcy. Zmarło blisko
36 tys. osób. Intensywne prace nad wynalezieniem szczepionki przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, wywołującemu chorobę
COVID-19, trwały w kilku ośrodkach na
świecie i zakończyły się sukcesem.

Na terenie powiatu legionowskiego
zorganizowano 14 punktów szczepień
(ramka). Wykaz punktów szczepień zlokalizowanych na terenie Mazowsza oraz
kwestionariusz osobowy, który należy wypełnić przed szczepieniem, znajdują się
na www.powiat-legionowski.pl w zakladce COVID-19.
Celem Narodowego Programu Szczepień jest osiągnięcie poziomu zaszczepienia społeczeństwa umożliwiającego zapanowanie nad pandemią COVID-19 do
końca 2021 roku. Szczepienie jest bezpłatne i dobrowolne.

Kolej na szczepienie

27 grudnia ub.r. na terenie kraju wystartował Narodowy Program Szczepień, którego realizacja przebiegać będzie etapami. Do
ustalenia grup priorytetowych, które zostaną zaszczepione w każdym z etapów, przeprowadzono ocenę w oparciu o ryzyko narażenia na zakażenie, ryzyko poważnego
zachorowania i śmierci, ryzyko społeczno-ekonomiczne i ryzyko transmisji. W pierwszej kolejności szczepieniom poddano osoby z tzw. grupy 0, czyli przede wszystkim
personel medyczny.
15 stycznia rozpoczęła się rejestracja
powszechnych szczepień dla grupy I, 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

KALINA BABECKA

Mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie już przyjęli pierwszą
dawkę szczepionki. Seniorzy chorują najciężej i najczęściej umierają z powodu zakażenia
koronawirusem SARS-CoV-2

życia. Od 22 stycznia rozpoczęto rejestrowanie osób w wieku 70-79 lat. Szczepienia
w obu kategoriach wiekowych wystartowały 25 stycznia. Ze względu na to, że osoby starsze z uwagi na stan zdrowia mogą
mieć ograniczony dostęp do internetowych
kanałów informacyjnych i problemy z samodzielnym dokonaniem rejestracji, ważne aby rodzina i bliscy przekazali im informację o rejestracji oraz udzielili pomocy
w tym zakresie.

Dorota Glinicka

prezes zarządu ZOZ „Legionowo”
W powiatowej przychodni ZOZ „Legionowo” przy ul. Sowińskiego 4 w Legionowie
pacjenci mogą rejestrować się pod numerem telefonu 22 774 51 51, od poniedziałku do piątku, w godzinach 08:00-21:00 lub osobiście, a także za pośrednictwem infolinii 989 oraz korzystając z Internetowego Konta Pacjenta. Ze względu na ograniczone dostawy szczepionek do punktów szczepień przychodnia ma możliwość
zapisu jedynie 30 osób na tydzień. Rejestrując się na szczepienie, pacjent musi podać imię, nazwisko, numer pesel oraz numer telefonu.

Na 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.

Jak i gdzie?

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.
Procedura szczepień obejmuje:
1. Rejestrację – uprawnione osoby z grupy I, które chcą się zgłosić do Narodowego Programu Szczepień przeciw
COVID-19, mogą to zrobić na cztery
sposoby: dzwoniąc na bezpłatną infolinię 989, poprzez Internetowe Konto Pacjenta na stronie internetowej

Wykaz punktów szczepień w powiecie legionowskim:
 Zespół Opieki Zdrowotnej
„Legionowo” sp. z o.o.
ul. Sowińskiego 4, 05-120 Legionowo
tel. 22 774 51 51
 Przychodnia „Zdrowie” sp. z o.o.
ul. gen. Józefa Sowińskiego 15a
05-120 Legionowo, tel. 22 767 36 93
 NZOZ MEDIQ Jerzy Petz
ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 20
05-120 Legionowo, tel. 22 774 20 90
 EL-MED Marcinkowscy sp. j.
ul. Zygmunta Krasińskiego 70
05-120 Legionowo, tel. 22 784 57 24
 Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia
Lekarska, Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Zegrzyńska 8, 05-119 Legionowo
tel. 510 981 737
 Mazowiecki Szpital
Onkologiczny sp. z o.o.
ul. Kościelna 61, 05-135 Wieliszew
tel. 22 766 15 00
Punkt szczepień – ul. Warszawska 54A
05-120 Legionowo
 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej
ul. A.A. Kędzierskich 2, 05-140 Serock
tel. 729 801 176

 Centrum Medyczne Goldenmed
ul. Pułtuska 53D, 05-140 Serock
tel. 22 100 41 10
 Praktyka Lekarska
im. prof. Tadeusza Gałamona
Lek. med. K. Kidała, S. Olczyk s.c.
ul. Dworcowa 8B, 05-126 Nieporęt
tel. 22 774 82 50
 Centrum Medyczne
„Nieporęt” sp. z o.o.
ul. Podleśna 4, 05-126 Nieporęt
tel. 512 503 029
 Samodzielny Zespół Publicznych
Zakładów Opieki Zdrowotnej
ul. Parkowa 21, 05-110 Jabłonna
tel. 22 782 43 35
 Samodzielny Zespół Publicznych
Zakładów Opieki Zdrowotnej
ul. Partyzantów 10A, 05-123 Chotomów
tel. 22 772 62 95
 Mazowiecki Szpital
Onkologiczny sp. z o.o.
ul. Kościelna 61, 05-135 Wieliszew
tel. 22 766 15 00
 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
„Ber-Med” Joanna Berlińska
ul. Niepodległości 85, 05-135 Wieliszew
tel. 22 782 23 85
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Wojewoda z wizytą w powiecie
Na zaproszenie starosty legionowskiego Sylwestra Sokolnickiego przedświąteczną wizytę
w powiecie legionowskim złożył wojewoda mazowiecki Konstanty Radziwiłł.

Wojewodzie mazowieckiemu Konstantemu Radziwiłłowi podczas wizyty w Legionowie zaprezentowano efekty właśnie
zakończonej modernizacji przychodni „na górce”. Na zdjęciu (od lewej): starosta legionowski Sylwester Sokolnicki, burmistrz
Miasta i Gminy Serock Artur Borkowski, prezes zarządu ZOZ „Legionowo” Dorota Glinicka oraz wojewoda mazowiecki
Konstanty Radziwiłł

większa. Nowoczesny system ochrony
zdrowia to przede wszystkim świadczenia
udzielne albo ambulatoryjnie, albo w systemie jednodniowym. Ta przychodnia „na
górce”, która rozwija się we wszystkich
tych kierunkach, które są takie ważne, to
nie tylko powód do dumy, ale wyjście naprzeciw temu, co jest potrzebne mieszkańcom tego terenu – mówił wojewoda
mazowiecki Konstanty Radziwiłł.
Z kolei niedawno zakończona przebudowa drogi w Karolinie (na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 62 do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1805W
– ul. Nasielska) obejmowała wymianę nawierzchni, utwardzenie pobocza, wybudowanie jednostronnego chodnika i zjazdów
na posesje. Wydzielono również przystanek autobusowy, a droga zyskała nowe odwodnienie. Inwestycja otrzymała dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych.
Wartość zadania to 3 589 730,34 zł, z czego
dofinasowanie wyniosło 2 456 233,87 zł.
– To właśnie takie małe drogi stanowią o jakości życia. Fundusz Dróg Samorządowych
to rzeczywiście dobry wynalazek, on działa, on jest doceniany. To już piąta inwestycja
na terenie powiatu realizowana w ramach
Funduszu Dróg Samorządowych. Dobrą
wiadomością, oprócz tego, że jest droga, to
jest również to, że potrafimy współpracować. To jest coś niezwykle ważnego – powiedział podczas wizytacji inwestycji wojewoda mazowiecki Konstanty Radziwiłł.
KALINA BABECKA

Geoportal Powiatu Legionowskiego

Budżet w czasach zarazy

Na grudniowej sesji Rada Powiatu w Legionowie uchwaliła tegoroczny
budżet. Wartość zaplanowanych wydatków to prawie 135 mln złotych,
czyli o blisko 10 mln więcej niż w projekcie budżetu na rok ubiegły.

Zachęcamy do korzystania z Geoportalu, w którym bez wychodzenia z domu zamówić
można m.in. mapę zasadniczą, mapę ewidencyjną, a także wypis i wyrys z ewidencji
gruntów i budynków.

D
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riorytetami podczas planowania budżetu były zgodność z przyjętą przez
Radę Powiatu w Legionowie Strategią Rozwoju Powiatu w latach 2016-2025;
poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, parametrów technicznych dróg powiatowych oraz budowanie spójnego układu komunikacyjnego na terenie powiatu,
wysoka jakość kształcenia, szeroka oferta
edukacyjna i nowoczesne zaplecze dydaktyczne szkół powiatowych; realizacja zadań
publicznych z zakresu ochrony i promocji
zdrowia oraz propagowania zdrowego trybu życia wśród mieszkańców powiatu legionowskiego; poprawa realizacji potrzeb
kulturalnych na terenie powiatu oraz wykorzystanie atutów rozwojowych powiatu
w postaci usytuowania na jego obszarze Jeziora Zegrzyńskiego.
Wydatki na oświatę opiewają na kwotę ponad 36,5 mln zł. Na pomoc, politykę
społeczną i rodzinę Powiat planuje wydać
ponad 23 mln zł, na transport i łączność
ponad 19 mln złotych, wydatki z zakresu bezpieczeństwa to ponad 6 mln zł, a te
związane z ochroną zdrowia przewidziano
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potkanie było okazją do zaprezentowania efektów dwóch niezwykle
ważnych dla mieszkańców powiatu inwestycji – zakończonej modernizacji
ZOZ „Legionowo” i przebudowy kolejnego
odcinka drogi powiatowej nr 1807 w miejscowości Karolino.
Latem 2019 roku rozpoczął się remont
przychodni, który objął prawe skrzydło budynku wraz z piwnicami i garażami. Modernizacja polegała na rozbudowie klatki schodowej, reorganizacji gabinetów, wymianie
podłóg, instalacji wewnętrznych i uzyskaniu pełnej dostępności budynku dla osób
niepełnosprawnych. Wykonana została
także instalacja wentylacji mechanicznej
ze schładzaniem powietrza we wszystkich
pomieszczeniach. Budynek dostosowano do
aktualnych przepisów ochrony pożarowej.
Wokół przychodni położono nowe chodniki,
pojawiły się elementy małej architektury –
ławki, kosze i stojaki na rowery, posadzono
rośliny ozdobne oraz drzewa. Był to ostatni etap przebudowy, po ukończeniu którego obiekt zyskał nowoczesny, funkcjonalny
wygląd na całej powierzchni.
– Ta przychodnia pełni szereg ról, które, moim zdaniem, w nowoczesnym systemie ochrony zdrowia mają kluczowe
znaczenie. W relacji szpital–opieka poza
szpitalna rola podstawowej opieki zdrowotnej, nocnej i świątecznej pomocy lekarskiej, ratownictwa medycznego, ale
także specjalistycznej opieki ambulatoryjnej jest nie do przecenienia i jest coraz

Pandemia COVID-19 i jej skutki
miały duży wpływ na prace związane
z planowaniem budżetu na ten rok

na ponad 3,3 mln zł. Na wydatki majątkowe, w tym inwestycje drogowe i kubaturowe, w 2021 roku zaplanowano ponad
17 mln zł.
KB

Leszek Smuniewski
przewodniczący Rady Powiatu

Uchwalanie rocznego budżetu jest jednym z najważniejszych momentów w samorządowym kalendarzu - zawsze budzi wiele emocji, zainteresowania i nadziei. Dobry
budżet wytycza kierunki rozwoju powiatu, określa politykę finansową, uwzględniając uwarunkowania zewnętrzne, a przede wszystkim wychodzi naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom mieszkańców. Dlatego niezwykle cenne jest, że w proces tworzenia tegorocznego planu budżetowego zaangażowało się tak wielu reprezentantów
lokalnych środowisk.

zięki Geoportalowi, znajdującemu
się pod adresem:
powiat-legionowski.geoportal2.pl,
zamówione materiały dostarczone zostaną
elektronicznie lub za pomocą poczty tradycyjnej. W przypadku części wniosków
udostępnienie dokumentów odbywa się
automatycznie – bez konieczności wizyty w starostwie. W innych przypadkach
można ograniczyć liczbę wizyt interesanta
w urzędzie (przy składaniu wniosku należy zgłosić chęć wysyłki dokumentów pod
wskazany adres).
Wydanie kopii mapy zasadniczej
i ewidencyjnej w formie elektronicznej
również odbywa się automatycznie – po
dokonaniu opłaty należy wejść we wniosek w celu pobrania zamówionych materiałów. Składając wniosek o wydanie

mapy zasadniczej lub ewidencyjnej
w postaci nieelektronicznej, w polu dodatkowe informacje należy wpisać przeznaczenie wnioskowanego dokumentu

(np. wydanie decyzji o warunkach zabudowy, przyłączenie do sieci wodociągowej itp.). Ułatwi to realizację zgłoszeń.
OPRAC. AMZ

Nowe rozkłady jazdy linii 7 i 8
Od stycznia obowiązują nowe rozkłady jazdy
dla bezpłatnych linii komunikacji autobusowej
Powiatu Legionowskiego nr 7 relacji
Serock–Legionowo i nr 8 relacji
Dębe–Legionowo.

N

owe rozkłady jazdy znajdują się na stronach internetowych Powiatu Legionowskiego – www.powiat-legionowski.pl oraz Miasta i Gminy Serock – www.serock.pl. Dotychczas za organizację tych przewozów,
w całości finansowanych przez Powiat Legionowski, odpowiadało Miasto i Gmina Serock. Od nowego roku usługi świadczone przez operatora
KB
linii nadzoruje Powiat Legionowski.

Bezpłatne linie autobusowe nr 7 i 8 cieszą się
dużym zainteresowaniem mieszkańców,
uzupełniając siatkę połączeń autobusowych
na terenie powiatu

inwestycje
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Nowy rok, nowe inwestycje
Projekty nowych i realizacja już zaplanowanych inwestycji to zadania, których Powiat
Legionowski podejmie się w roku 2021. Będą to zarówno przedsięwzięcia drogowe,
jak i kubaturowe z przeznaczeniem na działalność oświatową i kulturalną.

Prawie milion złotych zostanie w tym roku przeznaczony na rozpoczęcie budowy siedziby dla Liceum Ogólnokształcącego
w Stanisławowie Pierwszym

P

lany inwestycyjne Powiatu przedstawiają się ambitnie. Poniżej przegląd
najważniejszych inwestycji, których
rozpoczęcie lub realizację zaplanowano
na ten rok.

Budowa i przebudowa dróg

Tegoroczny budżet przeznaczony na
modernizację dróg to przeszło 15,5 mln zł.

W gminie Nieporęt zaplanowano projekt
i przebudowę drogi powiatowej nr 1810W
w obrębie ulic Wolskiej, Akacjowej i Kościelnej. Na to zadanie Powiat planuje wydać 6,4 mln zł, z czego ponad 1,1 mln zł
będzie pochodzić ze środków Rządowego
Funduszu Inwestycji Lokalnych.
W gminie Serock planowana jest przebudowa drogi powiatowej nr 1807W na

odcinku od drogi krajowej nr 61 do skrzyżowania z ul. Prostą w Karolinie. Na ten cel
zarezerwowano 3,6 mln zł.
W budżecie znalazły się także środki
na projekt przebudowy drogi powiatowej
nr 1801W w Stanisławowie (gmina Serock). Koszt zadania to 217 tys. zł. Więcej
na ten temat w artykule poniżej.
Kolejna inwestycja to projekt ronda

Fundusz Inwestycji Lokalnych także dla nas

Kurier

Sylwester Sokolnicki
starosta legionowski

Projektując tegoroczny budżet, zwłaszcza jego część dotyczącą inwestycji, wzięliśmy pod uwagę głosy i sugestie zarówno naszych radnych, jak i mieszkańców.
Opracowaliśmy rozwiązania, które zaspokoją najpilniejsze potrzeby i wyjdą naprzeciw oczekiwaniom zainteresowanych podmiotów. Zabezpieczyliśmy środki
na większe i mniejsze inwestycje drogowe, skupiając się na poprawie bezpieczeństwa oraz drożności zarządzanych przez nas dróg. Projektujemy i realizujemy remonty jezdni oraz przebudowy skrzyżowań, aby ruch na nich przebiegał płynnie
i bezkolizyjnie. Inwestując w rozwój oświaty i kultury na naszym terenie, planujemy budowę gmachu dla Liceum Ogólnokształcącego w Stanisławowie oraz nowej
siedziby dla Powiatowej Instytucji Kultury.
w Szadkach, w miejscu obecnego skrzyżowania dróg krajowej nr 62, wojewódzkiej
nr 622 i powiatowej nr 1804W. Zadanie
wykonywane będzie wspólnie z Gminą Serock, a dokumentacja przekazana zostanie
jako pomoc rzeczowa dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad do realizacji tej inwestycji. Wkład Powiatu na ten cel
to 45 tys. zł.
Na skrzyżowaniu ulic Suwalnej i Olszankowej w Legionowie za 1 mln zł powstanie
pełna sygnalizacja świetlna oraz lewoskręty. Środki na tę inwestycję pochodzą z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
Przebudowa skrzyżowania wpłynie na
drożność ruchu oraz poprawi bezpieczeństwo kierowców i pieszych w tym rejonie.
Blisko 100 tys. zł to wkład Powiatu w ramach pomocy rzeczowej dla Mazowieckiego
Zarządu Dróg Wojewódzkich na przygotowanie dokumentacji projektowej przebudowy skrzyżowania DW nr 632 i drogi powiatowej nr 1823W – ul. Suwalnej w Łajskach.
Zaplanowano również środki w wysokości
50 tys. zł na analizę możliwości przedłużenia
obwodnicy Jabłonny, od ronda przy Kauflandzie do granic Jabłonny (od drogi krajowej nr
61 do drogi wojewódzkiej nr 630).

Budynek dla liceum

Utworzone w 2019 roku Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Lema w Stanisławowie Pierwszym będzie miało swoją
siedzibę. Obecnie trwają prace nad dokumentacją projektową dla tej inwestycji.
Koszt jej wykonania to prawie 100 tys. zł.
Obiekt powstanie na działce bezpośrednio sąsiadującej ze Szkołą Podstawową
im. Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 r.,
która obecnie zapewnia liceum zaplecze lokalowe. Środki na projekt i początek prac
budowalnych w kwocie miliona złotych pochodzą z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Nowa siedziba PIK

Kolejnym tegorocznym zadaniem będzie projekt nowej siedziby dla Powiatowej
Instytucji Kultury. W budżecie na 2021 r.
zabezpieczono 200 tys. zł na ten cel. Obecnie PIK działa w budynku położonym przy
ul. Sowińskiego 15 w Legionowie, którego powierzchnia jest zbyt mała, aby w pełni realizować pozabiblioteczną działalność
instytucji. Trwają ustalenia dotyczące lokalizacji obiektu.
AMZ

1 151 147 579,86 zł otrzymają samorządy z terenu województwa mazowieckiego w ramach
Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Powiat Legionowski otrzymał 5 mln zł.

Jest umowa na DK 61

N

18 grudnia ub.r. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
podpisała z wykonawcą umowę na rozbudowę drogi krajowej nr 61
na odcinku od Legionowa do Zegrza Południowego.

a liście zadań, które otrzymały dofinansowanie, znalazła się wnioskowana przez Powiat inwestycja
dotycząca rozbudowy drogi powiatowej
nr 1801W w gminie Serock – od drogi wojewódzkiej nr 632 do drogi wojewódzkiej
nr 622. Zadanie obejmuje rozbudowę nawierzchni drogi do parametrów drogi klasy Z i kategorii ruchu KR2, budowę jednostronnego chodnika o szerokości 2 m na
długości 2532 m w terenie zabudowanym,

3

Spotkanie konsultacyjne było okazją do zapoznania się z planami przebudowy
i poznania potrzeb oraz oczekiwań mieszkańców, dotyczących przebudowy
drogi nr 1801W w Stanisławowie

Konrad Michalski
wicestarosta legionowski

Powiat aktywnie składa wnioski
o środki zewnętrzne na realizację różnych inwestycji. Także tym razem nasze działania okazały się skuteczne
i udało się pozyskać pieniądze, dzięki
którym zrealizowana zostanie przebudowa drogi powiatowej w Stanisławowie. To ważne przedsięwzięcie, które
poprawi komfort użytkowników drogi
i bezpieczeństwo pieszych.

chłonnego pobocza, zjazdów i zatok autobusowych, a także wymianę oraz korektę oznakowania pionowego i poziomego.
Dokumentacja dla tej inwestycji jest
w trakcie przygotowania. 20 stycznia
odbyły się konsultacje społeczne dotyczące planowanej przebudowy, które
cieszyły się dużym zainteresowaniem.
W spotkaniu z mieszkańcami uczestniczyli przedstawiciele starostwa powiatowego, Miasta i Gminy Serock oraz biura
projektowego.

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych to program bezzwrotnego
wsparcia dla samorządów, których
przychodyzostałyuszczuploneprzezpandemię. Pieniądze pochodzą z funduszu
COVID-19. Gminy, powiaty i województwa w całej Polsce otrzymały już 6 mld zł
w ramach pierwszego etapu programu. Dzięki temu samorządy mogły rozpocząć realizację ważnych inwestycji,
w tym budowę i renowację dróg, modernizację i doposażenie szpitali oraz przychodni, a także remonty szkół.
KB

Podpisano umowę z wykonawcą, który zrealizuje przebudowę DK 61 na odcinku
Legionowo-Zegrze. Prace obejmą również przebudowę ronda w Zegrzu,
gdzie powstanie węzeł komunikacyjny w postaci dwupoziomowego skrzyżowania

Z

godnie z umową zadaniem wykonawcy – konsorcjum firm Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Mińsk
Mazowiecki (lider) i TORPOL (partner)
– jest rozbudowa 4,5 km odcinka DK 61
do przekroju dwujezdniowego z dwoma
pasami ruchu w obu kierunkach. Zbudowane zostaną także drogi lokalne do
obsługi terenu przy drodze. Na skrzyżowaniach pojawi się sygnalizacja świetlna,
a w miejscu ronda w Zegrzu Południowym

(skrzyżowanie z DW 631) powstanie węzeł. Droga wyposażona będzie w ścieżki rowerowe oraz w urządzenia ochrony
środowiska i bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Wykonawca na realizację zadania ma
trzy lata od daty zawarcia umowy. Zakończenie prac przewidywane jest na trzeci kwartał 2024 roku. Koszt inwestycji to
194 840 229,92 zł brutto.
KB
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Odpowiedzialni Społecznie wybrani

Znamy już laureatów konkursu „Odpowiedzialni Społecznie 2020”, organizowanego przez Powiatowe Centrum Integracji Społecznej.

Artur Stankiewicz
członek zarządu Powiatu

Już po raz czwarty nagrodzono podmioty i osoby, które poprzez swoją działalność promują odpowiedzialność społeczną w pracy i w życiu. Cieszę się, że na terenie powiatu
legionowskiego tak licznie działają firmy, instytucje i pracownicy z powodzeniem łączący biznes z ideą pomocy społecznej.

K

W plebiscycie „Odpowiedzialni Społecznie” nagrodzono instytucje i osoby, dla których nadrzędne cele to popularyzacja
odpowiedzialnego i solidarnego społecznie biznesu oraz szukanie partnerskich rozwiązań w obszarze pomocy społecznej

onkurs to wspólna inicjatywa Starosty Legionowskiego oraz Powiatowego Centrum Integracji Społecznej w Legionowie. Nagrody z rąk starosty
legionowskiego Sylwestra Sokolnickiego, dyrektor PCIS Doroty Wróbel-Góreckiej oraz radnej Rady Powiatu Anny
Gajewskiej odebrali Elżbieta Kaczyńska – zwyciężczyni w kategorii Pracownik Odpowiedzialny Społecznie, Krzysztof Stępniak – wyróżniony w kategorii
Pracownik Odpowiedzialny Społecznie
oraz Fundacja eBiznes Club –wyróżniona w kategorii Instytucja Odpowiedzialna Społecznie. Zwycięzców nagrodzono

podczas spotkania, które miało miejsce
19 stycznia w auli starostwa.

Certyfikowany PCIS

Warto wspomnieć, ze pod koniec ubiegłego roku Powiatowe Centrum Integracji
Społecznej w Legionowie otrzymało Certyfikat Znak Jakości Ekonomii Społecznej
i Solidarnej 2020 w kategorii Najlepszy
Pracodawca. Konkurs jest organizowany
w partnerstwie przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Bank Gospodarstwa Krajowego oraz Europejski Dom
Spotkań – Fundację Nowy Staw.
AMZ

Nieruchomość z misją

Bus pod choinkę

Starosta legionowski
Sylwester
Sokolnicki dokonał
symbolicznego
przekazania
Gminie Jabłonna,
zlokalizowanej
w Chotomowie,
nieruchomości
Skarbu Państwa
z przeznaczeniem na
utworzenie świetlicy
wiejskiej.

Mikrobus przystosowany do przewozu osób
niepełnosprawnych jest już do dyspozycji mieszkańców
i personelu DPS "Kombatant".

Przekazanie aktu notarialnego wójtowi Gminy Jabłonna Jarosławowi Chodorskiemu
przez starostę legionowskiego Sylwestra Sokolnickiego

U

roczyste przekazanie Gminie Jabłonna nieruchomości, znajdującej
się u zbiegu ulic Kordeckiego i Partyzantów w Chotomowie, miało miejsce
17 grudnia 2020 r. Działka o powierzchni 750 m2, dzięki staraniom mieszkańców
i samorządowców, została odkupiona od
Skarbu Państwa przez Gminę Jabłonna
z bonifikatą. W tej lokalizacji ma powstać
OPRAC. AMZ
świetlica wiejska.

Piotr Choroś

radny Rady Powiatu
Pomysł utworzenia świetlicy wiejskiej dla Chotomowa Północnego jest dobrym pomysłem i kierunkiem na rozwój części północnej gminy Jabłonna. Ponad dwa lata
wszelkich starań o przejęcie od Skarbu Państwa nieruchomości na rzecz Gminy
Jabłonna to wielki sukces mieszkańców, jak i przychylność oraz pomoc samorządu powiatu i władz, które zaangażowały się w realizację tego zadania.

Nieodpłatna pomoc prawna znów stacjonarnie
Od 1 lutego porady prawne ponownie będą udzielane w formie
stacjonarnej, w punktach zlokalizowanych w powiecie legionowskim.
Zapisy pod numerem telefonu 789 446 860.

Fot. Freepik.com

P

Z bezpłatnego poradnictwa prawnego
może skorzystać każdy

odjęto decyzję o zakończeniu zdalnego udzielania nieodpłatnych porad prawnych. Oznacza to powrót
do świadczenia pomocy stacjonarnie
w punktach, których lokalizacje i godziny otwarcia znajdują się na stronie
www.powiat-legionowski.pl w zakładce Dla Mieszkańców. We wszystkich lokalizacjach obowiązywać będą

środki ochrony osobistej: dezynfekcja
rąk przed wejściem do punktu, noszenie maseczek zakrywających nos i usta,
zachowanie bezpiecznego dystansu społecznego.
Z nieodpłatnej pomocy prawnej będą
mogły skorzystać tylko osoby, które dokonają wcześniejszego zapisu. Klienci,
którzy na poradę przyjdą niezapisani,
nie zostaną przyjęci. Zapisu można dokonać telefonicznie pod numerem telefonu 789 446 860.
KB

S

pecjalistyczny pojazd o wartości
blisko 170 tysięcy złotych został
zakupiony ze środków Powiatu
Legionowskiego oraz dofinansowania w kwocie 81 tys. zł pochodzącego z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Nowy
nabytek umożliwi bezpieczny i komfortowy przewóz podopiecznych placówki do przychodni, szpitala lub gdy
zajdzie potrzeba transportu z innego
powodu. Pojazd może pomieścić dziewięć osób i jest przystosowany do przewozu pensjonariuszy poruszających
się na wózkach inwalidzkich. Dyrektor Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” kluczyki do auta osobiście przekazał starosta legionowski Sylwester
Sokolnicki.
KB

Anna Kaczmarek

dyrektor DPS „Kombatant”
Bardzo cieszę się, że w tych trudnych, pandemicznych czasach udało
się Powiatowi Legionowskiemu uzyskać dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Myślę, że samochód
będzie nam służył długie lata. Mamy
coraz więcej osób korzystających
z wózków inwalidzkich i tego rodzaju
środek transportu jest nam po prostu
niezbędny, aby poprawić jakość życia
mieszkańców oraz ułatwić pracę personelowi.

zdrowie
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Wsparcie w walce z COVID-19

Powiat Legionowski wsparł Nowodworskie Centrum Medyczne, zakupując materiały ochrony osobistej za blisko 3 tys. zł.

Aleksandra Bednarek
radna Rady Powiatu

Okres pandemii to czas, który niezwykle nas doświadcza. Wielu z nas jest trudno
odnaleźć się w takiej codzienności. Ważne, abyśmy byli w tym okresie oparciem dla
siebie nawzajem. Powiat Legionowski od lat wspiera Nowodworskie Centrum Medyczne. Przekazując pracownikom medycznym środki ochrony osobistej, szczególnie docenił tych, którzy walczą z wirusem na pierwszej linii frontu, często narażając
swoje zdrowie i życie.

D

o szpitala w Nowym Dworze Mazowieckim, 16 grudnia ub.r., przekazane zostały środki ochrony osobistej
– maseczki chirurgiczne FFP3, rękawiczki nitrylowe oraz fartuchy medyczne

Materiały ochrony osobistej dla szpitala w Nowym Dworze Mazowieckim przekazano podczas spotkania, w którym uczestniczyli
(od lewej): kierownik Działu Administracyjno-Technicznego Nowodworskiego Centrum Medycznego Rafał Gołębiewski, główna
księgowa Nowodworskiego Centrum Medycznego Monika Knobloch, wicestarosta nowodworski Paweł Calak oraz wicestarosta
legionowski Konrad Michalski

Trwają zapisy na bezpłatne badania diagnostyczne dla
mieszkańców powiatu, realizowane w ramach Powiatowego
Programu Zdrowotnego „Zdrowy Powiat”.

Fot. Freepik.com

Mieszkańcy powiatu legionowskiego
mogą bezpłatnie wykonać badania
diagnostyczne w kierunku wybranych
chorób nowotworowych

Przemysław
Cichocki

członek zarządu Powiatu

Honorowi krwiodawcy ratują zdrowie i życie. Co roku Polski Czerwony Krzyż
nagradza i odznacza tych najhojniejszych

P

odczas spotkania, które obyło się
21 grudnia 2020 r., wręczono odznaczenia: Zasłużony dla Zdrowia
Narodu, Zasłużony Honorowy Krwiodawca, odznaczenie Kryształowe Serce
oraz przekazano upominki dla honorowych krwiodawców z terenu powiatu legionowskiego.

Rozstrzygnięto również konkursy dla najmłodszych, które ogłosił Klub Honorowych
Dawców Krwi przy Oddziale Regionalnym
Polskiego Czerwonego Krzyża w Legionowie. Uroczystość, która odbyła się pod patronatem starosty legionowskiego, zorganizowała Fundacja "Wolontariat – bo warto
AMZ
pomagać".

Certyfikaty od Legionu
Powiatowy Zespół Szkół Ponadpodstawowych
w Legionowie oraz Liceum Ogólnokształcące
w Stanisławowie Pierwszym zostały
wyróżnione przez Stowarzyszenie
Honorowych Dawców Krwi „Legion”
za aktywne propagowanie edukacji
w zakresie pierwszej pomocy
przedmedycznej oraz idei krwiodawstwa.

Bardzo dziękuję za zaangażowanie,
liczne inicjatywy, mobilne akcje
krwiodawstwa oraz konkursy dla
najmłodszych mieszkańców powiatu legionowskiego wszystkim członkom Klubu HDK przy PCK. 2020 rok
był trudny dla nas wszystkich, mimo to nasi Honorowi Krwiodawcy
nie zawiedli i włączyli się w zbiórkę
tej cennej substancji. Krew oddało
łącznie 1100 krwiodawców, co dało łącznie 488 litrów oddanej krwi
podczas 34 akcji poboru. Gratuluję
odznaczeń dla najbardziej zasłużonych krwiodawców, życzę zdrowia
i wszystkiego co najlepsze w 2021
roku.

P

amiątkowe statuetki przedstawicielom szkół wręczyli prezes HDK
"Legion" Robert Kowalewski i wicestarosta Konrad Michalski. Nagrodzone zadania prowadzone były w ramach
dwóch projektów. Łącznie w formie
e-learningu przeszkolono ponad 1500
osób, zarówno uczniów, jak i nauczycieli.
AMZ

Certyfikaty od HDK „Legion” wręczono
podczas spotkania zorganizowanego
w starostwie powiatowym

AMZ

Zbadaj się!

Nagrody dla krwiodawców
W auli legionowskiego starostwa przedstawiciele Polskiego Czerwonego Krzyża wręczyli
coroczne nagrody dla wyróżniających się krwiodawców oraz laureatów konkursów
dla dzieci i młodzieży. Fundatorem upominków był także Powiat Legionowski.

barierowe jednorazowe. Powiat Legionowski od lat wspiera Nowodworskie Centrum
Medyczne. Do tej placówki w pierwszej kolejności trafiają pacjenci z naszego terenu.

P

ierwszą propozycją jest akcja
wczesnego wykrywania nowotworów jelita grubego. Mieszkańcy w wieku 50-75 lat niezależnie od wywiadu rodzinnego oraz w wieku 25-49
lat z obciążonym wywiadem rodzinnym

mogą skorzystać z bezpłatnej kolonoskopii w znieczuleniu ogólnym z możliwością pobrania wycinków do badań
histopatologicznych.
Program profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów gruczołu krokowego skierowano do panów w wieku
55-69 lat. W jego ramach przeprowadzane są konsultacje lekarskie wraz z badaniem per rectum oraz wykonywane są badania krwi w celu oznaczenia markera
raka prostaty – PSA całkowitego.
Dla mieszkanek powiatu w wieku
40-49 lat przygotowano bezpłatne badania mammograficzne.
Powyższe programy realizowane są
w NZOZ MEDIQ LEGIONOWO. Zapisy
pod numerem telefonu 22 774 26 40.
Liczba miejsc ograniczona.

Anna Gajewska
radna Rady Powiatu

Pandemia Covid-19 zdominowała w ostatnim czasie kwestie związane
ze zdrowiem, ale nie możemy zapominać, że inne choroby nie zniknęły.
Na nowotwory nadal zapadają w Polsce dziesiątki tysięcy osób rocznie.
Dlatego gorąco zachęcam mieszkańców powiatu do przeprowadzenia bezpłatnych badań, które mają na celu diagnostykę najczęściej występujących
chorób nowotworowych.

KB
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Międzyszkolna EKOrywalizacja

Rozstrzygnięto konkurs ekologiczny „Myśl globalnie, działaj lokalnie. Segregujesz – zyskujesz.” To już druga edycja wydarzenia, którego celem są
podnoszenie świadomości ekologicznej, kształtowanie właściwych nawyków oraz promowanie segregowania odpadów.

Z

adanie konkursowe, jakie młodzieży szkolnej z prowadzonych przez
Powiat placówek wyznaczyli organizatorzy, polegało na zebraniu jak największej ilości segregowanych odpadów
komunalnych, podzielonych na trzy kategorie: makulatura, baterie oraz plastikowe
nakrętki. W kategorii „Najlepsza placówka oświatowa” zwyciężyło Liceum Ogólnokształcące w Stanisławowie Pierwszym. „Najlepszym uczniem” okazała się
Wiktoria Wilkowska z Powiatowego Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Serocku. Natomiast „Najlepszym opiekunem”
okrzyknięto Annę Gruszczyńską z Powiatowego Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Serocku.
W konkursie, trwającym od 25 stycznia
2020 r. do 30 września 2020 r., wzięło udział
43 uczniów z pięciu placówek oświatowych,
którzy pod opieką wychowawców zebrali
łącznie 4410,79 kg makulatury, 192,98 kg
baterii oraz 556,98 kg nakrętek.

Młodzież poważnie podchodzi do zagadnień
związanych z ekologią i ochroną środowiska.
Zaangażowanie uczniów przerosło oczekiwania
organizatorów konkursu

AMZ

Pamiętamy o kombatantach

Powiat Legionowski przygotował świąteczne upominki dla przedstawicieli środowisk kombatanckich z naszego terenu.
W wigilijny poranek część paczek osobiście wręczył wicestarosta Konrad Michalski. W sumie przekazano ich ponad 140.

Światełko betlejemskie dotarło
do starostwa
Na dwa dni przed Wigilią Bożego Narodzenia, zgodnie z wieloletnią tradycją,
harcerze z legionowskiego hufca ZHP im. Szarych Szeregów „Rój Tom”
przekazali na ręce starosty Sylwestra Sokolnickiego Betlejemskie Światło Pokoju.

Betlejemskie Światło Pokoju tuż przed świętami trafiło do legionowskiego starostwa.
Osobiście z rąk harcerzy odebrał je starosta legionowski Sylwester Sokolnicki

Z

wiązek Harcerstwa Polskiego organizuje akcję Betlejemskie Światło Pokoju od 1991 roku. To międzynarodowa
sztafeta przekazująca symboliczny ogień
z Groty Narodzenia Pańskiego do wszystkich regionów kraju. Polscy harcerze

Moc prezentów
Paczki świąteczno-noworoczne
trafiły do 275 wychowanków pieczy
zastępczej z rodzin zastępczych
i Domu Dziecka w Chotomowie
w ramach projektu „Start
w samodzielność”, realizowanego
przez Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Legionowie przy
wsparciu Powiatu Legionowskiego.

W

paczkach znalazły się słodycze oraz
ufundowane przez Powiat książki, gry
i zabawki.
Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Mazowieckiego „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie
wykluczeniu społecznemu” i jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.    KB

Zabawki
i słodycze
zawsze
cieszą dzieci

otrzymują je od słowackich skautów. Mimo trwającej pandemii akcję udało się zorganizować już po raz trzydziesty. W tym roku sztafecie towarzyszyło hasło „Światło
Służby”. Ma ono zachęcać do współdziałania i bezinteresownej pomocy.
AMZ
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Bajkowo o zdrowiu

KATEGORIA: PRZEDSZKOLAKI
3–5 LAT
I miejsce - Emilia Adamowicz
II miejsce - Pola Ulikowska
III miejsce - Helena Kochanowska
Wyróżnienie - Helena Welenc
Wyróżnienie - Anna Szelągiewicz
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LAUREACI:

Znamy już laureatów
XII edycji konkursu dla dzieci
„Zdrowie w bajce”.

emat tegorocznych zmagań brzmiał
„Zdrowe rączki mam, bo o swoje zdrowie dbam”. Czoło wyzwaniu stawiło 117 przedszkolaków, „zerówkowiczów”
oraz uczniów klas I-III. Z uwagi na sytuację
epidemiczną konkurs przybrał nową formułę – zamiast prezentacji teatralnych powstały prace plastyczne oraz opowiadania.
Wręczenie pamiątkowych dyplomów oraz
nagród nastąpiło w auli starostwa. Konkurs
tradycyjnie zorganizowali Powiat Legionowski, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Legionowie oraz Szkoła Podstawowa nr 7 w Legionowie. Konkurs ma na celu
kształtowanie postaw prozdrowotnych i właściwych nawyków higienicznych, a dzięki
artystycznej formie wpływa na pogłębienie
świadomości na temat zdrowego trybu życia wśród najmłodszych.

Kurier

KATEGORIA: KLASY „0”
I miejsce - Zofia Marchlewska
II miejsce - Ignacy Mroziński
III miejsce - Leon Kowalski
Wyróżnienie - Aleksandra Liberadzka
Wyróżnienie - Bartosz Chełmowski
Wyróżnienie - Zofia Mosakowska
KATEGORIA: KLASY I–III
I miejsce - Michalina Butkiewicz
II miejsce - Małgorzata Gronek
III miejsce - Aleksandra Krawczyk
III miejsce - Lena Stromecka
Wyróżnienie - Diana Stachowiak
Wyróżnienie - Małgorzata Pamięty

Nagrody laureatom konkursu wręczyli wicestarosta Konrad Michalski oraz przewodnicząca Komisji Rodziny, Zdrowia i Spraw
Społecznych Anna Gajewska

Karnawałowo w Pałacu

Kino Otwarte się rozkręca

Wybrane utwory muzyki operowej, operetkowej i fortepianowej znalazły się
w programie styczniowego koncertu z cyklu „Pałacowe spotkania z muzyką”,
który z jabłonowskiego pałacu transmitowany był online. Powiat Legionowski
także w tym roku jest współorganizatorem cyklu.

Pierwsza w tym roku odsłona Kina Otwartego online odbyła się 15 stycznia.
Widzowie obejrzeli film pt. „Marona – psia opowieść” w reżyserii Ancy Damian.

Zenon Durka

Obsypany nagrodami film „Ostatnia Rodzina” mieszkańcy powiatu będą mogli
obejrzeć już 29 stycznia. Na zdjęciu kadr z filmu

Na zdjęciu od lewej: dyrektor Domu Zjazdów i Konferencji PAN w Jabłonnie
Katarzyna Molęda, Krzysztof Ciupiński-Świątek - tenor, kierownik artystyczny cyklu
koncertów "Pałacowe spotkania z muzyką" Patrycja Szymańska, Robert Skiera –
fortepian, Anna Grabowska-Nadwodna - sopran

M

otywem przewodnim noworocznego
koncertu był karnawał – czas radości i zabawy. Starannie dobrany repertuar oraz utalentowani wykonawcy zagwarantowali solidną porcję rozrywki na
najwyższym poziomie. Wśród zaprezentowanych utworów znalazły się między innymi: „Usta milczą, dusza śpiewa” – duet
z operetki „Wesoła wdówka” Franza Lehára,
„Taki pan jak pan” – aria Adeli z operetki
„Zemsta nietoperza” Johanna Straussa (syna), „La donna è mobile” – aria Księcia z opery „Rigoletto” Giuseppe Verdiego oraz Walc
cis-moll, opus 64 nr 2 Fryderyka Chopina.

Na muzyczną ucztę publiczność zaprosił
duet śpiewaków – Anna Grabowska-Nadwodna (sopran) oraz Krzysztof Ciupiński-Świątek (tenor), którym na fortepianie
akompaniował Robert Skiera. Nieco swobodniejszy niż zwykle repertuar zdecydowanie przypadł do gustu słuchaczom,
a sam koncert można uznać za wspaniały prezent noworoczny.
Zapraszamy na kolejne koncerty.

Grzegorz Kubalski
członek zarządu Powiatu

Czas epidemii Covid-19 nie powinien być czasem bez dostępu do kultury. Aby jednak tak się stało, wiele działań musi być realizowanych online. Tak też jest z jednym
ze sztandarowych wydarzeń kulturalnych na terenie powiatu – cyklem „Pałacowe
spotkania z muzyką” w Jabłonnie, który już od kilku miesięcy odbywa się w zdalnej
formule. Dzięki temu ostatnio w domach wszystkich zainteresowanych rozbrzmiały
najwspanialsze arie operetkowe.

Kino Otwarte to niewątpliwie najcenniejsza w naszym powiecie inicjatywa w dziedzinie filmu. Należy pogratulować PIK-owi, że potrafił utrzymać
zainteresowanie widzów dobrym,
ambitnym kinem w trudnych czasach pandemii oraz tego, że konsekwentnie edukuje publiczność, pokazując oraz komentując najważniejsze
filmy polskiej i światowej kinematografii. Cykl ten przekonuje, że to, co
ambitne, nie musi być trudne.

KB

O

bsypana nagrodami, nominowana do Oscara, pełnometrażowa
animacja była propozycją głównie dla młodszych widzów, ale i dorośli z pewnością docenili tę unikatową
produkcję. Film to popis sztuki wizualnej, okraszonej piękną, interpretacyjną muzyką. Historia maleńkiej suczki
Marony, i kolejno przez nią napotykanych ludzi, opisuje ważną rolę, jaką odgrywa opiekun w życiu swojego pupila.

Od tego roku Powiatowa Instytucja
Kultury w Legionowie rozpoczyna nowy cykl filmowy „KINO OTWARTE na
sztukę”! Cykl filmów o sztuce zostanie zainaugurowany 29 stycznia pokazem online filmu Jana Matuszyńskiego
„Ostatnia rodzina”, ukazującego życie
malarza Zdzisława Beksińskiego. Wprowadzeniem do seansu będzie rozmowa
dziennikarki Magdaleny Felis z Wiesławem Banachem, historykiem sztuki,

wieloletnim dyrektorem Muzeum Historycznego w Sanoku, twórcą Galerii Zdzisława Beksińskiego i przyjacielem artysty. Osoby zainteresowane
obejrzeniem filmu prosimy o przesłanie
e-maila o treści: „RODZINA” na adres:
animacja@pik.legionowski.pl do
28.01.2021 r. Seans jest bezpłatny, liczba widzów ograniczona.
AMZ

Domowa pracownia strojów
karnawałowych

Powiatowa Instytucja Kultury w Legionowie proponuje młodszym
i starszym, wiek nie ma znaczenia, kreatywną weekendową zabawę
pt. „Domowa pracownia strojów karnawałowych”.

W

każdy piątek, do końca karnawału, ogłaszane będą słowa lub
wyrażenia – inspiracje i na ich
podstawie należy stworzyć strój karnawałowy. Efektami pracy trzeba pochwalić
się w komentarzach pod postem na profilu FB: powiatowa.instytucja.kultury.

Stroje można tworzyć z najdziwniejszych
nawet materiałów (recykling górą!). Liczy się
przede wszystkim dobra zabawa i uruchomienie wyobraźni. Projektanci wybranych
strojów zostaną nagrodzeni gadżetami PIK,
w tym wyjątkowymi malarskimi kalendarzami na 2021 rok.
KB
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Fot. Pałac w Jabłonnie
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Reprezentacja Powiatu Legionowskiego

Nasi piłkarze z rocznika 2010 przywieźli srebrne medale wywalczone w silnie obsadzonym turnieju SSM Wisła Płock Cup 2020.
Wszyscy młodzi reprezentanci Powiatu Legionowskiego szlifują formę przed sezonem wiosenno-letnim.

R

ocznik 2010 piłkarskiej Reprezentacji Powiatu Legionowskiego zdobył
srebro na ogólnopolskim turnieju
SSM Wisła Płock Cup 2020. Poza medalami dwóch zawodników otrzymało nagrody indywidualne. Organizatorzy wyróżnili Marcela Stolarskiego jako najlepszego
bramkarza turnieju; tymczasem Krystian
Górka wywalczył miano najlepszego zawodnika drużyny.
W drodze do finału Reprezentacja Powiatu Legionowskiego uniknęła porażek
– wszystkie mecze kończyła zwycięsko
lub remisem. Udało się pokonać m.in. gospodarza, Wisłę Płock, a także reprezentację Golubia Dobrzynia. W walce o finał

Reprezentacja Powiatu
Legionowskiego podczas
uroczystego otwarcia turnieju
SSM Wisła Płock Cup 2020

rozegraliśmy wyrównane i dramatyczne
spotkanie z KKS Kalisz. Rywalizację rozstrzygnęły dopiero rzuty karne, które wykonywaliśmy skuteczniej od rywali. W finale
musieliśmy uznać wyższość będącego w doskonałej formie MKS Piaseczna.
Udział w SSM Wisła Płock Cup 2020 –
jak podkreślają zawodnicy – po raz kolejny
pozwolił potwierdzić, że ciężka praca i talent dają wyniki. Świetny występ jest dodatkową motywacją do dalszych treningów. Po
sukcesie w Płocku nasza reprezentacja odbyła zgrupowanie w Krakowie. Szlifujemy formę w konfrontacjach z najlepszymi
– m.in. z Cracovią. Powodzenia!
MK

Konrad Burawski w kolarskiej
Kadrze Polski

Daniel Smoczyński jedzie
do Meksyku
Powołany do reprezentacji Polski w piłce nożnej 6-osobowej
mieszkaniec gminy Nieporęt Daniel Smoczyński przygotowuje
się do startu w Mistrzostwach Świata w Meksyku. Gratulujemy
wyróżnienia i życzymy zdobycia najważniejszego pucharu.

Kurier: Co zadecydowało o powołaniu do Kadry?
Daniel Smoczyński: Swoje powołanie otrzymałem
po zdobyciu ze swoją drużyną 6-osobową Pojemna Halina Warszawa brązowego medalu Mistrzostw Polski.
A na turnieju eliminacyjnym otrzymałem nagrodę dla
najlepszego zawodnika (MVP). Myślę, że dzięki temu
zostałem zauważony.
Czym się różni piłka 6-osobowa od klasycznego
futbolu?
Przede wszystkim tempo gry jest zdecydowanie wyższe. Wystarczy, że zawodnik spóźni swój ruch, a cała
akcja kończy się fiaskiem. Na dużym boisku gra jest
luźniejsza.

Fot. UG Nieporęt

Dlaczego lepiej się gra w „szóstkach” niż na
pełnowymiarowym boisku?
Ta dyscyplina jest dla mnie czymś nowym. Po zgrupowaniu we Wrocławiu uświadomiłem sobie, ile pracy
przede mną. Gra na mniejszym boisku pomaga w późniejszym rozwoju - mnóstwo pojedynków indywidualnych i częsty kontakt z piłką.

Daniel Smoczyński, mimo młodego wieku, jest nie tylko
utalentowanym piłkarzem, ale również sportowym działaczem
– pełni funkcję wiceprezesa klubu Madziar Nieporęt

W jakich nastrojach jedziecie do Meksyku?
Reprezentacja Polski zdobyła wicemistrzostwo
świata w latach 2018 i 2019. Celem na najbliższy turniej jest zdobycie złotych medali. Powołanie na zgrupowanie Kadry otrzymałem po raz pierwszy. Odbyło
się ono we Wrocławiu, w grudniu 2020 r.
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Fot. RPL

Mieszkaniec powiatu legionowskiego Konrad Burawski na początku roku
otrzymał powołanie do Kadry Narodowej Elity RP. Nasz reprezentant specjalizuje
się w kolarstwie torowym.

Podczas spotkania, które odbyło się w starostwie powiatowym w Legionowie,
Konrad Burawski przekazał przedstawicielowi zarządu, Przemysławowi Cichockiemu,
prezent w postaci koszulki polskiej Kadry Narodowej

N

ajwiększym sukcesem mieszkańca Skrzeszewa – Konrada Burawskiego – jest zwycięstwo w Pucharze Polski. To wtedy, w 2018 r., nasz
młody zawodnik został zauważony przez
selekcjonera narodowej kadry. Konrad na wysokim sportowym poziomie
konkurował z najlepszymi w kolarskiej
dyscyplinie sprint klasyczny. Odnosi
sukcesy w konfrontacji zarówno z rówieśnikami – startuje w kategorii młodzieżowej – jak i zawodnikami doświadczonymi.
Konrad Burawski jest uczniem III klasy
Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Żyrar-
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dowie. Od 2019 r. trenuje w Grupie Kolarskiej Piast Szczecin. Zdobywa doświadczenie sportowe w największych imprezach
międzynarodowych. Jako członek kadry
narodowej juniorów reprezentował Polskę
na imprezach takich jak Grand Prix Brno
w Czechach Cottbus, „Cottbuser – Sprintercup” w Niemczech. W lipcu 2019 r.
wystartował na Młodzieżowych Mistrzostwach Europy w Gent. W kwalifikacjach
sprintu drużynowego zajął z kolegami
I miejsce. Ostatecznie Polska z Konradem
w składzie zdobyła srebro, ulegając jedynie reprezentacji Niemiec.
MK

