To wyróżnienie jest wyrazem uznania
dla działań PCIS na rzecz wspierania
mieszkańców powiatu legionowskiego,
którzy potrzebują pomocy w powrocie
do samodzielności w sferze społecznej,
osobistej, zatrudnieniowej.
Robert Gajewski
Członek kapituły
Mazowieckiej Marki Ekonomii Społecznej
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PCIS Mazowiecką Marką Ekonomii Społecznej
Już po raz czwarty Powiatowe Centrum Integracji Społecznej wyróżniono tytułem Mazowieckiej Marki Ekonomii
Społecznej, przyznawanym najlepiej funkcjonującym podmiotom ekonomii społecznej.
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Fot. Andrzej Idziak

ym razem PCIS został doceniony
w kategorii reintegracja za ciekawe projekty realizowane przez podmioty zajmujące się reintegracją zawodową i społeczną, a konkretnie za pomysły
na aktywizację zawodową oraz pracę na
rzecz środowiska osób z niepełnosprawnościami.
– Wyróżnienie Mazowiecką Marką
Ekonomii Społecznej ma dla nas szczególne znaczenie. Jest potwierdzeniem,
że nasze zaangażowanie w rozwój i propagowanie ekonomii społecznej na Mazowszu dają konkretne efekty. A podejmowane przez nas działania, jak
Ryneczek Pracy czy konkurs Odpowiedzialni Społecznie, które są nowatorskimi inicjatywami społecznymi, stanowią
wzór do naśladowania dla innych jednostek tego typu. Każdego dnia pracujemy
na to, aby oferta reintegracji społecznej
i zawodowej, z której korzystają uczestnicy PCIS, była zindywidualizowana, kompleksowa, o wysokim standardzie. Wyróżnienie odbieramy jako potwierdzenie,
że wychodzi nam to dobrze. Teraz działalność jednostek reintegracyjnych jest
szczególnie istotna, ponieważ podejmowane przez nas w poczuciu odpowiedzialności i solidarności działania mają
również na celu przeciwdziałanie negatywnym skutkom pandemii – mówi dyrektor Powiatowego Centrum Integracji
Społecznej Dorota Wróbel Górecka.

Powiatowemu Centrum Integracji Społecznej przyznano tytuł Mazowieckiej Marki Ekonomii Społecznej po raz pierwszy
w 2016 roku, następnie w 2018 r. i w 2019 r. W tym roku PCIS ten tytuł zdobył ponownie.
Na zdjęciu dyrektor PCIS Dorota Wróbel-Górecka podczas zeszłorocznej gali Mazowieckich Spotkań z Ekonomią Społeczną

Z pomocy PCIS mogą skorzystać osoby długotrwale bezrobotne, uzależnione od alkoholu, uzależnione od narkotyków lub innych środków odurzających,
chore psychicznie, zwalniane z zakładów
karnych, mające trudności w integracji

ze środowiskiem oraz osoby niepełnosprawne. Pomoc PCIS jest również dla
tych, którzy stracili pracę na krótko przed
osiągnięciem wieku emerytalnego i dla
tych, którzy nie mogą wrócić na rynek
pracy po wieloletnim wychowywaniu

Zmiana godzin pracy w starostwie
Pandemia COVID-19 zatacza coraz szersze kręgi, coraz częściej ktoś z naszego najbliższego
otoczenia jest chory lub nałożono na niego kwarantannę. W tej trudnej sytuacji dokładamy starań,
aby mieszkańcy powiatu legionowskiego nie zostali pozbawieni dostępu do starostwa.

O

bostrzenia i utrudnienia w codziennym życiu trwają już od połowy
marca. Pomimo tego Starostwo Powiatowe w Legionowie przyjmowało interesantów bez jednego dnia przerwy,
choć z pewnymi ograniczeniami w dostępie do budynku i w liczbie osób, które
mogą jednocześnie przebywać w Biurze

Obsługi Mieszkańców i Wydziale Komunikacji. Chcemy nadal móc utrzymać nieprzerwaną obsługę, dlatego wprowadziliśmy zmiany w organizacji pracy, które
zapewnią jej ciągłość nawet w sytuacji,

Paweł Trawkowski

sekretarz Powiatu Legionowskiego
Wprowadzenie szeregu zabezpieczeń, w tym pracy zdalnej, przyczynia się do ograniczenia transmisji COVID-19, ale powoduje konieczność zmodyfikowania godzin
pracy urzędu. Jednocześnie zwracamy się do Państwa z prośbą o korzystanie z możliwości rezerwacji wizyt dotyczących rejestracji pojazdów oraz załatwiania jak największej liczby spraw korzystając z elektronicznych form obsługi klienta.

gdy liczba pracowników ulegnie zmniejszeniu. Abyśmy dalej mogli nieprzerwanie pracować dla Państwa, zmianie ulegają godziny pracy Starostwa Powiatowego
w Legionowie. Biuro Obsługi Mieszkańców i Wydział Komunikacji począwszy
od 24 października są nieczynne w soboty. Skróceniu uległy także godziny pracy urzędu – w poniedziałek zapraszamy
w godz. 8.00-16.00, a w pozostałe dni tygodnia starostwo będzie czynne jak dotychczas od 8.00 do 16.00.
Zmianie uległy także godziny pracy
znajdującego się w legionowskim ratuszu
Biura Paszportowego. Od 2 listopada biuro
obsługuje interesantów od poniedziałku
do piątku w godzinach od 8.00 do 15.45.
Serdecznie dziękujemy za wyrozumiałość.
JK

dzieci. Przez te wszystkie lata PCIS rozwijał swoją działalność na różnych polach.
Oprócz dotacji z budżetu Powiatu Legionowskiego placówka wypracowuje własne zyski, które przeznacza na rozwój. Poza działalnością remontowo-budowlaną

Powiatowe Centrum Integracji Społecznej zostało utworzone jako samorządowy zakład budżetowy, aby
wspierać mieszkańców powiatu
legionowskiego, którzy ze względu na swoją trudną sytuację nie są
w stanie samodzielnie zaspokoić
podstawowych potrzeb życiowych.
Z czasem okazało się, że nie tylko
doskonale wypełnia swoją rolę, ale
także może być wzorem dla podobnych instytucji, na co dowodem są
zdobywane wyróżnienia. Tytuł Mazowieckiej Marki Ekonomii Społecznej oznacza, że PCIS podążając we
właściwym kierunku i osiągając
zamierzone cele, wyznacza kurs
pozostałym podmiotom ekonomii
społecznej. Serdecznie gratuluję
wszystkim, którzy przyczynili się
do tego sukcesu.
i gospodarczo-porządkową na najszerszą skalę działa warsztat gastronomiczny.
KALINA BABECKA
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Porady na cyberprzestępczość
W związku z coraz częściej pojawiającymi się informacjami o rzekomych zagrożeniach w postaci ładunków wybuchowych, broni
chemicznej i biologicznej, które pod postacią wiadomości e-mail są rozsyłane do szkół i przedszkoli, Starostwo Powiatowe
w Legionowie i Komenda Powiatowa Policji w Legionowie zorganizowały spotkanie online z udziałem mł. insp. Rafała Zatary,
Naczelnika Wydziału do walki z Cyberprzestępczością Komendy Stołecznej Policji.
zapewnił, że każda taka wiadomość jest
sprawdzana, analizowana i podjęte zostają próby zlokalizowania nadawcy. Poradził, aby usunąć adres e-mail placówki
ze strony internetowej, aby był niewidoczny, i zastąpić go specjalnym formularzem kontaktowym. To nie tylko
utrudni sprawcom dotarcie z fałszywym
alarmem do odbiorcy, ale także znacznie
ułatwi Policji poszukiwanie sprawcy, jeśli taka wiadomość jednak zostanie dostarczona.

Fot. Gazeta Powiatowa

Naczelnik podkreślił, że w przypadku otrzymania wiadomości zawierającej
groźbę podłożenia ładunku wybuchowego należy o tym fakcie poinformować
odpowiednie służby – na terenie powiatu legionowskiego będzie to Komenda
Powiatowa Policji w Legionowie – tel.
47 724 82 13 lub 47 724 83 30, stosować się do zaleceń dyżurnego przyjmującego zgłoszenie, wyznaczyć osobę do
kontaktu, podać dane kontaktowe do osoby zajmującej się administrowaniem siecią internetową w placówce oraz umożliwić dostęp do zasobów sieciowych na
stanowisku, na którym odczytano korespondencję.

Fałszywe alarmy, mobilizujące służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo,
docierają w ostatnim czasie do placówek oświatowych na terenie powiatu
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elem spotkania, w którym udział
wzięli przedstawiciele placówek
oświatowych z terenu powiatu oraz
przedstawiciele władz samorządowych
i służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, było poinstruowanie uczestników,
jak należy postępować w przypadku

otrzymania wiadomości o zagrożeniu
oraz zapoznanie z działaniami Policji
w tym zakresie.
Mł. insp. Rafał Zatara poinformował,
że wiadomości rozsyłane są najczęściej
z zagranicznych serwerów, a wykrycie
sprawców jest bardzo trudne. Naczelnik

Fot. Magdalena Ślęzak

czarną, czerwoną i zieloną. Każda z nich
składa się z kilkunastokilometrowych odcinków. Wszystkie oznaczenia uwzględniają oba kierunki marszruty.
Bezpłatne książeczki przeznaczone do
rejestracji i późniejszej weryfikacji pokonanej trasy można odebrać w starostwie
powiatowym, w Wydziale Kultury i Promocji (V piętro, pok. 505) oraz w Punkcie Informacji Turystycznej w Legionowie
(budynek dworca) lub w Powiatowej Instytucji Kultury w Legionowie przy ul. Sowińskiego 15.
KB

Rodzina państwa Ślęzak zdobyła złote odznaki szlaku Polski Walczącej,
poznając najważniejsze miejsca historyczne na terenie powiatu
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Cyberprzestępczość jest dla służb ogromnym wyzwaniem, a technologia zapewniająca przestępcom coraz większą anonimowość sprawia, że walka z nią jest
bardzo trudna. Istnieją jednak skuteczne sposoby jej przeciwdziałania i uczestnicy spotkania zostali z nimi zapoznani. Fałszywe alarmy w placówkach oświatowych są dużym problem, pociągającym za sobą koszty organizacyjne i finansowe. Dlatego wato wiedzieć, jak się przed nimi chronić i jak sobie radzić, gdy
się pojawiają.

mł. insp.
Anna Jędrzejewska-Szpak

Komendant Powiatowy Policji w Legionowie
Policja do zgłoszeń mówiących o podłożeniu ładunku wybuchowego lub innych
zagrożeniach na terenie placówek oświatowych podchodzi każdorazowo profesjonalnie i zgodnie z obowiązującymi procedurami. Abyśmy mogli skutecznie
działać w tym zakresie, niezbędna jest współpraca ze strony adresatów podejrzanych wiadomości. Zaznaczyć należy, że do tego typu incydentów dochodzi na terenie całego kraju. Dotychczas wiadomości przesyłane drogą elektroniczną do placówek oświatowych na terenie powiatu okazywały się fałszywe.

Zagłosuj za bezpieczeństwem

Państwo Magdalena i Tomasz Ślęzak wraz z synami Filipem, Szymonem i Frankiem to kolejni mieszkańcy,
którzy zdobyli złote odznaki turystycznego patriotycznego szlaku Polski Walczącej. Przemierzyli prawie
300 km na rowerach po powiecie legionowskim w poszukiwaniu śladów historii. Serdecznie gratulujemy!

w lesie chotomowskim, jak i jabłonowskim, o których zapewne wiedzą tylko
nieliczni. My wcześniej nie wiedzieliśmy. Warto spróbować przemierzyć ten
szlak lub choćby jego część. Niekoniecznie na rowerach, ale jest to dobra alternatywa dla tych, co chcą spędzać czas
aktywnie – mówi pan Tomasz Ślęzak.
Aby zdobyć brązową, srebrną lub złotą odznakę szlaku Polski Walczącej, należy przemierzyć wyznakowane trasy,
odwiedzając miejsca pamięci. Na szlaku
wędrowcy znajdą 78 miejsc pamięci narodowej. W poznawaniu historii regionu
pomaga 50 tablic opisujących najważniejsze miejsca i wydarzenia związane z walką o niepodległość. Dobrą orientację w terenie zapewnia 80 tablic kierunkowych,
uzupełniających standardowe znakowanie PTTK. Szlak podzielony jest na trasy:

członek zarządu Powiatu

KALINA BABECKA

Szlakiem po złoto

zlak Polski Walczącej cieszy się coraz większym zainteresowaniem
mieszkańców i turystów. To doskonały sposób na połączenie aktywności fizycznej ze zdobywaniem wiedzy.
– Przede wszystkim chcieliśmy spędzić razem czas, rodzinnie, jeżdżąc po
okolicy na rowerach. Gdy dowiedzieliśmy się o tym, że w naszym powiecie jest taki szlak, dało nam to dodatkową motywację, aby wyjść z domu.
Poznaliśmy nie tylko okoliczne miejscowości, ale przede wszystkim nasze
wycieczki były praktyczną lekcją historii dla naszych dzieci, choć nie ukrywam, że dla nas również. Przy okazji
zdobywa się odznaki turystyczne, co
jest dodatkową frajdą dla dzieci. Niezapomniane wrażenie pozostawiają rozsiane po lasach miejsca pamięci, zarówno

Przemysław Cichocki

Jacek
Szczepański

Zachęcamy do głosowania na projekt doświetlenia przejść dla
pieszych w gminie Nieporęt, który ma szansę zostać zrealizowany
ze środków Województwa Mazowieckiego w ramach Budżetu
Obywatelskiego Mazowsza.

P

rojekt „Przebudowa przejść dla
pieszych przez drogi wojewódzkie
na terenie Gminy Nieporęt, Powiat
Legionowski - Bezpieczne przejścia dla
pieszych”, zgłoszony przez stowarzyszenie „Przyjazny Nieporęt” do Budżetu Obywatelskiego Mazowsza, uzyskał
pozytywną ocenę merytoryczną i został zakwalifikowany do głosowania.
Głosowanie odbywa się w dniach od
26 października do 16 listopada 2020 r.
za pośrednictwem strony:
www.bom.mazovia.pl.
Projekt zakłada doświetlenie 21
przejść dla pieszych zlokalizowanych
na trzech drogach: ul. Jana Kazimierza
(DW 633), ul. Strużańskiej (DW 632)
oraz ul. Zegrzyńskiej/Pogonowskiego (DW 631). To inicjatywa o szczególnym znaczeniu dla użytkowników

dróg, zwłaszcza pieszych, bo poprawi bezpieczeństwo w najbardziej ruchliwych i uczęszczanych miejscach,
czyli w okolicach przystanków autobusowych, szkół, przedszkoli i plaż na terenie gminy Nieporęt.
Szczegóły projektu znajdują się na
stronie: bom.mazovia.pl/projekt/251.
Powodzenie przedsięwzięcia zależy od liczby oddanych głosów. Projekt rywalizuje z 16 innymi projektami z podregionu warszawskiego
wschodniego. Ten, który zdobędzie
największą liczbę głosów, zostanie
zrealizowany ze środków Województwa Mazowieckiego w 2021 r.
OPRAC. KB

radny Rady Powiatu

Robert Wróbel

Z roku na rok obserwujemy coraz
większe zainteresowanie szlakiem. Widzimy to m.in. w Muzeum Historycznym, które jest
jednym z jego elementów. To bardzo cieszy, ponieważ trasę i opisy na szlaku przygotowało grono ekspertów – regionalistów ze
wszystkich gmin naszego powiatu. W opracowanie szlaku włożyli oni dużo pracy.

Zachęcam mieszkańców gminy Nieporęt do głosowania, aby środki
z Budżetu Obywatelskiego Mazowsza zostały przeznaczone na doświetlenie znajdujących się na naszym terenie przejść dla pieszych. Proszę
wszystkich mieszkańców powiatu legionowskiego o wsparcie tej inicjatywy. Dobrze oświetlone przejścia dla pieszych pozwalają kierowcom już z dużej odległości dostrzec człowieka zbliżającego się do jezdni i przekraczającego ją. Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że to właśnie
piesi są najbardziej narażeni na tragiczne w skutkach wypadki drogowe. Zróbmy kolejny krok do zwiększenia bezpieczeństwa w gminie Nieporęt i powiecie legionowskim.

wiceprzewodniczący Rady Powiatu

inwestycje

Informator Powiatu Legionowskiego

Przeprawa z liftingiem

Wkrótce wystartują prace związane z przebudową przejścia dla pieszych na ul. Sobieskiego
w Legionowie. Zgodnie z umową modernizacja przeprawy ma zakończyć się do 19 listopada.
Ta inwestycja będzie kosztowała budżet Powiatu blisko 60 tys. złotych.

Kurier
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Agnieszka Borkowska
radna Rady Powiatu

Cieszę się, że kolejne przejście dla pieszych, tym razem na skrzyżowaniu ul. Sobieskiego i Zwycięstwa, przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców
powiatu legionowskiego. Zgłosiłam kilka przejść do przebudowy, liczę na szybką
realizację tych inwestycji. Jednak sama modernizacja nie zagwarantuje pełnego
bezpieczeństwa, dlatego apeluję do pieszych o noszenie odblasków, szczególnie
w okresie jesienno-zimowym.

P

owstanie tu przejście aktywne, czyli wyposażone w czujniki ruchu i lampy ostrzegawcze
nad znakami, uruchamiające się podczas wykrycia pieszego zbliżającego
się do jezdni. Ponadto wraz z lampami ostrzegawczymi będą uruchamiać

się aktywne punktowe elementy odblaskowe, umieszczone na jezdni
bezpośrednio przed przejściem. Dodatkowo zainstalowane zostaną
dwie lampy oświetlające przejście
wraz z obszarem dojścia do niego.
KB

Chodnik w Komornicy
gotowy
Wzdłuż drogi powiatowej nr 1822 – ul. Wspólna w Komornicy
(gmina Wieliszew) zakończono budowę chodnika. Odbiór wartej
ponad 128 tys. zł inwestycji nastąpił 16 października.
Powiat inwestuje w bezpieczeństwo, budując aktywne przejścia dla pieszych. Do tej pory powstało ich kilkanaście.
Teraz przebudowana zostanie przeprawa na ul. Sobieskiego w pobliżu skrzyżowania z ul. Zwycięstwa w Legionowie

Remont „na górce” finiszuje
Ostatni etap modernizacji budynku ZOZ „Legionowo” zbliża się ku końcowi. Umowny termin zakończenia
prac to 30 listopada. Całkowity koszt przedsięwzięcia to prawie 5,5 mln złotych.

L

atem ubiegłego roku rozpoczęły się
prace, które objęły prawe skrzydło
budynku wraz z piwnicami i garażami. Roboty prowadzone były etapami,
dzięki czemu przychodnia działała przez
cały czas bez większych utrudnień dla
pacjentów oraz personelu. 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.
Obecnie wykonawca jest na etapie uruchamiania wcześniej wykonanych instalacji wentylacyjnych, klimatyzacyjnych
i oświetleniowych. Trwają ostatnie prace związane z zagospodarowaniem terenu wokół przychodni, sadzone są rośliny
ozdobne i drzewa. Dobiegają końca roboty wykończeniowe pomieszczeń zlokalizowanych w obrębie klatki schodowej na
trzech poziomach budynku oraz samej
klatki. Przygotowywana jest dokumentacja powykonawcza.

Dzięki tej inwestycji przez całą miejscowość, wzdłuż ul. Wspólnej, można
poruszać się chodnikiem

N

a odcinku 250 m powstał chodnik z kostki betonowej, zjazdy do
posesji oraz odwodnienie. Tym
samym zakończono kolejny etap prac
wpływających na bezpieczeństwo ruchu w tej miejscowości. Wcześniej
(II kwartał 2017 r.) wybudowano

prawie 250 m chodnika w centrum
Komornicy, następnie 1200-metrowy ciąg pieszo-rowerowy na odcinku
od ul. Przedpełskiego do ul. Pogodnej
(IV kwartał 2018 r.).
AMZ
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Izabela Kownacka
radna Rady Powiatu

Bardzo się cieszę, że zakończyła się budowa chodnika wzdłuż ulicy
Wspólnej w Komornicy. Jest to bardzo ruchliwa droga i jednocześnie bardzo popularna wśród turystów. Czekałam na realizację tej inwestycji, która znacząco wpłynie na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców.

Leszek Smuniewski
przewodniczący Rady Powiatu

Jeszcze przed końcem roku pacjenci
oraz personel ZOZ „Legionowo”
będą mogli korzystać z nowo
wyremontowanej części obiektu.
Ten etap modernizacji był ostatnim
z zaplanowanych

Dobiega końca ostatni etap modernizacji ZOZ „Legionowo”. Do tej pory Powiat wyremontował boczne skrzydło budynku oraz hol recepcyjny i znajdujące się w jego sąsiedztwie gabinety. Przeprowadzono termomodernizację budynku, który
zyskał nową elewację. Zainstalowano windę. Obiekt jest wolny od barier architektonicznych. Inwestycja zrealizowana została przede wszystkim z myślą o pacjentach, aby z opieki medycznej mogli korzystać w nowoczesnych, wygodnych
i estetycznych wnętrzach.

Jest wykonawca dalszej przebudowy DK 61
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformowała o wybraniu wykonawcy przebudowy DK 61 na
odcinku Legionowo-Zegrze Południowe. W postępowaniu przetargowym zwyciężyło konsorcjum firm w składzie
Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. (lider) i TORPOL S.A. (partner), które przedmiotową inwestycję
zrealizuje za 194 840 229,92 zł brutto.

Z

adaniem wyłonionego wykonawcy będzie rozbudowa 4,5 km odcinka DK 61 do przekroju dwujezdniowego z dwoma pasami ruchu w obu
kierunkach. Zbudowane mają być także

drogi lokalne do obsługi terenu przy drodze. Na skrzyżowaniach ma powstać sygnalizacja świetlna, a w miejscu ronda
w Zegrzu Południowym (skrzyżowanie
z DW 631) powstanie węzeł w postaci

dwupoziomowego skrzyżowania. Droga wyposażona będzie w ścieżki rowerowe oraz w urządzenia ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu drogowego.
KB

Wykonawca na realizację zadania będzie miał trzy lata od daty zawarcia umowy.
Zakończenie prac przewidywane jest na trzeci kwartał 2024 roku
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Punkty wymazowe w okolicy
Punkty wymazowe to miejsca, w których można wykonać test w kierunku zakażenia wirusem
SARS-Cov-2. Na terenie powiatu legionowskiego działa jeden mobilny punkt wymazowy, zlokalizowany
u zbiegu ulic Sobieskiego i Siwińskiego w Legionowie. Można tu wykonać test refundowany przez
NFZ oraz komercyjnie. W drugiej połowie listopada zaplanowano uruchomienie drugiego punktu
na parkingu P&R przy ulicy Szwajcarskiej w Legionowie. Poniżej prezentujemy, gdzie jeszcze na terenie
Mazowsza, w najbliższym sąsiedztwie powiatu legionowskiego, znajdują się punkty wymazowe.

Bezpłatny test w kierunku koronawirusa w punkcie wymazowym mogą wykonać osoby, które:
• u zyskały elektroniczne zlecenie wykonania testu w związku z podejrzeniem zakażenia
koronawirusem,
• zostały skierowane na test przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,
•w
 yjeżdżają do sanatorium (test należy wykonać nie wcześniej niż 6 dni przed terminem
rozpoczęcia leczenia).

NUMER TELEFONU
DLA PACJENTÓW
UMAWIAJĄCYCH
SIĘ NA WYMAZ

GODZINY PRZYJMOWANIA
PACJENTÓW

przy zbiegu ulic Jana III Sobieskiego
i Jerzego Siwińskiego

22 602 09 97

pon.-niedz. 8.00-12.30

Nowodworskie Centrum Medyczne
w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Miodowa 2, 05-100 Nowy Dwór
Mazowiecki

503 642 999

8.00-12.30

BEMOWO

SZPZLO Warszawa Bemowo-Włochy

ul. Gen. Meriana C. Coopera 5, 01-315
Warszawa

787 867 448

pon.-pt. 13.00-15.00
sob.-niedz. 9.00-11.00

WARSZAWA

BIAŁOŁĘKA

SPZOZ Warszawa- Białołęka

ul. Milenijna 4, 03-125 Warszawa
(parking podziemny)

(22) 519 33 88

pon.-pt. 10.30-15.00
sob.-niedz. 9.00-13.30

WARSZAWA

BIELANY

SPZZLO Warszawa-Żoliborz

ul. Stefana Żeromskiego 13,
01-887 Warszawa

532 725 439

pon.-pt. 10.30-15.00
sob.-niedz. 8.00-12.30

WARSZAWA

MOKOTÓW

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego
- Państwowy Zakład Higieny

ul. Powsińska 61/63,
02-903 Warszawa

(22) 55 09 692

8.00-13.00

WARSZAWA

PRAGA POŁUDNIE

SZPZLO Warszawa Praga Południe

ul. Kickiego 24,
04-390 Warszawa

(22) 810 25 95

pon.-pt. 11.00-13.00
sob.-niedz. 9.00-11.00

WARSZAWA

ŚRÓDMIEŚCIE

Szpital Solec Sp. z o.o.

ul. Solec 93, 00-382 Warszawa (brama
wjazdowa od ul. Kruczkowskiego)

662 455 311,
660 766 477

pon.-pt. 10.30-15.00
sob.-niedz. 8.00-12.30

WARSZAWA

URSYNÓW

Diagnostyka Sp. z o.o.

Aleja Komisji Edukacji Narodowej 61,
02-777 Warszawa (parking Urzędu)

663 697 977

pon.-pt. 8.00-10.00,
sob.-niedz. 10.00-12.00

WARSZAWA

URSYNÓW

Instytut Hematologii i Transfuzjologii

ul. I. Gandhi 14, 02-776 Warszawa

(22) 34 96 211

pon.-pt. 8.00-12.10,
sob.-niedz. 9.00-13.10

WARSZAWA

WAWER

SZPZLO Warszawa-Wawer

ul. Żegańska 1, 04-713 Warszawa
(parking przy Urzędzie Dzielnicy Wawer
m. st. Warszawy )

506 745 833

9.00-13.30

WARSZAWA

WESOŁA (ZABEZP.
REMBERTÓW)

Samodzielny Zespół Publicznych
Zakładów Lecznictwa Otwartego
Warszawa Wesoła

ul. Kilińskiego 48, 05-075 Warszawa

667 514 281

9.00-13.30

WARSZAWA

WILANÓW

SZPZLO Warszawa – Mokotów

ul. Potockiego Stanisława Kostki 31a,
Warszawa 02-958

517 395 364

pon.-czw. 16.30-18.30
piątek 9.00-11.00
sobota 14.00-16.00
niedziela 14.00-16.00

WARSZAWA

WŁOCHY

SZPZLO Warszawa Bemowo-Włochy
(dzielnica Włochy)

ul. Cegielniana 8, 02-471 Warszawa

787 867 448

pon.-pt. 13.00-15.00
sob.-niedz. 9.00-11.00

WARSZAWA

WOLA

SPZOZ Warszawa Wola-Śródmieście

ul. Grzybowska 34, 00-855 Warszawa

536 475 462

pon.-pt. 15.00-18.00
sob.-niedz. 14.00-17.00

WOŁOMIŃSKI

WOŁOMIN

Szpital Matki Bożej Nieustającej
Pomocy w Wołominie

ul. Gdyńska 1/3; 05-200 Wołomin

(22) 76 33 294

pon.-pt. 11.00-15.10
sob.-niedz. 8.00-12.10

POWIAT

MIASTO/DZIELNICA

NAZWA PODMIOTU

ADRES MIEJSCA
PUNKTU POBRAŃ

LEGIONOWSKI

LEGIONOWO

Corten Medic
Centrum Medyczne

NOWODWORSKI

NOWY DWÓR
MAZOWIECKI

WARSZAWA

Czyste Powietrze –zdobądź dofinansowanie na wymianę źródła ciepła

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej rozpoczął nabór wniosków o dofinansowanie w drugiej części programu Czyste Powietrze, dedykowanej dla osób o niższych dochodach.

A

by dostać wyższą dotację – nawet
do 37 tys. zł – na wymianę „kopciucha” i termomodernizację domu, potrzebne jest zaświadczenie o dochodach wydane przez gminę.
O wyższy poziom dofinansowania mogą się ubiegać osoby fizyczne o dochodach miesięcznych do 1400 zł/os. (gospodarstwa wieloosobowe) lub do 1960 zł
(gospodarstwa jednoosobowe), mając
szansę na dotację do 60% poniesionych
kosztów realizacji eko-inwestycji (maksymalnie 37 tys. zł).
Pozostali beneficjenci programu Czyste Powietrze, z rocznym dochodem do

100 tys. zł, są uprawnieni do podstawowego poziomu dofinansowania. Ponadto dla wszystkich, w rozliczeniu PIT, dostępna jest ulga termomodernizacyjna
(do 53 tys. zł).
Dodatkowo WFOŚiGW uruchomił
kalkulator dotacji dostępny pod adresem
czystepowietrze.gov.pl/kalkulator-dotacji. Uruchomiona została również lista
zielonych urządzeń i materiałów (ZUM),
które spełniają wymagania określone w programie Czyste Powietrze, dostępna pod adresem lista-zum.ios.edu.
pl. Zadaniem listy jest pomoc i wsparcie

wnioskodawców w wyborze kwalifikujących się do dofinansowania urządzeń.
Więcej informacji o programie Czyste
Powietrze dostępnych jest pod adresem
czystepowietrze.gov.pl.
W Starostwie Powiatowym w Legionowie działa punkt konsultacyjny programu
Czyste Powietrze, w którym można uzyskać informacje dotyczące programu oraz
pomoc niezbędną do złożenia wniosku
o dotację. Punkt działa w każdy czwartek. Kontakt – tel.: 22 764 01 85, e-mail:
powietrze@powiat-legionowski.pl
lub osobiście po wcześniejszym umówieniu się na spotkanie.   OPRAC.KB

Dzięki dofinansowaniu z programu Czyste Powietrze można wymienić stare
źródło ciepła na nowe i zadbać o środowisko

zdrowie/edukacja
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Dzień Edukacji Narodowej
Nauczyciele z placówek edukacyjnych prowadzonych przez Powiat Legionowski za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze zostali
nagrodzeni podczas spotkania z okazji Dnia Edukacji Narodowej, które 13 października zorganizowano w legionowskim starostwie.

Konrad Michalski
wicestarosta legionowski

Zawód nauczyciela jest trudny i wymagający, a w dobie pandemii Covid-19 stawia
przed pedagogami dodatkowe wyzwania, wymagając jeszcze większego zaangażowania. Jestem pełen uznania dla pracy, którą nauczyciele wykonują na co dzień
i zapewniam o nieustającym wsparciu Powiatu dla ich misji. Z okazji Dnia Edukacji Narodowej wszystkim Pracownikom Oświaty życzę wielu sukcesów, radości
oraz satysfakcji.

S
Świętowali w szkole specjalnej

Apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej to nie jedyne wydarzenie w Powiatowym Zespole Szkół i Placówek
Specjalnych zaplanowane na 14 października. Tego dnia już od lat uczniowie, nauczyciele i pracownicy
uroczyście obchodzą także święto szkoły.

P

odczas spotkania przygotowanego
przez nauczycieli oraz samorząd
nie zabrakło okazji do gratulacji,
podziękowań i wzruszeń. Podopieczni, którzy od września rozpoczęli naukę
w Powiatowym Zespole Szkół i Placówek
Specjalnych, zostali pasowani na ucznia.
Ślubowanie złożyło w sumie 37 osób.
Nauczyciele otrzymali nagrody Starosty
Legionowskiego oraz Nagrody Dyrektora Szkoły, a dyrektor placówki Marzenna Kmieciak przyjęła życzenia z okazji
40-lecia pracy zawodowej. O oprawę artystyczną wydarzenia zadbali niezawodni
szkolni tancerze, muzycy i piosenkarze.

Michalski oraz członek zarządu Przemysław Cichocki.
Nagrodzono 29 osób ze szkół prowadzonych przez Powiat Legionowski i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,
tym samym dziękując im za trud włożony w kształcenie kolejnych pokoleń oraz
gratulując ponadprzeciętnych osiągnięć
KALINA BABECKA
zawodowych.

Kwarantanna tylko ustnie

M

azowiecki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny
w Warszawie poinformował,
że w aktualnym stanie rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 zaistniała sytuacja epidemiologiczna uniemożliwiająca państwowym powiatowym
inspektorom sanitarnym województwa
mazowieckiego doręczanie decyzji o nałożeniu kwarantanny na piśmie. Zawiadomienia takie przekazywane są wyłącznie ustnie.
KB

Fot. Freepik.com

W szkołach prowadzonych przez Powiat zatrudnionych jest 236 nauczycieli. Z okazji Dnia Edukacji Narodowej nagrodzono
tych, którzy wyróżnili się w pracy dydaktyczno-wychowawczej

potkanie było okazją do uhonorowania pracowników szkół, którzy
ze szczególnym zaangażowaniem
wypełniają obowiązki zawodowe oraz
angażują się w realizację dodatkowych
projektów, mających na celu podniesienie poziomu kształcenia. Pedagogom
za pracę podziękowali starosta Sylwester Sokolnicki, wicestarosta Konrad

O nałożeniu kwarantanny sanepid
informuje wyłącznie ustnie (telefonicznie)

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

AMZ

Tablety dla szkół

KB

Pasowanie i ślubowanie to podniosły moment
w życiu każdego ucznia wstępującego w szkolne
i przedszkolne szeregi. To także wzruszająca
chwila dla rodziców oraz pedagogów

Agnieszka Powała
radna Rady Powiatu

Jako pedagog wiem, jak istotne są dla uczniów zaczynających przygodę ze szkołą wszelkie uroczystości i święta. Rozpoczęcie roku, pasowanie na ucznia, pierwsza klasowa Wigilia czy bal. Obostrzenia zmieniły nieco przebieg zwyczajowej
uroczystości w Powiatowym Zespole Szkół i Placówek Specjalnych, ale nie odebrały radości wspólnego celebrowania, bycia razem i przeżywania pierwszych
szkolnych wzruszeń. Gratuluję uczniom i nauczycielom, że w tym trudnym czasie są dla siebie wsparciem.

Zapraszamy do udziału w wykładzie online

Rak piersi

znaczenie badań przesiewowych
Terminy: sobota 7.11.2020 r., godz. 11.00
oraz sobota 21.11.2020 r., godz. 11.00
Prowadzący: chirurg onkolog dr n. med. Andrzej Pieńkowski
Miejsce: Kanał MEDIQ_TV w serwisie YouTube

Fot. Freepik.com

O

szczędności powstałe podczas realizacji grantu, który
Powiat Legionowski uzyskał
w ramach projektu "Zdalna Szkoła wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego", współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu
Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata
2014-2020, pozwoliły uzupełnić katalog sprzętu komputerowego do zdalnej
nauki dla uczniów i nauczycieli, który
przekazany został do szkół ponadpodstawowych, dla których Powiat jest organem prowadzącym. W ramach dodatkowego postępowania zakupiono
15 tabletów i przekazano do:
• Powiatowego Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Legionowie
- 5 tabletów,
• Powiatowego Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Serocku
- 5 tabletów,
• Liceum Ogólnokształcącego im.
Marii Konopnickiej w Legionowie
- 3 tablety,
• Liceum Ogólnokształcącego im.
Stanisława Lema w Stanisławowie Pierwszym – 2 tablety.

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

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.

Aleksandra Bednarek
radna Rady Powiatu

Od wielu lat Starostwo Powiatowe wspiera profilaktykę zdrowotną, przeprowadzając dla mieszkańców powiatu bezpłatne badania diagnostyczne. Nasze propozycje spotykają się z dużym zainteresowaniem, dlatego
wychodząc naprzeciw potrzebom, kolejny raz zdecydowaliśmy się przeprowadzić badania z zakresu profilaktyki nowotworowej. Zdrowie jest
wartością bezcenną, o którą dbajmy wspólnie. Zapraszamy.

KB
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Bezpłatna pomoc prawna tylko zdalnie
Z uwagi na wprowadzone obostrzenia związane z sytuacją epidemiczną w kraju
pojawiły się zmiany w korzystaniu z nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu
legionowskiego.

W

celu zapewnienia bezpieczeństwa wykonawcom i osobom korzystającym z pomocy
prawnej od 30 października do 20 listopada zawieszona zostaje stacjonarna
działalność wszystkich punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnej mediacji na terenie powiatu legionowskiego, działających zgodnie
z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz
edukacji prawnej. W zależności od sytuacji epidemicznej termin zawieszenia stacjonarnej działalności punktów
nieodpłatnej pomocy prawnej może
ulec wydłużeniu.

Piotr Choroś

radny Rady Powiatu
Wraz z pandemią nie zniknęły problemy mieszkańców. Utrzymanie możliwości nieodpłatnej konsultacji z adwokatem lub radcą to duże wsparcie dla osób,
które nie mają środków na komercyjne porady prawne. Telefoniczna porada
jest równie skuteczna, dodatkowo zachowane zostaną zasady bezpieczeństwa
sanitarnego.
Osoby, które chcą uzyskać pomoc
prawną, mogą ją otrzymać z wykorzystaniem środków porozumiewania się na
odległość (telefon, e-mail). Na czas obowiązywania stanu epidemii został zniesiony obowiązek składania oświadczeń
o braku możliwości poniesienia kosztów
odpłatnej pomocy prawnej. W celu uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej

lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego za pośrednictwem środków
komunikacji na odległość należy wysłać
wiadomość na adres:
pomocprawna@powiat-legionowski.pl,
wskazując formę kontaktu (telefon,
e-mail), lub w przypadku braku dostępu do Internetu zadzwonić pod numer
AMZ
789 446 860.

Trwają Dni Osób Niepełnosprawnych
Fot. Freepik.com

Pomimo niesprzyjających warunków organizatorzy IX Dni Osób Niepełnosprawnych Miasta Legionowo
i Powiatu Legionowskiego znaleźli sposób, aby zaplanowane wydarzenia doszły do skutku. Było fajnie,
ale przede wszystkim bezpiecznie.
W związku z epidemią COVID-19 nieodpłatna pomoc prawna na terenie powiatu
czasowo świadczona jest wyłącznie w formie teleporady i za pośrednictwem
poczty elektronicznej

Powiatowy
konkurs
dla pracodawców

K

onkurs skierowany jest do pracodawców, firm i instytucji prowadzących działalność na terenie
powiatu legionowskiego, którzy w swojej strategii zarządzania uwzględniają
interesy społeczne, dobro środowiska,
budują relacje ze swoimi pracownikami oraz z lokalną społecznością. Celem
konkursu jest zwiększenie świadomości na temat biznesu odpowiedzialnego społecznie, a tytuł zostanie przyznany firmom, instytucjom oraz ich
pracownikom, którzy zwiększają świadomość i wiedzę na temat społecznej
odpowiedzialności biznesu, wpływają na rozwój lokalnej gospodarki oraz
budują jej pozytywny wizerunek. Laureaci konkursu zostaną wyłonieni
w trzech kategoriach - Przedsiębiorca

Odpowiedzialny Społecznie, Instytucja
Odpowiedzialna Społecznie oraz Pracownik Odpowiedzialny Społecznie.
Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest złożenie kompletu dokumentów do dnia 27 listopada, które
wraz z regulaminem są do pobrania
na stronie www.cis.legionowski.pl.
Zgłoszenia można przesłać na adres
biuro@cis.legionowski.pl lub składać
w siedzibie Powiatowego Centrum
Integracji Społecznej przy ul. Warszawskiej 74 w Legionowie. Informacje można uzyskać pod numerem tel.:
22 732 15 58.

Anna Gajewska
radna Rady Powiatu

Od kilku lat Powiatowe Centrum Integracji Społecznej zachęca pracodawców z terenu powiatu do współpracy i włączania się w rozwiązywanie lokalnych problemów społecznych. Po raz kolejny nadszedł czas
na wyróżnienie tych, którzy swoje firmy i instytucje określają nie tylko przez wymiar finansowy, ale również wartości, którymi kierują się
na co dzień.
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Fot. Archiwum domowe uczestnika

Do 27 listopada trwają zgłoszenia w plebiscycie Odpowiedzialni
Społecznie 2020, którego organizatorami są Powiat Legionowski
i Powiatowe Centrum Integracji Społecznej w Legionowie.

Uczestnicy pleneru malarskiego tworzyli we własnych domach i ogrodach

L

atem, już w nowej, pandemicznej rzeczywistości, odbył się plener malarski „Mój świat w koronie”. Zamiast wspólnie, w towarzystwie
kolegów i wolontariuszy, uczestnicy
wspierani przez najbliższych chwycili
za pędzle w swoich domach i ogrodach.
Dzięki Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie artyści otrzymali wszystkie niezbędne przybory. Powstały 54
wyjątkowe obrazy. Organizatorzy rozstrzygnęli i ogłosili wyniki konkursów
–„Małych Form Scenicznych i Medialnych”, konkursu plastycznego, konkursu integracyjnego „Moja wymarzona
kraina” oraz konkursu literackiego „Jesteśmy razem”.
Do zrealizowania zostały jeszcze dwie
pozycje z kalendarza wydarzeń. Trwa
akcja Październik – Międzynarodowy

Miesiąc AAC: „Wspólnie przełamując
milczenie”. Jak co roku biorą w niej udział
przedszkola. Wszystkie aktywności wykonywane są jednak zdalnie, a całe przedsięwzięcie promowane jest w mediach,
dzięki przygotowanemu specjalnie na tę
okazję filmowi. Z kolei w połowie listopada otwarta zostanie wystawa prac uczniów
Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek

Specjalnych w Legionowie pt. „Malowane
sercem 2020”.
Organizatorzy już przygotowują przyszłoroczną, jubileuszową – dziesiątą edycję DON.
AMZ

Artur Stankiewicz
członek zarządu Powiatu

Organizatorom tegorocznych Dni Osób Niepełnosprawnych udało się tak przemodelować kalendarz imprez, aby większość z nich jednak odbyła się, choć w nieco
zmienionej formie. Dzięki temu uczestnicy nie stracili możliwości wzięcia udziału
w większości zaplanowanych wydarzeń i zaprezentowania się szerszemu audytorium. Efekty prac i osiągnięcia zaprezentowano na portalach społecznościowych.
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Artystyczne wspomnienie lata

Prace, które powstały w ramach wakacyjnych „ARCHI-PLENERÓW – LATO 2020”, zaprezentowano na ekspozycji
w jabłonowskiej galerii „Na Prostej”. Transmisję na żywo wernisażu wystawy zorganizowano 24 października.

Grzegorz Kubalski
członek zarządu Powiatu

Uwarunkowania stanu epidemicznego sprawiają, że w wielu miejscach działalność kulturalna się zatrzymuje - ale nie w powiecie legionowskim. Wiele wydarzeń
jest realizowanych w sposób zdalny. Taki też charakter miał wernisaż wystawy
ARCHI-plenery - wyjątkowej również i z tego względu, że prezentującej architekturę naszego powiatu poprzez sztukę naszych mieszkańców.

Podczas wystawy zaprezentowano efekty pracy uczestników letnich „ARCHI-PLENERÓW – LATO 2020”

O

brazy, rysunki i grafiki powstały
podczas jedenastu sobotnich spotkań w różnych lokalizacjach na
terenie powiatu legionowskiego, które w wakacje zorganizowała Powiatowa
Instytucja Kultury w Legionowie. Opiekunem artystycznym przedsięwzięcia
była absolwentka warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych, malarka Katarzyna
Gawlik. Na wystawie zaprezentowano
prace Małgorzaty Bartel, Tomasza Bartel, Ewy Elsner, Marioli Falkowskiej, Jana Gawlika, Mirosława Gawlika, Aleksandry Gruszki, Ewy Listkowskiej,

Katarzyny Pawłowskiej, Danuty Witkowskiej oraz Małgorzaty Żmudy. Wirtualnie
po wystawie oprowadził widzów jej kurator Robert Żbikowski.
Letnie „ARCHI-PLENERY” były podróżą artystyczną przez różne style i obiekty. Uczestnikom warsztatów „pozowały”
budowle sakralne, międzywojenne wille i wystawne pałace. Zmagania twórcze koncentrowały się wokół poszukiwania kolorów, oddania perspektywy,
wydobycia głębi i przestrzeni. Próbowano różnych technik rysunkowych i malarskich. – Bardzo nas cieszy, że letnie

spotkania plenerowe sprzyjały integracji
osób, które chcą się wyrażać przez swoją
twórczość plastyczną. Oprócz doskonalenia umiejętności warsztatowych uczestnicy mogli odwiedzić ciekawe zabytki
na terenie powiatu legionowskiego. Często okazywało się, że w niektórych miejscach są po raz pierwszy i było to dla nich
bardzo inspirujące. Odkrywanie nieodległych miejsc wpisywało się w edukację regionalną różnych pokoleń – mówi
dyrektor Powiatowej Instytucji Kultury
Ewa Listkowska.
KALINA BABECKA

Kultura w sieci

fot. Archiwum Joanny Nowak

G

Joanna Nowak z córką Gają w trakcie swojej podróży
odwiedziły wiele ciekawych i pięknych miejsc
na całym świecie

Zenon Durka
radny Rady Powiatu

Kino na szczęście dość łatwo może przetrwać w świecie wirtualnym, do którego
zepchnięte zostały obecnie wydarzenia artystyczne. Ekran monitora z powodzeniem imituje ten kinowy. Cenne jest to, aby umożliwić publiczności kontakt ze sztuką i jej komentatorami także w tych trudnych czasach. Ważną cechą Kina Otwartego jest też promowanie dzieł niekomercyjnych, offowych, nieobecnych na co dzień
na ekranach popularnych kinowych korporacji. Trzymam kciuki, aby cykl mógł
powrócić na duży ekran do gościnnej sali widowiskowej legionowskiego ratusza.

Mali czytają

Kolejna edycja projektu "Mała książka - wielki człowiek” dla dzieci
w wieku przedszkolnym zawitała do bibliotek na terenie całego
kraju. Do akcji dołączyły również placówki z naszego powiatu –
legionowskie Powiatowa Biblioteka Publiczna i Miejska Biblioteka
Publiczna oraz Biblioteka w Centrum Kultury i Czytelnictwa
w Serocku, a także Biblioteka Publiczna Gminy Nieporęt.

P

Powiatowa Instytucja Kultury po raz kolejny zorganizowała swoje topowe wydarzenia w wersji online.
Chętnych do udziału w „Kinie Otwartym” i spotkaniu „Klubu Podróżnika” nie brakowało.
dy spotkania w szerszym gronie
są niewskazane, z pomocą przychodzi technologia. Wiele wydarzeń kulturalnych, spotkań, prezentacji
i prelekcji przeniosło się do Internetu.
Nie inaczej było w przypadku cieszących się dużym zainteresowaniem wydarzeń organizowanych przez legionowski PIK.
W październiku chętni mogli wysłuchać relacji z wypraw Joanny Nowak w Klubie Podróżnika "W 80 dni
dookoła...". Spotkanie nosiło tytuł "6 lat
przez świat, czyli o podróży samotnej
mamy i córki". Widzowie poznali szczegóły podróży, która z trzymiesięcznej
wycieczki do Peru zmieniła się w sześcioletnią wyprawę przez kontynenty, kraje, religie i kultury. Relacji towarzyszyły zdjęcia oraz film. Uczestnicy
chętnie komentowali spotkanie i zadawali podróżniczce pytania.
Miłośnicy kina mieli natomiast możliwość spędzenia wieczoru z filmem
"Tam gdzieś musi być niebo" w reżyserii Elii Suleimana. Palestyński kandydat do Oscara był kolejną propozycją
w cyklu Kino Otwarte. Seans poprzedziło wprowadzenie dziennikarki filmowej Magdaleny Felis. Tę pełną empatii, humoru i głębokiego humanizmu
autoironiczną opowieść o palestyńskiej
tożsamości oraz próbie ucieczki od niej
obejrzało blisko 90 osób zgromadzonych przed ekranami w zaciszu własnych domów.
AMZ

Część oficjalną wernisażu zorganizowano w plenerze z zachowaniem zasad
dystansu społecznego

rogram ma zachęcić do odwiedzania bibliotek i codziennego
czytania z dzieckiem. Każdy maluch w wieku od 3 do 6 lat, który przyjdzie z rodzicem do biblioteki biorącej
udział w projekcie, otrzyma w prezencie wyjątkową Wyprawkę Czytelniczą
przygotowaną przez Instytut Książki.
Znajdzie w niej książeczkę „Pierwsze
czytanki dla…”, Kartę Małego Czytelnika oraz broszurę informacyjną dla
rodziców. Za każdą wizytę w bibliotece, zakończoną wypożyczeniem minimum jednej książki z księgozbioru
dziecięcego, dziecko otrzyma naklejkę, a po zebraniu dziesięciu zostanie
uhonorowany imiennym dyplomem,
potwierdzającym jego czytelnicze zainteresowania.
Mimo pandemii wypożyczalnie
działają z zachowaniem obowiązujących zasad bezpieczeństwa. Warto
wcześniej sprawdzić godziny otwarcia oraz zasady obowiązujące w placówkach.

Czytanie rozwija dziecięce wyobraźnię
i kreatywność, wzbogaca słownictwo
i jest doskonałym antidotum na nudę

AMZ

Tomasz Talarski
radny Rady Powiatu

Czytanie od najmłodszych lat jest bardzo ważne. Ta akcja ma na celu uświadamianie tego przede wszystkim rodzicom. W wyprawce znajdą oni także coś dla siebie – specjalnie przygotowaną broszurę informacyjną, która
przypomni o korzyściach wynikających z czytania dzieciom oraz podpowie, skąd czerpać inspiracje czytelnicze. Dzięki akcji dziecko pozna ważne miejsce na czytelniczej mapie dzieciństwa – bibliotekę, i zostanie pełnoprawnym uczestnikiem życia kulturalnego. Nie od dziś przecież wiadomo,
że czym skorupka za młodu nasiąknie…
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Regaty o Puchar Marszałka
Województwa Mazowieckiego
Akwen Jeziora Zegrzyńskiego ponownie stał się areną zmagań żeglarzy
podczas Regat o Puchar Marszałka Województwa Mazowieckiego.
Wystartowały również załogi z Legionowa i Zegrza.

P

odczas Regat o Puchar Marszałka
Województwa Mazowieckiego zawodnicy ścigali się w klasach Laser Radial, Laser 4.7 oraz Optimist A i B.
Udział wzięli załoganci z Zegrza (RKS Lasery) i Legionowa (UKS Sindbad i UKS
Szkwał). Wśród reprezentantów Powiatu

Legionowskiego najwięcej powodów do
zadowolenia mieli gospodarze. Żeglarze RKS Lasery Zegrze wywalczyli złoto
i brąz w klasie Laser Radial. Gratulujemy.
MK

Mariusz Śledziewski
radny Rady Powiatu

Jezioro Zegrzyńskie to wielki atut naszego regionu – walor nie tylko rekreacyjny,
ale także sportowy. To doskonałe miejsce do uprawiania mniej dostępnych i popularnych dyscyplin sportu oraz spędzania wolnego czasu. Kolejna bardzo fajna impreza dla dzieci i dorosłych profesjonalnie zorganizowana przez Szkołę Żeglarską
Sindbad z Legionowa. Powiat Legionowski regularnie i konsekwentnie wspiera takie inicjatywy. Dlatego Starosta Legionowski te regaty chętnie objął patronatem.

Patrycja Bereznowska znów
w ultramaratonie
Wody Jeziora Zegrzyńskiego są ulubionym akwenem żeglarzy - zarówno sportowców, jak i tych, którzy pływanie
traktują rekreacyjnie. Ten największy na Mazowszu akwen przyciąga również motorowodniaków, surferów oraz
kajakarzy

Tym razem nasza reprezentantka zmierzyła się z 223-kilometrową
trasą Ultrabalatonu. Morderczy dystans prowadził wokół
największego węgierskiego jeziora. Tym razem Patrycja
wywalczyła srebrny medal. Powiat Legionowski był patronem
udziału naszej maratonki w Ultrabalatonie 2020.

Mistrzostwa powiatu w biegach ulicznych
Serock już po raz czwarty był gospodarzem Mistrzostw Powiatu Legionowskiego dzieci i młodzieży w biegach
ulicznych. Tym razem, mimo trudnej sytuacji epidemiologicznej, w zawodach wystartowało ponad
100 zawodników. Powiat Legionowski udzielił organizatorom wsparcia materialnego, m.in. poprzez zakup
części nagród.

N

a serockim rynku umieszczono
start i metę Mistrzostw Powiatu
Legionowskiego dzieci i młodzieży w biegach ulicznych, które odbyły się
25 października. Ponad 100 zawodników
wystartowało w kategoriach dziecięcych,
młodzieżowych i biegu rodzinnym. Ostatnia konkurencja miała wymiar charytatywny. Uczestnicy zbierali środki na leczenie Mai.
Przy okazji mistrzostw powiatu odbył
się serocki XVIII Bieg Niepodległości. Na
dystansie 5 km triumfowali nasi krajanie – Paweł Machowski ze Stasiego Lasu
i Klaudia Krajewska z Legionowa. Po dystansie 10 km najbardziej cieszył się Michał Jamioł z Kielc, natomiast puchar dla
kobiet pojechał z Anną Gadomską do Warszawy.
MK

Mirosław Kado

wiceprzewodniczący Rady Powiatu

Podział zawodniczek i zawodników na kilka kategorii wiekowych sprzyjał
zachowaniu dystansu społecznego podczas biegów. Mistrzostwa
Powiatu Legionowskiego dzieci i młodzieży rozegrano w ścisłym rygorze
epidemiologicznym

Patrycja Bereznowska to najbardziej znany i utytułowany sportowiec mieszkający na terenie gminy Wieliszew. Od lat odnosi niesamowite sukcesy
w biegach długodystansowych. Jej organizm i jej osiągnięcia są idealnym
potwierdzeniem sentencji "Mens sana in corpore sano". Aczkolwiek patrząc na filigranową Patrycję należałoby powiedzieć raczej: "W pięknym
ciele zdrowy duch"

Poland Bike Marathon w Serocku
Ponad 400 najlepszych w kraju kolarzy górskich i terenowych ścigało się
w granicach miasta i gminy Serock. Wystartowali w ramach ogólnopolskich
zawodów Poland Bike Marathon.

N

a Mimo niesprzyjającej aury i wymogów narzuconych przez reżim
sanitarny na starcie serockiej edycji
Poland Bike Marathon stanęła elita ponad
400 zawodników z całego kraju. Wyścig
rozegrany został jak zwykle na trzech dystansach – MAX (46 km), MINI (28 km)

i FAN (10 km). Rywalizowały również
dzieci – w konkurencji Mini Cross.
Duży sukces, w kategorii MINI TEAM
odnotowali kolarze zespołu Wieliszew
Heron Team. Zdobyli srebro. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
MK

Zbigniew Garbaczewski
radny Rady Powiatu

Peleton, początkowo zwarty, po kilku
stromych podjazdach znacznie zmalał

Potencjał Powiatu Legionowskiego jest ogromny. W coraz większym zakresie potrafimy go wykorzystywać, przez co zwiększamy rozwój naszej lokalnej wspólnoty. Poland Bike Marathon jest jedną z największych imprez sportowych w Polsce.
Organizatorzy często korzystają z zasobów naturalnych i infrastruktury Powiatu Legionowskiego, ponieważ wiedzą, że to w znacznym stopniu przybliża ich
do sukcesu. Zapraszamy do jak najczęstszego korzystania z naszej gościnności.
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