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Liceum będzie na swoim

Powiat Legionowski ogłosił przetarg na opracowanie projektu budynku z przeznaczeniem na siedzibę utworzonego
w zeszłym roku czteroletniego Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Lema w Stanisławowie Pierwszym.
Otwarcie ofert zaplanowano na 9 września.

B

udynek powstanie na działce bezpośrednio sąsiadującej ze Szkołą
Podstawową im. Bohaterów Bitwy
Warszawskiej 1920 roku, która obecnie
zapewnia liceum zaplecze lokalowe. Na
kompleks w tym momencie składają się
budynek szkoły podstawowej, Aquapark
„Fala” oraz zespół wielofunkcyjnych
boisk sportowych. Teren pozwala na budowę kolejnego obiektu oświatowego.
Zarówno w roku ubiegłym, jak i bieżącym uruchomiono w liceum po dwie klasy. Analiza demograficzna wskazuje, że
w latach 2022-2034 także można liczyć
maksymalnie na rekrutację do dwóch
klas pierwszych każdego roku – około 50
uczniów. Oznacza to, że za dwa lata w placówce uczyć się będzie około 200 uczniów.
To pozwoliło wstępnie oszacować kubaturę, parametry oraz wymogi, jakim sprostać musi planowany budynek. Zadecydowano o zlokalizowaniu w nim ośmiu sal
dydaktycznych, trzech pracowni, siłowni, biblioteki, szatni oraz obszernego holu
z przeznaczeniem na spotkania i uroczystości dla społeczności szkolnej. Zaplecze
stanowić będą cztery pomieszczania biurowe, pokój nauczycielski, gabinet pedagoga, gabinet pomocy medycznej, pomieszczenia gospodarcze oraz łącznie osiem
łazienek, w tym dwie dla osób z niepełnosprawnościami. Nowa siedziba liceum
będzie wyposażona w windę i całkowicie
wolna od barier architektonicznych.

starosta legionowski
Decyzja o budowie siedziby dla Liceum Ogólnokształcącego w Stanisławowie Pierwszym zapadła
równolegle z postanowieniem
o utworzeniu placówki. Jej realizację uzależnialiśmy od sytuacji demograficznej i zainteresowania
szkołą wśród kandydatów. Liceum
spełniło założenia, ciesząc się powodzeniem i zapewniając kształcenie na wysokim poziomie. Jednocześnie szkoła doskonale uzupełnia
ofertę edukacyjną na terenie powiatu. Budowa siedziby liceum będzie
jedną z największych inwestycji Powiatu Legionowskiego.

Działka w Stanisławowie Pierwszym przeznaczona na cele oświatowe ma powierzchnię 23 tys. m², z tego ok. 4,5 – 5 tys. m²
jest wciąż wolnych pod zabudowę. Budynek Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Lema powstanie obok szkoły
podstawowej

Kolej na kolej z Zegrza do Przasnysza
O
Kiedy rewitalizacja kolei
do Zegrza stała się faktem,
samorządowcy postanowili
iść za ciosem, opracowując
plan budowy torów na linii
Zegrze – Serock – Pułtusk
– Maków Mazowiecki –
Przasnysz. Po serii spotkań
i zawarciu porozumienia
interesariusze projektu
złożyli wniosek do udziału
w rządowym programie
Kolej+, aby pozyskać
dofinansowanie na realizację
tej inwestycji. Zgłoszenie jest
w trakcie oceny.

Sylwester
Sokolnicki

Połączenie kolejowe Zegrze-Przasnysz, o powstanie którego zabiegają samorządy
zlokalizowane na tym szlaku, znacznie usprawni komunikację w północnej części
Mazowsza, wpłynie na rozwój regionu, a także uzupełni istniejącą infrastrukturę
kolejową

statnie ze spotkań z udziałem przedstawicieli powiatów legionowskiego, pułtuskiego, przasnyskiego
i makowskiego, miast Pułtusk, Maków
Mazowiecki i Przasnysz, a także gmin
Pokrzywnica, Szelków, Przasnysz, Wieliszew i Nieporęt, odbyło się 29 lipca w Serocku. W jego trakcie zebrani potwierdzili chęć partycypacji w projekcie, a na jego
lidera wybrali Miasto i Gminę Serock.
Władze samorządów ulokowanych na
trasie przyszłego szlaku aktywnie działają na rzecz budowania zrozumienia
i uświadamiania znaczenia tej inicjatywy, zyskując wsparcie ze strony władz
centralnych i samorządowych. Orędownikiem tego przedsięwzięcia jest także
obecny na spotkaniu starosta legionowski Sylwester Sokolnicki. – Zachęcam do
podjęcia tego wyzwania. To co dzisiaj jest
w charakterze pewnej utopii, w przyszłości może stać się realne – mówił starosta.

Firma, która wygra przetarg opracuje dwa warianty koncepcyjne inwestycji, a następnie na podstawie wybranego
wariantu stworzy jego kompletny projekt
i uzyska wszystkie niezbędne decyzje
umożliwiające rozpoczęcie budowy. Trzykondygnacyjny budynek będzie miał ponad 1500 m² powierzchni. Koszt przedsięwzięcia szacuje się na około 12 mln
złotych. Harmonogram prac zakłada, że
uczniowie liceum rok szkolny 2023/2024
rozpoczną już w nowej siedzibie.
KALINA BABECKA

Kolej Północnego Mazowsza na trasie Zegrze –Przasnysz zakłada budowę
70 km torów, stacji oraz przeprawy mostowej na Narwi. Koszt inwestycji szacowany
jest na 1,5 mld złotych. Minimalny wkład
własny samorządów określono na poziomie 225 mln zł. Pozostała kwota to dofinansowanie z programu Kolej+.
Celem Programu Kolej+ jest uzupełnienie sieci kolejowej o połączenia kolejowe
miejscowości o populacji powyżej 10 tys.
mieszkańców, które nie posiadają dostępu do połączeń pasażerskich z miastami
wojewódzkimi lub takich, które posiadają
dostęp do kolei, ale istniejące połączenia
wymagają usprawnienia. Program jest
skierowany przede wszystkim do jednostek samorządu terytorialnego, które zainteresowane są rozwojem infrastruktury kolejowej na swoim terenie, przy
uwzględnieniu potrzeb komunikacyjnych
KB
mieszkańców.
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Setna rocznica Cudu nad Wisłą

Fot. UG Nieporęt

Dokładnie sto lat temu stoczono Bitwę Warszawską, jedną z najważniejszych batalii w historii Europy. Przedstawiciele Zarządu Powiatu w Legionowie
uczestniczyli w uroczystościach upamiętniających to wydarzenie, które odbyły się w gminach na terenie powiatu.

Walki, w wyniku których polscy żołnierze zatrzymali marsz bolszewików na Polskę i Europę Zachodnią, rozegrały się także
na terenie dzisiejszego powiatu legionowskiego. Rocznicowe obchody mają zatem dla mieszkańców naszego regionu
dodatkowo wymiar sentymentalny. Na zdjęciu starosta legionowski Sylwester Sokolnicki i wicestarosta Konrad Michalski
składający kwiaty pod pomnikiem 28. Pułku Strzelców Kaniowskich

R

ocznicowe spotkania w gminie Serock rozpoczęły się już 12 sierpnia.
Walki na ziemi serockiej w sierpniu 1920 roku upamiętniono złożeniem
wiązanek i zapaleniem zniczy na grobach żołnierzy w Woli Kiełpińskiej i Serocku. Mostowi w Wierzbicy nadano imię

„Obrońców ziemi serockiej 1920 roku”.
Na serockim rynku odsłonięta została pamiątkowa tablica. 15 sierpnia w kościele
garnizonowym w Zegrzu miała miejsce
uroczysta Msza święta.
Obchody w gminie Nieporęt zainaugurowano 13 sierpnia pod pomnikiem

Legionistów Marsz. Józefa Piłudskiego
w Białobrzegach. Po odczytaniu Apelu
Pamięci i salwie honorowej, delegacje
przybyłe na uroczystość złożyły kwiaty.
Kolejnym punktem obchodów było wręczenie nagród w ogólnopolskim konkursie fotograficznym "Kwiaty Polne dla

Poległych w Bitwie Warszawskiej 1920
roku" zorganizowanym przez Fundację Ogród Edukacji z Nieporętu. Starosta
Legionowski Sylwester Sokolnicki objął
konkurs patronatem honorowym.
Dzień później w Wólce Radzymińskiej
przy pomniku 28. Pułku Strzelców Kaniowskich uroczystości rozpoczęto mszą
polową. Wydarzenie było okazją do odsłonięcia pomnika, który został poddany
pracom renowacyjno-konserwatorskim
(więcej o tym na str. 6). Oprawę artystyczną zapewnił chór Ave pod dyrekcją Bartłomieja Włodkowskiego.
Legionowskie obchody 100. rocznicy
„Cudu nad Wisłą” i Święta Wojska Polskiego w Legionowie obejmowały mszę
świętą w intencji Ojczyzny odprawioną w kościele pw. św. Józefa Oblubieńca
NMP, po której nastąpiło złożenie kwiatów pod pomnikiem marsz. Józefa Piłsudskiego. Ulicami miasta przeszedł korowód Grupy Historyczno-Edukacyjnej
"Szare Szeregi", która na placu pod DH
„Maxim” odegrała rekonstrukcję historyczną Bitwy.
Poza oficjalnymi uroczystościami odbyły się wydarzenia sportowe i kulturalne. 14 sierpnia przez teren Legionowa,
Wieliszewa i Serocka poprowadzono trasę III etapu kolarskiego wyścigu „Tour
Bitwa Warszawska 1920”. Ponadto dla

Jacek
Szczepański
radny Rady Powiatu
w Legionowie

Mieszkańcy powiatu legionowskiego powinni szczególnie pamiętać
o setnej rocznicy Bitwy Warszawskiej stoczonej w sierpniu 1920 r.
Żołnierze polscy ofiarnie walczyli
m.in. pod Wólką Radzymińską, Zamostkami, a także w okolicach Nieporętu i na terenie gminy Serock.
Z legionowskich koszar do zwycięskiego boju pod Radzyminem
wyruszyła 10. Dywizja Piechoty
gen. Żeligowskiego, zwana dywizją
ostatniej szansy.
upamiętnienia 100-lecia Bitwy Warszawskiej 1920 Powiat Legionowski zaprosił
mieszkańców na seans online filmu „Legiony” w reżyserii Dariusza Gajewskiego.
AMZ

W hołdzie bohaterom Powstania Warszawskiego Nowy komendant w strażnicy
1 sierpnia we wszystkich gminach powiatu legionowskiego odbyły się uroczyste obchody 76. rocznicy
wybuchu Powstania Warszawskiego.

Natalii Woźniak z zespołu InCanto oraz
Msza święta zakończyły obchody.
Uroczystości w Jabłonnie odbyły się
przy obelisku upamiętniającym żołnierzy 3. Kompanii I Batalionu 1. Rejonu
"Marianowo-Brzozów" na granicy Chotomowa i Legionowa oraz na skwerze „Alfy” i „Skiby”. Towarzyszył im VIII Rajd
Rowerowy Powstania Warszawskiego.
W Wieliszewie uroczystości rozpoczęto Mszą świętą, a następnie delegacje złożyły kwiaty pod tablicą żołnierzy
AK. Wiązanki złożono także na mogile
Jana Lący na wieliszewskim cmentarzu
oraz przy pomniku w miejscu straceń na
Nowopolu w Michałowie-Reginowie. Obchody zakończył koncert galowy laureatów eliminacji IV Ogólnopolskiego Festiwalu Pieśni Legionowej.

Z końcem czerwca na zasłużoną emeryturę po 35 latach służby
przeszedł Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej
w Legionowie st. bryg. Mieczysław Klimczak, który stanowisko
piastował od 2013 roku. Jego miejsce zajął st. bryg. Radosław
Parapura.

Z

dniem 1 lipca 2020 r. Mazowiecki Komendant Wojewódzki PSP
powierzył pełnienie obowiązków Komendanta Powiatowego PSP
w Legionowie st. bryg. Radosławowi

KALINA BABECKA

Parapurze, który dotychczas pełnił
służbę na stanowisku Komendanta Powiatowego PSP w Nowym Dworze Mazowieckim. St. bryg. Radosław
Parapura od 1996 roku związany był
z warszawską strażą pożarną, gdzie
zajmował kolejno stanowiska dowódcy sekcji Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 3, oficera, a następnie zastępcy naczelnika Wydziału
Operacyjno-Szkoleniowego, dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej
nr 9, dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 oraz dowódcy Specjalistycznej Grupy Ratownictwa
Wodno-Nurkowego „Warszawa-5”.
KB

Kwiaty pod pomnikiem Polski Walczącej w Legionowie złożyli (od lewej):
przewodniczący Rady Powiatu w Legionowie Leszek Smuniewski, członek
zarządu Powiatu Przemysław Cichocki oraz radny Rady Powiatu Zenon Kuska

O

godzinie „W” w całej Polsce zawyły syreny strażackie. Samochody
zatrzymały się, przechodnie stanęli w zadumie nad losem walczących
i poległych w Powstaniu Warszawskim.
Legionowo było, poza Warszawą, jedynym miastem, w którym wybuchło
powstanie. O godzinie 17.00 władze samorządowe, przedstawiciele środowisk
kombatanckich, organizacji i instytucji
oraz mieszkańcy zgromadzili się przy Pomniku Polski Walczącej na rondzie AK, aby
złożyć kwiaty i zapalić znicze. Obchody zakończyła Msza święta w intencji Ojczyzny,
celebrowana w kościele garnizonowym.
Nieporęckie obchody rozpoczęły się

na Placu Wolności, przy tablicy upamiętniającej mieszkańców gminy – żołnierzy Armii Krajowej III Batalionu I Rejonu „Marianowo–Brzozów” VII Obwodu
„Obroża”, zamordowanych przez hitlerowców w 1944 roku. Wiązanki złożono
także na grobach żołnierzy AK na cmentarzu parafialnym i w lesie nieporęckim,
gdzie zostali rozstrzelani.
Serocczanie zebrali się na rynku pod
tablicą upamiętniającą poległych w walkach o wolność Ojczyzny. Odczytano
wspomnienia uczestników wydarzeń
sprzed siedemdziesięciu sześciu lat, delegacje złożyły kwiaty i zapaliły znicze.
Pieśni okolicznościowe w wykonaniu

st. bryg. Radosław Parapura,
Komendant Powiatowy Państwowej
Straży Pożarnej w Legionowie

Konrad Michalski
wicestarosta legionowski

Naszym obowiązkiem i wielkim przywilejem jest pielęgnowanie pamięci o bohaterach Powstania Warszawskiego. Dzięki ich walce, niezłomności
i poświęceniu możemy żyć w wolnym
kraju. Ciesząc się pokojem i bezpieczeństwem, nigdy nie zapominajmy
o tych, którzy przelali krew za niepodległość. Jesteśmy im to winni.

Mirosław Kado

wiceprzewodniczący Rady Powiatu
w Legionowie
Praca wykonywana przez Straż Pożarną jest niezwykle potrzebna i przez
nas zawsze bardzo doceniana. St. bryg. Radosław Parapura obejmuje jednostkę mieszczącą się w jednej z najnowocześniejszych siedzib w Polsce,
której budowę współfinansował Powiat Legionowski. Rada Powiatu w Legionowie deklaruje dalsze wsparcie nowemu komendantowi i całej jednostce w pełnieniu obowiązków.

inwestycje
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Przebudowa w Karolinie wystartowała
W połowie lipca wyłoniony w przetargu wykonawca rozpoczął prace związane z przebudową drogi powiatowej nr 1807 w Karolinie (gmina Serock).
Inwestycja otrzymała dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych.

O

becnie roboty prowadzone są na
kilometrowym odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 62
w kierunku ul. Chojno. Wykonano już
prace brukarskie, poszerzenia oraz
przepust. W ramach inwestycji na blisko dwukilometrowym odcinku zostanie wymieniona nawierzchnia,
utwardzone pobocze, wybudowany
jednostronny chodnik i zjazdy na posesje oraz wydzielony przystanek autobusowy. Droga zyska nowe odwodnienie.
Przebudowa jest kontynuacją ubiegłorocznego zadania, w ramach którego
wyremontowano 1,4 km jezdni od drogi

krajowej nr 62 do ul. Promyka. Tym razem prace prowadzone są od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1805W (ul. Nasielska) do skrzyżowania z drogą krajową
nr 62.
Stosowną umowę o dofinansowanie
podpisano 20 sierpnia w siedzibie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. Wartość inwestycji to 3 589 730,34 zł, z czego dofinasowanie wynosi 2 456 233,87 zł.
AMZ

Mariusz Śledziewski

radny Rady Powiatu w Legionowie
Cieszymy się z realizacji kolejnej inwestycji, na którą Powiat Legionowski pozyskał dofinansowanie w wysokości 70% kosztów z Funduszu Dróg Samorządowych.
Drugi etap przebudowy drogi powiatowej nr 1807W w Karolinie wychodzi naprzeciw potrzebom lokalnej społeczności oraz znacznie poprawi komfort i bezpieczeństwo mieszkańców naszego powiatu.

Remont ul. Nasielskiej to nie tylko kwestia estetyki, ale przede wszystkim konieczność poprawy bezpieczeństwa na tym
odcinku

Zaawansowane prace na DK61

Wykonawca nie zwalnia tempa przy przebudowie drogi krajowej nr 61
na odcinku od wiaduktu w Legionowie do skrzyżowania z ul. Wolską
w Michałowie-Reginowie.

Wsparcie dla powiatowych inwestycji

P

owiat Legionowski złożył wniosek, dzięki któremu otrzyma ponad trzy miliony złotych przekazywane przez Prezesa Rady Ministrów
za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego w ramach Funduszu Inwestycji Lokalnych. Rządowy Fundusz
Inwestycji Lokalnych to środki przeznaczone formie dotacji dla gmin, powiatów i miast na realizowane przez
nie zadania inwestycyjne. Źródłem
finansowania projektu jest Fundusz
COVID-19. Wsparcie jest bezzwrotne.

Sylwester Sokolnicki
starosta legionowski

Cieszę się, że rząd wspiera inwestycje samorządowe, wykorzystując instrumenty finansowe Tarczy Antykryzysowej. Powiat pozyska środki w wysokości 3 101 150,00 zł, które przeznaczone zostaną na inwestycje drogowe
lub kubaturowe. Dzięki funduszom zewnętrznym możemy szybciej podjąć się realizacji planowanych zadań.

AMZ

Poprawa bezpieczeństwa na drodze, zwiększenie przepustowości oraz poprawa
jakości komunikacji samochodowej to główne założenia prowadzonej od
października 2018 r. przebudowy DK61

B

udowana trasa będzie drogą dwujezdniową z dwoma pasami ruchu i z siecią powiązań z innymi drogami lokalnymi. Dojazd do
posesji usytuowanych wzdłuż drogi umożliwią drogi dojazdowe, które od ruchliwej szosy oddzielone zostaną ekranami dźwiękochłonnymi.
Dopełnieniem inwestycji będą chodniki, ścieżka rowerowa, system odwodnienia oraz oświetlenie skrzyżowań.
Przebudowa, której inwestorem jest
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych
i Autostrad, jest jedną z najbardziej

oczekiwanych inwestycji na terenie powiatu. Na dzień dzisiejszy trwają prace
związane z układaniem warstwy ścieralnej zachodniej części jezdni. Również
po tej stronie kończone są prace brukarskie i została wykonana ścieżka rowerowa o nawierzchni bitumicznej. Na koniec
miesiąca planowane jest przełożenie ruchu na wschodnią część jezdni.
AMZ

Zenon Kuska

radny Rady Powiatu w Legionowie
Wszyscy czekamy na zakończenie inwestycji, która usprawni komunikację nie tylko lokalnie, ale i przy tranzycie oraz ruchu turystycznym przebiegającym przez
Legionowo i Michałów Reginów w kierunku do i z Mazur. Dwujezdniowa droga
rozładuje tworzący się w rejonie zwężenia korek, a chodniki i wydzielone ścieżki
dla rowerów zagwarantują bezpieczeństwo wszystkim uczestnikom ruchu. Realizowany obecnie odcinek jest częścią większego projektu, który docelowo ma stanowić połączenie z istniejącym już dwupasmowym odcinkiem DK61 między Zegrzem a Serockiem.

Zieleń na okrągło
Wyspa ronda na skrzyżowaniu
ulic Chotomowskiej,
Partyzantów oraz
Kisielewskiego w gminie
Jabłonna w ciągu drogi
powiatowej 1820W zyskała
nowy wygląd. Powiat
Legionowski zakończył
tam nasadzenia roślin.

T

eren na powierzchni ronda został
podniesiony na wysokość metra
w najwyższym punkcie i zabezpieczony agrowłókniną przed wzrostem chwastów i samosiejek. Wokół
istniejącej latarni wykonano palisadę
z elementów betonowych. Pojawiły się
odporne na warunki pogodowe krzewy, trawy, byliny i róże. Między roślinami wyłożono korę przekompostowaną.
W ramach podpisanej umowy wykonawca zobowiązany jest do pielęgnacji zieleni przez najbliższe dwa lata.
AMZ

Wybrane do obsadzenia ronda rośliny o pokroju niskim, zadarniającym i płożącym
dobrze znoszą nasłonecznienie, dzięki czemu długo wyglądają estetycznie, ciesząc
oko nie tylko kierowców

Kurier
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Jezioro Zegrzyńskie w roli głównej
O walorach turystyczno-rekreacyjnych okolic Jeziora Zegrzyńskiego nikogo przekonywać nie trzeba, ale warto o nich przypomnieć,
zwłaszcza że jest co reklamować. Tego zadania podjęła się Lokalna Organizacja Turystyczna „Przystań w sercu Mazowsza”,
która realizuje właśnie projekt „Zakochaj się w Jeziorze Zegrzyńskim”.

P

Robert Wróbel

wiceprzewodniczący rady Powiatu
w Legionowie

Fot. Andrzej Nowak

rojekt „Zakochaj się w Jeziorze Zegrzyńskim – promocja regionu Jeziora Zegrzyńskiego poprzez jego
dziedzictwo kulturowe związane z rybactwem, historią i regionalną kuchnią oraz
walory naturalne i ofertę turystyczną” zakłada podjęcie działań, które w pełni zaprezentują ofertę regionu, a także podniosą świadomość społeczności lokalnej
odnośnie rybackiego dziedzictwa kulturowego i znaczenia sektora rybackiego
na Jeziorze Zegrzyńskim. Cel zostanie
zrealizowany dzięki szeroko zakrojonej kampanii promocyjnej w mediach
społecznościowych, a także produkcji
dwóch filmów informacyjno-promocyjnych oraz wydaniu publikacji tematycznej o charakterze albumu, które stanowić
będą bogate źródło informacji i inspiracji dla przebywających na terenie LOT
„Przystań w sercu Mazowsza” lub planujących wizytę. Aby nie można było odmówić przedsięwzięciu rozmachu, zarówno
film, jak i książka zostaną zaprezentowane jesienią na największych w Polsce targach turystycznych World Travel Show,
które gromadzą wystawców i gości z Polski oraz z zagranicy. Pierwszy wariant filmu jest już do obejrzenia na stronie internetowej (zegrze.org) i profilu LOT na
Facebooku.
Projekt, na realizację którego pozyskano dofinansowanie z funduszy unijnych, realizowany jest na obszarze Lokalnej Grupy Działania "Zalew Zegrzyński",

Jezioro Zegrzyńskie i jego sąsiedztwo to nie tylko doskonałe warunki do wypoczynku, uprawiania sportów, relaksu i zabawy. To także obszar z ogromnym potencjałem, intensywnie rozwijający się. Mieszkańcy chętnie korzystają z tutejszej oferty, a turyści coraz częściej odwiedzają ten region. Warto zaprezentować
jednym i drugim wszystkie możliwości, promując jednocześnie naszą „Przystań
w sercu Mazowsza”.

Promocja regionu Jeziora Zegrzyńskiego jest przedmiotem najnowszego projektu
realizowanego przez LOT „Przystań w sercu Mazowsza”

obejmującej powiat legionowski (gminy
Jabłonna, Serock, Wieliszew i Nieporęt),
powiat wołomiński (gminy Radzymin
i Dąbrówka) oraz Gminę Somianka w powiecie wyszkowskim.
Projekt został dofinansowany w zakresie działania „Realizacja lokalnych
strategii rozwoju kierowanego przez
społeczność” w ramach Priorytetu 4
„Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem
Operacyjnym „Rybactwo i Morze” z wyłączeniem projektów grantowych. Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze” – Minister

Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.
Lokalna Organizacja Turystyczna
„Przystań w sercu Mazowsza”, która powstała w 2017 roku z inicjatywy samorządów i LGD, wspiera promocję oraz rozwój
regionu Jeziora Zegrzyńskiego, lokalnej przedsiębiorczości, turystyki i ekologii. Stowarzyszenie jest otwarte na współpracę z przedsiębiorcami, instytucjami
i organizacjami. Szczegółowe informacje
znajdują się na stronie internetowej LOT
„Przystań w sercu Mazowsza” (zegrze.org)
oraz na fanpage’u na Facebooku.

Trzy weekendy z Czwórką
Za nami dwa letnie weekendy, podczas których program
czwarty Polskiego Radia i Legionowskie Wodne Ochotnicze
Pogotowie Ratunkowe zorganizowali akcję „Lato z Czwórką nad
Zegrzem”. Powiat Legionowski patronował temu wydarzeniu.

KALINA BABECKA

Fot. Jakub Dąbrowski FokusArt

Święto
Policji
Awanse na wyższe
stopnie oraz nagrody za
wzorową służbę wręczono
funkcjonariuszom z terenu
powiatu legionowskiego
podczas uroczystych
obchodów Święta Policji.

Świetna zabawa, nauka zasad bezpieczeństwa, a do tego dobra muzyka
to przepis na udany weekend nad Jeziorem Zegrzyńskim

P

KB

Fot. KPP w Legionowie

O

ficjalny apel, w którym udział
wzięli policjanci ze wszystkich
gmin powiatu oraz zaproszeni goście, odbył się 23 lipca na terenie przyległym do Komendy Powiatowej Policji w Legionowie. W trakcie
uroczystości 45 policjantów otrzymało akty mianowania na wyższe
stopnie służbowe. Komendant Stołeczny Policji wyróżnił nagrodą motywacyjną ośmiu funkcjonariuszy,
a starosta legionowski dwudziestu za szczególną i wzorową działalność na rzecz bezpieczeństwa
mieszkańców. Ponadto prezydent
Miasta Legionowo nagrodził siedmiu policjantów, wójt Gminy Jabłonna ośmiu funkcjonariuszy, wójt Gminy Nieporęt dwunastu, zaś wójt Gminy
Wieliszew czterech policjantów.
Starosta Sylwester Sokolnicki osobiście wręczył funkcjonariuszom nagrody oraz podziękował im, życząc
wytrwałości i pomyślności w codziennej służbie na rzecz bezpieczeństwa
mieszkańców naszego powiatu.

Najbardziej zasłużeni funkcjonariusze z terenu powiatu
legionowskiego otrzymali akty mianowania na wyższe
stopnie policyjne oraz nagrody finansowe.
Te przyznane przez Starostę Legionowskiego
osobiście wręczył Sylwester Sokolnicki

Artur Stankiewicz
członek zarządu Powiatu

Służba wymaga na co dzień od funkcjonariuszy poświęcenia i zaangażowania.
W okresie pandemii pełnienie obowiązków stało się jeszcze trudniejsze. Dlatego tym bardziej doceniamy pracę policjantów, którzy doskonale radzą sobie
w obecnej sytuacji. Niezmiennie dostrzegamy także potrzeby Policji, udzielając jej niezbędnego wsparcia.

ierwsze spotkania odbyły się
w weekend 25 i 26 lipca na plażach w Wieliszewie i Nieporęcie, kolejne 15 i 16 sierpnia w Serocku oraz Wieliszewie. Ich ideą
było zademonstrowanie plażowiczom, jak aktywnie oraz bezpiecznie bawić się i odpoczywać nad wodą. Młodzieżowa Grupa Ratownicza
LWOPR zaprezentowała pozorowaną
akcję ratunkową, a przy wykorzystaniu fantoma objaśniła zasady udzielania pierwszej pomocy. Obecna na
wydarzeniu policjantka z Komisariatu Rzecznego rozmawiała z dziećmi

o zasadach bezpieczeństwa nie tylko nad wodą. Wydarzeniu towarzyszyły atrakcje sportowe i taneczne
zorganizowane przez partnerów akcji. Nie zabrakło także dobrej muzyki z wakacyjnej radiowej playlisty.
Ostatnie spotkania z Czwórką na plażach Jeziora Zegrzyńskiego odbędą się
29 i 30 sierpnia w Serocku i Nieporęcie.
AMZ

Tomasz Talarski

radny Rady Powiatu w Legionowie
Zapewnienie bezpieczeństwa osobom przebywającym nad Jeziorem
Zegrzyńskim jest jednym z kluczowych zagadnień, nad którymi Rada i Zarząd Powiatu pochylają się każdego roku. Wspieramy różne jego formy.
Od bezpośredniej pomocy finansowej dla legionowskiego WOPR poprzez
działania promocyjne czy tak, jak w przypadku akcji radiowej „Czwórki”, finansując nagrody dla słuchaczy. Życzyłbym sobie, aby każdy sezon turystyczny kończył się z zerowym bilansem po stronie ofiar wypadków nad wodą.

społeczność/zdrowie
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Powiat otrzymał środki na wsparcie pieczy zastępczej
Ponad 14 mln zł dofinansowania przeznaczono dla mazowieckich samorządów w ramach projektu „Wsparcie dzieci
umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID – 19”. Powiat Legionowski otrzyma 411 830,00 zł.

Ś

rodki pochodzą z unijnego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz budżetu państwa.

Fot. Serwis Rzeczypospolitej Polskiej, www.gov.pl

Głównym celem projektu jest zapobieganie i ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia COVID-19 w obszarze
pieczy zastępczej. Środki zostaną przeznaczone na zakup wyposażenia w celu
realizowania zadań w trybie zdalnej nauki
(laptopy), środków ochrony indywidualnej
(maseczki, rękawiczki, płyny dezynfekcyjne), wyposażenia do organizacji miejsc
kwarantanny i izolacji dla dzieci z pieczy
zastępczej (meble).
Obecnie na terenie powiatu w 142 rodzinach zastępczych przebywa 223 dzieci
oraz 30 wychowanków w Domu Dziecka
w Chotomowie.

Anna Gajewska
radna Rady Powiatu
w Legionowie

Środowisko pieczy zastępczej nie
jest wyjątkiem i także negatywnie
odczuło skutki pandemii COVID-19.
Dzięki dofinansowaniu możliwy będzie zakup sprzętu niezbędnego do
skutecznej edukacji i środków ochrony osobistej. Tego rodzaju wsparcie
jest potrzebne, aby dzieciom przebywającym w rodzinach zastępczych
oraz Domu Dziecka w Chotomowie
zapewnić bezpieczeństwo i niezbędne narzędzia do nauki.

KALINA BABECKA

Bus dla „Kombatanta”

Uroczystość podpisania umów przez samorządy z Mazowsza oraz wręczenia promes odbyła się 20 lipca w Mazowieckim
Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie. Powiat Legionowski reprezentował wicestarosta Konrad Michalski (z lewej).
Na zdjęciu także minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Marlena Maląg oraz wojewoda mazowiecki Konstanty Radziwiłł

Powiat pozyskał dofinansowanie w kwocie 81 tys. zł ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
w ramach programu wyrównywania różnic między regionami III
na zakup mikrobusa dla Domu Pomocy Społecznej „Kombatant”
w Legionowie. Auto będzie specjalnie przystosowane do
przewozu osób na wózkach inwalidzkich.
KB

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

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.

Przemysław Cichocki
członek zarządu Powiatu

Wczesne wykrycie raka ma kluczowe znaczenie i często ratuje życie. Stąd tak
duży nacisk z naszej strony na promocję badań diagnostycznych w kierunku
najczęściej występujących schorzeń nowotworowych u dorosłych. Co roku staramy się opracować program tak, aby z jego oferty mogła skorzystać jak największa liczba mieszkańców naszego powiatu.
Dziewięcioosobowy mikrobus już
wkrótce znajdzie się na wyposażeniu DPS
„Kombatant”, umożliwiając wygodny transport
podopiecznych placówki

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.

Grzegorz Zbroch

radny Rady Powiatu w Legionowie

Powyższe programy realizowane są
w NZOZ MEDIQ LEGIONOWO. Zapisy
pod numerem telefonu 22 774 26 40.
Liczba miejsc ograniczona.
KB

Fot. Freepik.com

Dla mieszkanek powiatu legionowskiego w wieku 40-49 lat przygotowano bezpłatne badania mammograficzne.

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

Zakup mikrobusa przystosowanego do przewozu osób na wózkach inwalidzkich dla Domu Pomocy Społecznej "Kombatant" w Legionowie to bardzo dobre wykorzystanie środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych. Większe możliwości przemieszczania się wpłyną pozytywnie na stan fizyczny oraz psychiczny niepełnosprawnych i spowodują zanikanie barier społecznych. Podziękowania za pozyskanie funduszy kieruję do Starosty Legionowskiego .

Lista na pomoc
Na stronie internetowej Powiatu Legionowskiego – www.powiat-legionowski.pl w zakładce Dla mieszkańców znajduje się lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa
społecznego, psychologicznego i prawnego na terenie powiatu.

L

Aleksandra Bednarek
radna Rady Powiatu w Legionowie

Fot. Freepik.com

ista zawiera dane jednostek nieodpłatnego poradnictwa uporządkowane według tematyki, w tym jednostek publicznych, jednostek niepublicznych działających na zlecenie
oraz jednostek prowadzących działalność pożytku publicznego działających na zlecenie, którym
powierzono zadania z zakresu poradnictwa specjalistycznego. W wykazie ujęto także krajowe
infolinie tematyczne i inne formy porad świadczone za pośrednictwem komunikacji elektronicznej.
KB

Z punktu widzenia mieszkańca najbardziej użyteczne jest to, aby informacja, której szuka była wyczerpująca i znajdowała się w jednym miejscu. Zebranie i publikowanie spisu podmiotów udzielających bezpłatnego wsparcia mieszkańcom naszego powiatu pozwoli im szybko dotrzeć do
poszukiwanej wiedzy.
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Rowerem na stulecie

Rajd rowerowy z okazji 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej zorganizowany przez
Powiatową Instytucję Kultury w Legionowie odbył się 8 sierpnia.

Agnieszka Borkowska
radna Rady Powiatu w Legionowie

Powiatowa Instytucja Kultury w Legionowie od lat przedstawia ciekawe oferty
mieszkańcom Powiatu Legionowskiego, nie tylko stricte kulturalne. Takim przykładem są rowerowe rajdy historyczne, które łączą edukację regionalną z rekreacją. Zainteresowanie, jakim cieszą się rowerowe wypady PIK'u świadczy
o tym, że nasi mieszkańcy chcą pogłębiać wiedzę o przeszłości regionu, w którym mieszkają.

U

Warszawską. Na dłuższy postój uczestnicy zatrzymali się przy kościele w Nieporęcie, gdzie przewodnik Paweł Jankowski
z PIK opowiadał o przebiegu bitwy oraz
historii miejscowości.

Fot. Powiatowa Instytucja Kultury w Legionowie

AMZ

Fot. Powiatowa Instytucja Kultury w Legionowie

czestnicy zatoczyli pętlę, startując
i finiszując pod Areną Legionowo.
Blisko trzydziestokilometrowa trasa: Legionowo - Nieporęt - Zegrze Południowe - Wieliszew – Legionowo przebiegała przez miejsca związane z Bitwą

Rajdy patriotyczne to stała propozycja w repertuarze PIK. Wydarzenia zawsze cieszą się dużym zainteresowaniem

Na trasie wycieczki znalazły się miejsca historyczne związane z walką Polaków
o niepodległość

Pomnik Strzelców po konserwacji
Nieporęckie Stowarzyszenie Historyczne zrealizowało projekt
polegający na wykonaniu prac remontowo-konserwacyjnych
pomnika 28. Pułku Strzelców Kaniowskich w Wólce Radzymińskiej,
który jest ważnym punktem powiatowego turystycznego szlaku
patriotycznego Polski Walczącej.

W

połowie maja pomnik został
zdemontowany, a następnie
przewieziony do pracowni konserwatorskiej. W ramach prac jego struktura została zakonserwowana i odświeżona, a bryła przywrócona do stanu
pierwotnego. Na szczyt powróciła zniszczona w wyniku wojennej zawieruchy
kula oznaczona zarysem Krzyża Virtuti Militari. Pomnik powrócił do swojego
pierwotnego kształtu z czasów odsłonięcia w 1924 r. Wykonawcy zdecydowali
się pozostawić nawarstwienia historyczne w postaci śladów po uderzeniach kul.
Rekonstrukcją objęto nie tylko pomnik,
ale również jego ogrodzenie, które odzyskało oryginalny wygląd. W pobliżu zamontowana została plansza informacyjna oraz dwie ławki.
Prace wykonywano na wniosek i pod
nadzorem Nieporęckiego Stowarzyszenia
Historycznego. Przedsięwzięcie sfinansowała w całości Gmina Nieporęt.
Pomnik upamiętnia kpt. Stefana Pogonowskiego i jego żołnierzy poległych
15 sierpnia 1920 r. pod Wólką Radzymińską podczas walk z armią rosyjską. Został
odsłonięty w 1924 r. przez prezydenta
II RP Stanisława Wojciechowskiego i poświęcony przez arcybiskupa warszawskiego Aleksandra Kakowskiego.
MK/AMZ

Agnieszka Powała
Fot. Konrad Szostek

radna Rady Powiatu w Legionowie

Po renowacji pomnik został ponownie
odsłonięty i poświęcony 14 sierpnia
2020 r. Tym samym działacze
Stowarzyszenia uczcili 100. rocznicę
Bitwy Warszawskiej

Efekty ponad dwumiesięcznych prac konserwatorskich są zachwycające.
Dzięki zaangażowaniu inicjatorów przedsięwzięcia – Nieporęckiego Stowarzyszenia Historycznego, Gminy Nieporęt oraz realizatorów renowacji,
pomnik powrócił do swojego pierwotnego kształtu z 1924 r. Mieszkańcy
gminy Nieporęt są dumni, że była ona areną jednego z najważniejszych wydarzeń w historii Polski i świata – Cudu nad Wisłą. Pomnik jest wyrazem
wdzięczności i pamięci o bohaterach tamtych wydarzeń.

Wyzwanie w słusznej sprawie
Powiatowi radni podjęli rękawicę rzuconą przez radnych z Serocka,
a pracownicy Starostwa Powiatowego w Legionowie przyjęli wyzwanie
policjantów z Komendy Powiatowej w Legionowie, biorąc udział
w Gaszyn Challenge. Wykonując serię ćwiczeń, okazali wsparcie
i zbierali środki finansowe na pomoc dla sześcioletniej mieszkanki
powiatu Mai Krych, która choruje na nowotwór.

Gaszyn Challenge poruszył (dosłownie) tysiące osób, w tym także
powiatowych radnych i pracowników legionowskiego starostwa

D

zięki mediom społecznościowym zasięg akcji jest praktycznie nieograniczony. Idea rozprzestrzenia się szybko na cały kraj,
a także poza jego granice. Nominowani mają 48 godzin na wykonanie ćwiczeń - 10 pompek lub przysiadów. Dodatkowo wpłacają pieniądze w ramach
zbiórki prowadzonej przez platformę

siepomaga.pl na rzecz osoby potrzebującej i mogą wytypować kolejnych
uczestników wyzwania. Swoje dokonania dokumentują krótkim filmikiem. Pomysłodawcą akcji jest strażak
z OSP z Gaszyna druh Marcin Topór.
AMZ

Leszek Smuniewski

przewodniczący Rady Powiatu w Legionowie
Jako rada powiatu przyjęliśmy wyzwanie radnych z Serocka, którzy wytypowali nas do szlachetnej akcji Gaszyn Challenge. Powiatowi radni ochoczo stawili się do realizacji zadania pomimo okresu urlopowego i obowiązujących ograniczeń sanitarnych. Sama akcja, oprócz pozyskania środków
dla sześcioletniej Mai, ma także na celu propagowanie idei niesienia bezinteresownej pomocy słabszym oraz uwrażliwienia na potrzeby innych.

kultura
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Cztery dni z Kondratiukiem
Grzegorz Kubalski
członek zarządu Powiatu

Festiwal A. Kondratiuka, zainspirowany osobą reżysera nagrywającego część swoich filmów na terenie naszego powiatu, jest najlepszym przykładem rozszerzania
działalności Powiatowej Instytucji Kultury. Skala zainteresowania Festiwalem,
przeprowadzonym w trudnych warunkach COVID-19, pokazuje, że jest zapotrzebowanie na takie wydarzenia i zdecydowanie przemawia za kontynuacją tegorocznej inicjatywy w kolejnych latach.

Architektura jak malowana
Letnie Archi-plenery malarskie to cykl spotkań organizowanych
przez Powiatową Instytucję Kultury, do udziału w których
zaproszono młodzież i dorosłych.

Plenerowy Festiwal Filmowy im. Andrzeja Kondratiuka „Ach, czego się
nie robi dla sztuki!” był kolejną propozycją Powiatowej Instytucji Kultury
w Legionowie dla fanów dobrego kina.
Miłośnicy twórczości Andrzeja Kondratiuka obejrzeli jego filmy w pięknych okolicznościach przyrody oraz wzięli udział
w spotkaniach z osobami związanymi z reżyserem

– „Pełnia”, „Hydrozagadka”, „Jak to
się robi” i „Wniebowzięci” oraz serialu
„Klub profesora Tutki”, wydarzeniu towarzyszyły wspomnienia o reżyserze
oraz spotkania z wyjątkowymi gośćmi

– scenografką Ajką Tarasow, reżyserem
Maciejem Łuczakiem, aktorkami Bożeną
Stachurą i Igą Cembrzyńską.
KB

Powiat Legionowski zaprosił
mieszkańców na seans online
filmu „Legiony” z okazji
100. rocznicy Bitwy
Warszawskiej 1920 roku.

O

braz w reżyserii Dariusza Gajewskiego to historia o miłości - miłości
do ojczyzny, wolności i ludzi, której tłem jest walka Polaków o niepodległość. Film zrealizowano z rozmachem,
zadbawszy o doskonałą obsadę oraz scenografię wiernie odwzorowującą realia
okresu I wojny światowej.
We wspólnym seansie uczestniczyło kilkudziesięciu mieszkańców. Dziękujemy!

Fot. Kadr z filmu "Legiony"

Kino na rocznicę

Fot. Powiatowa Instytucja Kultury w Legionowie

K

ażdy z czterech dni festiwalu zorganizowano w innym miejscu na
terenie powiatu i zróżnicowano tematycznie. Poza pokazami najsłynniejszych filmów Andrzeja Kondratiuka

„Legiony” to jeden z najgłośniejszych filmów ubiegłego
roku. Mieszkańcy powiatu mogli go obejrzeć z okazji
100. rocznicy Bitwy Warszawskiej 1920 roku

Michał Kobrzyński

radny Rady Powiatu w Legionowie
Setną rocznicę Bitwy Warszawskiej 1920 roku uczczono na wiele sposobów. Zaproszenie mieszkańców do udziału w seansie online filmu ‘’Legiony” było oryginalne i wyjątkowe. Dzięki możliwości obejrzenia filmu we własnym domu, zachowane zostały wszelkie zasady bezpieczeństwa związane z pandemią COVID-19.

KB

Jazz Jam Legionowo 10-20 września
Zapraszam serdecznie mieszkańców naszego powiatu na V edycję
festiwalu Mazowiecki Jazz Jam, będącego kontynuacją goszczącego
od 1993 roku w Legionowie festiwalu Jazz Jamboree.
V edycja, jako jubileuszowa, gościć będzie znakomitości jazzu.
W sobotę 19 września wystąpi Piotr Schmidt Quartet. Muzycy w większości
stanowili ostatni skład Tomasza Stańki i to w hołdzie jemu zagrają. W niedzielę
20 września na scenie pojawią się gwiazdy jazzu światowego – Michael Patches
Stewart i Michał Urbaniak z zespołem Jana Smoczyńskiego. Przed nimi, co mnie szczególnie
cieszy, pojawią się muzycy związani z naszym powiatem – Małgorzata Markiewicz i Michał
Zaborski z zespołem. Wejściówki, pełny program festiwalu i inne informacje dostępne są
w Miejskim Ośrodku Kultury w Legionowie.
Zapraszam i życzę miłych wrażeń.
Zenon Durka – dyrektor MOK Legionowo

Zabytki powiatu legionowskiego oraz otaczający je krajobraz uchwycone
zostały na obrazach stworzonych przez mieszkańców. Prace powstały
przy użyciu różnych technik malarskich i rysunkowych

W

każdą wakacyjną sobotę,
pod okiem absolwentki Akademii Sztuk Pięknych Katarzyny Gawlik, uczestnicy tworzyli
prace zainspirowane otaczającą ich
architekturą. Plenery zlokalizowano w urokliwych miejscach na terenie powiatu. Na płótnach i papierach
uwieczniono zespół pałacowo-parkowy w Jabłonnie, budynek Muzeum
Historycznego w Legionowie, Rynek
Miejski w Serocku, Pałac Krasińskich

w Zegrzu oraz kościoły w Wieliszewie i Nieporęcie.
Ostatni z plenerów odbędzie się przy
kościele w Chotomowie (ul. Partyzantów 8) w sobotę 29 sierpnia.
Zapraszamy!
Wybrane prace zostaną zaprezentowane na wystawie poplenerowej.
AMZ

Zbigniew Garbaczewski
radny Rady Powiatu w Legionowie

Efektem organizowanych przez PIK spotkań są dziesiątki szkiców, obrazów
i rysunków, w których autorzy zaklęli piękno architektonicznego dziedzictwa naszego regionu. Artyści amatorzy oraz ci, dla których sztuka jest sposobem na życie nie tylko uchwycili urok znanych, zabytkowych obiektów, ale
mieli też okazję do integracji, wymiany doświadczeń i skorzystania z konsultacji uznanej artystki malarki.
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6. Ultramaraton Powstańca
Gmina Wieliszew już po raz szósty była gospodarzem Ultramaratonu Powstańca 1944.
Impreza odbyła się 2 sierpnia. Pobiegło w sumie ponad pół tysiąca uczestników.
Współorganizatorem wydarzenia był Powiat Legionowski.

Izabela Kownacka

radna Rady Powiatu w Legionowie

Fot. Darek Ślusarski Fotografia

Już po raz szósty uczestnicy Ultramaratonu Powstańca 1944 w wyjątkowy sposób oddali hołd bohaterom Powstania Warszawskiego. Organizatorzy skupili się
na pamięci o tych, którzy polegli za naszą wolność. Sportowa rywalizacja była
zdecydowanie na dalszym planie. Z powodu pandemii COVID-19 impreza obwarowana była wieloma ograniczeniami, ale na szczęście udało się zachować
jej sens i przesłanie. To jedna z najpiękniejszych inicjatyw na terenie powiatu
legionowskiego i fenomen na skalę krajową.

Wieliszewski Ultramaraton Powstańca 1944 jest jedną z największych sportowych imprez patriotycznych w Polsce

S

tart i meta Ultramaratonu Powstańca jak zwykle zorganizowane były
na terenie boiska przy hali sportowej w Wieliszewie. Zawodnicy mieli do
przebiegnięcia symboliczny dystans
63 km. Liczba nawiązuje do terminu

rozpoczęcia i zakończenia powstania
warszawskiego. Część uczestników – ponad 350 osób – zdecydowała się przebiec
całą trasę wieliszewskiego ultramaratonu. Pozostali wystartowali na zasadach
sztafety.

Na uwagę i ogromny szacunek zasługuje postawa mieszkańców miejscowości, po których prowadziła trasa biegu.
Dla gminy Wieliszew wydarzenie to jest
szczególnym świętem, w które włączają się ze szczerą radością. Bez wsparcia

Rowerowy maraton w Jabłonnie

w postaci napojów, posiłków regenerujących, czy choćby głośnego dopingu niejeden zawodnik miałby problemy z dotarciem do mety.
Ideą wieliszewskiego Ultramaratonu
jest uczczenie pamięci bohaterów powstania warszawskiego. Wszyscy uczestnicy
mogą więc czuć się zwycięzcami. Organizator przewidział jednak wyróżnienie
najlepszych biegaczy. Wśród mężczyzn

pierwszy na mecie zameldował się Piotr
Stachyra z Głogowa. Najszybszą kobietą
tegorocznego Ultramaratonu okazała się
wieliszewska mistrzyni Patrycja Bereznowska.
Wszystkim uczestnikom i organizatorom gratulujemy, a mieszkańcom, którzy tak znacznie wsparli biegaczy, dziękujemy.
MK

Patrycja Bereznowska
najlepsza w Portugalii
Mieszkanka gminy Wieliszew Patrycja Bereznowska pobiła
kobiecy rekord 281-kilometrowej trasy startującej w portugalskiej
miejscowości Beira Baixa. Pokonanie tego morderczego dystansu
zajęło naszej bohaterce 41 godzin i 10 minut.

Gmina Jabłonna po raz pierwszy
gościła jedno z najważniejszych
wydarzeń kolarskich w Polsce
– LOTTO Poland Bike Marathon.
Wystartowało niemal 600
zawodników ścigających się na
rowerach górskich i terenowych.

Wójt Jarosław Chodorski i organizator wyścigu
Grzegorz Wajs dopingowali zawodników na starcie,
który umieszczono przed wejściem głównym do
Pałacu w Jabłonnie

Piotr Choroś

radny Rady Powiatu w Legionowie
W LOTTO Poland Bike Marathon udział wzięli uczniowie z gminy Jabłonna,
którzy ścigali się na dystansie 8,5 km. Wielkim zapałem w Mini Crossie wykazały się dzieci w wieku 2-4 i 5-6 lat. Mam nadzieję, że Jabłonna będzie częściej
dostrzegana jako wyjątkowe miejsce na Mazowszu. XVIII-wieczny Pałac, malowniczy park oraz atrakcyjne trasy rowerowe to niewątpliwe atuty.

Fot. Matias Novo

Fot. Poland Bike

K

olarstwo górskie i terenowe na
najwyższym poziomie zawitało
do gminy Jabłonna pod postacią
LOTTO Poland Bike Marathon. Ścigają
się w nim najlepsi w Polsce zawodnicy,
ale formuła jest otwarta, więc amatorzy również znajdują wiele sportowej
satysfakcji.
Miasteczko Kolarskie tym razem stanęło w malowniczych okolicznościach
Pałacu w Jabłonnie oraz okalającego go
parku. – To jedna z najważniejszych historycznych perełek Mazowsza i Polski,
stąd tylko krok na atrakcyjne technicznie trasy rowerowe w Lasach Chotomowskich, z których słynie gmina Jabłonna
– powiedział organizator LOTTO Poland
Bike Marathon Grzegorz Wajs.
Zgodnie z formułą cyklu zawodnicy
ścigali się na 4 trasach: MAX – 46 km,
MINI – 26 km, FAN – 8,5 km, natomiast
dzieci w wieku 2-4 i 5-6 lat uczestniczyły w Mini Crossie. Imprezę współorganizował Urząd Gminy Jabłonna.

Ultramaratonka Patrycja Bereznowska po raz kolejny udowodniła,
że na długich dystansach nie ma sobie równych

W

ysoka temperatura przekraczająca 40 st. C, dym z płonącego przy trasie lasu, brak
snu, problemy techniczne z nawigacją, zgubienie trasy na 40 minut –
to tylko niektóre przeszkody, które pokonała Patrycja Bereznowska
w drodze po rekordowe zwycięstwo
w 281-kilometrowym biegu z portugalskiej miejscowości Beira Baixa.
Mieszkanka gminy Wieliszew jako

MK/PBM
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kobieta przebiegła tę trasę najszybciej w jej historii - 41 godzin i 10 minut. Najlepszy wśród mężczyzn pokonał ten ekstremalny dystans w ciągu
39 godzin.
W wydarzeniu wzięło udział niemal
100 uczestników z Portugalii, Hiszpanii i Włoch. Patrycja Bereznowska była
jedyną Polką. Dziękujemy za widowiskowe reprezentowanie naszego kraju i wspólnoty lokalnej.
MK

