Kolejne ważne dla mieszkańców powiatu
przedsięwzięcie zostało zrealizowane.
Przebudowa DK 61 to inwestycja
niezbędna, która pozytywnie wpłynie
na komfort i bezpieczeństwo
komunikacyjne na naszym terenie.
Sylwester Sokolnicki
starosta legionowski
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Otwarcie DK 61 – dwa pasy w obie strony
Zakończono prace związane z rozbudową fragmentu drogi krajowej nr 61 na odcinku od wiaduktu w Legionowie do ul. Polnej w Michałowie-Reginowie.
Oficjalne otwarcie inwestycji nastąpiło 13 lipca.

W

Przebudowa, której inwestorem jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, to jedna z najbardziej oczekiwanych
inwestycji na naszym terenie. DK 61 prowadzi przez środek powiatu legionowskiego
i jest główną arterią wyprowadzającą ruch
z Warszawy w kierunku Mazur. Jest to także trasa, którą codziennie pokonują mieszkańcy w drodze do pracy i szkoły. Godziny
szczytu, weekendy oraz miesiące letnie dotąd oznaczały dla kierowców uciążliwe korki.
- Bardzo się cieszę z tego, że druga nitka drogi krajowej nr 61, biegnącej przez Legionowo, dziś będzie, za chwilę, oddana do użytku.
(…) Miałem sposobność z panem ministrem
(Andrzejem Adamczykiem, ministrem infrastruktury – przyp. red.) właśnie przejść
się tą drogą. To rzeczywiście jest bardzo dobrze wykonana praca. (…) Cała ta infrastruktura jest otwarta dla mieszkańców Legionowa, powiatu legionowskiego, mieszkańców
województwa mazowieckiego tak, żeby służyła ludności, żeby była wykorzystywana
do celów tych podstawowych, bo przecież tą
drogą mieszkańcy powiatu legionowskiego
udają się do Warszawy, ta droga stanowi również połączenie komunikacyjne dla mieszkańców Warszawy nad Zalew Zegrzyński, czyli tradycyjne miejsce wypoczynku.

Fot. Artur Spodobalski

ykonawca inwestycji - firma
SKANSKA SA - prowadził prace
w formule „zaprojektuj i zbuduj”
od jesieni 2018 r. Zakres robót objął rozbudowę drogi na blisko dwukilometrowym
odcinku wraz z przynależną infrastrukturą techniczną oraz urządzeniami bezpieczeństwa ruchu, budowę skrzyżowań, dróg
dojazdowych, chodników i ścieżek rowerowych. Zostały również wybudowane zatoki autobusowe oraz przejścia dla pieszych.
Każdy z pasów nowo powstałej jezdni ma
szerokość 3,5 m, a wydzielone pasy do
skrętów – 3 m. Całkowity koszt tego etapu inwestycji wyniósł ponad 46 mln zł.
– Udała się ta inwestycja, udała się ta droga.
Ta część życia, którą zostawili tutaj pracownicy bezpośrednio realizujący to przedsięwzięcie, a wcześniej projektanci, nadzór,
który starał się dopilnować – i uczynił to
bardzo dobrze – aby droga została zrealizowana w wysokich parametrach, w wysokiej technologii i w wysokiej jakości. Ten
wysiłek nie poszedł na marne– podsumował na miejscu minister infrastruktury
Andrzej Adamczyk.

Kierowcy mogą już korzystać z poszerzonej DK 61 na odcinku od wiaduktu w Legionowie do ul. Polnej w Michałowie Reginowie

Ta droga również łączy Warszawę z Mazurami. Jest wykorzystywana bardzo intensywnie, świadczą o tym, wcześniej świadczyły
o tym, korki. Dziś, poprzez poszerzenie, poprzez rozbudowę, droga nr 61 na tym ważnym odcinku została odkorkowana – mówił
obecny podczas otwarcia minister obrony
narodowej Mariusz Błaszczak.

DK 61 etapami

Poszerzanie drogi krajowej prowadzącej od Jabłonny – granicy powiatu z Warszawą - w kierunku Serocka trwa od 2006 r.
Pierwszym etapem tego zadania była budowa obwodnicy Jabłonny, która została zakończona w 2008 r. Kolejne inwestycje przeprowadzono na terenie Legionowa.
Prace rozpoczęto od budowy wiaduktu nad
torami kolejowymi oraz dojazdów do niego.
Następnie zrealizowano rozbudowę DK 61
od końca obwodnicy Jabłonny do wiaduktu. Te prace zostały zakończone w 2010 r.
W latach 2007-2008 przebudowano odcinek pomiędzy Zegrzem a Serockiem, a od
2011 r. Serock ominąć można wybudowaną

obwodnicą. Właśnie oddany do użytku odcinek, od wiaduktu do rejonu skrzyżowania z ul. Polną w Michałowie-Reginowie, był
trzecim etapem tego wieloletniego przedsięwzięcia. Teraz przez miasto biegnie
w obu kierunkach dwupasmowa droga.

Aż do Zegrza

Ostatnie „wąskie gardło” przebiegającej przez powiat krajówki to odcinek od
zakończonej właśnie inwestycji do ronda w Zegrzu Południowym. Na szczęście
zwężenie jezdni na tym odcinku z dwóch
do jednej nitki nie będzie wiecznym utrapieniem kierowców. 13 lutego 2019 r. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformowała o podpisaniu umowy
na opracowanie elementów koncepcji programowej dla rozbudowy tego fragmentu
DK 61 w zakresie dokumentacji geologiczno–inżynierskiej. W listopadzie 2020 r. wybrano wykonawcę tego przedsięwzięcia.
W postępowaniu przetargowym zwyciężyło konsorcjum firm w składzie Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o. o.

(lider) i TORPOL SA (partner), które
przedmiotową inwestycję zrealizuje za
194 840 229,92 zł brutto. Przebudowa, która obejmie 4,5- kilometrowy odcinek jest
obecnie w fazie projektowania. W czerwcu br. odbyły się konsultacje z mieszkańcami gminy Wieliszew, podczas których
dyskutowano sugerowane przez nich

rozwiązania. W trakcie rozmów zaprezentowano szczegóły projektu. W ramach rozbudowy przewiduje się poszerzenie jezdni
do drogi czteropasmowej z ekranami akustycznymi oraz wybudowanie równoległych dróg serwisowych, które w większości będą drogami dwukierunkowymi. W ich
sąsiedztwie zbudowane zostaną chodniki
i ścieżki rowerowe. DK 61 zostanie oświetlona na całej przebudowywanej długości.
Pozostała infrastruktura drogowa zostanie
oświetlona tylko w miejscach, gdzie zlokalizowane będą przejścia dla pieszych i skrzyżowania. W planach jest budowa dwóch
skrzyżowań z sygnalizacją świetlną oraz
z lewoskrętami i prawoskrętami. Powstaną
one u zbiegu DK 61 z ulicami Nowodworską i Wczasową. W sąsiedztwie tego drugiego skrzyżowania powstanie dodatkowo
pięciowlotowe rondo. Planowana jest także
całkowita przebudowa ronda w Zegrzu Południowym. Ma się ono stać rondem turbinowym, czyli takim, gdzie dwa lub więcej
pasów ruchu oddziela od siebie wysepka
lub rodzaj krawężnika. DK 61 zostanie nad
rondem w Zegrzu Południowym poprowadzona estakadą. Dzięki tym rozwiązaniom
powstanie bezkolizyjna relacja z Legionowa do Serocka. Wiadukt kolejowy znajdujący się na tej trasie będzie miał dwa przęsła
i zwiększone parametry techniczne.
Zakończenie prac zaplanowano w połowie 2024 r.
AMZ/KB

Jarosław Wąsowski

Dyrektor Oddziału GDDKiA w Warszawie
Dziękuję firmie SKANSKA, Nadzorowi i pracownikom GDDKiA za zaangażowanie w realizację zadania. Dzięki współpracy i dążeniu do osiągnięcia zamierzonego celu możemy teraz udostępnić kierowcom prawie 2 km drugiej jezdni DK 61
w Legionowie. Od teraz mieszkańcy i kierowcy przejeżdżający przez miasto mają
do dyspozycji dwie jezdnie. To było trudne do realizacji zadanie. Przebudowa odbywała się pod ruchem, więc kierowcy musieli się zmierzyć z wieloma zmianami w organizacji ruchu. Dodatkowo w trakcie robót odnaleziono ponad 70 niewybuchów. Poza jezdnią główną wybudowane zostały ciągi pieszo-rowerowe, drogi
serwisowe, ekrany akustyczne i cztery skrzyżowania z sygnalizacją świetlną tak,
aby cała ta droga była w pełni funkcjonalna i bezpieczna.

Kurier
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Święto Policji

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

mł. insp. Anna Jędrzejewska-Szpak
Komendant Powiatowy Policji w Legionowie

Bezpieczeństwo to jedna z najważniejszych potrzeb i wartości w życiu człowieka,
a naszą misją jest je zapewnić i chronić. Święto Policji to doskonała okazja, aby podziękować policjantom i pracownikom cywilnym za ich ciężką pracę. Gratuluję
wszystkim wyróżnionym i awansowanym policjantom. Słowa podziękowania kieruję również do władz samorządowych powiatu i gmin za wsparcie, którego udzielają, abyśmy jeszcze lepiej i skuteczniej mogli służyć mieszkańcom.
bezpieczeństwa mieszkańców. Ponadto
prezydent Miasta Legionowo nagrodził
dziesięciu policjantów, burmistrz Miasta
i Gminy Serock pięciu, wójt Gminy Jabłonna dziesięciu funkcjonariuszy, wójt Gminy Nieporęt również dziesięciu, zaś wójt
Gminy Wieliszew siedmiu policjantów.

W trakcie obchodów Święta Policji wyróżniono najbardziej zasłużonych funkcjonariuszy

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 64 policjantów
otrzymało akty mianowania na wyższe
stopnie służbowe. Komendant Stołeczny Policji wyróżnił nagrodą motywacyjną dziesięciu funkcjonariuszy, starosta
legionowski także dziesięciu za szczególną i wzorową działalność na rzecz

Leszek Smuniewski
przewodniczący Rady Powiatu

Starosta Sylwester Sokolnicki osobiście
wręczył funkcjonariuszom nagrody oraz podziękował im, życząc wytrwałości i pomyślności w codziennej służbie na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców naszego powiatu.
KALINA BABECKA

Strażacy docenieni

Strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
w Legionowie odebrali z rąk starosty Sylwestra Sokolnickiego
nagrody, podziękowania i środki ochrony osobistej.

Służba w Policji wymaga wyjątkowego zaangażowania, poświęcenia, wysokiej
sprawności fizycznej oraz wiąże się z ponadprzeciętną dyspozycyjnością i ryzykiem. Dobra praca legionowskich policjantów przekłada się przede wszystkim na
wzrost poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców powiatu, a tym samym sprzyja jego rozwojowi. Wszystkim funkcjonariuszom i pracownikom cywilnym naszej
komendy życzę wielu sukcesów, awansów, powodzenia w życiu osobistym i zawodowym oraz jak najwięcej satysfakcji ze służby na rzecz lokalnej społeczności.

Fot.: android.com.pl

W banku i urzędzie – tylko dowód
„Pamiętaj, że aplikacja nie jest dowodem osobistym i nie zastępuje dowodu
osobistego” – taka informacja wytłuszczonym drukiem znajduje się w pierwszych akapitach regulaminu aplikacji mObywatel. Dlatego w kontaktach z urzędem czy bankiem zawsze potrzebny nam będzie dowód osobisty lub inny dokument tożsamości.
Coraz częściej klienci banków i urzędów na prośbę o okazanie dowodu tożsamości
próbują identyfikować się aplikacją mObywatel. Okazuje się jednak, że to niemożliwe, ponieważ narzędzie to nie zastępuje dowodu osobistego i urzędnicy nie mogą go honorować.
W efekcie, aby załatwić sprawę, musimy pojawić się w danej instytucji ponownie, już z dokumentem tożsamości. Dlatego warto czytać regulaminy zanim zaznaczymy, że je akceptujemy.
Regulamin aplikacji mObywatel znajduje się pod linkiem: www.mobywatel.gov.pl/regulamin.
JK

Wydział Architektury – nowe wzory wniosków
Wydział Architektury informuje o wejściu w życie następujących wzorów formularzy, do korzystania
z których zobligowani są inwestorzy:
1. oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (PB-5),
2. wniosek o pozwolenie na budowę (PB-1),
3. wniosek o wydanie odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania działki lub terenu lub projektu
architektoniczno-budowlanego (PB-6),
4. wniosek o wydanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę (PB-7),
5. wniosek o wydanie pozwolenia na budowę tymczasowego
obiektu budowlanego (PB-8),
6. zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego
jednorodzinnego (PB-2a).

Obowiązujące formularze wniosków, zgłoszeń i oświadczeń są dostępne:
• na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego: bip.powiat-legionowski.pl w zakładce Poradnik Interesanta/Jak załatwić sprawę/Architektura,
• w kancelarii Wydziału Architektury,
• na stronie Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego pod adresem: gunb.gov.pl,
• w serwisie e-budownictwo: e-budownictwo.gunb.gov.pl.
W związku z trwającą cyfryzacją procesu budowlanego istnieje
możliwość wypełnienia wniosków oraz przesłania ich w formie
elektronicznej za pośrednictwem dedykowanej platformy dostępniej pod adresem: e-budownictwo.gunb.gov.pl.

Strażacy cieszą się ogromnym zaufaniem społecznym. Starosta Sylwester
Sokolnicki podziękował legionowskim funkcjonariuszom za ich ofiarną służbę,
wręczył nagrody i przekazał odzież specjalistyczną

S

trażacy corocznie obchodzą swoje
święto 4 maja i zwykle jest to okazja do wręczenia nagród, awansów
na wyższe stopnie, przekazania podziękowań oraz gratulacji. W tym roku uroczyste obchody Dnia Strażaka nie zostały zorganizowane z uwagi na pandemię
COVID-19. Na szczęście, jak mawiają, co
się odwlecze, to nie uciecze i na początku lipca starosta Sylwester Sokolnicki
złożył wizytę w legionowskiej strażnicy, aby osobiście przekazać na ręce komendanta Komendy Powiatowej PSP
st. bryg. Radosława Parapury podziękowania i specjalistyczną odzież, a także
nagrodzić wyróżniających się strażaków.
Zakupione przez Powiat Legionowski
rękawice, kombinezony i buty ochronne o łącznej wartości 20 000,00 złotych posłużą strażakom w trakcie akcji

i w codziennej służbie, a także przydadzą się podczas działań związanych z zapobieganiem i zwalczaniem COVID-19.
– Rok 2020, jak i 2021, był dla nas bardzo wymagający ze względu na pandemię. Tych zdarzeń, które obsługujemy,
jest bardzo dużo i, niestety, nasz sprzęt
również się zużywa. Dlatego to wsparcie, które otrzymaliśmy, posłuży nam,
abyśmy mogli bezpiecznie ratować życie
i zdrowie mieszkańców naszego powiatu
i nie martwić się o własne. Bo jak ratownik jest dobrze zabezpieczony, to może
skutecznie udzielać pomocy - mówi dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej
mł. bryg. Łukasz Szulborski.

Piotr Choroś

radny Rady Powiatu
Bezpieczeństwo dla każdego z nas jest najważniejsze. Wsparcie przekazane
przez Powiat w postaci odzieży ochronnej i sprzętu strażakom z Komendy Powiatowej PSP w Legionowie zagwarantuje realizację pomocy jeszcze skuteczniej i na najwyższym poziomie. Dziękuję strażakom za wyjątkowe poświęcenie i ogromne zaangażowanie w służbę na rzecz mieszkańców powiatu.

KB

bezpieczeństwo/inwestycje

Informator Powiatu Legionowskiego

Kurier

Powiat przekazał 40 tys. zł dla LWOPR
Nad bezpieczeństwem mieszkańców i turystów wypoczywających nad Jeziorem Zegrzyńskim
czuwają ratownicy z Legionowskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.
Powiat Legionowski przekazał dotację w wysokości 40 tys. złotych na wsparcie ich działań.

Dzieje się na Wolskiej
Trwają prace przy realizacji największej tegorocznej inwestycji
drogowej Powiatu Legionowskiego – przebudowie ponad
dwukilometrowego odcinka drogi powiatowej nr 1810W w gm. Nieporęt.

Wykonawca zrealizował już blisko jedną trzecią z zakładanych prac.
W pierwszym tygodniu lipca nastąpił odbiór częściowy
realizowanego zadania

W

ramach inwestycji w ciągu
ul. Wolskiej i Akacjowej, od
skrzyżowania z ul. Gajową
w Woli Aleksandra do skrzyżowania
z ul. Kościelną w Kątach Węgierskich,
etapami wymieniana jest nawierzchnia
jezdni, budowane są zjazdy do posesji
i chodniki oraz odwodnienie.
Częściowo wykonano dotąd roboty ziemne, rozbiórkę chodników i zjazdów, wykarczowano drzewa. Ułożono
nowe krawężniki betonowe, chodnik
oraz zjazdy z kostki brukowej, wykonano podbudowę pod nawierzchnię bitumiczną. Koszt dotychczas zrealizowanych prac to 1 407 600,66 zł. Natomiast
wartość całej inwestycji zamknie się
w kwocie 4 692 966,42 zł. Zadanie zostanie zrealizowane ze środków Powiatu przy wsparciu finansowym z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,
które wyniesie 1 101 150,00 zł.
AMZ

Agnieszka
Powała

radna Rady Powiatu
Na tę przebudowę czekaliśmy już
od dłuższego czasu. Droga stanowi
ważny ciąg komunikacyjny, natężenie ruchu jest bardzo duże, a stan nawierzchni sprawiał, że jeździło się po
niej ciężko. Cieszę się, że niedługo to
się zmieni. Jak każda inna, i ta inwestycja, wiąże się z czasowymi utrudnieniami i niedogodnościami dla kierowców oraz mieszkańców. Prosimy
o wyrozumiałość i ostrożną jazdę.

Zespoły ratowników czuwają, abyśmy
mogli bezpiecznie spędzać czas nad
wodą i uprawiać sporty wodne. Warto
zapamiętać numer ratunkowy nad wodą
– 601 100 100

Ś

rodki, które LWOPR otrzymał od Powiatu, zostaną wykorzystane w sezonie letnim na utrzymanie stałej gotowości ratowniczej poprzez zapewnienie
dyżurów ratowników w obszarze Jeziora Zegrzyńskiego, Bugu, Narwi oraz Kanału Żerańskiego. Część wsparcia przeznaczona zostanie na ubezpieczenie wykorzystywanego
przez LWOPR sprzętu, a także na zakup paliwa oraz remonty, konserwację, naprawy
sprzętu ratowniczego i sprzętu łączności.
Jezioro Zegrzyńskie to największy
akwen na Mazowszu i jedna z największych atrakcji. Popularne zarówno wśród
mieszkańców powiatu, jak i gości z zewnątrz. W letnie miesiące pojawiają się
tu tłumy. Nad ich bezpieczeństwem już
od ponad dwóch dekad czuwają ratownicy LWOPR. Latem dyżury ratownicze
pełnione są w systemie całodobowym w Bazie Ratowniczo-Szkoleniowej w Zegrzu.
Ratownicy przez cały tydzień, w godzinach
10.00-18.00, czuwają także na kąpieliskach
przy Dzikiej Plaży w Nieporęcie, na plaży
miejskiej w Serocku oraz na plaży przy
osiedlu 600-lecia w Wieliszewie.
Bezpieczne zachowania podczas wakacji,
w tym nad wodą, promuje również Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Legionowie, która właśnie wystartowała z akcją informacyjną.

Krzysztof Jaworski
prezes LWOPR

Jesteśmy do dyspozycji wypoczywających przez całą dobę, zawsze możecie liczyć na naszą pomoc. Okres
letni skłania do rozluźnienia i zabawy, apelujemy jednak, żeby nad wodą
wypoczywać z rozwagą i wyobraźnią.
Wchodźmy do wody tylko tam, gdzie
są ratownicy wodni, są wyznaczone kąpieliska. Pamiętajmy o tym, że dziecko
może sobie nie poradzić z tym, co napotka w wodzie, bądźmy zawsze przy
nim, młodsze trzymajmy za rękę. Nasza obecność w wodzie i obserwacja
innych może również uratować czyjeś życie. Wypożyczając sprzęt pływający, sprawdźmy jego stan techniczny,
a przede wszystkim upewnijmy się, że
na wyposażeniu znajdują się kamizelki ratunkowe. To one uratują nam życie
pod warunkiem, że będą prawidłowo
ubrane, a nie wykorzystane do siedzenia. Alkohol jest przyczyną około 30%
utonięć w Polsce. Wchodzenie po alkoholu do wody to 95% pewności że dojdzie do nieszczęścia Rozważmy te statystyki i nie łączmy nigdy spożywania
alkoholu z wypoczynkiem nad wodą.

AMZ

Szpital
coraz
bliżej

Budynek szpitala w Legionowie
już stoi. Trwają prace
wykończeniowe wewnątrz
oraz dookoła obiektu. Już na
początku przyszłego roku
przyjęci zostaną pierwsi
pacjenci.

W

ewnątrz prowadzone są prace
wykończeniowe, m.in. montaż
wykładzin PCV na poziomach
zero i minus jeden, układanie gresów
w pomieszczeniach technicznych, malowanie, montaż zabudowy medycznej
sal i bloku operacyjnego. Instalowana
jest armatura łazienkowa oraz ceramika
w węzłach sanitarnych. Następuje uruchamianie urządzeń zarządzania systemami automatycznego sterowania
w budynku (BMS). Prowadzane są prace związane z rozruchem maszynowni
systemu wentylacji i kotłowni szpitalnej. Wykonawca robi pomiary instalacji elektrycznych. Wykańczany jest budynek tlenowni.
Na ostatnim etapie jest budowa parkingu przed przychodnią, powstają podbudowy pod drogi i chodniki, układana
jest nawierzchnia z kostki. Montowane
są urządzenia kanalizacji deszczowej
i sanitarnej, a cały system jest wyposażany w odpowiednie przepompownie
i separatory.
OPRAC. AMZ

Już za kilka miesięcy mieszkańcy powiatu, wymagający
hospitalizacji lub nagłej pomocy, nie będą musieli jeździć
do odległych placówek. W nowo powstałym szpitalu
pacjenci uzyskają pomoc w zakresie chirurgii, kardiologii,
ginekologii, okulistyki, chorób wewnętrznych i intensywnej
terapii. W strukturze placówki zaplanowano także
całodobową izbę przyjęć z 8-łóżkowym
oddziałem obserwacyjnym

Konrad Michalski
wicestarosta legionowski

Na szpital w Legionowie czekaliśmy kilkadziesiąt lat. Prace budowlane przebiegły niezwykle sprawnie, wyprzedzając harmonogram. Cieszę się, że już za kilka miesięcy nasi mieszkańcy będą mogli korzystać z wiedzy i pomocy lekarzy
w nowoczesnej oraz dobrze wyposażonej placówce, spełniającej najwyższe unijne standardy, będącej filią Wojskowego Instytutu Medycznego.
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Strategia na warsztacie

Samorządy i instytucje z regionu Jeziora Zegrzyńskiego wzięły udział w warsztacie strategicznym,
który 23 czerwca zorganizowała Lokalna Organizacja Turystyczna „Przystań w sercu Mazowsza” (LOT).

Przemysław Cichocki
członek Zarządu Powiatu

Podsumowując warsztat strategiczny, jednogłośnie mówimy o wspólnym zagospodarowaniu i sieciowaniu w kontekście potrzeb obszaru Jeziora Zegrzyńskiego. Mamy świadomość, że tylko dzięki współpracy, wymianie doświadczeń
oraz wspólnemu planowaniu strategicznemu wszystkich okolicznych samorządów, jesteśmy w stanie zadbać o infrastrukturę, komunikację drogową i wodną,
a także przede wszystkim o bezpieczeństwo. Równolegle myślimy o wykreowaniu wspólnej marki regionu Jeziora, skierowanej w pierwszej kolejności do mieszkańców powiatu legionowskiego, poprzez budowanie tożsamości, wspólnoty,
z uwzględnieniem działań edukacyjnych i troski o region Jeziora Zegrzyńskiego.
ry podzielił się z uczestnikami swoimi doświadczeniami i wiedzą odnośnie nowych
trendów w rozwoju turystyki wodnej i budowania marek destynacji w Polsce.
Burza mózgów, dyskusje i wzajemne inspiracje, animowane przez ekspertów z Best
Podczas warsztatu strategicznego LOT „Przystań w sercu Mazowsza” samorządowcy i eksperci zastanawiali się, jak uczynić region
Jeziora Zegrzyńskiego jeszcze atrakcyjniejszym

P

rzedstawiciele samorządów Nieporętu, Serocka, Wieliszewa, Jabłonny,
Legionowa, Radzymina, Pokrzywnicy, Dąbrówki i Somianki, a także Lokalnej
Grupy Działania Zalew Zegrzyński wymie-

nili się doświadczeniami podczas warsztatu
pn. „Mapowanie wyzwań dla obszaru Jeziora Zegrzyńskiego w świetle nowych uwarunkowań prowadzenia polityki rozwoju samorządów”. Powiat Legionowski, z którego

inspiracji LOT zorganizował spotkanie, reprezentowali starosta Sylwester Sokolnicki i członek zarządu Przemysław Cichocki.
Gościem warsztatu był prezes Polskiej Organizacji Turystycznej Rafał Szlachta, któ-

Razem w walce ze smogiem
"Twój piec - nasze powietrze" to nazwa projektu, jaki zrealizuje Gmina Wieliszew we współpracy z Gminami
Legionowo, Jabłonna, Nieporęt, Serock, Dąbrówka i Radzymin. W jego ramach zostanie przeprowadzona
spójna kampania informacyjno-edukacyjna dotycząca walki z zanieczyszczeniem powietrza.

Samorządy połączyły siły w walce o czystsze powietrze

5

lipca samorządy z regionu Jeziora
Zegrzyńskiego, w obecności starosty legionowskiego Sylwestra Sokolnickiego oraz radnej Sejmiku Województwa Mazowieckiego Anny Brzezińskiej,
podpisały porozumienie międzygminne
i umowę na realizację tego zadania.
W efekcie na terenie gmin sygnatariuszy odbędą się pikniki ekologiczne oraz
wystartuje kampania informacyjna i promocyjna. Wszystko po to, aby skłonić
mieszkańców do wymiany źródeł ciepła
na bardziej ekologiczne. Powstanie także strona internetowa, filmiki edukacyjne i odbędą się spotkania z ekspertami,
którzy wytłumaczą, czym jest zjawisko
smogu i jakie zagrożenia ono ze sobą niesie. Zainteresowani wymianą pieców będą mogli zdobyć informacje, w jaki sposób

pozyskać dotacje gminne i państwowe na ze środków Samorządu Województwa
Mazowieckiego. Wysokość wsparcia
ten cel.
OPRAC. AMZ
Zadanie zostanie sfinansowane przy to 50 tys. złotych.
udziale środków z Mazowieckiego
Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu Mazowsze 2021, czyli

Mirosław Kado

wiceprzewodniczący Rady Powiatu
Samorząd Powiatu Legionowskiego od lat wspiera inicjatywy proekologiczne.
Smog jest szczególnie uciążliwy na terenach zurbanizowanych i w wielkich aglomeracjach. Teren powiatu legionowskiego jest częścią największej w Europie
Środkowej aglomeracji warszawskiej. Wymiana pieców - "kopciuchów" nie zlikwiduje smogu, ale, szczególnie późną jesienią, zimą i wczesną wiosną, pozwoli na znaczną redukcję zanieczyszczenia powietrza.

Place Institute i Pheno Horizon, zaowocują,
miejmy nadzieję, wspólnymi projektami rozwoju regionu i jego promocji turystycznej.
Szczególnie, że w nowej perspektywie finansowej UE przewidziano środki, które na takie przedsięwzięcia będą przeznaczone. JK

Wszyscy na szlak
Ponad 140 km Turystycznego szlaku patriotycznego Polski Walczącej na terenie
powiatu legionowskiego czeka na miłośników pieszych wędrówek i rowerowych
rajdów. Najwytrwalsi mogą zdobyć trzystopniową odznakę.

T

rasy prowadzą turystę, skupiając jego
Ciekawym uzupełnieniem powiatowej
uwagę na historii walki Polaków o nie- części szlaku są trzy trasy z 28 miejscami
podległość – zaczynając od okresu, pamięci na terenie miasta Legionowo. Ich
w którym nasz kraj stracił wolność w wy- łączna długość to 25 km.
niku rozbiorów, poprzez powstania
Na tych, którzy
narodowo-wyzwozwiedzą określoleńcze, okupację hiną liczbę miejsc
tlerowską, stalinowpamięci historyczskie prześladowania,
nej czekają brązowe, srebrne i złote
na zwieńczonej sukcesem walce NSZZ
odznaki. Bezpłatne
„Solidarność” o odksiążeczki, przeznazyskanie suweren- Wakacje to doskonały moment, aby
czone do rejestracji
ności kończąc.
i późniejszej weryprzybliżyć szlak wszystkim tym, którzy
fikacji pokonanej
Wędrowcy znajdą lubią łączyć wędrówkę z pogłębianiem
trasy, można odena szlaku 80 miejsc wiedzy o przeszłości regionu
brać w starostwie
pamięci narodowej.
W poznawaniu historii regionu pomogą ta- powiatowym w Legionowie (Wydział Kulblice opisujące najważniejsze miejsca i wy- tury i Promocji) oraz w Punkcie Informadarzenia związane z walką o niepodległość. cji Turystycznej w Legionowie (budynek
Dobrą orientację w terenie zapewnią tabli- dworca) lub w Powiatowej Instytucji Kultuce kierunkowe, uzupełniające standardowe ry w Legionowie przy ul. Sowińskiego 15.
znakowanie PTTK. Szlak podzielony jest na
AMZ
trasy: czarną, czerwoną i zieloną.

Pustułki zaobrączkowane
Para pustułek gniazdujących na budynku starostwa doczekała
się potomstwa. 14 czerwca ornitolog Mariusz Grzeniewski
zaobrączkował pięcioro z sześciorga piskląt, które do dnia
dzisiejszego zdążyły już opanować sztukę latania.

K

ażde pisklę ma założone dwie
obrączki. Pierwsza, metalowa,
zawiera niepowtarzalną kombinację liczb i liter oraz informację, w jakim kraju ptak został zaobrączkowany.
Druga – plastikowa, biała z czarnymi,
dużymi oznaczeniami, daje możliwość
łatwego odczytu informacji na obrączce. Dzięki temu można śledzić ptaki
i poznawać ich zwyczaje. Codzienność
pustułek można podglądać dzięki zamontowanej na budce lęgowej kamerze
– transmisja 24h jest dostępna na powiatowym kanale na YouTube.
OPRAC. AMZ

Budka lęgowa na budynku starostwa
zamontowana została w 2020 r.
W kwietniu 2021 r. zamieszkała w niej
para pustułek. Pierwsze jaja samica
złożyła 23 kwietnia, a pierwsze młode
na świat przyszły 28 maja. Wszystkie
z sześciorga piskląt przeżyły

zdrowie
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Powiat na pomoc duszy

Agnieszka Borkowska

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

Na marcowej sesji jednogłośnie przyjęliśmy program Ochrony Zdrowia Psychicznego
w naszym powiecie. Cieszę się, że mieszkańcy będą mogli skorzystać z pomocy specjalistów. Pandemia dała się wszystkim we znaki, nie każdy sam sobie poradzi z powrotem do normalności. Tym bardziej cieszy fakt, że z budżetu powiatu będzie można sfinansować szereg działań dla osób potrzebujących, zwłaszcza dzieci i młodzieży.

– bezpłatne konsultacje dla dzieci i młodzieży

radna Rady Powiatu

W

Bezpłatne badania

Fot. Freepik.com

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

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

z zakresu interwencji kryzysowych związanych z pandemią COVID-19. W efekcie
zwiększeniu ulegnie świadomość pedagogów co do stanów emocjonalnych i psychicznych uczniów.
W przypadku wprowadzenia obostrzeń
związanych z sytuacją epidemiczną, wszystkie powyższe działania mogą zostać zrealizowane online.
Program Ochrony Zdrowia Psychicznego ma na celu przeciwdziałać problemom

Wsparcie dla zdrowia
Powiat Legionowski przekazuje Nowodworskiemu Centrum Medycznemu
30 000 zł na zakup defibrylatora oraz kolumny do laparoskopii
wraz z zestawem narzędzi.

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

Fot. Freepik.com

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

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

W

ofercie znajduje się akcja
wczesnego wykrywania nowotworów jelita grubego.
Mieszkańcy w wieku 50-75 lat niezależnie od wywiadu rodzinnego oraz
w wieku 25-49 lat z obciążonym wywiadem rodzinnym mogą skorzystać
z bezpłatnej kolonoskopii w znieczuleniu ogólnym z możliwością pobrania

wycinków do badań histopatologicznych.
Ponadto realizowany jest program
profilaktyki i wczesnego wykrywania
nowotworów gruczołu krokowego, skierowany do panów w wieku 55-69 lat.
W jego ramach przeprowadzane są konsultacje lekarskie wraz z badaniem per
rectum oraz wykonywane badania krwi
w celu oznaczenia markera raka prostaty – PSA całkowitego.
Z kolei dla mieszkanek powiatu w wieku 40-49 lat przygotowano bezpłatne badania mammograficzne. Dodatkową profilaktyką przeciwnowotworową objęte
zostaną panie w wieku 25-49 lat, dla których przygotowano warsztaty edukacyjne oraz instruktaż samobadania piersi.
Badania wykonywane są w MEDIQ
Legionowo (ul. Piłsudskiego 20). Zapisy
pod numerem telefonu: 22 774 26 40.
Zapraszamy.
KB

KALINA BABECKA

„Kombatant” z dofinansowaniem
Powiat Legionowski pozyskał prawie 50 tys. zł na dodatek do wynagrodzeń dla pracowników
medycznych zatrudnionych w DPS „Kombatant”. Stosowną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia
podpisano 23 czerwca.

Symboliczny czek wicestarosta legionowski Konrad Michalski (z lewej)
przekazał na ręce starosty nowodworskiego Krzysztofa Kapusty (drugi z prawej)
i jego zastępcy Pawła Calaka (drugi z lewej) oraz dyrektora naczelnego
Nowodworskiego Centrum Medycznego Jacka Kacperskiego (pierwszy z prawej).
Okazją do tego był uroczysty odbiór budynku szpitala po właśnie wykonanej
termomodernizacji

T

o nie pierwszy raz, kiedy Powiat
wspiera szpital w Nowym Dworze Mazowieckim. W zeszłym roku przekazano placówce środki ochrony osobistej – maseczki chirurgiczne
FFP3, rękawiczki nitrylowe oraz fartuchy medyczne barierowe jednorazowe
o wartości prawie 8 000 zł, aby wspomóc tamtejszych medyków w walce

z COVID-19. Wcześniej Powiat dofinansował kwotą 25 000 zł zakup lampy do tomografu.
Nowodworskie Centrum Medyczne
jest jednym ze szpitali, do których najczęściej trafiają mieszkańcy powiatu legionowskiego. Tylko w 2020 roku hospitalizowano tu 1766 osób z naszego
KB
terenu.

Fot. Freepik.com

W

maju Narodowy Fundusz Zdrowia ogłosił realizację II edycji
projektu „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów
opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas
COVID-19” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
2014-2020. Dzięki projektowi pracownicy medyczni z domów pomocy społecznej otrzymują dodatek do wynagrodzeń.
Powiat otrzymał całą wnioskowaną
kwotę – 49 212,92 zł z przeznaczeniem
dla pielęgniarek, które w okresie wrzesień-grudzień 2020 r. pracowały w DPS
„Kombatant”, a ze względów pandemicznych nie podejmowały w tym czasie zatrudnienia w innych miejscach pracy.
W zeszłorocznej edycji Powiat otrzymał dofinansowanie w kwocie niemal 55 tysięcy złotych na dodatkowe

wynagrodzenia dla personelu medycznego za okres maj-sierpień 2020 r. oraz
na zakup środków ochrony osobistej i dezynfekcyjnych.
KB

Narodowy Fundusz Zdrowia realizuje
w ramach specustawy COVID-19
programy przeznaczone dla domów
pomocy społecznej. Dzięki staraniom
Powiatu ich beneficjentem jest także
legionowski DPS „Kombatant”

edukacja/społeczność
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Projektowe podsumowanie

Tarcza dla przedsiębiorców

Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie podsumował dwa unijne projekty,
dzięki którym dzieci z niepełnosprawnościami mogły zwiększyć swoją aktywność w życiu
społecznym i kulturalnym.

Kolejna grupa przedsiębiorców może skorzystać z dotacji branżowej
w ramach Tarczy Antykryzysowej.

O

Spotkanie podsumowujące efekty obu realizowanych projektów odbyło się 29 czerwca w Powiatowym Zespole Szkół
i Placówek Specjalnych

P

rojekt „Dziecko w wieku przedszkolnym jako aktywny odbiorca życia kulturalnego i społecznego” realizowany
był od września 2019 r. do grudnia 2020 r.
Wzięło w nim udział 22 dzieci, które
uczestniczyły w indywidualnym wspomaganiu rozwoju z zakresu małej motoryki oraz w interaktywnych teatrzykach
edukacyjnych pn. „Moc Bajek”. Ponadto
ośmiu uczniów z autyzmem wzięło udział
w zindywidualizowanych zajęciach wspierających i rozwijających umiejętności sa-

moobsługowe, samodzielność i komunikowanie się. Realizacja projektu zakładała
również zakup pomocy dydaktycznych.
Wartość projektu to 138 704,00 zł. Ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 20142020 pozyskano 109 140,80 zł.
Kolejny projekt pn. „Na drodze rozwoju
- wspomaganie i rozbudzanie aktywności
dzieci z autyzmem i sprzężeniami” realizowany był w placówce od września 2019 r.

Fot. PZSP w Legionowie

Uczniowie Powiatowego Zespołu Szkół Ponadpodstawowych
w Legionowie w minionym roku szkolnym mieli wiele możliwości,
aby potwierdzić swoje umiejętności oraz nabyć nowe kompetencje.

Uczniowie PZSP w Legionowie nie mogą narzekać na nudę – przez cały rok
uczestniczą w dodatkowych projektach, akcjach i konkursach

W

OPRAC. AMZ

Przedsiębiorcy mogą składać wnioski wyłącznie w formie elektronicznej do Powiatowego Urzędu Pracy właściwego ze względu na swoją siedzibę.
Termin składania wniosków upływa
30 września 2021 r. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 22 764 03 12.
Pozostałe podmioty, działające w branżach szczególnie dotkniętych skutkami
pandemii, które dotychczas nie skorzystały z tzw. dotacji branżowej na pokrycie bieżących
kosztów powadzenia działalności
gospodarczej, mogą to zrobić jeszcze
do końca sierpnia.
Szczegółowe informacje o Tarczy
branżowej można
uzyskać na stronie
Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii – www.gov.pl/web/rozwoj-praca-technologia/tarcza-branzowa.
Formularz wniosku obejmujący
wsparcie udzielane przez urzędy pracy
znajduje się na stronie www.praca.gov.pl,
po kliknięciu na ikonę „Tarcza Antykryzysowa”.
KB

Elżbieta Szczepańska

Co to był za rok

ramach współpracy z Warszawską Wyższą Szkołą Informatyki zrealizowano projekt, którego celem było podniesienie kompetencji
uczniów w zakresie umiejętności matematyczno-przyrodniczych. W szkole odbył się także Dzień Nowych Technologii
w Edukacji, aby spopularyzować technologie informacyjno-komunikacyjne
wykorzystywane w pracy z uczniami.

do marca 2021 r. Trzynaścioro uczniów
uczestniczyło w Treningu Umiejętności Społecznych, zajęciach dogoterapii
oraz koncertach i warsztatach tanecznych
o charakterze terapeutycznym. Czworo
uczniów z autyzmem wzięło udział w zindywidualizowanych zajęciach wspierających.
Wartość projektu wyniosła 105 117,50 zł.
Ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego
2014-2020 pozyskano 83 997,50 zł.

d 23 lipca mikro i małe przedsiębiorstwa, prowadzące działalność gospodarczą, polegającą na
sprzedaży środków spożywczych, papierniczych i piśmienniczych na rzecz
uczniów, słuchaczy lub wychowanków
na terenie jednostek systemu oświaty, o których mowa w ustawie – Prawo oświatowe, których rodzaj przeważającej działalności stanowi PKD
47.11.Z i 47.19.Z, mogą ubiegać się
o tzw. dotację branżową na pokrycie
bieżących kosztów prowadzenia działalności
gospodarczej.
Podstawowymi kryteriami
przyznawania
pomocy są: 40%
spadek przychodów odpowiednio w listopadzie 2020 r., grudniu 2020 r.,
styczniu 2021 r., lutym 2021 r. albo
w marcu 2021 r. w stosunku do przychodu uzyskanego we wrześniu 2019 r.
lub we wrześniu 2020 r. oraz prowadzenie określonej działalności na dzień
30 września 2020 r. Weryfikacja kodu
PKD nastąpi w oparciu o dane znajdujące się w rejestrze REGON na dzień
30 września 2020 r. Wysokość dotacji
wynosi 5 tys. zł.

Placówka podjęła również współpracę
z Centrum Nauki Kopernik w ramach
realizacji projektu Erasmus+ Hands-on-Remote, aby zwiększyć kompetencje cyfrowe nauczycieli i uczniów. Ponadto PZSP bierze udział w kampanii
Kwalifikacje 2025+ - dla chętnych zaoferowano vouchery na kursy specjalistyczne kończące się certyfikowanym
egzaminem VCC. W ramach współpracy

ze szkołą z Soest z Niemiec odbył się konkurs „Moja Europa zrównoważonego rozwoju“. Uczniowie zapoznali się z celami
Agendy na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030 i wykonali prace konkursowe.
Przez cały rok szkolny uczniowie brali
udział w konkursach i olimpiadach. Trzyosobowa drużyna zgłosiła swoją pracę –
filmik o tematyce historycznej - do V edycji Konkursu Patria Nostra dla Mazowsza.
Uczniowie zdobyli IV miejsce. Z kolei etap
centralny XXV Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności okazał się szczęśliwy
dla Wiktorii Kędry i Aleksandry Świętlickiej. Uczennice zostały finalistkami i tym
samym są zwolnione z pisemnego egzaminu zawodowego oraz otrzymują indeks
na wybraną uczelnię wyższą.
Uczniowie startowali też w Pix Programming Challenge - międzynarodowym konkursie programistycznym dla
dzieci i młodzieży, ogólnoszkolnym konkursie językowym The Point Online oraz
konkursie „Poznaj swoje prawa w pracy”.
Szkoła zajęła III miejsce w konkursie ekologicznym „Myśl globalnie - działaj lokalnie. Segregujesz/Zyskujesz” w kategorii
„Najlepsza placówka oświatowa”. Natomiast Dominik Głowacki z klasy 4 TI zajął
II miejsce w kategorii „Najlepszy uczeń”.
Uczniowie chętnie brali udział w inicjatywach organizowanych przez lokalne instytucje – kursach e-learningowych
z honorowego dawstwa krwi i pierwszej
pomocy przedmedycznej, akcjach „Gorączka Złota” i „Żonkile”, upamiętniającej
78. rocznicę wybuchu powstania w getcie
OPRAC. KB
warszawskim.

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy
w Legionowie
Od kwietnia 2020 r. Powiatowy Urząd Pracy w Legionowie przekazał wsparcie finansowe w kwocie ponad 66 mln złotych dla podmiotów, które odnotowały spadek dochodów z prowadzonej działalności w wyniku wystąpienia pandemii COVID-19. Do chwili obecnej wsparcie otrzymało 11 314 podmiotów.

Słodko-kawowy początek wakacji
Uczniowie Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych w Powiatowym Zespole
Szkół Ponadpodstawowych w Serocku wakacje rozpoczęli od wzięcia udziału
w szkoleniu zawodowym.

U

czniowie zgłębiali tajniki wiedzy baristycznej i cukierniczej pod okiem
profesjonalnych trenerów. Sztukę parzenia kawy prezentował Łukasz Ziarko
z „Coffee4fun”, a kunszt rzemiosła cukierniczego - Tomasz Ptak z „Catering Ptak”.
Zajęcia składały się z części teoretycznej
i praktycznej. W pierwszej uczniowie poznali historię kawy, etapy jej selekcjonowania i przechowywania, a także nowoczesne
technologie i trendy w produkcji cukierniczej. Podczas praktyk uczniowie mieli okazję wykazać się świeżo zdobytą wiedzą, samodzielnie przygotowując kawę i słodkości.
Na zakończenie przystąpili do egzaminu
oraz otrzymali stosowne zaświadczenia.
Szkolenie odbyło się w ramach projektu
„Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego", realizowanego przez Samorząd
Województwa Mazowieckiego przy udziale Agencji Rozwoju Mazowsza SA.
OPRAC. KB

Fot. PZSP w Serocku
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Szkolenia branżowe są jednym
z najważniejszych etapów podczas
nauki zawodu. Uczniowie PZSP
w Serocku uczestniczą w nich
z zaangażowaniem

kultura
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Wędrujący Kasdepke
Kolejna, trzecia odsłona „Wędrującego Czytania” już za nami.
Gościem wydarzenia był Grzegorz Kasdepke. Cykl pięciu
spotkań rozpoczął się 28 czerwca, a zakończył 14 lipca.

Tymon, (10 lat)

Grzegorz Kasdepke
to mój ulubiony autor.
W jego książkach lubię
bohaterów, którzy czasem są tacy jak ja. Cieszę się, że mogłem go poznać na żywo
i otrzymać autograf.

Amelia, (9 lat)

Lubię tego pisarza,
znam jego książki,
najbardziej serię o Detektywie Pozytywce.
Dzięki spotkaniu dowiedziałam się co nieco o nim samym jaki rozmiar buta nosi, że lubi gotować
oraz ma syna.

W Legionowie na spotkaniu z pisarzem Grzegorzem Kasdepke stawiło się wielu
młodszych i starszych entuzjastów niebanalnej literatury dziecięcej

P

o raz kolejny Powiatowa Biblioteka
Publiczna połączyła siły z ośrodkami
kultury oraz bibliotekami z całego powiatu. Dzieci miały możliwość bezpośredniego spotkania z Grzegorzem Kasdepke
– autorem m.in. serii opowiadań o prześmiesznym detektywie Pozytywce. Podczas
wydarzenia dzieci wysłuchały fragmentów
zabawnych i pouczających historii. Mogły
też zadawać pytania i porozmawiać z gościem o losach znanych i lubianych bohaterów.
AMZ

Marcel, (12 lat)
Podobało mi się to spotkanie. Było dużo śmiechu. Autor z humorem
odpowiadał nawet na
najdziwniejsze pytania dzieci. Opowiadał także o sobie,
swoim dzieciństwie, rodzinie. Wynikało z tego, że prawdziwe życie poddaje mu pomysły na książki.

Kurier
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Widowisko pod gwiazdami
W sobotni wieczór, 3 lipca na serockiej plaży odbyło się widowisko
pt. „Lemowskie konstelacje/instalacje", którego publiczność została
zabrana w kosmiczną podróż, inspirowaną twórczością Stanisława Lema.

S

pektakl był efektem warsztatów
artystycznych: teatralno-bibliotecznych, plastyczno-rzeźbiarskich, filmowych, dźwiękowych, taneczno-ruchowych i scenicznych, które
Powiatowa Instytucja Kultury w Legionowie realizowała w maju i czerwcu.
Doświadczenia i umiejętności, zdobyte przez uczestników podczas tych
spotkań, złożyły się na performance
łączący różne dziedziny sztuki – teatr, dźwięk, obraz, taniec. Wieczór zakończył pokaz krótkometrażowych animacji, przygotowanych na podstawie
twórczości Stanisława Lema. – Dzięki projektowi udało nam się zaangażować młodzież i dorosłych w obchody Roku Lema i przybliżyć twórczość
pisarza. Wykorzystanie nowoczesnej

technologii i nowych mediów przełożyło się na eksperymentalny występ,
równie wizjonerski jak dzieła Lema –
mówi Ewa Listkowska, dyrektor Powiatowej Instytucji Kultury w Legionowie.
Efektowne, futurystyczne widowisko
przyciągnęło wielu widzów, także tych,
którzy spacerując po serockiej plaży, zatrzymali się i zostali do końca, aby nagrodzić brawami autorów spektaklu.
Projekt „Lemowskie konstelacje/
instalacje” został dofinansowany ze
środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
AMZ

Grzegorz
Kubalski

Grzegorz Kasdepke
pisarz

członek Zarządu Powiatu

My, autorzy książek dla dzieci, stęskniliśmy się już za spotkaniami z najmłodszymi na żywo. Jadąc do Legionowa, zastanawiałem się, ile dzieci przyjdzie na spotkanie w tak upalny dzień. Sala wypełniona była po brzegi, tętniła życiem. Zadano mi
mnóstwo ciekawych, czasem śmiesznych pytań. Zawsze po takich spotkaniach wychodzę uśmiechnięty, ponieważ zapominam o smutkach, Covidzie i wszystkich problemach dnia codziennego.

Widowisko kończące cykl warsztatów „Lemowskie konstelacje/instalacje” było wyjątkowe z wielu względów. Po długim okresie konieczności zdalnego obcowania z kulturą dało wszystkim zainteresowanym możliwość bezpośredniego udziału w wydarzeniu artystycznym - i to wydarzeniu premierowym,
stworzonym przez młodzież naszego powiatu wspólnie z zaprzyjaźnionymi
grupami teatralnymi.

Na najczulsze struny

„Historie strunami i smyczkiem pisane” to tytuł kolejnego koncertu w ramach „Pałacowych spotkań z muzyką”, który odbył
się 11 lipca w sali balowej jabłonowskiego pałacu. Powiat Legionowski jest współorganizatorem cyklu.

Patrycja Szymańska i Adam Woch stworzyli wyjątkowy duet, prezentując, jak pięknie
i harmonijnie mogą współbrzmieć skrzypce i gitara klasyczna

G

łówne role podczas koncertu odegrały
skrzypce i gitara klasyczna. Na pierwszym instrumencie zagrała Patrycja
Szymańska, a gitarowe struny zaczarował Adam Woch. Zaprezentowany repertuar był zróżnicowany, a o jego ostatecznym
kształcie zadecydowało kilka czynników.
W tym roku obchodzimy stulecie urodzin
genialnego Argentyńczyka, kompozytora,
wirtuoza bandoneonu, twórcy tango nuevo
- Astora Piazzolli. Dlatego w programie koncertu nie mogło zabraknąć miejsca dla jego
twórczości. W duecie na skrzypce i gitarę
zabrzmiała czteroczęściowa „Historia tanga”, ilustrująca rozwój tanga jako gatunku
muzycznego na przestrzeni XX wieku. Organizatorzy wybrali także utwory innych

kompozytorów w aranżacjach na skrzypce i gitarę, a także od początku napisane
z przeznaczeniem na te dwa instrumenty.
Muzyczną podróż otworzyły kompozycje
z epoki klasycyzmu – „Melodie”, których
autorem jest Christoph Willibald Gluck,

następnie wykonano utwory Niccolò Paganiniego oraz reprezentanta hiszpańskiego
impresjonizmu i neoklasycyzmu - Manuela
de Falli, w opracowaniach Pawła Kochańskiego, Fritza Kreislera i Adama Wocha.
Chwilami było nastrojowo, momentami
żywiołowo, ale przez cały czas bardzo emocjonalnie. Publiczność nie kryła zachwytu, tradycyjnie nagradzając wykonawców
gromkimi brawami.
„Pałacowe spotkania z muzyką” to cykl,
który zainaugurowano w 2002 roku. Organizowane w jego ramach, raz w miesiącu, występy instrumentalne i wokalne dają
miłośnikom muzyki niepowtarzalną szansę uczestniczenia w wyjątkowych koncertach, poszerzania horyzontów muzycznych
oraz integrują lokalną społeczność i budują
pozytywny wizerunek nie tylko gminy Jabłonna, ale i całego powiatu legionowskiego.
Ponadto co dwa miesiące w Galerii Sztuki
Współczesnej „Oranżeria” ma miejsce wernisaż wystawy prac artystycznych.

Artur Stankiewicz
członek Zarządu Powiatu

Współtworząc powiatową ofertę kulturalną, zawsze dbamy o to, aby była ciekawa
i urozmaicona. Zabytkowe wnętrza pałacu w Jabłonnie są doskonałym tłem dla
„Pałacowych spotkań z muzyką” – lubianego i cenionego cyklu muzyki klasycznej, który na stałe zagościł w kalendarzu lokalnych miłośników muzyki. Serdecznie zapraszam na comiesięczne koncerty.

KB

Kilka weekendowych spotkań, cenne wskazówki praktyków, zaangażowanie
i ogrom przygotowań przełożyły się na powstanie efektownego,
multimedialnego widowiska

Zapraszamy dzieci i młodzież w wieku 7-19 lat

do udziału w bezpłatnych
warsztatach programowania

Koduj
z Gigantami,
które odbędą się w dniach 18-19 września w Legionowie.
Zapisy od 23 sierpnia na stronie:

www.giganciprogramowania.edu.pl
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Piłkarskie Reprezentacje Powiatu Legionowskiego

Piłkarskie Reprezentacje Powiatu Legionowskiego pracują również poza sezonem startowym.
Na zdjęciu – zawodnicy podczas zimowego zgrupowania w Krakowie

D

o końca 2021 roku dziecięcymi i młodzieżowymi Piłkarskimi Reprezentacjami Powiatu Legionowskiego
zaopiekuje się KS Sokół Serock. Klub
wygrał dotyczący tego zadania konkurs
ogłoszony przez starostwo powiatowe.
Piłkarskie Reprezentacje Powiatu Legionowskiego samorząd powołał w kwietniu
2019 r. Funkcjonowały w rocznikach 2008,
2009, 2010 i 2011. W każdym sezonie były prowadzone 3 reprezentacje. Na początku – roczniki 2008, 2009 i 2010. W 2020 r.
miejsce najstarszych zajęli koledzy urodzeni w 2011 r. W przyszłym sezonie będziemy

mieli podobną sytuację – wygaszamy rocznik 2009 i powołujemy 2012.
W każdej z kadr występuje do 20 wyselekcjonowanych zawodników na co dzień
grających w Piłkarskiej Lidze Powiatu Legionowskiego. Ich treningi w reprezentacji są dodatkowe względem klubowych.
Kadrowicze spotykają się na wspólnych
treningach 2 razy w miesiącu. Ponadto
zaliczają co najmniej 1 w miesiącu mecz
sparingowy kontrolujący aktualną formę
w konfrontacji z wymagającymi przeciwnikami. W ubiegłym roku reprezentanci rekrutowali się ze wszystkich klubów

dziecięcych i młodzieżowych trenujących
na terenie powiatu legionowskiego.
Opiekę nad poszczególnymi reprezentacjami sprawują 2-osobowe sztaby szkoleniowe. W 2021 r. rocznikiem 2010 będą
opiekowali się Rafał Karolik, trener Giganta
Smile Legionowo i Mariusz Śledziewski
z Sokoła Serock. Rocznik 2011 poprowadzą Michał Durzyński (KS Sokół Serock)
i Patryk Buczny (FDA Wieliszew). Nowy
rocznik 2012 obejmą Patryk Turek (AP
11 Legionowo) i Michał Madej (AMP GOOL
Stanisławów Pierwszy).

Patrycja znów na szczycie

K

olejny złoty medal do bogatej kolekcji przywiozła z Dolnośląskiego
Festiwalu Biegów Górskich nasza
reprezentantka Patrycja Bereznowska.
Aby go zdobyć, musiała przebiec 240 km!
Dodatkowym utrudnieniem było pokonywanie stromych wzniesień, ponieważ impreza odbywała się w Sudetach.
W Dolnośląskim Festiwalu Biegów
Górskich wzięło udział prawie 4 tys.
zawodników. Uczestnicy mieli do wyboru 8 dystansów. Najmniej wymagający był Trojak Trail – 10 km. Ponad

350 najsilniejszych zmierzyło się w Biegu 7 Szczytów. O morderczym charakterze tegoż niech świadczy fakt, że konkurencję ukończyła mniej niż połowa
startujących – 125 zawodników.
Start i meta Dolnośląskiego Festiwalu Biegów Górskich były zlokalizowane
w tyleż kultowej, co malowniczej miejscowości Lądek Zdrój. Naszej złotej medalistce serdecznie gratulujemy. Patrycja
w ubiegłym sezonie przebiegła prawie
10 tys. km! Startowała 30 razy, zdobyła
aż 19 złotych medali.
MK

Mariusz
Śledziewski

radny Rady Powiatu
Jako osobę bezpośrednio zaangażowaną w piłkarskie reprezentacje naszego powiatu bardzo cieszy mnie rozwój
sportowy. Staliśmy się znaną marką.
Jesteśmy zapraszani na najważniejsze
turnieje. Nie dziwię się więc, że naszym
śladem idą inne samorządy – powiatowe,
a nawet wojewódzkie. Za naszym przykładem już kilka z nich powołało swoje
dziecięce i młodzieżowe reprezentacje
piłkarskie. My jednak jesteśmy wciąż
krok przed nimi.

MK

Jakub Rochnowski
reprezentuje Polskę
Mieszkaniec powiatu legionowskiego Jakub Rochnowski, jako jedyny Polak,
wystartował w motorowodnych Mistrzostwach Świata klasy GT-30.

T

egoroczne motorowodne Mistrzostwa Świata klasy GT-30 odbyły
się 8-11 lipca, w łotewskim Aluksne. Wystartowało 22 zawodników,
a 17 z nich przedostało się przez kwalifikacje. Był wśród nich reprezentant powiatu legionowskiego Jakub Rochnowski.
Nasz krajan ostatecznie zajął wysoką –
zważywszy, że był to jego debiut – siódmą pozycję. Wystartował w tych mistrzostwach jako jedyny Polak.
Starty finałowe obfitowały w spektakularne, acz groźne akcje: kolizje,

uszkodzenia, przerwane biegi… Jakub
ze wszystkich tarapatów wychodził bez
szwanku. Liczymy na jego udany występ w Mistrzostwach Europy, które odbędą się 6-7 sierpnia, w Polsce, na akwenie
przy Trzciance.
Jakub Rochnowski otrzymał stypendium sportowe przyznawane przez starostę legionowskiego. Ma 16 lat, więc można powiedzieć, że szczyt formy dopiero
przed nim.

Fot. Rafał Baithke

Reprezentantka Powiatu Legionowskiego Patrycja Bereznowska
zwyciężyła podczas Dolnośląskiego Festiwalu Biegów Górskich.
Wystartowała w najbardziej wymagającym dystansie 240 km
– konkurencji Bieg 7 Szczytów.

Ubiegły rok przyniósł Piłkarskim Reprezentacjom Powiatu Legionowskiego kilka
satysfakcjonujących sukcesów. Roczniki
2010 i 2011 przywiozły medale z XVII Turnieju Niepodległości im. Józefa Piłsudskiego. Młodsi wywalczyli złoto, starsi przywieźli srebrne medale. Rocznik 2010 zaliczył
świetny start zajmując 2. miejsce również
w prestiżowym międzynarodowym turnieju SSM Wisła Płock Cup 2020.
Pozytywne rezultaty ponad 2 lat funkcjonowania Piłkarskich Reprezentacji Powiatu
Legionowskiego można wymieniać długo.
Wśród najważniejszych sportowi działacze
znajdują znaczny wzrost motywacji wśród
zawodników kadry. Rywalizacja na najwyższym poziomie wymusza ciągłe podwyższanie umiejętności, a także uzasadnia
stosowanie dyscypliny taktycznej. Warta podkreślenia jest również integracja zawodników na co dzień trenujących w innych
klubach, gdzie konkurują ze sobą w twardej
rywalizacji. Wspólnota reprezentacji Powiatu Legionowskiego często łagodzi obyczaje.

Patrycja Bereznowska promuje Powiat
Legionowski i Gminę Wieliszew, gdzie
mieszka mając doskonałe warunki
do trenowania
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Fot. Magdalena Rochnowska

Fot. Bartłomiej Flisek

Kto do końca 2021 roku będzie prowadził Piłkarskie Reprezentacje Powiatu Legionowskiego? Konkurs dotyczący tego zadania
wygrał Klub Sportowy Sokół Serock.

W motorowodnej klasie GT-30 zawodnicy startują w łodziach typu hydroplan,
z silnikami o pojemności ok. 500 cm3 i mocy dochodzącej do 30KM
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