Odzyskana 30 lat temu samorządność
to nie tylko przywilej, ale i obowiązek działania
na rzecz dobra naszych Małych Ojczyzn.
My wszyscy odpowiadamy za miejsce,
w którym żyjemy.
Grzegorz Kubalski
członek zarządu Powiatu
(czytaj więcej str. 3)
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Nowe otwarcie w starostwie

Legionowskie starostwo jako jedyne z urzędów w powiecie nie zamknęło swoich drzwi na czas pandemii. Choć z zachowaniem niezbędnych
dla bezpieczeństwa ograniczeń, cały czas przyjmowani byli interesancie. Teraz urząd powrócił do pełnej obsługi, nadal jednak dbając,
aby odbywała się bez narażania zdrowia interesantów i personelu.

Obsługa bezpośrednia klientów starostwa odbywa się z zachowaniem wszelkich procedur bezpieczeństwa i reżimu sanitarnego

N

a początku maja rząd rozpoczął
wieloetapowy proces znoszenia
obostrzeń wprowadzonych
w związku z pandemią COVID-19. Przez
kilka tygodni także w Starostwie Powiatowym w Legionowie, jak i w innych
urzędach na terenie powiatu, wprowadzono ograniczenia w bezpośredniej obsłudze klientów. Teraz urząd wraca do
normalnego funkcjonowania, ale wciąż
obowiązują obostrzenia, o których warto wiedzieć.
Starostwo pracuje od poniedziałku do
piątku w godzinach 8.00-16.00. Powrót
do wydłużonych godzin pracy w poniedziałki (w godz. 8.00-18.00) oraz pracujących sobót (w godz. 8.00-12.00) zaplanowano od 1 lipca. Nie ma ograniczeń

co do rodzaju i charakteru załatwianych
spraw. Obsługa bezpośrednia odbywa się
wyłącznie na parterze w Biurze Obsługi
Mieszkańców. Jednocześnie może tam
przebywać osiem osób. W szczególnych
przypadkach istnieje możliwość spotkania z klientem w sali obsługi Wydziału
Obsługi i Komunikacji lub w auli konferencyjnej, jeśli zachodzi konieczność złożenia wyjaśnień, oceny dokumentów lub
podpisania umowy.
Także w Wydziale Komunikacji
może jednocześnie przebywać maksymalnie osiem osób. W zakresie spraw
związanych z rejestracją pojazdów

Sylwester Sokolnicki
starosta legionowski

Dotychczas priorytetami w obsłudze klientów starostwa były jakość i komfort.
Zależało nam także, aby mieszkańcy mogli jak najsprawniej i najszybciej załatwić swoje sprawy. Pandemia COVID-19 sprawiła, że obecnie dokładamy także
wszelkich starań, aby przebywanie na terenie urzędu było bezpieczne zarówno
dla odwiedzających, jak i dla pracowników. Wprowadziliśmy szereg procedur
mających na celu zminimalizowanie ryzyka zakażenia koronawirusem, stosownie do wytycznych i zaleceń w tym zakresie.

oraz prawami jazdy zalecane jest umówienie się na konkretny termin za pośrednictwem aplikacji internetowej
(terminwizyty.legionowski.pl) lub telefonicznie (22 764 01 57).
Obsługa klientów instytucji mających
siedzibę w budynku starostwa – Powiatowego Urzędu Pracy, Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej,
Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, oraz wydziałów znajdujących się na wyższych

piętrach, także odbywa się na parterze.
Pracownicy znajdującego się przy wejściu głównym Punktu Informacyjnego
na bieżąco koordynują obsługę, udzielają informacji i wyjaśnień.
Do Biura Paszportowego, mającego siedzibę w Urzędzie Miasta Legionowo, najlepiej umówić się telefonicznie
(22 774 33 90).
Przywrócono także usługę Mobilny
Urzędnik dla osób starszych i mających
trudności w poruszaniu się oraz stacjonarne punkty nieodpłatnej pomocy

prawnej oraz nieodpłatnych mediacji.
Warunkiem uzyskania porady jest wcześniejsze telefoniczne umówienie spotkania (22 764 05 84). Możliwość skorzystania z usług nieodpłatnej mediacji poza
punktem lub za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość
(np. telefonicznie) mają wyłącznie osoby ze znaczną niepełnosprawnością ruchową oraz osoby doświadczające trudności ruchowych, które nie mogą stawić
się w punkcie osobiście, jak również osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku
migowym i innych środkach komunikowania się. Ponadto rozszerzono zakres
udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej. Dotyczyć ona będzie także spraw
związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej przez osoby fizyczne
prowadzące jednoosobową działalność
gospodarczą – niezatrudniające innych
osób w ciągu ostatniego roku. Podstawą
do otrzymania porady prawnej w tym zakresie jest przedstawienie oświadczenia
o niezatrudnianiu innych osób w ciągu
ostatniego roku. Wykaz punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu legionowskiego znajduje się na
www.powiat-legionowski.pl.
Odwiedzający starostwo, Biuro Paszportowe lub punkty nieodpłatnej pomocy prawnej powinni mieć zasłonięte maseczką ochronną usta i nos, przy wejściu
zdezynfekować ręce oraz zachować minimum dwumetrowy odstęp od innych
osób. Stanowiska obsługi w starostwie
zostały oddzielone parawanami z pleksi
i są na bieżąco dezynfekowane specjalistycznymi środkami.
KALINA BABECKA
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Radni w hołdzie świętemu
Janowi Pawłowi II

Powiat wspiera w walce
z COVID-19
Powiat Legionowski przekazał środki ochrony osobistej za
ponad 20 tys. zł zarządzanym przez siebie jednostkom. Wsparł
także Nowodworskie Centrum Medyczne, zakupując materiały
ochronne za prawie 4 tys. zł.

Fot. freepik.com

Podczas majowego posiedzenia Rady Powiatu przyjęto uchwałę w sprawie upamiętnienia
przypadającej w tym roku 100. rocznicy urodzin świętego Jana Pawła II.

Przekazane przez Powiat środki ochrony indywidualnej zapewnią
bezpieczeństwo i pomoc w walce z COVID-19

Fot. Ryszard Porzyński/Pixabay

O
Święty Jan Paweł II

K

arol Józef Wojtyła urodził się
18 maja 1920 r. w Wadowicach.
W 1978 roku wybrany został papieżem i, przyjąwszy po swoim poprzedniku imiona Jan Paweł, stał się jedną
z najważniejszych osób na świecie, najbardziej rozpoznawalnym Polakiem.
Jego pontyfikat, podczas którego odwiedził 129 krajów, beatyfikował 1340
osób i kanonizował 483, wielkimi literami wpisał się na kartach historii. Proces
beatyfikacyjny Jana Pawła II rozpoczął
się miesiąc po jego pogrzebie – został
beatyfikowany 1 maja 2011 r., po czym
27 kwietnia 2014 r. został kanonizowany.
W przyjętym przez powiatowych radnych dokumencie czytamy: Trudno wyobrazić sobie upadek autorytarnej dyktatury PRL na przełomie lat 80. i 90.
ubiegłego wieku bez wsparcia i determinacji Jana Pawła II. Wraz z odzyskaniem
wolności odradzał się samorząd – skorzystaliśmy z możliwości odtworzenia najpierw gmin, później powiatów. Świętując
100. rocznicę urodzin Karola Wojtyły, wracamy myślami do słów wypowiedzianych

przez Niego w 1979 roku, na warszawskim Placu Zwycięstwa – „Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej
ziemi.” Naród przybity, od lat tkwiący
w PRL-owskim marazmie, pozbawiony
nadziei zbudził się do „wiosny Solidarności”. Jan Paweł II był papieżem radykalnym w walce z niesprawiedliwością
i nierównościami społecznymi, ale jednocześnie skupiał się na łączeniu tam,
gdzie od wieków istnieją głębokie podziały. Podejmował działania na rzecz dialogu
międzyreligijnego, co znajdowało wyraz

w spotkaniach przedstawicieli Kościoła
katolickiego z reprezentantami pozostałych Kościołów i wspólnot chrześcijańskich, wyznawców judaizmu oraz islamu.
Trudno znaleźć we współczesnej historii
świata osobę, która zrobiła więcej w dziele budowania sojuszu ludzi dobrej woli. Jego priorytetem było tworzenie rzeczywistości, którą nazwał „cywilizacją miłości”.
OPRAC. KB

Leszek Smuniewski

przewodniczący Rady Powiatu w Legionowie
Na majowej sesji radni przyjęli stanowisko w sprawie upamiętnienia 100. rocznicy urodzin św. Jana Pawła II. W ten sposób Rada Powiatu chciała przybliżyć sylwetkę tego Wielkiego Polaka, przypomnieć Jego dokonania oraz rolę, jaką odegrał w historii Polski i całego świata. Podejmując uchwałę, radni oddali hołd oraz
wyrazili wdzięczność Janowi Pawłowi II za dorobek wniesiony na rzecz rozwoju naszej ojczyzny.

Fot. legionowo.pl

został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Aktywnie działał na rzecz upowszechniania wiedzy o historii Armii Krajowej
i powstania warszawskiego. Z zawodu
był weterynarzem.
Od kilku lat Antoni Cholewa-Huczyński zamieszczał w serwisie YouTube vlogi. Opowiadał w nich
o swoich doświadczeniach, a także
o sposobach na zdrowe i długie życie.
W sieci zyskał pseudonim "Dziarski
Dziadek".
KB

Antoni Cholewa-Huczyński

dla dzieci oraz pracowników. Wyposażenie w postaci płynów dezynfekujących oraz półmasek
filtrujących FFP3 otrzymał ZOZ ”Legionowo”, czyli przychodnia „na górce”.
Powiat Legionowski od lat wspiera
Nowodworskie Centrum Medyczne.
Do tej placówki w pierwszej kolejności trafiają pacjenci z naszego terenu.
Na prośbę dyrekcji szpitala przekazane zostały środki ochrony osobistej,
maseczki i rękawiczki jednorazowe
dla personelu medycznego.
AMZ

Paweł Trawkowski

sekretarz Powiatu Legionowskiego
W czasie pandemii przestrzeganie obowiązujących reguł sanitarnych jest
niezwykle ważne. Aby pracownicy naszych jednostek i osoby korzystające z ich pracy mogli czuć się bezpiecznie, zapewniamy niezbędne środki
ochrony osobistej. W magazynie starostwa mamy odpowiednie zapasy rękawiczek, masek jednorazowych, masek wielorazowych FFP3, środków dezynfekcyjnych do rąk i powierzchni oraz mydła antybakteryjnego. Będą one
sukcesywnie dysponowane w miarę potrzeby.

Zmarł Antoni Cholewa-Huczyński
Z wielkim żalem przyjęliśmy informację o śmierci 9 maja Antoniego Cholewy-Huczyńskiego.
Antoni Cholewa-Huczyński urodził
się 26 listopada 1922 roku. Był uczestnikiem konspiracji w plutonie 709,
członkiem grupy "Kampinos" (w batalionie por. "Znicza"). Aktywnie uczestniczył w powstaniu warszawskim,
walcząc m.in. na obszarze VII obwodu
"Obroża" Warszawskiego Okręgu AK
- 1 Rejon "Brzozów". W 2008 roku za
wybitne zasługi dla odzyskania przez
Polskę niepodległości oraz działalność
na rzecz środowisk kombatanckich

chrona seniorów, którzy są
w grupie największego ryzyka, jeśli chodzi o zakażenie i przebieg choroby COVID-19,
jest szczególnie ważna. Pracownicy i pensjonariusze Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” zostali wyposażeni w półmaski filtrujące
FFP3 i kombinezony ochronne. Dla
zapewnienia higieny otrzymali płyny dezynfekujące do rąk i powierzchni. Przedszkole w Powiatowym Zespole Szkół i Placówek Specjalnych
w Legionowie otrzymało fartuchy
ochronne, maseczki bawełniane wielorazowe, przyłbice ochronne oraz chusteczki nawilżane z przeznaczeniem

Starosta
z orderem

Z

a wybitne zasługi w działalności społecznej i samorządowej starosta legionowski Sylwester Sokolnicki został decyzją
Prezydenta RP odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. O tym fakcie, podczas
zdalnego posiedzenia Rady Miejskiej w Serocku 27 maja, poinformował burmistrz Artur Borkowski.
Order Odrodzenia Polski to drugie pod względem starszeństwa, po
Orderze Orła Białego, polskie państwowe odznaczenie cywilne. Ustanowione zostało przez Sejm Rzeczypospolitej ustawą z dnia 4 lutego
1921 r. Nadawane jest za wybitne
osiągnięcia na polu oświaty, nauki,
sportu, kultury, sztuki, gospodarki,
obronności kraju, działalności społecznej, służby państwowej oraz
rozwijania współpracy międzynarodowej.
KB

30 lat samorządu
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Jubileusz 30-lecia Samorządu Terytorialnego
Odrodzony samorząd terytorialny ma już 30 lat. Pierwsze w powojennej Polsce wolne wybory do rad gmin i rad miejskich odbyły się 27 maja 1990 r.
Reforma samorządowa jest jedną z najważniejszych przemian ustrojowych dokonanych w Polsce po upadku systemu socjalistycznego.

Polska pokojowa
droga do wolności
wyzwoliła w ludziach
ogrom radości,
entuzjazmu
i zaangażowania.
Zrobiliśmy kolosalny
skok cywilizacyjny,
pobudziliśmy miliony
Polaków do aktywności.
Wszystkim, którzy
byli w to dzieło
zaangażowani,
serdecznie dziękuję.
SYLWESTER SOKOLNICKI
starosta legionowski

Na zdjęciu członkowie Komitetu Obywatelskiego przed kościołem w Serocku w 1989 roku. Od lewej: Tomasz Podgórski, Jan Sierpiński, dr Sławomir Jakubczak,
Ewa Podgórska, Piotr Biardzki, Sylwester Sokolnicki, Marek Żórawski

O

dtworzenie samorządów w ramach przemian ustrojowych na
początku lat 90. ubiegłego wieku
miało ogromny wpływ na nasze życie.
Umożliwiło nam decydowanie o sposobach inwestowania naszego potencjału nie tylko gospodarczego, ale również
społecznego. Dzięki wolnym wyborom
samorządowym reprezentują nasze
interesy ci, którzy rzeczywiście wsłuchują się w potrzeby społeczności lokalnej. Radni żyją wśród nas, mają te
same problemy i radości. Realna samorządność pozwala więc również tworzyć
wspólnotę. A ona ściśle związana jest

Artur Borkowski
burmistrz miasta
i gminy Serock

Samorząd to wspólnota ludzi,
którzy od 30 lat działają na rzecz
poprawienia swojego statusu,
wzięcia spraw w swoje ręce.
Myślę, że na terenie powiatu
legionowskiego udało się to w sposób
szczególny. Mieszkańcy uwierzyli,
że sami odpowiadają za swój los,
a jednocześnie uświadomili sobie,
że potrzebują zorganizowanej
wspólnoty. I to zapewnia im
samorząd.

z poczuciem i braniem odpowiedzialności za Małą Ojczyznę.
W systemie politycznym PRL samorząd praktycznie nie istniał. Miastami,
gminami, wsiami zarządzali ludzie wyznaczeni przez przedstawicieli rządu.
Zmiany mogły nastąpić po upadku tego systemu. Pierwsze w powojennej Polsce w pełni wolne wybory do rad gmin
i miejskich odbyły się 27 maja 1990 r.
Pod tą datą sejm ustanowił obchodzony od 2000 r. Dzień Samorządu Terytorialnego. - Miałem przyjemność uczestniczenia w procesie odzyskiwania

Sławomir Maciej
Mazur
wójt gminy Nieporęt

Przed 30 laty Nieporęt był miejscowością nieznaną, kojarzoną głównie
z Dziką Plażą nad Jeziorem Zegrzyńskim. Gmina miała niemal zerową infrastrukturę. Utworzenie wolnego samorządu spowodowało, że powstała
wspólnota. Mieszkańcy utożsamiają
się z gminą Nieporęt, nie ma podziału na tych, którzy żyją tu od pokoleń
i tych, którzy są napływowi. Ponadto ogromna infrastruktura społeczna i techniczna – setki kilometrów wodociągów, kanalizacji, szkoły, obiekty
sportowe – powoduje, że samorządy są
małymi ojczyznami, oczywiście w ramach naszego kraju, Polski.

państwa – wspomina starosta Sylwester Sokolnicki. – Polska pokojowa droga do wolności wyzwoliła w ludziach
ogrom radości, entuzjazmu i zaangażowania. Zrobiliśmy kolosalny skok cywilizacyjny, pobudziliśmy miliony Polaków do aktywności. Wszystkim, którzy
byli w to dzieło zaangażowani, serdecznie dziękuję.
Dzisiejszy Powiat Legionowski to samorząd korzystający z nowoczesnych narzędzi pozwalających stale podnosić jakość
usług i komfort życia. Znajduje to odzwierciedlenie w licznych inwestycjach

Paweł Kownacki
wójt gminy Wieliszew

Obecność samorządu w naszej rzeczywistości jest dla większości sprawą naturalną, dlatego tym bardziej wielkie
słowa uznania należą się wszystkim,
którzy tworzyli i tworzą samorząd.
Na żadną władzę mieszkańcy nie mają takiego wpływu, z żadną nie mają takiego kontaktu, jak ze swoimi przedstawicielami w samorządzie gminnym.
Wszyscy widzimy wręcz epokowe
zmiany w wyglądzie naszych miejscowości. Rozwój jest możliwy dzięki energii mieszkańców i samorządowców
przez mieszkańców wybranych. Cieszy
też owocna współpraca kolejnych pokoleń samorządowców, gdy nowi czerpią
z doświadczenia poprzedników, a poprzednicy kibicują swoim następcom.

rozbudowujących infrastrukturę i poprawę bezpieczeństwa. Poza rozwojem infrastruktury równie ważna jest dbałość
o oświatę i edukację, a także pielęgnowanie wspólnoty samorządowej.
Rada Powiatu w Legionowie jednogłośnie przyjęła uchwałę, w której
ogłasza swoje stanowisko dotyczące
30. rocznicy odrodzenia samorządu terytorialnego w Polsce. W dokumencie
znajdujemy słowa wdzięczności skierowane „na ręce naszych koleżanek i kolegów Samorządowców, Radnych Rad
Miejskich, Gminnych i Powiatowych,
prezydentów, burmistrzów, wójtów,

sołtysów, urzędników, przedstawicieli
stowarzyszeń i organizacji pozarządowych, jak również do przedsiębiorców
i rolników – wszystkich Mieszkańców,
którzy swoją pracą i zaangażowaniem
przyczynili się do odbudowy samorządności oraz tworzenia potencjału gospodarczego Gmin i Powiatu.”
Czerpiąc dumę i satysfakcję z osiągnięć minionych 30 lat, życzymy wszystkim naszym czytelnikom dalszego rozwoju wspólnoty lokalnej oraz wszelkiej
pomyślności w realizacji podejmowanych działań.
MARIUSZ KRASZEWSKI

Roman Smogorzewski

Jarosław Chodorski

Pamiętam, jak w maju 1990 r.
odbyły się w Polsce w pełni wolne
wybory do rad gmin. Miałem wtedy
18 lat i wspominam ten czas jako
okres nadziei i wiary w samorząd,
uosobienie tego, czym powinna być
lokalna wspólnota. Uważam, że to co
potrafiliśmy osiągnąć przez ostatnie
30 lat to ogromny sukces w każdym
wymiarze, zaczynając od wodociągów,
kanalizacji, dróg, czy transportu
publicznego. Jestem zdania, że to
właśnie samorząd umożliwił ogólny
postęp w zakresie jakości życia
mieszkańców Legionowa.

W tym roku mija 30 lat od uchwalenia
ustawy o samorządzie terytorialnym
i przeprowadzenia pierwszych
wolnych wyborów samorządowych.
30 lat temu potwierdziliśmy
w praktyce nasze prawo do tego, by
tworzyć wspólnotę ludzi wolnych,
decydujących o swym własnym losie
w sposób dojrzały i odpowiedzialny.
Położyliśmy kamień węgielny pod
lepsze jutro kolejnych pokoleń i w myśl
zasady "nic o nas bez nas" wytrwale
budujemy nasz wspólny dom.

prezydent miasta Legionowo

wójt gminy Jabłonna
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Sprzęt i oprogramowanie dla uczniów
z powiatowych szkół

Powiat Legionowski pozyskał środki na zakup narzędzi niezbędnych do zdalnej edukacji dla uczniów wszystkich
szkół ponadpodstawowych, dla których jest organem prowadzącym. Wartość sprzętu to blisko 80 tysięcy złotych.

Konrad Michalski
wicestarosta legionowski

Szkoły, dla których Powiat jest organem prowadzącym, doskonale poradziły sobie
z wdrożeniem i realizacją zadań związanych z prowadzeniem edukacji zdalnej.
Wykorzystując Internet, sprzęt oraz wszelkie komunikatory i aplikacje, z powodzeniem realizują podstawę programową zgodnie z planem nauczania. Zakupiony przez Powiat, za pomocą środków rządowych, sprzęt komputerowy usunął jedyną trudność w tym zakresie.

Wielkie czytanie
w przedszkolu specjalnym
Powiatowy Zespól Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie
także w tym roku uczestniczył w ogólnokrajowej akcji
„Cała Polska czyta dzieciom”, zapraszając do współpracy
wyjątkowych gości.

Sprzęt komputerowy do nauki zdalnej zakupiony przez Powiat Legionowski

Z

akupu dokonano w odpowiedzi na
obecną sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem stanu epidemii COVID-19 i obowiązkiem nauki
zdalnej. W wyniku zamknięcia placówek
oświatowych uczniowie zamiast w szkolnych ławkach zasiedli przez monitorami
komputerów. Niestety niektórym brak dostępu do Internetu lub brak odpowiednich
urządzeń uniemożliwiał naukę.

Środki na zakup Powiat pozyskał
w ramach projektu "Zdalna Szkoła –
wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”, współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego „Polska Cyfrowa na lata 20142020".

W ramach projektu zakupiono:
• 3 laptopy dla LO im. S. Lema w Stanisławowie Pierwszym,
• 19 tabletów dla PZSP im. J. Siwińskiego
w Legionowie,
• 14 tabletów i 1 dostęp do Internetu dla
LO im. M. Konopnickiej w Legionowie,
• 10 tabletów i 10 dostępów do Internetu
dla PZSP im. W. Wolskiego w Serocku.
KALINA BABECKA

Akcja rekrutacja

O

d 4 czerwca br. kandydaci do
szkół ponadpodstawowych mogą zapoznać się z ofertą edukacyjną szkół w elektronicznym systemie rekrutacji, a od 15 czerwca będą
mogli założyć konto w systemie i wypełnić wniosek. Szkoły ponadpodstawowe powiatu legionowskiego, powiatów okołowarszawskich i miasta
stołecznego Warszawa biorą udział
we wspólnej rekrutacji, korzystając

W

legionowskim przedszkolu
specjalnym czyta się dzieciom codziennie przez cały
rok. To ważny element terapii. Czytają nauczyciele, starsi koledzy, rodzice, dziadkowie, a w ramach akcji
„Cała Polska czyta dzieciom” do tego grona dołączają znane i lubiane
osobistości. W tym roku wydarzenie
miało nieco inny przebieg z uwagi na
pandemię COVID-19 i zostało w całości zrealizowane za pośrednictwem

Agnieszka Powała

radna Rady Powiatu w Legionowie
Szkoły powiatu legionowskiego przygotowały bogatą ofertę dla absolwentów
szkół podstawowych. W tym roku ze względu na to, że egzaminy ósmych klas
zostały przełożone, terminy rekrutacji zostały zmienione. Resort edukacji
wyznaczył terminy, które będą obowiązywać w całej Polsce. Z uwagi na fakt,
że nie odbędzie się rekrutacja uzupełniająca, absolwenci powinni od razu wybrać najlepszą dla siebie szkołę w powiecie legionowskim.
z tej samej bazy szkół. Kandydaci mogą aplikować do dowolnej liczby szkół,
z tym że powinni określić swoje preferencje i ustawić szkoły w odpowiedniej
kolejności. Dokumenty uczeń składa
tylko w szkole pierwszego wyboru.
W procesie rekrutacji punktacja w każdej szkole jest taka sama, a o przyjęciu decyduje suma punktów. Proces
rekrutacyjny potrwa do 19 sierpnia.

Z ofertą szkół prowadzonych przez Powiat Legionowski można zapoznać się nie tylko w systemie elektronicznym, ale także bezpośrednio na
stronach internetowych placówek:
• Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Legionowie
– www.lokonopnicka.pl
• Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Lema w Stanisławowie
Pierwszym – www.lostanislawow.legionowski.pl
• Powiatowy Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jerzego Siwińskiego w Legionowie – www.pzsplegionowo.edupage.org
• Powiatowy Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Włodzimierza
Wolskiego w Serocku – www.pzspserock.pl

Internetu. Organizatorzy zaprosili do udziału duże grono znanych
postaci. Wśród nich znaleźli się aktorzy, poeci, pisarze, artyści i samorządowcy. Każdy z uczestników
nagrał filmik z czytanym przez siebie utworem i specjalną dedykacją
dla uczniów PZSiPS. Do akcji włączyli się także starosta legionowski
Sylwester Sokolnicki oraz wicestarosta legionowski Konrad Michalski.
KB

Wirtualny
uniwersytet
Legionowski Uniwersytet Trzeciego Wieku (LUTW), jak wszystkie
placówki edukacyjne, zmienił sposób działania na zdalny. Odbyło się
to bez większej szkody dla oferty, która nadal jest bogata i ciekawa.

KB

J
Fot. freepik.com

Z opóźnieniem wynikającym
z pandemii COVID-19
wystartowała rekrutacja
do szkół ponadpodstawowych
na rok szkolny 2020/21.
Tak jak w latach ubiegłych,
będzie prowadzona
elektronicznie.

Starosta legionowski Sylwester Sokolnicki wybrał i przeczytał wiersz
Jana Brzechwy „Przyjście lata”

Rekrutacja elektroniczna to
wygodny i, co ważne, bezpieczny
sposób aplikacji do wybranej
szkoły

uż w kwietniu uruchomiono Wirtualny Uniwersytet Trzeciego Wieku, jedną z pierwszych tego typu
inicjatyw w kraju. Wykłady, prelekcje oraz warsztaty tematyczne realizowane są przez Internet. Wykładowcy i prelegenci nagrywają wystąpienia
w salach wykładowych uczelni, a następnie są one emitowane w Legionowskiej Telewizji Kablowej oraz na stronie
internetowej LUTW – www.lutw.net.
Uruchomiono także zajęcia online „na
żywo”.

Oprócz wirtualnych zajęć z języka angielskiego, warsztatów komputerowych,
warsztatów kulinarnych, zaplanowano
także prelekcje krajoznawcze o regionie, warsztaty origami, pokazy ćwiczeń
dla seniorów, a także teleporady lekarzy
i fizjoterapeutów oraz całą gamę porad
i informacji kulturalnych.
Uruchomiono również senioralny bezpłatny telefon zaufania 500-683-354, czynny w poniedziałek w godz. 10.00-12.00
oraz w czwartek w godz. 17.00-19.00.
OPRAC. KB
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Projekt nie tylko dla rowerzystów
Trwają prace nad przygotowaniem projektu ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż ul. Nasielskiej w Serocku.

Sylwester Sokolnicki
starosta legionowski

Inwestycja w tym miejscu jest odpowiedzią na oczekiwania zarówno mieszkańców, jak i gości odwiedzających miasto i gminę Serock. Rower to obecnie nie tylko rekreacja, ale także ekologiczna alternatywa dla samochodu. Coraz więcej
osób wybiera ten środek transportu podczas podróży do pracy lub realizowania
swoich codziennych obowiązków. Taki trend wymaga od samorządu projektowania infrastruktury drogowej z myślą o komforcie i bezpieczeństwie wszystkich uczestników ruchu – kierowców, pieszych i cyklistów.

Artur Nowak

Jako aktywnego kolarza-amatora niezwykle cieszy mnie
inicjatywa rozbudowy sieci ścieżek rowerowych w powiecie legionowskim. Głównie ze względów bezpieczeństwa.
Nowe ścieżki wokół Serocka to dobry pomysł, bo bardzo mi
ich tam brakowało.

Anna Szczyplińska

Bardzo się cieszę, że planuje się rozbudowanie ścieżek
rowerowych na tak urokliwym terenie, jakim jest Serock i okolice. Uważam, że dla osób, które lubią aktywnie spędzać czas jeżdżąc na rowerze, będą one nie lada atrakcją.

Krzysztof Sobota

Inwestycja zakłada budowę ścieżki pieszo-rowerowej oraz modernizację jezdni na odcinku wzdłuż nowego ciągu

D

la miłośników jazdy na rowerze
i spacerów: umowa na przygotowanie dokumentacji technicznej została podpisana 20 maja. Od tego czasu
wykonawca ma 16 tygodni na jej realizację. Koszt projektu to blisko 78.850 zł.

Prawie dwuipółkilometrowy odcinek
drogi powiatowej nr 1805W, od drogi
krajowej nr 61 do skrzyżowania z drogą
nr 1807W, to popularna zarówno wśród
mieszkańców, jak i turystów trasa. Dlatego, aby zapewnić bezpieczeństwo

wszystkim użytkownikom drogi, zaplanowano oddzielenie jezdni od ciągu dla
pieszych i rowerzystów poprzez wykonanie asfaltowej ścieżki oraz przebudowę
drogi na całej długości ścieżki.
AMZ

Bezpieczniej na Izabelińskiej
W Stanisławowie Pierwszym na ul. Izabelińskiej Powiat Legionowski zamontował wyspowe
progi zwalniające. Dodatkowo ograniczono w tym miejscu prędkość do 30 km/godz.

U

rządzenia rozmieszczono w rejonie
przejścia dla pieszych przy skrzyżowaniu alei Henryka Sienkiewicza
z ul. Koncertową. W tym miejscu znajduje się zakręt, który znacznie ogranicza widoczność zarówno kierowcom, jak
i pieszym. Dzięki progom ruch pojazdów
został spowolniony, co przełoży się na poprawę bezpieczeństwa, szczególnie na
przejściu przez jezdnię.
AMZ

Jestem czynnym rowerzystą. Na co dzień korzystam ze
ścieżek rowerowych i uważam, że znacząco poprawiają bezpieczeństwo oraz komfort podróży. Rozwój infrastruktury rowerowej jest konieczny i powinien być kontynuowany.

Robert Wróbel

wiceprzewodniczący Rady Powiatu
w Legionowie
Na tym przejściu piesi, w tym dzieci w drodze do szkoły, są wyjątkowo źle widoczni, co wynika głównie z geometrii drogi. Kierowcy zjeżdżając z mostu, niejednokrotnie zbyt późno dostrzegali wchodzących na pasy. Wymuszenie spowolnienia ruchu samochodowego do 30 km/h przez progi zwalniające było ostateczną
i jedyną metodą zapewnienia bezpieczeństwa pieszym. Zastosowano progi wyspowe z uwagi na komunikację autobusową, która akceptuje takie rozwiązanie.

Progi wyspowe stosuje się na drogach, gdzie kursuje komunikacja publiczna. W tym miejscu jest to linia L8

Kolejne remonty w Karolinie
Dobiega końca postępowanie przetargowe, w wyniku
którego wyłoniony zostanie wykonawca przebudowy blisko
dwukilometrowego odcinka drogi powiatowej nr 1807W
w Karolinie (gmina Serock). Powiat Legionowski pozyskał
z Funduszu Dróg Samorządowych dofinansowanie, które pokryje
70% kosztów realizacji tej inwestycji.

P

lanowana przebudowa będzie
kontynuacją ubiegłorocznego
zadania, w ramach którego wyremontowano 1,4 km jezdni od drogi
krajowej nr 62 do ul. Promyka. Tym
razem prace przeprowadzone zostaną od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1805W (ul. Nasielska) do
skrzyżowania z drogą krajową nr 62.
W ramach inwestycji na całym
odcinku zaplanowano wymianę

nawierzchni, utwardzenie pobocza,
wybudowanie jednostronnego chodnika i zjazdów na posesje oraz wydzielenie przystanku autobusowego. Droga zyska nowe odwodnienie i będzie
na niej obowiązywała nowa organizacja ruchu. Na przeprowadzenie robót
budowlanych wybrany wykonawca będzie miał 14 tygodni.
AMZ

Inwestycja znacząco wpłynie na poprawę bezpieczeństwa użytkowników drogi.
Spękana nawierzchnia jezdni z wieloma wyłomami ulega postępującej
degradacji i wymaga remontu
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Wideoporadnik dla przedsiębiorców
Jeszcze w czerwcu ruszy wideoporadnik dla przedsiębiorców, zawierający
odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, dotyczące mechanizmów
pomocowych oferowanych w ramach Tarczy Antykryzysowej.

F

ilmy prezentowane będą na stronach
internetowych Powiatowego Urzędu
Pracy w Legionowie (www.puplegionowo.pl) oraz Powiatu Legionowskiego (www.powiat-legionowski.pl), a także
na powiatowym Facebooku i kanale na
YouTube. Projekt, przygotowany przez
PUP w Legionowie we współpracy z Powiatem Legionowskim, powstał m.in.
w oparciu o przeprowadzoną w maju ankietę, za pośrednictwem której przedsiębiorcy mogli zgłosić pytania, wątpliwości
i oczekiwania. Odpowiedzi i wskazówek
udzielać będą eksperci z Urzędu Pracy,
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz
Urzędu Skarbowego. Wideoporadnik adresowany jest do mikro, małych i średnich
przedsiębiorców oraz organizacji pozarządowych i podmiotów działalności pożytku publicznego.
AMZ

Przemysław Cichocki
członek zarządu Powiatu

Wideoporadnik powstał w odpowiedzi na zgłaszane potrzeby w związku z uzyskaniem pomocy w ramach m.in. Tarczy Antykryzysowej. Dzisiaj odpowiedzialny samorząd musi szczególnie otworzyć się na inne formy komunikacji
z mieszkańcami. Cieszy mnie również duża otwartość Powiatowego Urzędu
Pracy, ZUS, Urzędu Skarbowego w Legionowie. Dziękuję za zaangażowanie
w nagranie wideoporadnika dla przedsiębiorców Kancelarii Prawnej – Adwokat Przedsiębiorcy.

Grzegorz Zbroch

radny Rady Powiatu w Legionowie

Filmy w wideoporadniku, uzupełnione o materiały i dokumenty do pobrania,
wyjaśnią zagadnienia oraz pomogą w wypełnieniu i złożeniu wniosków

Rodzicielstwo zastępcze – otwórzmy
serca i drzwi
Przypadający 30 maja Dzień Rodzicielstwa Zastępczego jest doskonałą okazją do złożenia życzeń
i gratulacji, a także poinformowania o możliwości zostania rodziną zastępczą. Nabór prowadzony
przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie trwa nieprzerwanie.

Jestem przedsiębiorcą, skorzystałem z programów wsparcia zawartych w utworzonej przez rząd Tarczy Antykryzysowej. Otrzymałem pożyczkę dla mikroprzedsiębiorców i dzięki temu utrzymałem zatrudnienie. Zachęcam do zasięgania porad u pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Legionowie, którzy
pomogą w pozyskaniu środków z programów pomocowych, a poradnik w formie filmu będzie dodatkowym narzędziem edukacyjnym, do którego można
wracać w każdej chwili.

PCPR i DPS raportują
Podczas majowego posiedzenia Rady Powiatu podsumowano
ubiegłoroczną działalność Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie i Domu Pomocy Społecznej „Kombatant”.

Kto może zostać rodziną
zastępczą?

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej
oraz prowadzenie rodzinnego domu
dziecka może być powierzone osobom,
które:
• Dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej;
• Nie są i nie były pozbawione władzy
rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona;
• Wypełniają obowiązek alimentacyjny – w przypadku, gdy taki obowiązek
w stosunku do nich wynika z tytułu
egzekucyjnego;
• Nie są ograniczone w zdolności do
czynności prawnych;
• Są zdolne do sprawowania właściwej
opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone zaświadczeniem lekarskim o stanie zdrowia wystawionym
przez lekarza podstawowej opieki
zdrowotnej oraz opinią o posiadaniu
predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka,
wystawioną przez psychologa;
• Przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
• Zapewnią odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe.
Pełnienie funkcji rodziny zastępczej
niezawodowej lub zawodowej oraz prowadzenie rodzinnego domu dziecka może być powierzone osobom, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za
umyślne przestępstwo. W przypadku rodziny zastępczej niezawodowej, co najmniej jedna osoba tworząca tę rodzinę
musi posiadać stałe źródło dochodów.
Osoby, które chciałyby podjąć się pomocy dzieciom pozbawionym czasowo
lub trwale opieki rodzicielskiej, zapraszamy do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie przy ul. W. Sikorskiego 11, tel.: 22 76 40 140.
OPRAC. KB

Mieszkańcy DPS „Kombatant” nie mogą narzekać na brak rozrywki.
Organizowane są imprezy okolicznościowe, koncerty i wydarzenia
kulturalne. Tutejszy ogród stwarza do tego wymarzone warunki
Rodziny zastępcze otwierają swoje domy i serca,
aby dać dzieciom poczucie bezpieczeństwa
i normalności

Anna Gajewska

radna Rady Powiatu w Legionowie
Rodzicielstwo zastępcze to misja, a rodziny, które ofiarowują swój czas, zaangażowanie, ale przede wszystkim miłość, to bohaterowie dnia codziennego.
Dzieci, które z różnych przyczyn nie mogą wychowywać się w swoich domach,
które utraciły wszystko – miłość, poczucie bezpieczeństwa, ciepło rodzinne,
odzyskują namiastkę normalności. Opieka nad dzieckiem w pieczy zastępczej to nie tylko czynności pielęgnacyjno-wychowawcze, ale też zapewnienie szeroko pojętej opieki psychologicznej. W rodzinach zastępczych dzieci
skrzywdzone przez los mają szansę wychowywać się w warunkach zbliżonych do domowych.

Magdalena Jagnyziak

Z

przedstawionych dokumentów
wynika, że Powiatowy Zespół ds.
Orzekania o Niepełnosprawności wydał w 2019 roku 1571 orzeczeń.
Ponadto 61 wnioskodawców otrzymało dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych, 136 osób otrzymało
dofinansowanie do sprzętu rehabilitacyjnego, a 39 osób niepełnosprawnych
otrzymało dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych. Dofinansowano także wydarzenia kulturalno-sportowe oraz warsztaty terapii
zajęciowej. W Punkcie Informacyjno-Koordynacyjnym dla Osób z Niepełnosprawnościami udzielono 67 porad.
Na dzień 31 grudnia 2019 roku w 137 rodzinach zastępczych
na terenie powiatu legionowskiego

przebywało 218 dzieci, a w Domu
Dziecka w Chotomowie 43 dzieci.
PCPR dotowało także znajdujące się
na terenie powiatu ośrodki wsparcia,
mieszkania chronione oraz poradnictwo specjalistyczne dla osób doznających przemocy w rodzinie i psychologiczne.
W DPS "Kombatant" przewidziano
92 miejsca. Na dzień 31 grudnia 2019
roku przebywało w nim 89 pensjonariuszy. Średni miesięczny koszt utrzymania wyniósł 3.970 zł. W ciągu roku
PCPR wydało 36 decyzji o umieszczeniu w DPS, który świadczy usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające.
KB

dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Legionowie

Artur Stankiewicz

Wszystkim rodzinom zastępczym, które na co dzień podążają za potrzebami
dzieci, angażują się w dawanie dobra, kierują i wychowują w poczuciu szacunku dla ich pochodzenia i w zgodzie na poszukiwanie najlepszego, trwałego rozwiązania, najserdeczniejsze życzenia wszelkiej pomyślności i satysfakcji z pełnionej funkcji oraz wytrwałości, cierpliwości i doświadczania takiego
dobra, jakie sami przekazujecie dzieciom.

Funkcją i misją Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz Domu Pomocy
Społecznej „Kombatant” jest opieka nad osobami, które wymagają wsparcia
i pomocy. Pewne grupy społeczne, jak seniorzy, dzieci, osoby niepełnosprawne, należy otoczyć specjalną troską i uwagą, aby ich członkowie mogli godnie
żyć i uniknąć wykluczenia.

członek zarządu Powiatu w Legionowie

społeczność/kultura
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Podzielili się życiem

Kurier

Klub Honorowych Dawców Krwi Legion oraz Powiat Legionowski
zorganizowali akcję krwiodawstwa pod budynkiem starostwa.
Krew oddało 31 osób, z czego pięć po raz pierwszy w życiu.
Zebrano blisko 14 litrów krwi. Krew jest bezcennym lekiem,
którego nie da się wyprodukować ani zastąpić. Pandemia COVID-19
nie zmniejszyła zapotrzebowania na nią, a wręcz przeciwnie.
Dlatego centra krwiodawstwa wprowadziły dodatkowe procedury,
aby oddawanie krwi nadal było bezpieczne.
			

KALINA BABECKA

Piotr Choroś

radny Rady Powiatu w Legionowie
Celem kampanii społecznej jest przede wszystkim dotarcie do jak najszerszej
grupy Honorowych Dawców Krwi oraz uświadomienie społeczeństwu potrzeb
systemu lecznictwa w zakresie krwi, jak i znaczenia systematycznego oddawania krwi i osocza. Udział w kampanii Klubu HDK Legion jest bardzo cennym zaangażowaniem. Ma zachęcić krwiodawców oraz potencjalnych dawców do oddawania krwi podczas trwania pandemii.

W akcji wzięli także udział wieloletni krwiodawca i zarazem członek zarządu Powiatu Przemysław Cichocki oraz radna Rady
Powiatu Agnieszka Borkowska

Rok 2020 został przez Sejm RP ustanowiony rokiem Jana Pawła II.
18 maja obchodzona była 100. rocznica urodzin świętego. Z tej okazji
Fundacja Ogród Edukacji zorganizowała konkurs na kartkę urodzinową.
Patronat honorowy nad przedsięwzięciem objął starosta legionowski
Sylwester Sokolnicki.

Tydzień z biblioteką w sieci
Powiatowa Biblioteka Publiczna w Legionowie wzięła udział w ogólnopolskiej akcji promocji czytelnictwa
i bibliotek „Tydzień Bibliotek”, organizowanej przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich.
Akcję przeprowadzono za pośrednictwem Internetu.

P

owiatowa biblioteka zaprosiła do
wirtualnego świętowania w dniach
8-15 maja. Tegoroczne hasło Tygodnia Bibliotek brzmiało „Zasmakuj
w bibliotece”. Codziennie na literackim
talerzu serwowane były tematy skoncentrowane wokół książek. W menu
aperitifem okazał się Dzień z Poezją,
Neologizmami i Dziwnymi Wierszami uczestnicy mogli delektować się czytając
utwory Mirona Białoszewskiego, Juliana
Tuwima i Bolesława Leśmiana oraz zapoznać się z analizą ich twórczości w filmikach przygotowanych przez Narodowy
Instytut Audiowizualny. Dzień kończyła
zabawa w tworzenie własnych słów i ich
definicji. Na przystawkę zaserwowano

wirtualny spacer po najciekawszych
i najpiękniejszych bibliotekach na świecie oraz zabawę słowem i tworzenie japońskiej miniatury poetyckiej – haiku,
czyli utworów trójwersowych, których
tematyka skupia się na odczuciach i doznaniach, często bardzo ulotnych, bystrych obserwacjach oraz współistnieniu z przyrodą. Dzień z Literackimi
Łakomymi Kąskami okazał się pierwszym daniem. Cytując ulubioną książkę, można było wziąć udział w zabawie
tworzenia opowiadania. Main course na
literackim stole to prezentacja najstarszych i najbardziej wartościowych
pozycji w księgozbiorze
powiatowej biblioteki

Konkurs raz na sto lat

oraz kompendium wiedzy o zakładce.
Jak się okazało ten powszechnie używany przedmiot ma ciekawą historię i może występować pod wieloma postaciami.
Na deser zaproponowano Dzień z Książkami Pięknie Ilustrowanymi, przedstawiając historię ilustracji, jej funkcje, sylwetki mistrzów ilustracji oraz ich dzieła.
Wciąż nienasyconym zaproponowano na
koniec Bajkę z Teatrzykiem Kamishibai.
W repertuarze zalazły się „Czerwony
Kapturek”, „Bajka o Wiśle”, „Smok Wawelski” i „Legenda o Skarbniku”. Chętni
mogli również stworzyć własny papierowy teatrzyk.

C

elem wydarzenia była aktywizacja społeczności lokalnej i promowanie drogą elektroniczną obchodów 100. rocznicy urodzin św. Jana
Pawła II. Konkurs cieszył się dużym
powodzeniem, nadesłano ponad 140
prac. Najmłodszy z uczestników miał
niespełna cztery lata, najstarszy ponad osiemdziesiąt. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy
w wersji online. Przyznano także nagrody dla autorów najlepszych prac,
w tym gadżety ufundowane przez Powiat Legionowski.
AMZ

Kartki były wykonane różnymi
technikami, ciekawie i pomysłowo.
Wszystkie zaprezentowane zostały
na wirtualnym, pokonkursowym
wernisażu. Na zdjęciu praca
Eweliny Rempalskiej

KB

Praca Anity Dziewięckiej

Praca Michała Maty

KONKURS FOTOGRAFICZNY!
Powiatowa Instytucja Kultury
w Legionowie ogłosiła
konkurs fotograficzny
„Internet - OFF Przyroda - ON!”.
Zmęczonych stałym byciem "na łączach", online, przed komputerami
i ekranami smartfonów, zachęcamy do wyjścia na spacer, do parku,
do lasu i uchwycenia tych chwil na zdjęciach. Autorki i autorzy najlepszych
zdjęć przyrodniczych zostaną nagrodzeni czytnikami e-booków.
Zgłoszenia przyjmowane są na adres konkurs@pik.legionowski.pl
do 21 czerwca.
Regulamin oraz formularze zgłoszeniowe dostępne są na stronie
internetowej www.pik.legionowski.pl. Zapraszamy do udziału w konkursie.
Tydzień Bibliotek obfitował w wiele ciekawych wydarzeń. Miłośnicy książek mogli między innymi obejrzeć teatrzyk bajek

7

8

Kurier

kultura/historia

Informator Powiatu Legionowskiego

W podróż i do kina

Fot. archiwum Anny i Marcina Szymczaków

Powiatowa Instytucja Kultury w Legionowie doskonale odnalazła się w sytuacji
pandemii, z powodzeniem przenosząc swoją ofertę do rzeczywistości wirtualnej.
W ostatnim czasie nie wychodząc z domu, można było wybrać się do kina z okazji
Dnia Matki oraz zjechać Afrykę wzdłuż i wszerz.

M

ajowa odsłona Kina Otwartego zadedykowana została obchodzonemu 26 maja Dniu Matki. Stąd
wybór filmu, którym był estoński obraz „Matka” w reżyserii Kadri Kõusaar.
Fabułę zbudowano na niewyjaśnionej
zbrodni, pełno w niej małomiasteczkowych sekretów i czarnego humoru. Przed
seansem, który zgromadził przed komputerami ponad setkę widzów, zapowiedzi filmowej dokonała dziennikarka Magdalena Felis.
Uczestnicy czerwcowej odsłony Klubu Podróżnika „W 80 dni dookoła…” tym
razem odwiedzili Czarny Ląd. Ich przewodnikami byli podróżnicy Anna i Marcin Szymczakowie, którzy podczas pokazu zdjęć opowiedzieli o wyprawie.
Była to fascynująca podróż, która zaczęła się w Kapsztadzie i na pobliskim Przylądku Dobrej Nadziei, a następnie była
kontynuowana Garden Route, pomiędzy

Górami Przylądkowymi a Oceanem Indyjskim. Po 1200 km i przekroczeniu
rzeki Oranje uczestnicy dotarli do górskiego Lesotho, gdzie zastała ich zima
z ujemnymi temperaturami i opadami
śniegu. Zjeżdżając karkołomną drogą
z Sani Pass w Górach Smoczych, dotarli na równiny Kwazulu Natal, aby dalej
ruszyć w kierunku Botswany. Pokonując kolejne tysiące kilometrów, spotykając stada słoni, bawołów i zebr, podróżnicy trafili na nieprzebyte przestrzenie
sawanny i buszu, a wśród nich zobaczyli wielkie solniska. Jeszcze przystanek
w delcie rzeki Okawango, która gubi swe
wody w piaskach Kalahari i zakończono
podróż nad rzeką Zambezi oraz mitycznymi Wodospadami Wiktorii.
KALINA BABECKA

Izabela Kownacka

radna Rady Powiatu w Legionowie

Anna i Marcin Szymczakowie podróżują po całym świecie od czasów studenckich. Z czasem w wyprawach towarzyszyć
zaczęły im dzieci Iga i Jaś

Pomnik Strzelców w remoncie
Nieporęckie Stowarzyszenie Historyczne realizuje projekt polegający na wyremontowaniu pomnika
28. Pułku Strzelców Kaniowskich, który jest ważnym punktem powiatowego turystycznego szlaku
patriotycznego Polski Walczącej.

W

połowie maja pomnik 28. Pułku
Strzelców Kaniowskich w Wólce
Radzymińskiej został zdemontowany, po czym przewieziony do pracowni konserwatorskiej. Prace remontowe potrwają do 31 lipca. W ich ramach
struktura pomnika zostanie zakonserwowana i odświeżona, a bryła przywrócona
do stanu pierwotnego. Na szczyt powróci zniszczona w wyniku wojennej zawieruchy kula oznaczona zarysem Krzyża

Virtuti Militari. Wykonawcy zdecydowali
się pozostawić nawarstwienia historyczne
w postaci śladów po uderzeniach kul. Rekonstrukcją objęto nie tylko pomnik, ale
również jego ogrodzenie, które odzyska
oryginalny wygląd.
Prace wykonywane są na wniosek
i pod nadzorem Nieporęckiego Stowarzyszenia Historycznego. Tym samym
działacze chcą uczcić 100. rocznicę tzw.
Cudu nad Wisłą, czyli zwycięskiej bitwy

warszawskiej. Całe przedsięwzięcie finansuje gmina Nieporęt.
Pomnik upamiętnia kpt. Stefana Pogonowskiego i jego żołnierzy poległych
15 sierpnia 1920 r. pod Wólką Radzymińską podczas walk z armią rosyjską.
Postument został odsłonięty w 1924 r.
przez prezydenta II RP Stanisława Wojciechowskiego i poświęcony przez arcybiskupa warszawskiego Aleksandra Kakowskiego.
MK

Pomnik 28. Pułku Strzelców Kaniowskich jest rewitalizowany przez profesjonalną firmę, jedną z najlepszych w Polsce,
zajmującą się konserwacją zabytków

PIK jest instytucją, która poprzez kulturę w idealny sposób integruje wszystkich mieszkańców naszego powiatu. W bogatym wachlarzu inicjatyw posiada
tyle ciekawych ofert, że każdy bez względu na wiek i zainteresowania znajdzie
coś dla siebie. Kino Otwarte z okazji Dnia Matki zaprosiło na seans doskonałego
filmu, będącego estońskim kandydatem do nagrody Amerykańskiej Akademii
Filmowej, a Klub Podróżnika tradycyjnie zagwarantował przygody pełne emocji.

Sukces ucznia LO
w Stanisławowie Pierwszym
W połowie maja został rozstrzygnięty XI Ogólnopolski Konkurs
Historyczno-Literacki „II wojna światowa i czasy powojenne we
wspomnieniach”, organizowany przez SP nr 15 w Raciborzu.
Wyróżnienie otrzymał uczeń Liceum Ogólnokształcącego
im. Stanisława Lema w Stanisławowie Pierwszym Mikołaj Jacyna.

P

rzedmiotem rywalizacji było spisanie wspomnień członków rodziny,
którzy przeżyli II wojnę światową
oraz podkreślenie ich wkładu w odzyskanie niepodległości przez Polskę.
Mikołaj Jacyna przygotował pracę
poświęconą swojemu pradziadkowi,
Władysławowi Jacynie - "Mój dziadzio,
Władysław Jacyna". W formie wspomnień przedstawił losy dziadka, którego tak naprawdę poznał dzięki relacjom swojej babci.
Praca konkursowa opowiada o młodości Władysława Jacyny, o trudach
podróży z Wileńszczyzny do Lublina,
gdzie wstąpił do wojska, a także o jego losach powojennych. Mikołaj swoją pracę opatrzył licznymi zdjęciami,
na których widnieją odznaczenia, dokumenty i legitymacje. Dzięki fotografiom poznać można również sylwetki
wojskowych kolegów Władysława Jacyny, a także chwile z życia osobistego.
OPRAC. KB

Mikołaj Jacyna, uczeń klasy IB
w LO w Stanisławowie Pierwszym
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