Dbamy o działające w naszym powiecie
kluby sportowe. Każdy taki podmiot,
który złożył wniosek, dostał od Powiatu
Legionowskiego dofinansowanie.
Konrad Michalski
wicestarosta legionowski
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Sport to zdrowie – przekazujemy 180 000 zł
Powiat Legionowski przeznaczył rekordowo wysoką kwotę na wsparcie sportu. Kluby i drużyny otrzymają pomoc w wysokości 180 000 zł.
Pieniądze te zostaną wykorzystane m.in. na prowadzenie sekcji dziecięcych i młodzieżowych oraz projekty realizowane
dla najmłodszych zawodników.

Sylwester Sokolnicki
starosta legionowski

Pandemia to szczególnie trudny czas, również dla samorządów, ale to także okazja
do okazywania solidarności i realizowania jej na co dzień. Mimo znacznie mniejszych dochodów budżetowych Powiat Legionowski pomaga lokalnym klubom sportowym. To miejsca, gdzie skutecznie promowana jest aktywność fizyczna. Dzieci i młodzież, zachęceni dobrym przykładem zawodników, po roku spędzonym
głównie w domu, chętniej wracają do sportu lub rekreacji na świeżym powietrzu.
Wsparcie dla propagowania aktywnego trybu życia to dla nas wszystkich inwestycja w zdrowsze społeczeństwo.

Szermierczy trening ogólnorozwojowy jest zaskakująco ciężki, ale odwdzięcza się wzmocnieniem całego organizmu.
Na zdjęciu – kadra Uczniowskiego Klubu Sportowego „Feniks” podczas treningu przed Pałacem w Jabłonnie

P

uste trybuny, zawody rozgrywane
bez udziału publiczności – to najgorszy z możliwych sen osób jakkolwiek
związanych ze sportem. Zawodnicy wśród
dopingujących ich kibiców czują się jak ryba w wodzie. Pozbawieni takiego wsparcia,
często tracą dużą część motywacji do walki, bicia rekordów, stawiania sobie nowych
wyzwań.
W sposób oczywisty utrudnia to pracę
również trenerom. Problemy zawodników
powodują, że trudno jest opracować i wdrożyć strategię zarówno treningową, jak i meczową. Niebagatelną przeszkodą de facto
zamrażającą działalność większości klubów były restrykcyjne ograniczenia sanitarne w okresach najwyższej zachorowalności. Spowodowały one straty trudne do
odrobienia w perspektywie całego sezonu.
Można powiedzieć, że ten najbliższy w wielu przypadkach jest stracony.

Puste trybuny to oczywiście koszmar
również prezesów, działaczy i sponsorów. Bez środków finansowych, płynności
budżetowej żaden klub nie może myśleć
o funkcjonowaniu w walce o najwyższe cele. Kibice są kołem zamachowym, motorem
każdego sportowego projektu. Dochody
z biletów często stanowią tylko relatywnie
niewielką część klubowego budżetu. Jego
płynność zależy wtedy głównie od sponsorów. Prywatni i instytucjonalni donatorzy
są również często jedynym oparciem dla
sportowców uprawiających zawodowo dyscypliny indywidualne.
Jak ważnym jest wspieranie sportu w dobie pandemii, wiemy więc wszyscy. Sprawnie działające kluby i drużyny przyciągają
uwagę dzieci i młodzieży, tworzą wzorce
zdrowej rywalizacji, pracy nad sobą, pokonywania trudności. Wykonują więc trudną do przecenienia pracę wychowawczą.

Wyobraźmy sobie sytuację, w której sport
całkowicie zamiera – nie istnieją kluby
sportowe, nie odbywają się biegi, wyścigi
kolarskie, zawody lekkoatletyczne… Perspektywa iście apokaliptyczna.
Powiat Legionowski rokrocznie wspiera działalność klubów sportowych działających na naszym terenie. W tym roku przeznaczyliśmy na ten cel kwotę w wysokości
180 000 zł. Mimo, iż dochody budżetowe samorządów są niższe w porównaniu z czasem
sprzed pandemii, wsparcie sportu zasługuje
na większą uwagę. Odpoczynek od komputerów, relaks na świeżym powietrzu są potrzebne nam wszystkim. Ale nigdy wcześniej nie były aż tak ważne dla młodych
pokoleń. Od szybkiego powrotu do sprawności fizycznej dzieci i młodzieży zależy ich
kondycja za kilkanaście i kilkadziesiąt lat.
Wsparcie Powiatu Legionowskiego
otrzymają zarówno kluby, które grają na

poziomie zawodowym, będąc naszą wizytówką: siatkarska Legionovia SA (70 000 zł),
piłkarska KS Legionovia Legionowo
(35 000 zł), Klub Piłki Ręcznej Legionowo (10 000 zł); jak i mniejsze podmioty
sportowe: Klub Sportowy „Dąb” Wieliszew
(15 000 zł), Klub Sportowy „Sokół” Serock (15 000 zł), Uczniowski Klub Sportowy „Feniks” (10 000 zł), Uczniowski Klub
Sportowy „Sindbad” (8 000 zł), Uczniowski Klub Sportowy „Akademia Piłkarska
11 Legionowo” (7 000 zł), Uczniowski Klub
Sportowy „Dębina” (6 000 zł), Uczniowski Klub Sportowy „Gigant Smile Łajski”
(4 000 zł). Każda z tych organizacji prowadzi intensywną pracę z dziećmi i młodzieżą, trenując młodych w dużej rozpiętości
kategorii wiekowych. Królują piłka nożna
i siatkówka, ale coraz śmielej przebijają
się inne dyscypliny sportowe. Legionowo
zaznacza swoją obecność również w krajowej piłce ręcznej; mamy bardzo szybko
rozwijające się szermierkę i żeglarstwo.

Każdy chętny znajdzie coś dla siebie.
Warto przypomnieć, o czym już informowaliśmy, że Powiat Legionowski przyznał wyróżnienia sportowcom uprawiającym dyscypliny indywidualne i trenerom
osiągającym wysokie wyniki we współzawodnictwie krajowym i międzynarodowym. Najbardziej utytułowani otrzymali nasze wsparcie w wysokości 14 000 zł łącznie.
Poza pomocą w postaci dotacji Powiat
Legionowski wspiera podmioty sportowe
w jednorazowych akcjach i turniejach cyklicznych. Organizujemy Piłkarską Ligę
Powiatu Legionowskiego, w której konkuruje ponad 500 trampkarzy i juniorów.
Poza tym przekazujemy nie tylko fundusze,
ale również pomagamy w promocji wydarzeń z udziałem najmłodszych zawodników. Rokrocznie wspieramy zatem nasz
sport kwotą w sumie znacznie przewyższającą 200 000 zł.

KOMUNIKAT

MARIUSZ KRASZEWSKI

4 czerwca 2021 r. Starostwo Powiatowe
w Legionowie oraz Biuro Paszportowe
zlokalizowane w Urzędzie Miasta Legionowo
będą NIECZYNNE.
Będzie to dzień wolny od pracy
w zamian za święto przypadające w innym
dniu niż niedziela (1 maja 2021 r. - sobota).
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Lodowa Arena już szczepi
Punkt Szczepień Powszechnych w legionowskiej Lodowej Arenie uruchomiono 13 maja.
To, ile osób zostanie tu zaszczepionych, zależy od dostaw szczepionek. Organizatorzy deklarują,
że punkt może działać pięć dni w tygodniu, szczepiąc codziennie 300-500 pacjentów.

Fot. UM Legionowo

wzrostem dostępności szczepionek oraz
terminów szczepień możliwa będzie rejestracja i szczepienie pacjentów zgłaszających się bezpośrednio do punktu.
Na szczepienie w Lodowej Arenie zapisać można się dzwoniąc na specjalnie do
tego celu przeznaczony numer telefonu
22 766 45 22 (codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 08.00-16.00). Ponadto zapisać można się przez infolinię
989, poprzez SMS o treści SzczepimySie
na numer 664 908 556 lub 880 333 333,
a także przez Internetowe Konto Pacjenta.
W punkcie najlepiej pojawić się z już wypełnionym kwestionariuszem wstępnego wywiadu przesiewowego, który można pobrać w Internecie.
KALINA BABECKA

Powstanie Punktu Szczepień Powszechnych w Legionowie było możliwe dzięki
współpracy Miasta Legionowo, KZB Legionowo sp. z o.o. oraz podległego
Powiatowi Legionowskiemu Zespołu Opieki Zdrowotnej „Legionowo” sp. z o.o.,
które połączyły siły, aby zrealizować to przedsięwzięcie

A

by przyspieszyć tempo szczepień
przeciwko COVID-19, administracja rządowa zaapelowała do samorządów o tworzenie Punktów Szczepień
Powszechnych. Na ten apel odpowiedziało Miasto Legionowo, które we współpracy
z podległym Powiatowi Legionowskiemu
Zespołem Opieki Zdrowotnej „Legionowo”
taki punkt zorganizowało w Lodowej Arenie. Można tu zaszczepić dziennie kilkaset
osób, ale ich liczba jest uzależniona od liczby dawek preparatu przekazanych przez
Rządową Agencję Rezerw Strategicznych
w ramach systemu dystrybucji szczepionek. Obecnie dostawy pozwalają na wykonywanie szczepień raz w tygodniu.
Na szczepienie mogą zapisać się osoby
z aktywnymi e-skierowaniami. Wraz ze

Wdowa po Pułkowniku Hanna Przymusińska, wypełniając wolę
męża, złożyła podziękowania wszystkim zaangażowanym
w powstanie wydawnictwa. Przekazała również na ręce
gminnych włodarzy egzemplarze książki, które trafią do
bibliotek oraz szkół z naszego terenu

P

ublikacja pt. „Okruchy wspomnień młodego partyzanta z okresu działalności w Ruchu Oporu,
1/1 psp AK, VII 1944 - II 1945 r.” wydana została w grudniu ubiegłego roku przez Powiat Legionowski. Choroba, a w jej konsekwencji śmierć autora,
uniemożliwiły prezentację książki we
wcześniejszym terminie. Zmarły 3 lutego br. śp. płk Kazimierz Przymusiński zdążył zobaczyć gotową publikację przed odejściem na wieczną wartę.

prezes zarządu ZOZ „Legionowo” sp. z o.o.
ZOZ ,,Legionowo” sp. z o.o. jako podmiot realizujący szczepienia w Punkcie Szczepień Powszechnych w Legionowie spełnia wymogi formalne oraz zapewnia potencjał do szczepienia od 300 do 500 osób dziennie. Zależy nam, aby każdy pacjent mógł zaszczepić się o dogodnej dla siebie godzinie, blisko swojego miejsca
zamieszkania. Dlatego też założyliśmy, że punkt szczepień będzie czynny od wtorku do soboty w godzinach 08.00-13.00 oraz 14.00-19.00. Oferty przedstawione na
miesiąc maj br. przez Rządową Agencję Rezerw Strategicznych nie są wystarczające do zrealizowania celów oraz planów, jakie zostały określone podczas tworzenia PSP. W chwili obecnej dostajemy jedynie 380 dawek szczepionki tygodniowo.
Pozwala to na otwarcie punktu szczepień raz w tygodniu. Oferta przedstawiona
przez RARS na czerwiec br. to 180 dawek szczepionki tygodniowo. Mając to na uwadze, Spółka zwróciła się do RARS o zwiększenie liczby oferowanych szczepionek.

AMZ

Śp. płk Kazimierz Przymusiński

Hanna Przymusińska

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Przemysława Kiełczewskiego – pierwszego
Starosty Legionowskiego.

P

Prezentacja książki, będącej pamiętnikiem
śp. pułkownika Kazimierza Przymusińskiego z okresu
II wojny światowej, odbyła się 20 maja, w auli
Starostwa Powiatowego w Legionowie.

Dorota Glinicka

Wspomnienie o Przemysławie Kiełczewskim
rzemysław Kiełczewski urodził się
31 grudnia 1949 roku w Warszawie.
W 1976 roku ukończył Politechnikę
Warszawską, gdzie studiował na wydziale Inżynierii Sanitarnej i Wodnej. Karierę zawodową rozpoczął w Biurze Studiów
i Projektów Służby Zdrowia, a następnie
kontynuował w Warszawskim Centrum
Studenckiego Ruchu Naukowego, gdzie
zajmował się pracami badawczymi i projektowymi. Od 1985 roku związany był
z Centrum Badawczo-Wdrożeniowym
„Mercomp”, a później z tamtejszym Centrum Inicjatyw Produkcyjnych i Wdrożeniowych „Stomer”. Od 1991 roku zatrudniony był w Urzędzie Miasta Legionowo
– początkowo na stanowisku asystenta prezydenta, a następnie od września
1991 roku do stycznia 1999 roku pełnił funkcję wiceprezydenta. W związku z reformą administracyjną został
29 grudnia 1998 roku wybrany
pierwszym Starostą Legionowskim.
W 2000 roku powrócił na stanowisko

Okruchy wspomnień

między innymi propagowanie samorządności lokalnej oraz promocja lokalnych inicjatyw kulturalnych, gospodarczych, ekologicznych i technologicznych. W 2002
roku zasilił szeregi stowarzyszenia „Przymierze Rodzin”, oferującego wsparcie rodzinom oraz działalność na rzecz macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania
i ochrony praw dziecka, którego w dalszym okresie był aktywnym członkiem.
W latach 2003-2016 swoją ścieżkę zawodową związał z edukacją, pracując w Szkole Podstawowej nr 3 Przymierza Rodzin
w Warszawie na stanowisku dyrektora ds.
administracyjnych.
Przemysław Kiełczewski przez lata
z zaangażowaniem pracował na rzecz społeczności lokalnej, zapisując się na kartach
miejskiej i powiatowej historii. Wrażliwy
wiceprezydenta do legionowskiego ratusza, na nieszczęścia i krzywdę innych, bezinktórepiastowałdokońcakadencjiw2002roku. teresownie służył potrzebującym.
Był w komitecie założycielskim legionowskiego stowarzyszenia „Mała Ojczyzna”
Przemysław Kiełczewski zmarł
powołanego w 2001 roku, którego cele to 29 kwietnia. Pokój Jego duszy.

wdowa po płk. Kazimierzu Przymusińskim
Otrzymałam dziś spuściznę po moim Kazimierzu, małą książeczkę, pamiątkę
po nim. Mąż bardzo pragnął, aby jego wspomnienia zostały wydane. Jego intencją było, by publikacja dotarła do wszystkich szkół i bibliotek w powiecie,
a także trafiła w ręce jego przyjaciół. Bardzo mi miło, że doczekałam tej uroczystości i mogłam wypełnić wolę męża. Dziękuję, że udało się tego dokonać z pomocą Powiatu Legionowskiego.

Szczepienie lisów

W

dniach 14-31 maja przeprowadzona została akcja szczepienia
ochronnego przeciwko wściekliźnie wolno żyjących lisów. Szczepionka została zrzucona z samolotów na obszarach leśnych, polach i łąkach. Przez
kolejne dwa tygodnie, czyli do połowy czerwca, psy należy prowadzić na

smyczy, a koty trzymać w zamkniętych
pomieszczeniach, aby uniknąć kontaktu
zwierzęcia z preparatem. Dawkę szczepionki stanowi pakiet w postaci krążka koloru zielono-brązowego o intensywnym
zapachu rybnym. W środku przynęty
umieszczony jest plastikowy pojemnik
zawierający płynną szczepionkę.

PROSIMY O STOSOWANIE SIĘ DO WYTYCZNYCH:

• nie podnosić i nie niszczyć przynęt ze szczepionką. Przynęty, które były dotykane przez
ludzi są omijane przez lisa;
• zwierzęta domowe należy trzymać z daleka od przynęt, a w wypadku kontaktu
zwierzęcia z preparatem trzeba skontaktować się z lekarzem weterynarii;
• szczepionka jest nieszkodliwa dla zwierząt domowych, gospodarskich i innych
zwierząt wolno żyjących;
• przy ewentualnym kontakcie z preparatem otwarte rany, oczy, jamę ustną
i nos należy gruntownie przemyć wodą i mydłem oraz zgłosić się do lekarza.

inwestycje
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DK 61 na finiszu

Rozpoczęto prace przy realizacji największej tegorocznej
inwestycji drogowej Powiatu Legionowskiego – przebudowie
drogi powiatowej nr 1810W w gminie Nieporęt.

Rozpoczęte w lipcu 2017 r. prace nad poszerzaniem drogi
krajowej nr 61 na legionowskim odcinku od wiaduktu
do ul. Wolskiej są już na ukończeniu.

Robert Wróbel

wiceprzewodniczący Rady
Powiatu
Przygotowanie tej przebudowy
trwało wiele lat – głównie z powodu problemów z własnością działek pod drogą. Kiedy powstawała, nikt nie przejmował się tym, że
mieszkańcy powinni otrzymać odszkodowanie za utracone grunty.
Dzisiaj, po uporządkowaniu własności, projektowaniu i pozyskaniu
środków zewnętrznych, rusza przebudowa bardzo już zdegradowanej
drogi. Mieszkańców przepraszamy
za uciążliwości i prosimy o cierpliwość dla wykonawcy.
28 kwietnia starosta Sylwester Sokolnicki i wicestarosta Konrad Michalski,
w obecności wójta Gminy Nieporęt Macieja Mazura i radnej powiatowej Agnieszki
Powały, podpisali umowę z Zygmuntem Piotrowskim, prezesem firmy Infrastruktura
BUD-59 sp. z o.o., realizującej przebudowę drogi nr 1810W. Również tego dnia
wykonawca został formalnie wprowadzony na plac budowy

W

ramach inwestycji zaplanowano
przebudowę ponad dwukilometrowego odcinka drogi powiatowej
nr 1810W w ciągu ul. Wolskiej i Akacjowej,
od skrzyżowania z ul. Gajową w Woli Aleksandra do skrzyżowania z ul. Kościelną

w Kątach Węgierskich. Przebudowa obejmie także samo skrzyżowanie. Prace zakładają wymianę nawierzchni jezdni, budowę zjazdów do posesji oraz odwodnienia,
istniejące chodniki zostaną przebudowane wysokościowo, a w miejscach o dużym

natężeniu ruchu pieszego powstaną nowe
chodniki.
Obecnie na placu budowy trwają prace rozbiórkowe i przygotowawcze. Koszt
inwestycji to 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

Budują kolej do Zegrza
Trwają prace związane z rewitalizacją linii kolejowej nr 28 z Wieliszewa do Zegrza Południowego.
PKP Polskie Linie Kolejowe SA planują uruchomienie połączenia w czwartym kwartale 2022 roku.

Jeżeli wszystkie procedury związane z dopuszczeniem inwestycji
do użytkowania przebiegną pomyślnie, dwujezdniowym odcinkiem DK 61
będzie można pojechać już na początku wakacji

D

o końca maja realizująca, na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg
Krajowych i Autostrad, inwestycję firma Skanska SA planuje zakończyć
roboty – zarówno asfaltowe, jak i brukarskie. Następnie zgłosi ich odbiór do
Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru
Budowlanego, który w ustawowym czasie wyda stosowne pozwolenia na użytkowanie.

Aktualnie wykonywane są prace związane z zakończeniem robót brukarskich
i wylewaniem poszczególnych warstw
masy bitumicznej na drogach serwisowych - głownie ścieralnej, a w niektórych miejscach wiążącej. W połowie maja w rejonie skrzyżowania z ul. Wolską
w Michałowie Reginowie powstała sygnalizacja świetlna.
OPRAC. AMZ

Szpital już za kilka miesięcy
Legionowski szpital pierwszych pacjentów przyjmie na początku
przyszłego roku. Trwają prace wykończeniowe wewnątrz budynku
oraz dookoła obiektu.

W działania na rzecz przywrócenia połączeń kolejowych dla mieszkańców naszego powiatu na odcinku pomiędzy Wieliszewem a Zegrzem zaangażowały się
lokalne samorządy. Powiat Legionowski
wspiera tę inwestycję i koordynuje współpracę z inwestorem – PKP PLK SA W toku
ustaleń wójtowi Gminy Wieliszew Pawłowi Kownackiemu oraz władzom Powiatu
udało się wynegocjować zlokalizowanie na
trasie pociągu jeszcze jednego przystanku w Wieliszewie, w sąsiedztwie skrzyżowania linii kolejowej i DW nr 631 – Wieliszew Centrum.
Po zakończeniu prac na stacji końcowej w Zegrzu Południowym podróżni
wsiądą do pociągów z dwóch komfortowych peronów wyposażonych w ławki,
wiaty i funkcjonalne oświetlenie

D

otąd inwestycja przebiega zgodnie z harmonogramem. – Na linii
kolejowej przygotowany został teren pod budowę nowych torów. Usunięto roślinność, oczyszczono linię, wyburzono stary peron oraz zdemontowano
tory. Równocześnie na plac budowy zostały dostarczone materiały pod budowę nowej linii. PLK pozyskują niezbędne
decyzje administracyjne, aby rozpocząć
budowę – informuje dyrektor projektu
Sławomira Wierzchowska.

Rewitalizacja obejmie blisko czterokilometrowy odcinek linii kolejowej między Wieliszewem a Zegrzem Południowym. To połączenie będą obsługiwały
pociągi Szybkiej Kolei Miejskiej. Na trasie mają jeździć składy o długości dochodzącej do 180 metrów, a ich maksymalna prędkość wyniesie 80 kilometrów na
godzinę. Zgodnie z założeniami w ciągu
doby do Zegrza i z powrotem ma jeździć
30 pociągów. Co pół godziny w szczycie
i co godzinę poza nim.

Modernizację linii kolejowej do Zegrza
Południowego w formule „projektuj i buduj” realizuje za blisko 42 mln złotych
brutto konsorcjum firm Gór-Tor Maciej
Górniak ze Stupska (lider) i Przedsiębiorstwo Inżynierii Budowlanej Kopacki z Rakoniewic (partner).
Projekt „Prace na linii kolejowej nr 28
Wieliszew – Zegrze” jest dofinansowany
ze środków z udziałem Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020.
KALINA BABECKA

Szpital będzie posiadał 90 łóżek, trzy nowoczesne sale operacyjne oraz pracownie
diagnostyki obrazowej i laboratoryjnej. Pacjenci uzyskają pomoc w zakresie
chirurgii, kardiologii z pracownią hemodynamiki, ginekologii, okulistyki i chorób
wewnętrznych. W strukturze placówki zaplanowano izbę przyjęć z 8-łóżkowym
oddziałem obserwacyjnym, przeznaczonym dla pacjentów z nagłymi
zachorowaniami

O

becnie prowadzone są roboty budowlane zewnętrzne w postaci podbudowy pod drogi i chodniki, układana
jest nawierzchnia z kostki. Kontynuowane są prace przy kanalizacji deszczowej
i sanitarnej. Wewnątrz obiekt jest wykańczany. Ekipy montują wykładziny PCV na
poziomach 0 i -1, w pomieszczeniach technicznych układają gres, malują, montują drzwi medyczne i wewnątrzlokalowe.

Montowane są także grzejniki, urządzenia
maszynowni systemu chłodzącego i wentylacji, lampy sufitowe oraz okablowanie systemu integracji medycznej. Trwają prace
związane z systemem zarządzania systemami automatycznego sterowania w budynku (BMS). W budynku tlenowni wykonywany jest montaż pokrycia dachowego
oraz elewacje.
OPRAC. AMZ
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Bezpłatna pomoc prawna
znowu w punktach

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej
w powiecie legionowskim w 2021 r.
prowadzone przez adwokatów
i radców prawnych:

Od 4 maja porady prawne ponownie udzielane są w formie stacjonarnej, w punktach
zlokalizowanych w powiecie legionowskim. Zapisy pod numerem telefonu 789 446 860.

Starostwo Powiatowe w Legionowie
– p. 204 na 2. piętrze
ul. gen. W. Sikorskiego 11
pon.- pt. 16.00-20.00

W

Urząd Miasta Legionowo – wejście
z zewnątrz przy wjeździe na parking
ul. marsz. J. Piłsudskiego 41
pon.- pt. 16.00-20.00

odległość (np. telefonicznie) będą miały 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.
Uwaga! Z nieodpłatnej pomocy prawnej mogą skorzystać tylko osoby, które
dokonają wcześniejszego zapisu. Klienci,
którzy na poradę przyjdą niezapisani, nie
zostaną przyjęci. Zapisu można dokonać
telefonicznie pod numerem telefonu
789 446 860.
KB

Punkty nieodpłatnej pomocy
prawnej w powiecie legionowskim
w 2021 r. prowadzone przez
Fundację Rozwoju Świadomości
Obywatelskiej Experto Pro Bono:

Fot. Freepik.com

związku ze zmieniającą się sytuacją oraz stopniowym zmniejszaniem obostrzeń związanych z zagrożeniem epidemicznym podjęta została
decyzja o zakończeniu zdalnego udzielania
nieodpłatnych porad prawnych. Oznacza to
powrót do świadczenia pomocy stacjonarnie w punktach, których lokalizacje i godziny otwarcia znajdują się w tabeli obok.
We wszystkich lokalizacjach obowiązują
środki ochrony osobistej: dezynfekcja rąk
przed wejściem do punktu, noszenie maseczek zakrywających nos i usta, zachowanie
bezpiecznego dystansu społecznego.
Możliwość skorzystania z usług nieodpłatnej mediacji poza punktem lub za pośrednictwem środków porozumienia się na

Z bezpłatnego poradnictwa prawnego
może skorzystać każdy

Misja rodzina zastępcza

Gminne Centrum Kultury
w Jabłonnie
ul. Modlińska 102
wt. 10.00-14.00
czw. 12.00-16.00
Urząd Miasta i Gminy Serock – parter
ul. Rynek 21
pon. 08.00-12.00
śr. 08.00-12.00
pt. 12.00-16.00

Punkty nieodpłatnego
poradnictwa obywatelskiego
w powiecie legionowskim
w 2021 r. prowadzone przez
Fundację Rozwoju Świadomości
Obywatelskiej Experto Pro Bono:
Ośrodek Pomocy Społecznej
w Wieliszewie
ul. Modlińska 23A
pon. 9.00-13.00
wt. 8.00-12.00
śr. 11.30-15.30
Urząd Gminy Nieporęt
– pokój nr 1 na parterze
Pl. Wolności 1
czw. 12.00-16.00
pt. 9.00-13.00
Punkt nieodpłatnego poradnictwa
obywatelskiego w powiecie
legionowskim w 2021 r. ze
specjalizacją nieodpłatnej
mediacji prowadzony przez
Fundację Rozwoju Świadomości
Obywatelskiej Experto Pro Bono:
Starostwo Powiatowe w Legionowie
– p. 207 na 2. piętrze
ul. gen. W. Sikorskiego 11
pon.- pt. 12.00-16.00

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.
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, ul. W. Sikorskiego 11,
tel.: 22 76 40 140.
OPRAC. KB

Od 20 maja w województwie mazowieckim trwa przejęcie
obsługi numeru alarmowego 998 przez Centrum Powiadamiania
Ratunkowego (CPR). W powiecie legionowskim nastąpiło
to 24 maja. W całym kraju proces potrwa do listopada.

N
Rodziny zastępcze otwierają swoje domy i serca, aby
dać dzieciom poczucie bezpieczeństwa i normalności

Anna Gajewska
radna Rady Powiatu

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, 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 poznać normalne życie, być otoczone miłością, której tak bardzo potrzebują, odkrywać swoje pasje i zainteresowania.

Magdalena Jagnyziak

dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie
Rodzicielstwo zastępcze to przede wszystkim spojrzenie na małego człowieka tak,
jakby patrzyło się na siebie sprzed lat. To rozumienie potrzeb dziecka, wspieranie
w rozwoju, podtrzymywanie, a czasem odbudowywanie więzi. Rodzina zastępcza
pełni funkcję tymczasową, kiedy rodzina naturalna przeżywa kryzys. Przez ten
czas zastępcze środowisko ma za zadanie pomóc dziecku odnaleźć się w trudnej
dla niego sytuacji, zrozumieć problemy młodego człowieka i wesprzeć go, podążać za nim, znaleźć najlepsze trwałe rozwiązanie dla dziecka. Rodzina zastępcza
wspierając dziecko, daje mu przestrzeń i czas do możliwie szybkiego powrotu do
środowiska rodzinnego.

umer 998 będzie nadal działał.
Zmieni się natomiast miejsce odbioru zgłoszenia. Dzięki temu,
że informacja od razu trafi do operatorów numerów alarmowych w Centrum
Powiadamiania Ratunkowego, możliwe będzie jednoczesne powiadomienie o zdarzeniu wszystkich właściwych
służb. Operacja z przełączaniem numeru 998 jest identyczna, jak ta przeprowadzona w latach 2017-2018 w stosunku do numeru 997.
Przełączenie numeru alarmowego 998 do CPR pozwoli na wyeliminowanie bezpośredniego kierowania do służb zgłoszeń niezasadnych

st. bryg. Radosław

lub fałszywych. Będzie to miało pozytywny wpływ zarówno na czas, jak i na
skuteczność udzielania pomocy osobom, które rzeczywiście jej potrzebują. Znacząco odciąży także dyżurnych
Państwowej Straży Pożarnej. Dotychczas przyjmowali oni zgłoszenia z numeru 998. Teraz do PSP wpływać będą jedynie zgłoszenia zweryfikowane
przez CPR, najczęściej wyłącznie w formie elektronicznej.

Parapura

Komendant Powiatowy Państwowej
Straży Pożarnej w Legionowie

Przeniesienie numeru alarmowego 998 na nr 112 dla osób potrzebujących
pomocy nie wpłynie w zasadzie na nic. Jedyną różnicą będzie fakt, że mieszkańcy powiatu legionowskiego nie dodzwonią się bezpośrednio do PSP w Legionowie, a do operatora 112 w Radomiu. Fakt ten jednak nie ma znaczenia
dla osoby zgłaszającej, gdyż i tak otrzyma ona potrzebną pomoc. Zgłoszenie wpływa do nas w postaci formularza, w którym zapisane są wszystkie
zebrane przez operatora informacje. Formularz trafia do wszystkich zaalarmowanych służb, które powinny udać się do zdarzenia. Wraz z kolejnymi telefonami dotyczącymi danego zdarzenia i pojawiającymi się nowymi informacjami formularz jest aktualizowany przez operatorów, a gdy informacja
jest bardzo ważna operator obsługujący zgłoszenie powiadamia dyspozytora PSP również telefonicznie. W obecnej chwili znaczna większość zgłoszeń
wpływa do nas z CPR, więc nie będzie to dla nas nic nowego.

KB
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Powiat zadba o zdrowie mieszkańców
Aleksandra Bednarek
radna Rady Powiatu

Program Ochrony Zdrowia Psychicznego powstał w odpowiedzi na wzrastające zapotrzebowanie mieszkańców w tym obszarze. Za główny cel przy jego realizacji Rada Powiatu postawiła sobie poprawienie komfortu życia osób dotkniętych różnego
rodzaju trudnościami dnia codziennego. W pierwszym półroczu bieżącego roku
zdecydowaliśmy się skupić na pomocy dzieciom i młodzieży, szczególnie dotkniętym brakiem kontaktów rówieśniczych w pandemii COVID-19, co ma ogromnie destrukcyjny wpływ na ich funkcjonowanie.

J

Już wkrótce mieszkańcy będą mogli ponownie skorzystać z bezpłatnych
badań i uzyskać pomoc psychiatryczną. Na te cele Powiat przeznaczył łącznie
168 500,00 zł

Majówka ze szczepieniem
W ramach akcji „Zaszczep się w majówkę”, organizowanej przez
urzędy wojewódzkie, w 16 miastach odbyły się masowe szczepienia
przeciw COVID-19. W Warszawie punkt obsługiwał personel Zespołu
Opieki Zdrowotnej „Legionowo”.

Artur
Stankiewicz

Fot. gov.pl

członek Zarządu Powiatu

Akcja „Zaszczep się w majówkę” cieszyła się ogromnym powodzeniem.
Kolejka chętnych w Warszawie nie miała końca

Z

ainteresowanie szczepieniami w całym kraju było ogromne. Frekwencja dopisała także w Warszawie
- Wszyscy, którzy stali w kolejce pokazali innym, że szczepienie to jedyna droga wyjścia z epidemii. Szczepienie jest

skuteczne i bezpieczne, więc warto się
zaszczepić – mówił wojewoda mazowiecki Konstanty Radziwiłł.
Od 1 do 3 maja zaszczepiono przy
stołecznym Placu Bankowym jednodawkowym preparatem firmy

Serdecznie dziękuję personelowi
ZOZ „Legionowo” za zaangażowanie w akcję „Zaszczep się w majówkę”. To było ogromne przedsięwzięcie wymagające dużo pracy
i świetnej organizacji. Powiatowa
przychodnia i tym razem udowodniła, ze nie boi się żadnych wyzwań
i świadczy usługi na najwyższym
poziomie.

Johnson&Johnson 3,5 tys. osób. Szczepieni byli wszyscy zainteresowani z aktywnym e-skierowaniem, którzy nie
wybrali wcześniej terminu i miejsca
szczepienia.
KB

Nagroda za dar życia
Przemysław
Cichocki

członek Zarządu Powiatu

Pan Seweryn Topczewski, mieszkaniec Dąbrowy Chotomowskiej, otrzymał z rąk wicestarosty legionowskiego Konrada Michalskiego i prezesa stowarzyszenia HDK "Legion" Roberta Kowalewskiego
odznaczenie Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu. Pan Seweryn Topczewski należy do Klubu Honorowych Dawców Krwi "Legion". Od lutego 2006 roku oddał ponad 27 litrów krwi.

Każdego roku Kluby Honorowych
Dawców Krwi wręczają stosowne
wyróżnienia najbardziej zasłużonym Krwiodawcom. Dzięki honorowym krwiodawcom i ich działalności
szczytna idea krwiodawstwa dociera do kolejnych mieszkańców, zachęcając do pomagania innym. Gratuluję Panu Sewerynowi Topczewskiemu
odznaczenia oraz dziękuję Klubowi
HDK Legion za pielęgnowanie i promowanie idei honorowego krwiodawstwa w powiecie legionowskim.

ak co roku w ofercie znajdzie 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 będą mogli skorzystać z bezpłatnej kolonoskopii w znieczuleniu ogólnym z możliwością pobrania
wycinków do badań histopatologicznych.
Ponadto zaplanowano realizację programu profilaktyki i wczesnego wykrywania
nowotworów gruczołu krokowego, skierowanego do panów w wieku 55-69 lat. W jego ramach przeprowadzane będą 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. Dodatkowa profilaktyka przeciwnowotworowa
obejmie panie w wieku 25-49 lat, dla których zorganizowane zostaną warsztaty

edukacyjne oraz instruktaż samobadania piersi.
Program Ochrony Zdrowia Psychicznego będzie miał na celu przeciwdziałać problemom 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
epidemią COVID-19. Dzięki programowi
dzieciom i młodzieży z naszego terenu zapewniony zostanie bezpośredni dostęp do
pomocy psychiatrycznej, organizowane
będą szkolenia dla rodziców oraz pedagogów szkolnych w temacie wpływu epidemii
COVID-19 na młodych ludzi i interwencji
kryzysowych z tym związanych.
KALINA BABECKA

Mali na pomoc
Trwają warsztaty z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej
realizowane na zlecenie Powiatu Legionowskiego
w przedszkolach z naszego terenu przez Stowarzyszenie
Honorowych Dawców Krwi „Legion”.

N

ajmłodszym w zdobywaniu wiedzy towarzyszy książeczka
z wierszykami i kolorowankami Spacer z Kropelką "Pomocna Kropelka". Spotkania polegają na rozmowie
z dziećmi, wspólnej zabawie, czytaniu i kolorowaniu oraz zajęciach praktycznych z udzielania pierwszej
pomocy.
W planach na ten rok
jest jeszcze realizacja
warsztatów z udzielania
pierwszej pomocy przedmedycznej wraz z nauką
obsługi defibrylatora, którymi objęci zostaną uczniowie ostatnich klas, nauczyciele i pracownicy szkół
średnich z terenu powiatu. W przypadku utrzymania obostrzeń związanych To ważne, aby od najmłodszych lat zaznajamiać dzieci
z pandemią COVID-19 z zasadami udzielania pierwszej pomocy. Ten cel
przeprowadzone zostaną realizuje Powiat we współpracy ze Stowarzyszeniem
szkolenia e-learningowe. Honorowych Dawców Krwi „Legion”
Ponadto zorganizowane
zostaną działania z zakresu krzewie- e-learningowej z idei honorowego dawnia idei krwiodawstwa wśród mieszkań- stwa krwi oraz konkursu dla szkół.
ców, obejmujące zorganizowanie akcji
Na wszystkie przedsięwzięcia Powiat
krwiodawstwa na terenie powiatu, za- Legionowski przeznaczył środki w kwocie
jęć edukacyjnych, szkoleń na platformie 23 500,00 zł.
KB

Fot. Niepubliczne Przedszkole "Magiczny Las" w Stasim Lesie

Fot. Freepik.com

Także w tym roku
mieszkańcy będą mogli
skorzystać z bezpłatnych
badań przesiewowych
w kierunku niektórych
chorób nowotworowych.
Nowością będzie Program
Ochrony Zdrowia
Psychicznego. Powiat
Legionowski prowadzi
postępowania konkursowe,
w wyniku których wybrani
zostaną realizatorzy
programów.

Kurier

6

kultura

Informator Powiatu Legionowskiego

Lem na warsztatach T

Fot. PIK w Legionowie

Trwa zorganizowane przez Powiatową Instytucję Kultury
w Legionowie przedsięwzięcie „Lemowskie konstelacje/instalacje”,
podczas którego uczestnicy biorą udział w warsztatach inspirowanych
niezwykłą twórczością Stanisława Lema.

Uczestnicy warsztatów mają okazję popuścić wodze fantazji i przenieść się w przyszłość
wykreowaną w twórczości Stanisława Lema

o prawdziwa gratka dla miłośników
fantastyki i ciekawych świata pozaziemskiego, a także doskonały sposób,
aby uczcić przypadającą w tym roku setną
rocznicę urodzin pisarza. Projekt zakłada
przeprowadzenie siedmiu „kosmicznych”
warsztatów.
Dotąd odbył się warsztat teatralno-biblioteczny „Pamiętnik znaleziony w wannie”.
W jego trakcie uczestnicy, na podstawie wyszukanych w zasobach biblioteki cytatów
z książek Stanisława Lema, stworzyli rodzaj
kosmiczno-teatralno-literackiego chóru.
Za nami także warsztat plastyczno-rzeźbiarski „Powrót z gwiazd”. Zadaniem uczestników było stworzenie wielkoformatowych
ambalaży i asamblaży w oparciu o wybrane fragmenty twórczości pisarza. Dużym powodzeniem cieszyło się spotkanie filmowe
„Wizja lokalna”, które przed uczestnikami
postawiło zadanie stworzenia kolażu filmowego. Kolejny był warsztat tworzenia animacji „Powrót z gwiazd II”, a 29 maja odbędzie się warsztat dźwiękowy „Summa
technologiae”, który zaowocuje powstaniem
ścieżki dźwiękowej do powstałych wcześniej
animacji. Podczas dwóch ostatnich spotkań,
które zaplanowano w czerwcu, uczestnicy

Grzegorz Kubalski
członek Zarządu Powiatu

PIK oferuje mieszkańcom powiatu nie tylko możliwość obcowania z kulturą, ale również jej współtworzenia. Cykl warsztatów artystycznych, nawiązujących do twórczości Stanisława Lema, daje naszej młodzieży okazję do zaprezentowania swoich talentów i kreatywności, a także wspólnej, dobrej zabawy.
projektu wezmą udział w warsztacie taneczno-ruchowym „Filozofia przypadku”.
W jego efekcie powstaną trzy etiudy choreograficzne. Jako ostatni zostanie przeprowadzony warsztat reżysersko-sceniczny „Czas
nieutracony”, łączący wszystkie elementy
powstałe na wcześniejszych warsztatach.
Zwieńczeniem warsztatów będzie futurystyczne widowisko – performance

„Lemowskie konstelacje/instalacje”, które zostanie zaprezentowane w lipcową noc
w kosmicznej scenerii serockiej plaży.
Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego
i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
KALINA BABECKA

Talent i wrażliwość nagrodzone
Rozstrzygnięto konkurs na nakładkę profilową wyrażającą solidarność
z osobami cierpiącymi na zaburzenia ze spektrum autyzmu.

Muzycznie zaczarowali dźwiękiem
Przedostatni koncert z cyklu „Muzyczny Podwieczorek” odbył się 9 maja.
W programie „Czarując Dźwiękiem” wystąpili Magdalena Maniewska – obój
oraz Zbigniew Gach – fortepian. Powiat Legionowski patronował wydarzeniu.

Leszek
Smuniewski

przewodniczący Rady Powiatu

Fot. CKiCz w Serocku

Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku, pomimo obostrzeń i ograniczeń,
z powodzeniem kontynuuje swoją kulturalną misję. Ogromne zainteresowanie cyklem „Muzyczny Podwieczorek”
to kolejny dowód na to, że nasi mieszkańcy coraz bardziej spragnieni są obcowania ze sztuką i równie chętnie słuchają koncertów na sali widowiskowej,
jak i ich transmisji online.

Laureaci konkursu nagrody i wyróżnienia odebrali z rąk starosty Sylwestra
Sokolnickiego, dyrektor PIK Ewy Listkowskiej oraz prezesa Fundacji „Promień
Słońca” Jerzego Jastrzębskiego

K

onkurs ogłoszono w kwietniu miesiącu obchodzonym na całym świecie jako „Miesiąc wiedzy
na temat autyzmu” - w ramach X Dni
Osób Niepełnosprawnych 2021 Miasta
Legionowo i Powiatu Legionowskiego.
Jego organizatorami byli Powiatowa Instytucja Kultury i Fundacja „Promień
Słońca”, a Starosta Legionowski udzielił patronatu. Na konkurs wpłynęło kilkanaście bardzo ciekawych projektów,
spośród których jury wyłoniło najlepsze. Pierwsze miejsce przyznano Oliwii Kotowskiej, drugie Klaudii Jasińskiej, a trzecie Weronice Bieńkowskiej.

Podczas koncertu zaprezentowano zróżnicowany repertuar kompozytorów zarówno
polskich, jak i zagranicznych

publiczności lub bez widowni, za każdym razem jednak ich transmisję można obejrzeć na kanałach Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku, Urzędu
Miasta i Gminy Serock oraz Powiatu

Kino Otwarte na wesoło

Sympatycy sztandarowego cyklu Powiatowej Instytucji Kultury
doczekali się jego komediowej odsłony. 21 maja pokazany został
film pt. „Toni Erdmann” w reżyserii Marena Ade.

N

iemiecko-austriacko-rumuńska
produkcja to pełna humoru, ale
też wzruszeń, opowieść o relacji
ojca z córką. Światowa premiera tragikomedii miała miejsce 14 maja 2016 r.
na Konkursie Głównym podczas Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Cannes. Obraz zdobył wiele prestiżowych nagród i wyróżnień, m.in.:

Europejską Nagrodę Filmową, nominacje
do Oscara, Złotych Globów, Cezarów i Nagród BAFTA. Seans online poprzedziło wprowadzenie dziennikarki filmowej
Magdaleny Felis.
Zachęcamy do śledzenia FB i strony internetowej PIK, gdzie znajdują się informacje o aktualnych i nadchodzących wydarzeniach.
AMZ

Legionowskiego na portalu społecznościowym Facebook. Ostatni koncert z cyklu odbędzie się 13 czerwca.
Zapraszamy.
AMZ

OFERTA PIK:
• 2 8 maja – Kino Otwarte na sztukę:
„Zabij to i wyjedź z tego miasta”;
• 1 8 czerwca – Kino Otwarte online:
„Mustang”;
• 25 czerwca – Kino Otwarte na
sztukę: „Sugar Man”;
• 19-20 czerwca – Warsztaty
w ramach projektu „Lemowskie
konstelacje/instalacje”;
•N
 a początku czerwca startuje
konkurs fotograficzno-plastyczny
„Niezłe ziółka, czyli nasze
herbarium”, który potrwa do
września.

Fot. Materiały dystrybutora

K

oncerty organizuje Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku we
współpracy z Instytutem Muzyki Dawnej. Zależnie od sytuacji pandemicznej odbywają się one z udziałem

Kadr z filmu „Toni Erdmann”

Nakładka konkursowa autorstwa
Hanny Góreckiej

Wyróżnienia otrzymali Hanna Górecka,
Fabian Kochaniec i Julia Szulim.
Uczestnikom gratulujemy talentu,
pomysłowości oraz empatii.
AMZ

kultura/sport
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Kosmiczne prace wybrane

Na ogłoszony przez Powiat Legionowski z okazji „Roku Lema” konkurs plastyczny nadesłano
wiele pięknych prac. Jury wybrało zwycięzców, ale każdy z uczestników został doceniony
za pomysłowość oraz zaangażowanie. Uroczyste wręczenie nagród odbyło się 24 maja
w auli Starostwa.

Kurier
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Mecz dla Patryka
Piłkarski klub "Dąb" Wieliszew zorganizował na swoim stadionie mecz
charytatywny, w którym koledzy z boiska wsparli chorego na nowotwór
Patryka Salwina.

W

ygraną"Dębu"Wieliszew3-1nad
gośćmi z "Mazura" Karczew zakończył się mecz charytatywny
na rzecz 26-letniego Patryka Salwina,
który walczy z nowotworem. Uczestnicy wydarzenia, poza wsparciem mentalnym kolegi z boiska, informowali,
jakie formy pomocy są obecnie dostępne. Na leczenie Patryka można wpłacać środki poprzez portal zrzutka.pl
– w wyszukiwarce należy wpisać „Patryk walka z rakiem”. Pomagać można również za pośrednictwem Facebooka – na profilu „Patryk walczy
z rakiem PS pomoc potrzebna” trwają aukcje, z których dochód zasili akcję.

Ponadto organizatorzy wsparcia planują Piknik Rodzinny, który odbędzie się
29 maja, w wieliszewskim Parku Świętojańskim. Podczas wydarzenia będą zbierane środki finansowe na leczenie Patryka.
Patryk Salwin ma 26 lat, jest mieszkańcem Wieliszewa, tatą malutkiej Zosi. W styczniu zdiagnozowano u niego
nowotwór żołądka i wątroby. Są przerzuty do kości. Patyk przyjął 4 chemioterapie i naświetlanie. Warto podjąć próbę zastosowania innych metod, niestety
kosztownych.
MK

Izabela Kownacka
radna Rady Powiatu

Ligowy mecz wieliszewskiego „Dębu” to część́ogólnopowiatowej akcji wspierania naszego mieszkańca Patryka. Cenna i poruszająca jest chęć́piłkarzy,
by w ten sposób wesprzeć́go w obliczu czekającej trudnej i, niestety, kosztownej terapii. Przez transmisję „na żywo” chcieliśmy dotrzeć z tym solidarnościowym przesłaniem piłkarzy do jak najszerszego audytorium.

S

ejm RP ustanowił 2021 Rokiem Stanisława Lema, najwybitniejszego
przedstawiciela polskiej fantastyki i jednego z najpoczytniejszych pisarzy
science-fiction na świecie. W tym roku
przypada 100. rocznica urodzin pisarza.
Jego książki przetłumaczono na ponad
40 języków, osiągnęły łączny nakład ponad
30 milionów egzemplarzy.
Aby upamiętnić pisarza oraz przybliżyć jego twórczość i sylwetkę, Powiat Legionowski zaprosił dzieci i młodzież do
udziału w konkursie plastycznym. Zadanie nie należało do łatwych, ale uczestnicy
konkursu poradzili sobie z nim znakomicie. W kategorii klas 1-3 pierwsze miejsce

przyznano Adriannie Kosek,
drugie – Zuzannie Zasłonce,
a trzecie ex-aequo zajęli Julia Kakiet i Kornel Bojarun.
W kategorii klas 4-6 zwyciężyła Oksana Mąka, drugie miejsce zajęły ex aequo
Mila Papis i Selena Bojar,
a trzecie zdobyli ex aequo
Stanisław Kosek i Franciszek Szulc. W kategorii
klas 7-8 przyznano wyróżnienia Barbarze Tańskiej i Marcinowi Krasnemu.
AMZ

fot. Damian Kujawa

Laureaci odebrali gratulacje od starosty Sylwestra Sokolnickiego i wicestarosty Konrada Michalskiego. Otrzymali okolicznościowe
dyplomy oraz nagrody

Praca Adrianny Kosek,
zwyciężczyni w kategorii klas 1-3

IX Bieg Wojciechowy
Kilkuset zawodników wzięło udział w 9. edycji serockiego Biegu
Wojciechowego. Powiat Legionowski wsparł organizację tego
wydarzenia sportowego kwotą 3 000 zł.
Powiatu Legionowskiego rozegrano głównie
na serockim rynku. Centralny punkt miasta
był też areną innego ciekawego wydarzenia
– Biegu Rodzinnego z książką, podczas którego zbierano fundusze na leczenie chorej
Martynki. Udało się zebrać 2 700 zł. Warto wspomnieć również o konkurencji Nordic Walking, która jak zwykle urozmaiciła
Bieg Wojciechowy. W tej konkurencji zmierzyło się kilkunastu zawodników.
Serocki bieg zaczerpnął swoja nazwę od
patrona miasta – św. Wojciecha. Impreza
jest wizytówką gminy, ponieważ przyciąga
biegaczy z całego regionu. Poza wysokim
poziomem sportowym Bieg Wojciechowy
wyróżnia się wspaniałą rodzinną atmosferą. Odnajdą się tu zarówno zawodnicy, jak
MK
i kibicujący im najbliżsi.

Mariusz
Śledziewski

radny Rady Powiatu

fot. Powiat Legionowski

O

rganizatorzy serockiego Biegu Wojciechowego, jednej z najważniejszych imprez sportowych na naszym terenie, z ulgą przyjęli wiadomości
o poprawie sytuacji pandemicznej w Polsce. Dzięki luzowaniu obostrzeń na imprezę można było zaprosić zawodników
i kibiców. Wzorem lat ubiegłych Bieg
Wojciechowy połączono z biegowymi
Mistrzostwami Powiatu Legionowskiego dzieci i młodzieży. Tym razem przewidziano podział na wiele nowych kategorii wiekowych, aby móc nagrodzić
znacznie większą liczbę uczestników.
W wydarzeniu pobiegło kilkuset zawodników. Największym zainteresowaniem cieszyła się główna część, czyli udział w wyścigu open na dystansie 10 km. Mistrzostwa

Dla wielu dzieci Mistrzostwa Powiatu Legionowskiego są pierwszym
doświadczeniem konkurowania z rówieśnikami. Dzięki tym emocjom są skłonne
polubić sport na dłużej

Jako radnego naszego powiatu, a zarazem działacza sportowego, bardzo cieszy mnie powrót do normalności, w której sportowcy mogą trenować i w miarę
swobodnie weryfikować swoją formę
w przyjacielskiej konfrontacji podczas
zawodów. Bieg Wojciechowy jest właśnie takim wydarzeniem, podczas którego w rodzinnej atmosferze wszyscy
mogą poczuć dreszczyk emocji związanych ze ściganiem się. Już dzisiaj zapraszam do Serocka na kolejne wydarzenia sportowe.
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Poland Bike Marathon
w Jabłonnie
W Jabłonnie, 16 maja odbył się Poland Bike Marathon
– jedna z największych imprez kolarstwa terenowego,
w której ścigają się najlepsi zawodnicy w Polsce.
Wystartowało ponad 700 osób.

Piotr Choroś

Ultra-Patrycja u Łemków
i na pustyni
Reprezentantka Powiatu Legionowskiego Patrycja Bereznowska dołożyła
do swojej bogatej kolekcji kolejne dwa złote medale. Tym razem okazała się
najlepsza w dwóch ultramaratonach: beskidzkim Łemkowyna Ultra Trail 150
oraz rozgrywanym na Pustyni Błędowskiej Biegu Herosa.

Poland Bike Marathon jest jedną z największych i najbardziej prestiżowych kolarskich
imprez sportowych w Polsce

P

o długiej, spowodowanej pandemią
przerwie kolarze terenowi znów mogli konkurować w ramach jednej
z największych polskich imprez MTB –
Poland Bike Marathon. Impreza, z dwumiesięcznym opóźnieniem, miała swoją inaugurację 16 maja, w Jabłonnie. Wystartowało

ponad 700 spragnionych konkurowania na
najwyższym poziomie zawodników.
To nie pierwszy raz, kiedy uczestnicy
Poland Bike Marathon mieli okazję podziwiać zróżnicowane i malownicze trasy powiatu legionowskiego. Oprócz traktów, jakimi czarują Lasy Chotomowskie,

Jabłonna to doskonała lokalizacja
dla imprez kolarskich i cieszy mnie,
że amatorzy rowerowego ścigania
ją doceniają. Majowy Poland Bike
Marathon pokazał też ogromny potencjał naszej młodzieży. To wszystko, w połączeniu z rosnącą liczbą
dróg dla rowerów, podnosi atrakcyjność naszego regionu dla całej rzeszy osób, które wolny czas spędzają aktywnie.
przybysze z całego kraju mogli podziwiać
Pałac w Jabłonnie i otaczający go park,
gdzie zlokalizowano start i metę wyścigu.
Zawodnicy konkurowali na 4 dystansach
(MAX – 46 km, MINI – 27 km, FAN – 8 km
i Mini Cross dla dzieci) oraz w wielu kategoriach. Mieszkańcy powiatu legionowskiego
zaznaczyli swoją obecność nie tylko w roli
kibiców. W młodzieżowej klasyfikacji FAN
TEAM kolarze Sokoła Serock wywalczyli
MK
brązowe medale. Gratulujemy!

UKS „Dębina” Mistrzem Mazowsza

W

Finale Mistrzostw Mazowsza w Minisiatkówce Kinder+Sport reprezentująca klub „Dębina” Nieporęt
i Powiat Legionowski drużyna „dwójek”
zdobyła złote medale. W składzie grają Zuzanna Szymczyk (kapitan), Zuzanna Kozłowska i Zofia Anisiewicz. Trenuje Dariusz Pieśniak. Podczas całych eliminacji

Fot. Leszek Warda

Mistrzostwo Mazowsza wywalczyły
w kategorii „dwójek” dziewczęta
reprezentujące klub UKS „Dębina”
Nieporęt i Powiat Legionowski.
Dzięki temu zwycięstwu jako jedyne
z województwa awansowały do
finałów Mistrzostw Polski.

oraz w samym finale nasza „dwójka” wygrała wszystkie swoje mecze. A warto przypomnieć, że wystartowało w sumie 105 drużyn.
Zwycięstwo UKS „Dębiny” Nieporęt jest
również nominacją do reprezentowania Mazowsza podczas Mistrzostw Polski, które odbędą się 26-29 sierpnia. W wydarzeniu wystartują 32 najlepsze w kraju drużyny.
W Mistrzostwach Mazowsza Powiat Legionowski oraz Gminę Nieporęt reprezentowały 3 drużyny klubu UKS „Dębina”, na
co dzień trenujące w Szkole Podstawowej
w Stanisławowie Pierwszym. Na 60 startujących drużyn „trójka” dziewcząt w składzie:
Julia Czerwińska, Magdalena Szymańska,
Aleksandra Leciejewska, Wiktoria Bartniczak, Natalia Kucharska zajęła Vl miejsce.
Natomiast „dwójka” chłopców w składzie:
Ignacy Woźnicki, Olaf Pieśniak zajęła taką sama lokatę na 67 startujących drużyn.
Zawodniczki i zawodnicy UKS „Dębina”
Nieporęt – w pierwszym rzędzie od
lewej: Ignacy Woźnicki, Magdalena
Szymańska, Aleksandra Leciejewska,
Wiktoria Bartniczak; w drugim
rzędzie od lewej: Olaf Pieśniak, Zofia
Anisiewicz, Zuzanna Szymczyk, Zuzanna
Kozłowska, Natalia Kucharska, Julia
Czerwińska

fFt. Rafał Baithke

Fot. Poland Bike

radny Rady Powiatu

Mimo braku doświadczenia w bieganiu po głęboko piaszczystej nawierzchni
Patrycja szybko przyzwyczaiła się do nowych warunków, aby w drugiej
połowie wyścigu mocno zaatakować

N

ajbardziej spektakularnym najświeższym zwycięstwem Patrycji Bereznowskiej jest złoty medal
i rekord trasy podczas Biegu Herosa na
Pustyni Błędowskiej. W tej największej
w Polsce piaskownicy nasza reprezentantka nie dość, że okazała się najlepsza ze wszystkich uczestników (open
– wliczając mężczyzn), to dołożyła od
siebie rekord trasy. Poprzedni wynosił
72,8 km w 9 godzin. Patrycja w 8 godzin
58 minut pokonała dystans 85 km! Zapewne wszyscy doskonale wiemy, jak
ciężkim wyzwaniem jest szybkie maszerowanie po suchym, piaszczystym
podłożu. Patrycja Bereznowska w takich
warunkach biegała prawie cały dzień.
Wyrazy szacunku i gratulacje.

O żelaznej woli i kondycji naszej reprezentantki świadczy tempo nie tylko
na trasie, ale również w kolejności startów. Zaraz po Biegu Herosa Patrycja pojechała w Beskid Niski, gdzie zmierzyła się ze… 150-kilometrowym górskim
dystansem. Start do Łemkowyna Ultra
Trail wyznaczono w Krynicy-Zdroju,
metę – w bieszczadzkiej Komańczy.
Tym razem trasa dała się mocno we znaki. Mimo zmasakrowanych stóp Patrycja
dotarła do mety jako… najlepsza wśród
kobiet. Takie zwycięstwo musi smakować podwójnie. Choć czekamy na kolejne występy, martwimy się i sugerujemy
nieco wytchnienia.
MK

Wszystkim, którzy zapracowali na sukces „Dębiny” gratulujemy, a zwycięskiej
„dwójce” życzymy powodzenia w finale
MK
Mistrzostw Polski.

Agnieszka Powała
radna Rady Powiatu

Niezmiernie cieszą sukcesy naszych nieporęckich drużyn siatkarskich, w których trenują dzieci i młodzież. Najzdolniejsze i najbardziej pracowite zawodniczki, wchodząc w dorosłość, zasilają zespoły grające na najwyższym, światowym
poziomie. Wyrazy wdzięczności należą się również trenerom – za wyjątkowe zaangażowanie i profesjonalizm. Powiat Legionowski konsekwentnie wspiera rozwój sportu młodzieżowego. Z satysfakcją obserwujemy wymierne efekty tej samorządowej pomocy.
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