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Liceum w Stanisławowie Pierwszym ma już sztandar
Uroczystości związane z nadaniem sztandaru Liceum Ogólnokształcącemu im. Stanisława Lema w Stanisławowie Pierwszym
zorganizowano 13 września, w setną rocznicę urodzin patrona szkoły.

W

uroczystym apelu, poprzedzonym
mszą świętą w parafii NMP Wspomożycielki Wiernych i poświęceniem sztandaru, udział wzięli uczniowie,
nauczyciele, przedstawiciele władz samorządowych oraz zaproszeni goście. Kulminacyjnym momentem było wbicie gwoździ w drzewiec sztandaru oraz przekazanie
go przez starostę legionowskiego Sylwestra Sokolnickiego dyrektor Magdalenie
Grodzkiej-Bulge, która następnie przekazała sztandar uczniom. Podczas uroczystości odbyło się także pasowanie pierwszoklasistów na uczniów szkoły. –To bardzo
ważny dzień dla społeczności szkolnej.
Dziś, jako organ prowadzący, przekazujemy sztandar, czyli symbol jedności, rozpoczynając nowy rozdział w działalności
liceum. Mam nadzieję, że pod tym sztandarem szkoła będzie śmiało dążyć do założonych celów, tak jak czynił to jej patron
– Stanisław Lem. Każdego dnia budujemy
tożsamość tej młodej placówki, rozwijając
tym samym ofertę edukacyjną w powiecie
legionowskim – mówił starosta Sylwester
Sokolnicki.

Nadanie sztandaru Liceum Ogólnokształcącemu w Stanisławowie Pierwszym
to kolejny krok na drodze budowy tożsamości szkoły i początek nowego rozdziału
w jej działalności

Na sztandar Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Lema w Stanisławowie
Pierwszym składają się płat tkaniny obszyty

Skrzyżowanie w remoncie
Rozpoczęły się prace związane z przebudową skrzyżowania u zbiegu
ulic Suwalnej i Olszankowej w Legionowie. Za realizację tej inwestycji
Powiat Legionowski zapłaci 2 251 500,00 zł, z czego milion złotych
to dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

P

race trwają od 15 września. W ramach przedsięwzięcia zaplanowano
budowę lewoskrętów z ulicy Suwalnej w ulicę Olszankową, montaż sygnalizacji świetlnej, budowę ścieżki rowerowej,
chodnika oraz zatoki autobusowej. Pasy
ruchu na ulicy Suwalnej zostaną oddzielone od siebie wyspami z kostki brukowej.
Celem inwestycji jest poprawa przepustowości oraz bezpieczeństwa w miejscu,
gdzie natężenie ruchu jest duże, nie tylko w godzinach szczytu.
Wykonawca ma 12 tygodni na realizację przedsięwzięcia. W miarę postępu robót, aby nie zamykać skrzyżowania, została wprowadzona czasowa organizacja
ruchu polegająca na zastosowaniu ruchu

wahadłowego z sygnalizacją świetlną.
Z kolei od 20 września do odwołania obowiązuje zmodyfikowany rozkład jazdy linii
731 i L10. Wytyczono tymczasowe przystanki: Os. Młodych 51 – zlokalizowany
przy ulicy Suwalnej za skrzyżowaniem
z ulicą Olszankową w kierunku Alei Legionów, obowiązujący jako stały dla linii 731
w kierunku Żerań FSO oraz jako warunkowy (na żądanie) dla linii L10 w kierunku PKP Legionowo, oraz Os. Młodych 52
– zlokalizowany przy ulicy Suwalnej za
skrzyżowaniem z ulicą Olszankową w kierunku ulicy Szarych Szeregów, około 90 m
za dotychczasową lokalizacją, obowiązujący jako stały dla linii 731 w kierunku Starostwa oraz jako warunkowy (na żądanie)

złotą frędzlą oraz drzewiec. Po jednej stronie sztandaru, na tle w kolorze białym, znajdują się nazwa szkoły i wizerunek patrona

dla linii L10 w kierunku Wieliszew Plaża/Komornica Szkoła. Autobusy linii 731
nie zjeżdżają na pętlę na Osiedlu Młodych,
kursy odbywają się na pełnej trasie Żerań
FSO-Starostwo Powiatowe.

– Stanisława Lema oraz herb Powiatu Legionowskiego, a po drugiej godło Polski –
Orzeł Biały na czerwonym tle. – Dzisiejszy
dzień podsumowuje pewien proces rozpoczęty w 2019 roku, kiedy to powstało nasze
liceum. Zaczęliśmy od poszukiwania imienia dla szkoły, potem logo, a dzisiaj otrzymaliśmy sztandar. Te trzy elementy symbolizują i określają nasze liceum, będąc ważną
podwaliną dla budowania jego historii i przyszłości dla obecnych oraz przyszłych pokoleń - powiedziała Magdalena Grodzka-Bulge,
dyrektor LO w Stanisławowie Pierwszym.
Sztandar to niezwykle ważny element
tożsamości społeczności szkolnej i jej jedności, będący odzwierciedleniem wyznawanych wartości. Szkoła to miejsce nie tylko nauki i nawiązywania relacji z rówieśnikami,
ale też kształtowania postaw oraz zasad postępowania w różnych miejscach i okolicznościach. To również miejsce, gdzie uczniowie
poznają, czym jest patriotyzm i szacunek
do ojczyzny, poszanowanie tradycji, a także duma ze swojej przynależności narodowej. Sztandar symbolizuje ciągłość i trwanie.
KALINA BABECKA

O wszystkich zmianach będziemy na
bieżąco informować za pośrednictwem
strony internetowej powiat-legionowski.pl
oraz mediów społecznościowych Powiatu
AMZ
Legionowskiego.

Liczba samochodów przejeżdżających ul. Suwalną corocznie zwiększa się.
Jest to uciążliwe i niebezpieczne dla mieszkańców osiedla, którzy nie mogą włączyć
się do ruchu. Jeszcze w tym roku skrzyżowanie zostanie przebudowane, co poprawi
komfort i bezpieczeństwo zmotoryzowanych oraz pieszych użytkowników drogi

Robert Wróbel
wiceprzewodniczący
Rady Powiatu

W życiu – zarówno indywidualnym,
jak i społecznym – przenikają się
dwie kluczowe perspektywy: tradycja i przyszłość. Bez świadomości
korzeni trudno myśleć o tworzeniu
wizji rozwoju. Stanisław Lem obserwował rzeczywistość w kontekście
historii. Dlatego tak trafnie przewidział, w którym kierunku pójdzie
cywilizacja. Z tego też powodu, jako
futurolog, wyprzedził nawet naukowców. Uczniowie Liceum w Stanisławowie Pierwszym mogą być dumni
ze swojego patrona. Teraz ta duchowa opieka znalazła mocny symbol
w postaci sztandaru.

KOMUNIKAT
Od 4 października
Biuro Obsługi
Mieszkańców,
Wydział Komunikacji
oraz Wydział
Architektury
w Starostwie
Powiatowym
w Legionowie będą
w poniedziałki czynne
w godzinach
08.00–18.00.
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Powiatowy Dzień Weterana
Po raz siedemnasty Powiat Legionowski, wspólnie ze związkami i kołami kombatanckimi
działającymi na naszym terenie, zorganizował uroczystości w hołdzie żołnierzom walczącym
o wolność i niepodległość Polski na wszystkich frontach II wojny światowej, którzy stanęli
w obronie granic Rzeczypospolitej i jej obywateli.

Konrad Michalski
wicestarosta legionowski

To dla nas bardzo ważny dzień, który stał się już tradycją. Powiat Legionowski pamięta o weteranach, kombatantach i o osobach, które zasłużyły się dla Ojczyzny. Razem świętujemy, wspominamy i pielęgnujemy pamięć o tych, dzięki którym żyjemy dziś w wolnej, niepodległej Polsce. Oni są wzorem dla nas i przyszłych pokoleń.

W

tym roku obchody Dnia Weterana zorganizowano 7 września.
Rozpoczęły się uroczystą Mszą
świętą odprawioną w parafii p.w. św. Józefa Oblubieńca NMP w Legionowie.
Po nabożeństwie przedstawiciele władz
samorządowych powiatu i gmin oraz środowisk kombatanckich złożyli kwiaty
pod pomnikiem Polski Walczącej na legionowskim rondzie Armii Krajowej.
W zorganizowanych przez Powiat Legionowski obchodach Dnia Weterana uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych
powiatu i gmin oraz środowisk kombatanckich

W hołdzie bohaterom

W 82. rocznicę wybuchu II wojny światowej starosta Sylwester
Sokolnicki zapalił znicze w miejscach pamięci na terenie powiatu
legionowskiego.

Starosta Sylwester Sokolnicki w rocznicę wybuchu II wojny światowej zapalił
pamiątkowy znicz między innymi na serockim cmentarzu

S

tarosta złożył hołd bohaterom
na cmentarzu w Jabłonnie, gdzie
spoczywają polegli we wrześniu
1939 r. żołnierze 21. Pułku Piechoty; na
cmentarzu w Wieliszewie, gdzie spoczywają żołnierze polegli w 1939 r. na
terenie dzisiejszego powiatu legionowskiego; w Wólce Radzymińskiej, gdzie
we wrześniu 1939 r. poległa załoga polskiego bombowca „Łoś”; na cmentarzu w Serocku, gdzie pochowano poległych w 1939 r. polskich żołnierzy,
konspiratorów, rozstrzelanych niedługo po wkroczeniu okupantów na nasze
tereny oraz przy mogile w Lasach Legionowskich, gdzie pochowana jest nieznana ofiara hitlerowskich okupantów.
We wrześniu 1939 r. polska obrona na
terenie dzisiejszego powiatu legionowskiego oparła się o linię Narwi. Agresor
dociera do nas już 11 września. Niemcom
udaje się sforsować rzekę w okolicy Ryni, później – na wysokości Dębego. Tam
trwają ciężkie walki. Do Legionowa wróg
dociera wieczorem, 14 września. Chwała bohaterom, którzy polegli w obronie Ojczyzny!
MK

Druhowie
z kasą
Ponad 132 tys. zł dofinansowania
otrzymały łącznie z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej jednostki
Ochotniczych Straży Pożarnych
z terenu powiatów legionowskiego
i nowodworskiego.

W

sparcie zostanie przeznaczone
na zakup sprzętu, wyposażenia
i środków ochrony indywidualnej.
Umowy w tej sprawie podpisano 20 września, w auli Starostwa Powiatowego w Legionowie. Jednostki z terenu powiatu legionowskiego – OSP Legionowo, OSP Serock,
OSP Wieliszew, OSP Kałuszyn, OSP Skrze-

Po południu uczestnicy zostali zaproszeni na wycieczkę do warszawskich Łaz
ienek Królewskich, które zwiedzili z przewodnikiem.
Dzień Weterana został ustanowiony przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
w 1997 roku. Powiat Legionowski organizuje jego obchody od 2004 roku.
KALINA BABECKA

Wiesław Smoczyński
za Janusza Majewskiego
Wiesław Smoczyński objął mandat radnego Rady Powiatu,
zastępując na tym stanowisku Janusza Majewskiego.
Został oficjalnie wskazany przez Komisarza Wyborczego,
a podczas wrześniowej sesji złożył ślubowanie.

Wiesław Smoczyński

N

a czerwcowej sesji Rada Powiatu w Legionowie zadecydowała
o wygaszeniu mandatu Janusza
Majewskiego w związku z niezłożeniem przez niego oświadczenia majątkowego. Przyczyną tego stanu rzeczy
są kłopoty zdrowotne, które Januszowi Majewskiemu uniemożliwiły dalsze wypełnianie mandatu radnego.
Zgodnie z zasadami wyborów proporcjonalnych, jakie obowiązują przy

wyborach samorządowych, mandat Janusza Majewskiego przypada w udziale kolejnej osobie z największą liczbą
głosów w wyborach w 2018 roku, która
znajdowała się na liście wyborczej komitetu wyborczego Prawa i Sprawiedliwości w okręgu wyborczym nr 6. Oznacza
to, że miejsce po byłym już radnym zajmuje Wiesław Smoczyński, który uzyskał w wyborach 574 głosy.
Wiesław Smoczyński jest samorządowcem związanym z gminą Nieporęt. Przez wiele lat pełnił funkcje wójta gminy, radnego gminy oraz radnego
powiatu. Za swoje zasługi został odznaczony medalem Zasłużony dla Gminy
Nieporęt. Jest także współzałożycielem Towarzystwa Przyjaciół Nieporętu i współtwórcą ludowego zespołu muzyczno-tanecznego „Nieporęciak”.
KB

Leszek Smuniewski
przewodniczący Rady Powiatu

Na zdjęciu uczestnicy podpisania umów dotyczących przekazania dofinansowania
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych

szew – otrzymały w sumie 99 290,00 zł.
Druhowie nie ukrywają, że te pieniądze bardzo się im przydadzą, i cieszą się, że ich
wnioski WFOŚiGW rozpatrzył pozytywnie. – Jesteśmy bardzo wdzięczni. To duży
zastrzyk gotówki, który wzmocni nasz potencjał. W przypadku mojej jednostki środki zostaną przeznaczone na zakup odzieży

ochronnej, dzięki której strażacy będą bezpieczniejsi i bardziej efektywni w swojej
pracy – mówi Bartłomiej Trzaskoma, prezes OSP w Kałuszynie.
Umowy z przedstawicielami poszczególnych jednostek podpisywała zastępca prezesa zarządu WFOŚiGW Kamila Mokrzycka, która zwróciła się do zgromadzonych:

Wrześniowa sesja Rady Powiatu była wyjątkowa z dwóch powodów. Po pierwsze odbyła się w trybie stacjonarnym po półtorarocznej przerwie. Po drugie
do składu Rady dołączył nowy radny – pan Wiesław Smoczyński. Ustępującemu radnemu Januszowi Majewskiemu życzymy jak najszybszego powrotu do
zdrowia, zaś doceniając dotychczasowy dorobek samorządowy nowego radnego, gratulujemy mandatu i życzymy wielu sukcesów oraz satysfakcji w służbie lokalnej społeczności.

– Gratuluję pozyskanych funduszy, gratuluję dobrze napisanych wniosków. Na terenie Mazowsza wpłynęło ponad tysiąc
wniosków, jeżeli chodzi o kwestie doposażenia Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych
i państwo znaleźliście się w tej grupie, która została zarekomendowana przez Komendanta Wojewódzkiego PSP. Cieszę się,

że Wojewódzki Fundusz może przyczynić
się do rozwoju państwa jednostek.
W 2021 r. WFOŚiGW zaplanował ponad
3 mln zł na doposażenie OSP z terenu Mazowsza, 1,3 mln zł przeznaczy na wsparcie młodzieżowych drużyn OSP, a 3 mln zł
przekaże na termomodernizację budynków
KB
OSP.

inwestycje
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Remontujemy drogę w Janówku

Wkrótce w Komornicy (gmina Wieliszew) powstanie nowy chodnik,
który połączy istniejący ciąg pieszy wzdłuż drogi powiatowej nr 1822W
z przystankami autobusowymi zlokalizowanymi przy drodze wojewódzkiej
nr 632. Dla tej inwestycji Powiat Legionowski przygotował projekt budowy
o wartości 19 tys. zł.

Umowę dotyczącą realizacji zadania, w obecności starosty legionowskiego
Sylwestra Sokolnickiego (pierwszy z lewej) oraz radnej Sejmiku Województwa
Mazowieckiego Anny Brzezińskiej, podpisali wykonawca Włodzimierz Królik
(drugi z prawej) oraz dyrektor Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich
w Warszawie Grzegorz Obłękowski (drugi z lewej)

P

Piotr Choroś
radny Rady Powiatu

Kolejne pozyskane przez Powiat środki zewnętrzne na przeprowadzenie potrzebnych inwestycji drogowych zapewnią znaczącą poprawę bezpieczeństwa mieszkańców miejscowości, przez które przebiega remontowana trasa.
Nowa nawierzchnia, chodniki oraz ścieżki rowerowe to obecnie standard, jeśli chodzi o oczekiwania pieszych i kierowców, dlatego cieszę się, że inwestycja uzyskała
wsparcie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i jest w trakcie realizacji.

race prowadzone są na prawie czterokilometrowym odcinku, od drogi
wojewódzkiej nr 631 w gminie Wieliszew do drogi wojewódzkiej nr 630 w gminie Jabłonna. Zadanie obejmuje przebudowę nawierzchni drogi, przebudowę
wysokościową chodnika, budowę ścieżki
rowerowej na odcinku 740 m (po stronie
gminy Wieliszew), która połączy się z istniejącą ścieżką, przebudowę odwodnienia, zjazdów bramowych oraz wymianę
oznakowania pionowego i korektę oznakowania poziomego.
Wybrany w postępowaniu przetargowym wykonawca – firma Infrastruktura
Bud-59 Sp. z o.o. – udzieli pięcioletniej
gwarancji na wykonane prace.
AMZ

Mała obwodnica Wieliszewa
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Bezpiecznie do przystanków

Trwają prace przy przebudowie drogi powiatowej nr 1817W, przebiegającej
przez gminy Wieliszew i Jabłonna. Koszt całego zadania to 4 530 329,49 zł.
Na realizację tej inwestycji Powiat Legionowski pozyskał wsparcie z Rządowego
Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 4 000 000,00 zł.

Zakończenie prac przy przebudowie drogi powiatowej
nr 1817W planowane jest na połowę grudnia.
Obecnie wykonawca prowadzi roboty porządkowe
i przygotowawcze

Kurier

N

owy chodnik w ciągu drogi wojewódzkiej nr 632, usytuowany po
lewej stronie jezdni w stronę zapory w Dębem, będzie miał długość
300 metrów i zapewni bezpieczne dojście do zlokalizowanych przy ruchliwej
drodze przystanków. W ramach zadania

powstanie także przejście dla pieszych
u zbiegu ulic Nasielskiej (DW 632)
oraz Wspólnej (1822W).
Za realizację przedsięwzięcia, którego
koszt wyniesie 226,559,46 zł, odpowiada
inwestor – Województwo Mazowieckie.
AMZ

Porozumienie
w sprawie obwodnicy
Powiat Legionowski podpisze porozumienie z samorządem
Mazowsza określające wzajemne zobowiązania przy projektowaniu
i budowie obwodnicy Jabłonny. Planowana trasa ma połączyć drogę
krajową nr 61 i drogę wojewódzką nr 630, czyli odcinek od ronda
przy Kauflandzie do granic Jabłonny.
Planowany odcinek obwodnicy Jabłonny

Powiat Legionowski zabezpieczył w tegorocznym budżecie 50 tys. zł. na opracowanie koncepcji budowy nowej drogi,
która miałaby powstać w wyniku przebudowy ulicy Polnej w gminie Wieliszew – na odcinku od drogi wojewódzkiej
nr 631, czyli ulicy Nowodworskiej w Wieliszewie, do drogi powiatowej nr 1818W – ulicy Kościelnej w Łajskach.
Cmentarz Jabłonna

Izabela
Kownacka

radna Rady Powiatu

Dynamika rozwoju regionu sprawia, że przybywa nowych mieszkańców,
a to przekłada się na większy ruch na lokalnych drogach. Opracowanie koncepcji
budowy „małej obwodnicy Wieliszewa” to pierwszy krok do wprowadzenia
optymalnych rozwiązań drogowych na tym terenie

D

roga, roboczo zwana „małą obwodnicą Wieliszewa” miałaby być pociągnięta śladem obecnej trasy wodociągowej. To rozwiązanie mające na celu

wyprowadzenie ruchu z centrum miejscowości, a także usprawnienie go w całej gminie.
AMZ

Przebudowa obecnej drogi technicznej wpłynie na uporządkowanie komunikacji, szczególnie
w miejscowościach Łajski i Wieliszew. Zagospodarowanie tego odcinka i budowa oświetlonej ścieżki pieszo-rowerowej zapewnią
bezpieczeństwo użytkownikom
drogi, którzy obecnie korzystają
z niej nieformalnie.

Orientacyjny przebieg planowanej częściowej obwodnicy Jabłonny

P

rzygotowywane porozumienie zakłada, że Powiat partycypował będzie
w kosztach sporządzenia dokumentacji projektowej dla tej inwestycji. Urzędnicy
przeprowadzili analizę pod kątem sprawdzenia miejscowego planu, stanu własności
gruntów, określenia długości drogi, liczby
skrzyżowań oraz szacunkowej wartości zadania. Koszt realizacji inwestycji będzie leżał po stronie Mazowieckiego Zarządu Dróg
Wojewódzkich.
Zbudowana kilkanaście lat temu obwodnica Jabłonny obecnie kończy się na
rondzie przy Kauflandzie, gdzie łączy się

z ul. Warszawską. Od dawna jednak istniały
plany jej przedłużenia. Jest to istotny brakujący element sieci drogowej, który pozwoliłby na wyprowadzenie ruchu tranzytowego
z centrum Jabłonny, poprawę bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ul. Modlińskiej
z ul. Zegrzyńską oraz ul. Chotomowską
(droga powiatowa nr 1820W) w Jabłonnie. Planowana droga obejmie pas gruntów zarezerwowanych na ten cel w planach
miejscowych, biegnący od skrzyżowania
ulicy Zegrzyńskiej z DK 61 w Jabłonnie,
w stronę Nowego Dworu Mazowieckiego,
do ul. Modlińskiej w Jabłonnie. OPRAC. AMZ
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PCIS i Gmina Wieliszew razem

Paweł Kownacki
wójt Gminy Wieliszew

W zeszłym roku Powiatowe Centrum Integracji Społecznej (PCIS) zacieśniło współpracę z Gminą
Wieliszew. Dzięki temu kolejni potrzebujący mieszkańcy mają szansę wyjść z przysłowiowego dołka,
podjąć pracę i poprawić swoją sytuację życiową. Między innymi za to działanie Gmina Wieliszew została
wyróżniona w konkursie „Mazowiecka Marka Ekonomii Społecznej”.

Fot. PCIS

L

Dzięki uruchomieniu kuchni w Skrzeszewie i współpracy z Gminą Wieliszew kolejni
uczestnicy Powiatowego Centrum Integracji Społecznej mają szansę podjąć pracę
i zmienić swoje życie na lepsze

atem 2020 roku rozpoczęła się współpraca Powiatowego Centrum Integracji Społecznej z Gminą Wieliszew
w zakresie uruchomienia kuchni w nowo
wybudowanym Przedszkolu Samorządowym w Skrzeszewie. Idei tej przyświecały
chęć pomocy bezrobotnym mieszkańcom
gminy w otrzymaniu zatrudnienia i rozwój
warsztatu gastronomicznego PCIS.
Kuchnia w Skrzeszewie została uruchomiona 1 września ub. r. Liczba przygotowywanych przez warsztat gastronomiczny posiłków obiadowych wzrosła do 450
dziennie. Dzięki tej współpracy w kuchni zatrudnienie znaleźli mieszkańcy
gminy Wieliszew, dodatkowo poszerzyły się również możliwości realizacji procesu reintegracji zawodowej dla nowych
uczestników PCIS. Centrum zatrudniło
4 nowych pracowników i zyskało nową
bazę do realizacji procesu nauki zawodu

Urodziny „Kombatanta”
Dom Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie w tym
roku obchodzi 20-lecie istnienia. Uroczyste spotkanie z tej okazji
zorganizowano 16 września w siedzibie placówki.

O

krągły jubileusz wspólnie świętowali mieszkańcy Domu, pracownicy oraz zaproszeni goście. W imieniu Powiatu Legionowskiego życzenia,
podziękowania oraz gratulacje dyrektor
Annie Kaczmarek, personelowi oraz pensjonariuszom osobiście złożyli starosta
Sylwester Sokolnicki, członek zarządu
Artur Stankiewicz i radny Rady Powiatu
Zenon Kuska, w prezencie przekazując

zestaw mebli wypoczynkowych, które
ustawiono w holu placówki. W programie spotkania znalazła się także msza
święta. Nie mogło zabraknąć również
tortu, a o oprawę artystyczną wydarzenia zadbał nieporęcki zespół Młodzież
50+.
16 grudnia 1998 roku poświęcono
i wmurowano kamień węgielny pod
budowę Domu Pomocy Społecznej

przez potrzebujących wsparcia mieszkańców gminy i całego powiatu legionowskiego. Obecnie warsztat gastronomiczny PCIS
zapewnia wyżywienie przedszkolakom
oraz uczniom szkół podstawowych i średnich. Tylko na terenie gminy Wieliszew
obsługuje dwa przedszkola i dwie szkoły
podstawowe. Powiatowe Centrum Integracji Społecznej podpisało także porozumienie o dożywianiu dzieci i młodzieży z rodzin
korzystających z pomocy Ośrodka Pomocy
Społecznej w Wieliszewie.
Współpraca pomiędzy PCIS a Gminą Wieliszew niesie ze sobą same korzyści, a w jej centrum znajduje się człowiek,

nie pieniądz. W wieliszewskim ratuszu
rozumieją ideę ekonomii społecznej i konieczność pomocy osobom w kryzysie bezrobocia, z problemami, które zagrożone są
zepchnięciem na margines społeczny.
Od 2014 roku PCIS pomaga osobom bezrobotnym w odnalezieniu się na rynku pracy i w życiu społecznym poprzez praktyki
w warsztatach zawodowych i zajęcia reintegracyjne. Organem prowadzącym PCIS
jest Powiat Legionowski, ale wsparcie finansowe oferują też Gmina Wieliszew i Gmina Nieporęt.
KALINA BABECKA

Literacka wizja dorosłości
Powiat Legionowski i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zorganizowali
konkurs kulturalno-literacki pt. „A kiedy dorosnę…”. Nagrody laureatom wręczono
podczas wrześniowej sesji Rady Powiatu.

K

onkurs skierowany był do dzieci
i młodzieży z terenu powiatu legionowskiego przebywających w pieczy zastępczej, zamieszkujących Dom
Dziecka lub będących biologicznym dzieckiem rodziny zastępczej. Pisząc, uczestnicy opowiedzieli, jak postrzegają swoją

Artur
Stankiewicz

członek Zarządu Powiatu

Spotkanie z okazji 20-lecia DPS „Kombatant” było dla pensjonariuszy
i pracowników okazją do wspólnego świętowania

Dawaj dobro – ono zawsze wraca. Jako Gmina zawsze staramy się wspierać tych,
którzy czynią dobro lub tego dobra potrzebują. Powiatowe Centrum Integracji Społecznej poprzez swoją działalność służy integracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych marginalizacją. PCIS świadczy dla naszych kilku placówek oświatowych
usługi cateringowe, a od niedawna w Skrzeszewie prowadzi swoją kuchnię, gdzie
zatrudnienie znalazły osoby z gminy. Cieszę się, że jako samorząd możemy współpracować i dzielić się wspólnym dobrem, które stale zatacza krąg.

W Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” osoby starsze i schorowane
otrzymują nie tylko opiekę. Legionowski DPS jest przede wszystkim
miejscem, w którym mogą czuć się
ważne, potrzebne i bezpieczne. To
ich Dom, a współmieszkańcy są jak
rodzina. Wykwalifikowany personel
czuwa nad pensjonariuszami, pielęgnując i troszcząc się o ich dobre samopoczucie. Realizowane przez DPS
działania i formy pomocy oraz wdrażane programy współpracy międzypokoleniowej zapewniają wysoki poziom wsparcia i rodzinną atmosferę.

przyszłość, co jest dla nich najważniejsze, co doceniają, jak w ich oczach jawią
się dorosłość, kariera, życie rodzinne, ich
przyszły dom? Jury nagrodziło i wyróżniło dziesięciu autorów.
AMZ

Anna Gajewska
radna Rady Powiatu

Dzięki takim konkursom dzieci i młodzież mają szansę zaprezentować swoją
twórczość i podzielić się swoimi marzeniami. Uczestnicy emocjonalnie opisali
oczekiwania, jakie mają w stosunku do czekającej ich przyszłości. Serdecznie
dziękuję wszystkim za udział i gratuluję nagrodzonym.

„Kombatant”, który rozpoczął działalność we wrześniu 2001 roku. Przez
dwie dekady przebywało tu łącznie
426 osób.

Na zdjęciu laureaci konkursu ze starostą legionowskim Sylwestrem Sokolnickim,
przewodniczącym Rady Powiatu Leszkiem Smuniewskim, radną Rady Powiatu Anną
Gajewską oraz dyrektor PCPR Magdaleną Jagnyziak

KB

Seniorzy na wycieczce w Sudetach
Karpacz i jego okolice były celem wycieczki dla kombatantów
oraz seniorów z naszego terenu, którą zorganizowało Starostwo
Powiatowe w Legionowie.

N

a miejscu dwudziestodwuosobowa grupa udała się zobaczyć Dziki Wodospad i zaporę na Łomnicy. W planie wyjazdu znalazł się także
Park Miniatur Zabytków Dolnego Śląska

w Kowarach, gdzie zachwycały wykonane w skali 1:25 pałace, klasztory i starówki dolnośląskich miejscowości.
Dużą atrakcją okazała się wizyta w Suchej i zwiedzanie z przewodnikiem

tamtejszego Zamku Czocha. Przyjemne
chwile czekały na wycieczkowiczów także w Świeradowie Zdroju. Poza zwiedzaniem miasta można było też odbyć „spacer
w chmurach”, wspinając się na wieżę widokową. W Proszówce uczestnicy odwiedzili
hodowlę alpak, gdzie spędzili czas, poznając te wyjątkowe zwierzęta.
KB

Starostwo od lat organizuje wycieczki dla seniorów. Na zdjęciu uczestnicy
ostatniej z nich podczas zwiedzania zapory na Łomnicy

zdrowie
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Nowy sprzęt dla przychodni „na górce”

D

Powiat Legionowski rozstrzygnął przetarg na zakup
sprzętu medycznego dla ZOZ „Legionowo”.
Wartość inwestycji to blisko 2 mln złotych.

iagnostyka w medycynie jest trudna
do przecenienia. Pozwala wykrywać
schorzenia, oceniać stan zdrowia i ma
decydujący wpływ na rodzaj terapii, która
zostanie zastosowana. Im lepszy i nowocześniejszy sprzęt, tym diagnostyka jest skuteczniejsza i bardziej dokładna. Idąc tym
tropem, zaplanowano solidne zakupy dla
legionowskiej przychodni „na górce”. Najpóźniej na początku przyszłego roku placówka wzbogaci się o cyfrowy aparat RTG
wraz z konsolą technika, mammograf ze
stacją akwizycyjną technika i stacją diagnostyczną lekarską, densytometr rentgenowski, cyfrowy ultrasonograf z kompletem
głowic, unit stomatologiczny oraz infrastrukturę sprzętową (serwer na potrzeby
integracji sprzętów będących przedmiotem
zamówienia dla systemów RIS i PACS, zewnętrzy system NAS) wraz z konfiguracją
i instalacją. Dostawcy sprzętów medycznych przeszkolą także z ich obsługi zatrudniony w przychodni personel medyczny.
Środki finansowe na zakup sprzętu pochodzą z Rządowego Funduszu Inwestycji
KALINA BABECKA
Lokalnych.

Na wyposażeniu legionowskiej przychodni „na górce” już wkrótce znajdzie się nowy
sprzęt medyczny. Umowy w tej sprawie podpisano 27 września w siedzibie Starostwa
Powiatowego w Legionowie. Na zdjęciu (od lewej): członek zarządu Artur Stankiewicz,
skarbnik Powiatu Katarzyna Rembelska, członek zarządu Grzegorz Kubalski, radna
Anna Gajewska, starosta legionowski Sylwester Sokolnicki, Jacek Rakus (OMS Polska
Ltd. sp. z o.o.), prezes zarządu ZOZ „Legionowo” Dorota Glinicka oraz Janusz Rentflejsz
(Creator-Comm sp. z o.o.)
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Sylwester Sokolnicki
starosta legionowski

Powiat aktywnie działa na rzecz pozyskiwania środków zewnętrznych, aby zwiększyć liczbę przeprowadzanych inwestycji, które służą naszym mieszkańcom.
Tym razem, dzięki wsparciu Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, zakupimy sprzęt diagnostyczny oraz unit stomatologiczny dla ZOZ „Legionowo”. Nowe
urządzenia umożliwią realizowanie świadczeń związanych z diagnostyką, profilaktyką oraz leczeniem zachowawczym, jednocześnie zwiększając ich zakres.

100 lat Szkolnych Kół PCK
Uroczyste obchody 100-lecia Szkolnych Kół Polskiego Czerwonego
Krzyża zorganizowano 24 września w legionowskim ratuszu.
Powiat Legionowski wsparł to wydarzenie.

Bezpłatne badania dla mieszkańców
Powiat Legionowski zaprasza mieszkańców na bezpłatne badania przesiewowe
w kierunku niektórych chorób nowotworowych. Zapisy trwają.

W

Obchody setnego jubileuszu Szkolnych Kół PCK były okazją do wyróżnienia
nauczycieli opiekujących się kołami oraz uczniów, którzy wzięli udział
w rocznicowych konkursach

Ponadto realizowany jest program
profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów gruczołu krokowego,
skierowany do panów w wieku 55-69 lat.
W jego ramach przeprowadzane są konsultacje lekarskie wraz z badaniem per
rectum oraz wykonywane badania krwi
w celu oznaczenia markera raka prostaty – PSA całkowitego.
Z kolei dla mieszkanek powiatu w wieku 40-49 lat przygotowano bezpłatne
badania mammograficzne. Dodatkową

Fot. Freepik.com

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

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

profilaktyką przeciwnowotworową objęte
zostaną panie w wieku 25-49 lat, dla których przygotowano warsztaty edukacyjne
oraz instruktaż samobadania piersi.
Badania wykonywane są w MEDIQ
Legionowo (ul. Piłsudskiego 20). Zapisy pod numerem telefonu: 22 774 26 40.
Zapraszamy.

U
Aleksandra
Bednarek

radna Rady Powiatu
To już kolejny rok, w którym zapraszamy Państwa do wzięcia udziału
w badaniach profilaktycznych finansowanych przez Powiat Legionowski. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, w tym roku
również oferujemy badania diagnostyczne w kierunku nowotworów
piersi, gruczołu krokowego oraz jelita grubego. Zapraszamy.

KB

Lekarz na telefon

Narodowy Fundusz Zdrowia udostępnił Teleplatformę Pierwszego
Kontaktu, dzięki której pacjenci mogą skonsultować się z lekarzem,
pielęgniarką lub położną poza godzinami pracy przychodni,
dzwoniąc pod bezpłatny numer telefonu 800 137 200.

J

uż ponad 31 tys. osób skorzystało z tej formy pomocy medycznej.
Konsultacje udzielane są od godz.
18.00 do 8.00 rano dnia następnego
oraz całodobowo w weekendy i święta.
Z platformy mogą skorzystać również
osoby niesłyszące dzięki wideorozmowie, w której uczestniczy tłumacz języka migowego. Porady prowadzone są nie

tylko w języku polskim, ale także angielskim, rosyjskim i ukraińskim.
Z Teleplatformy Pierwszego Kontaktu
można skorzystać w przypadku nagłego zachorowania; nagłego pogorszenia
stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących stan bezpośredniego zagrożenia życia, a zastosowane środki lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły

roczystość z udziałem przedstawicieli władz samorządowych, instytucji z terenu powiatu, dyrektorów
szkół oraz uczniów upłynęła pod znakiem życzeń i gratulacji.
W trakcie spotkania wręczono
uczniom nagrody w konkursach literackim i plastycznym. W tym pierwszym zwyciężyła Kalina Koczkodon
z SP w Skrzeszewie, 2. miejsce zajął
Jakub Dworak z SP w Białobrzegach,
a 3. miejsce przyznano Katerinie Denkiv z LO w Stanisławowie Pierwszym.
Nagrody dla laureatów ufundowało Starostwo Powiatowe w Legionowie.
W konkursie plastycznym „Dbam
o zdrowie” w kategorii klas I-III szkół
podstawowych triumfował Maksymilian Krzyżanowski, 2. miejsce zajęła Patrycja Rasińska, a na 3. pozycji uplasowała się Maja Felska; w kategorii klas IV-VI
zwyciężył Jakub Wierzbicki, 2. miejsce
przyznano Marcie Gajewskiej, a trzecie
Julii Turek.
Dyplomy i podziękowania wręczono
20 nauczycielom ze szkół z terenu powiatu, którzy pełnią funkcję opiekunów
Szkolnych Kół PCK.

Szkolne Koła PCK działają w większości szkół z terenu powiatu i spełniają niezwykle ważne funkcje. Aktywizując środowisko szkolne w idei humanitaryzmu,
niosą pomoc potrzebującym uczniom,
promują bezinteresowną pracę na rzecz
drugiego człowieka, działają na rzecz poprawy bezpieczeństwa poprzez edukację dzieci i młodzieży w zakresie pierwszej pomocy oraz profilaktyki zdrowotnej,
kształtują postawy odpowiedzialności za
najbliższe otoczenie, stwarzają dogodne
warunki do rozwijania umiejętności i samorealizacji, a także przygotowują do dalszej działalności w PCK.
PCK jest pierwszą organizacją humanitarną, która po latach zaborów aktywizowała młodzież w szkołach do działań społecznych na terenie całego kraju.
Pierwsze Szkolne Koła PCK powstały w 1921 roku, w Radomiu i w Warszawie, i to właśnie one zapoczątkowały powszechny ruch Młodzież Polskiego
Czerwonego Krzyża. Rok później w całym kraju spontanicznie utworzono już
399 takich jednostek.

Agnieszka Powała

spodziewanej poprawy; gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni POZ może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia.
W ramach Teleplatformy Pierwszego
Kontaktu można uzyskać poradę medyczną, e-receptę, e-zwolnienie, e-skierowanie.
KB

radna Rady Powiatu

Polski Czerwony Krzyż jest jednoznacznie kojarzony z ofiarną służbą, często pozostającą w cieniu wielkich wydarzeń. Zachęca do niesienia bezinteresownej pomocy, odwołując się do poczucia ludzkiej solidarności i godności.
Cieszę się, że wartości niesione przez organizację są zaszczepiane już wśród
najmłodszych. To ważne, aby młodzi ludzie rozumieli ideę humanitaryzmu,
dlatego serdecznie gratuluję szkolnym kołom PCK pięknego jubileuszu i chylę czoło przed ich działalnością.

KB
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Mistrzowski Mazur
Na dwa wrześniowe dni Wieliszew stał się taneczną stolicą kraju. Najważniejsze wydarzenie w kalendarzu tańców polskich
– Mistrzostwa Polski w Tańcach Polskich „Mazur” odbyło się 17-18 września.
– największej na świecie organizacji folklorystycznej. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Polski Komitet ds. UNESCO.
Powiat Legionowski od lat jest współorganizatorem Mistrzostw Polski w Tańcach
Polskich „Mazur”. W tym roku do grona
partnerów imprezy dołączyła Lokalna Organizacja Turystyczna „Przystań w sercu
Mazowsza”.

Mirosław Kado

wiceprzewodniczący Rady Powiatu
Polskie tańce ludowe to część naszej tradycji jako narodu. Cieszy niezmiernie,
że tak wiele dzieci i młodzieży pasjonuje się tańcem i muzyką, które są istotną
częścią naszego dziedzictwa kulturowego. Mistrzostwa Polski odbywające się
corocznie w Wieliszewie są dla tancerzy okazją do zaprezentowania efektów całorocznej pracy, a dla widza ucztą duchową.

AMZ

Przyjaźń w roli głównej

Wręczenie orderów „Przyjaciel Niepełnosprawnych” oraz integracyjne plenery malarski i fotograficzny
to kolejne z wydarzeń, które zorganizowano w ramach X Dni Osób Niepełnosprawnych Miasta Legionowo
i Powiatu Legionowskiego.

„Mazur” od lat przyciąga najlepsze pary i zespoły z niemal wszystkich ośrodków
tanecznych w kraju. Tancerze rywalizowali w 7 kategoriach wiekowych, pokazując,
że miłość do tańców polskich nie zna ograniczeń wiekowych

T

egoroczna, dwudziesta już edycja
odbyła się po półtorarocznej przerwie pandemicznej. Tym bardziej
była więc oczekiwana przez organizatorów, tancerzy i publiczność. Zmagania
137 najlepszych par tanecznych reprezentujących 28 ośrodków z całego kraju można było obejrzeć w hali sportowej
w Wieliszewie oraz za pośrednictwem transmisji online. – Mistrzostwa Polski 2020,

obchodzone w roku 2021, stają, myślę,
na wysokości zadania – walki o to, by dziedzictwo narodowe, jakim jest taniec polski,
było zachowywane, hołubione i popularyzowane – mówił Paweł Kownacki, wójt Gminy Wieliszew. Finałowym zmaganiom towarzyszyła muzyka na żywo w wykonaniu
orkiestry. Imprezami towarzyszącymi Mistrzostwom były sympozjum dostępne dla
uczestników oraz jubileusz 50-lecia CIOFF®
Na zdjęciu laureaci orderu „Przyjaciel Niepełnosprawnych" w towarzystwie
członków kapituły orderu oraz przedstawicieli władz samorządowych

Kosmiczne opowieści

W maju Powiat Legionowski ogłosił konkurs literacki „Bądź jak Lem.
Zobacz przyszłość”. Podczas wrześniowej sesji Rady Powiatu nagrodzono
autorów najciekawszych prac.

O

rder „Przyjaciel Niepełnosprawnych” to odznaczenie, które przyznawane jest za działania zapobiegające wykluczaniu społecznemu osób
niepełnosprawnych, służące włączaniu

ich w nurt życia społecznego, budowaniu pełnej tolerancji atmosfery oraz za
wspieranie osób niepełnosprawnych
i ich rodzin na co dzień. W tym roku
członkowie kapituły orderu postanowili

odznaczyć cztery osoby – śp. Janusza
Kubickiego, Ireneusza Kłosa oraz państwa Dorotę i Jana Bieleckich. Laureatom
z ramienia Powiatu Legionowskiego gratulował członek zarządu Artur Stankiewicz,
członek kapituły orderu. Obecny był również członek zarządu Przemysław Cichocki.
Artystycznych wrażeń dostarczyły plenery integracyjne – malarski „Chodź, pomaluj mój świat” pod kierownictwem Barbary Retmaniak oraz fotograficzny „Świat
wokół nas” pod kierownictwem Bartosza Karwackiego. Ich uczestnicy tworzyli
w oparciu o hasło przewodnie spotkania –
Przyjaźń. – Twórczość w życiu osób z niepełnosprawnością jest elementem wzmacniającym, podnoszącym poczucie godności
i przynależności społecznej, prowokującym do dalszego rozwoju. Daje możliwość
nieskrępowanej ekspresji wyrażania siebie i jest nieocenionym narzędziem terapeutycznym – mówi Barbara Retmaniak.
W efekcie pracy powstało kilkanaście obrazów i piękne fotografie.
KB

Po naukę do Jabłonny			
W ostatni weekend września już po raz dziewiętnasty odbył się
w Jabłonnie Festiwal „Nauka z Pałacem w tle”. Powiat Legionowski
tradycyjnie wsparł to wydarzenie.
Nagrody i dyplomy laureatom wręczyli starosta legionowski Sylwester
Sokolnicki, przewodniczący Rady Powiatu Leszek Smuniewski
oraz członek zarządu Artur Stankiewicz

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. Z tej okazji Powiat ogłosił konkurs skierowany do uczniów starszych
klas szkół podstawowych, uczniów
szkół ponadpodstawowych i dorosłych
mieszkańców powiatu. Zadaniem
uczestników było napisanie opowiadania science fiction nawiązującego

do twórczości Stanisława Lema. Jury
było pod wrażeniem talentu i wyobraźni uczestników. Pierwsze miejsce w kategorii klas V-VIII przyznano Małgorzacie Łubkowskiej ze Szkoły Podstawowej
w Jabłonnie. W kategorii przeznaczonej
dla uczniów szkół ponadpodstawowych
bezkonkurencyjna okazała się mieszkanka powiatu Hanna Zegadło, uczennica LXIV Liceum Ogólnokształcącego
w Warszawie. Pełna lista laureatów znajduje się na www.powiat-legionowski.pl.
AMZ

Poznawanie przez doświadczanie i nauka przez zabawę to najlepsze sposoby na
przyswojenie wiedzy. Przy festiwalowych stoiskach można było do woli oglądać,
dotykać i zadawać pytania

O

rganizatorzy powrócili do zwyczajowej formuły Festiwalu i ponownie otworzyli bramy zespołu
pałacowo-parkowego dla spragnionych wiedzy odwiedzających. W ciągu
dwóch dni pojawiło się mnóstwo okazji, aby wysłuchać wykładów i prelekcji, wziąć udział w konkursach, warsztatach i laboratoriach naukowych.
Na odwiedzających czekały stoiska
kilkudziesięciu wystawców, koncerty
oraz wernisaż sztuki w Galerii „Oranżeria”.
Ideą Festiwalu jest promowanie osiągnięć nauki, o których w przystępny
sposób opowiadają ich twórcy, profesorowie i naukowcy z Polskiej Akademii
Nauk, instytutów i fundacji naukowych,
a także licznie zaproszeni goście. Organizatorem wydarzenia jest Polska Akademia Nauk – Dom Zjazdów i Konferencji w Jabłonnie.
AMZ

kultura
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W sobotę, 4 września Powiatowa Biblioteka Publiczna zaprosiła mieszkańców do udziału
w ogólnopolskiej akcji "Narodowe Czytanie", odbywającej się pod patronatem honorowym
pary prezydenckiej. Podczas dziesiątej, jubileuszowej edycji wydarzenia na warsztat wzięto
tragifarsę Gabrieli Zapolskiej pt. „Moralność pani Dulskiej". W legionowskim Parku Zdrowia
w rolę tytułowej Anieli Dulskiej wcieliła się aktorka Bożena Stachura, natomiast pozostałe
postaci dramatu odegrali uczestnicy wydarzenia.
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Zupa
dla kinomana

Po wakacyjnej przerwie powrócił cykl „Kino Otwarte” i był to
powrót z tych wielkich. Powiatowa Instytucja Kultury w Legionowie
odeszła od wymuszonej pandemią formuły online i zaprosiła widzów
do prawdziwego kina na najnowszy film Kingi Dębskiej „Zupa nic”.

Fot. Powiatowa Instytucja Kultury w Legionowie

Dulska na wiele głosów

Kurier

Grzegorz
Kubalski

członek Zarządu Powiatu

Aktorka Bożena Stachura odegrała rolę tytułowej Anieli Dulskiej. W pozostałych
bohaterów książki wcielili się mieszkańcy

,,M

oralność pani Dulskiej” to jedno
z najważniejszych dzieł przedwojennych. Prapremiera utworu odbyła się w 1906 r. w Krakowie, a wydany został w Warszawie w 1907 r. W dramacie
autorka krytykuje obłudę, hipokryzję
oraz fałszywą moralność, przekazując

czytelnikowi uniwersalne przesłanie – konieczność walki o społeczną sprawiedliwość.
„Narodowe Czytanie” organizowane jest
przez Prezydenta RP od 2012 roku. Ma ono
zachęcić do wspólnego czytania największych dzieł polskiej literatury. 4 września
na terenie całego kraju odbyły się spotkania,

Powiatowa Instytucja Kultury –
w tym stanowiąca jej część Powiatowa Biblioteka – konsekwentnie
oferuje mieszkańcom coś więcej.
„Narodowe Czytanie” w naszym powiecie nie ograniczyło się do odczytania „Moralności Pani Dulskiej”.
Wszyscy zainteresowani mogli wziąć
udział w powiązanym tematycznie
konkursie plastycznym – a zatem
nie tylko uczestniczyć w kulturze,
ale także ją współtworzyć.
podczas których wspólnie odczytano dzieło
Gabrieli Zapolskiej.
AMZ

Konkursowe oleandry

Tradycyjnie po seansie odbyło się spotkanie z gościem. Tym razem na pytania
dziennikarki Magdaleny Felis i widzów odpowiadał odtwórca głównej roli
męskiej w filmie – Adam Woronowicz

K

omedia w dystrybucji jest od
niedawna. Nie dziwi więc fakt,
że chętnych do jej obejrzenia nie
zabrakło, a sala legionowskiego kina Helios wypełniła się po brzegi. Pełen humoru film przeniósł nieco starszych widzów do czasów PRL-owskiej
rzeczywistości, którą ciągle doskonale

pamiętają. Tym młodszym zaś pokazał
absurdy i troski, ale i radości, jakie towarzyszyły żyjącym w ówczesnej Polsce.
Po seansie publiczność miała okazję spotkać się z Adamem Woronowiczem, odtwórcą jednej z głównych ról.
Aktor mówił o kulisach powstawania filmu oraz o pracy na planie.
AMZ

Progresywnie na szóstkę

Już po raz szósty fani progresywnego rocka bawili się na festiwalu
ProgRockFest. Wydarzenie, które Powiat Legionowski wspiera od
początku, zorganizowano 11 września w legionowskim ratuszu.

Znamy laureatów konkursu na Najpiękniejszy Oleander, ogłoszonego
przez Mazowieckie To i Owo w związku ze 107. rocznicą wyruszenia
I Kompanii Kadrowej z krakowskich Oleandrów (6 sierpnia) oraz Świętem
Wojska Polskiego (15 sierpnia). Tegorocznej edycji patronował starosta
legionowski.

P

omysłodawcą konkursu jest lokalny pasjonat historii Legionów Polskich Henryk Matuszewski. Wszyscy, którzy hodują ten
piękny krzew, mogli pochwalić się jego zdjęciem lub sfotografować kompozycję przygotowaną z jego kwiatów.

Rozstrzygnięcie konkursu odbyło się
5 września pod pomnikiem marsz. Józefa Piłsudskiego w Legionowie. Nagrody dla zwycięzców przygotowało Starostwo Powiatowe w Legionowie.
AMZ

Najpiękniejszy oleander pochodzi z ogrodu
pani Bożeny Czerwińskiej. Wszystkim
uczestnikom konkursu osobiście gratulował
wicestarosta Konrad Michalski (drugi
z prawej)

Jazz Jam. Legionowo – 22-24.10
Szósta edycja Mazowieckiego Jazz Jam. Legionowo będzie,
jak każda poprzednia, wyjątkowa. Tym razem na scenie
w legionowskim ratuszu pojawią się Ewa Bem i Jan Ptaszyn
Wróblewski. Te dwa nazwiska niosą taki ładunek i emocji,
i profesjonalizmu artystycznego, że nie trzeba niczego dodawać.
Warto zaznaczyć natomiast, że obok nich obecne będzie młodsze
pokolenie jazzmanów: Bartek Eskaubei i Tomasz Nowak Quartet,
O.N.E. Quintet i Marcin Wasilewski Trio. Wydarzenie odbędzie się w dniach
22-24 października. Po bezpłatne wejściówki zapraszamy do MOK Legionowo
(ul. Norwida 10) od 1 października.
Serdecznie zapraszam.
Zenon Durka – dyrektor MOK Legionowo

Po przerwie spowodowanej pandemią COVID-19 dobrze wrócić do muzyki
na żywo. Publiczność dopisała, zespoły dały z siebie wszystko, więc festiwal
można zaliczyć do udanych

G

wiazdami tegorocznej edycji byli The Broken Bridges, Let See
Thin, Starless oraz Wojciech
Ciuraj. Tradycją festiwalu są imprezy towarzyszące. Także w tym roku
nie zabrakło ProgRockMarketu, czyli muzycznego kiermaszu, a dzięki ProgRockGallery w Galerii Sztuki

„Ratusz” oraz w Centrum Komunikacyjnym w Legionowie można było w fotograficznym skrócie obejrzeć wszystkie dotychczasowe edycje festiwalu.
AMZ

Tomasz Talarski
radny Rady Powiatu

Co roku mniej więcej o tej porze roku moje serce rockmana bije zdecydowanie
mocniej. ProgRockFest to jedna z niewielu imprez tego typu w województwie
mazowieckim, która jest odpowiedzią na ogromne zapotrzebowanie na ten rodzaj muzyki. Dlatego ważne jest, aby to przedsięwzięcie wspierać zarówno finansowo, jak i organizacyjnie. Mam nadzieję, że Powiat będzie jego mecenasem
również w kolejnych latach.
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IX legionowska Paraolimpiada

„Dębina” Nieporęt na „szóstkę”
Reprezentantem Powiatu
Legionowskiego i Mazowsza
w Mistrzostwach Polski
w Minisiatkówce był zespół UKS
„Dębina” Nieporęt. W turnieju
walczyło 892 młodych siatkarzy
z całego kraju. Naszej „dwójce”
– na zdjęciu od lewej: Zuzanna
Kozłowska, Zuzanna Szymczyk
(kapitan), Zofia Anisiewicz,
Dariusz Pieśniak (trener)
– udało się zająć wysokie
6. miejsce. Mistrzostwa
odbyły się w Gliwicach.
Na co dzień nasze dziewczęta
doskonalą swoje umiejętności
siatkarskie w Szkole
Podstawowej w Stanisławowie
Pierwszym.

Michał Kobrzyński
Co roku z otwartymi sercami i rękoma czekamy na uczestników Paraolimpiady dzieci i młodzieży z terenu
powiatu legionowskiego. To ogromny skarb dla naszej lokalnej wspólnoty. Od osób dotkniętych niepełnosprawnościami możemy uczyć się
ogromnej otwartości, serdeczności,
wdzięczności, szczerości. W dniu Paraolimpiady legionowska Arena gości sportowców, którzy ambicją dorównują zawodowcom, a w walce fair
play często nawet ich przewyższają.

W legionowskiej Paraolimpiadzie wzięło udział ponad 300 zawodników z całego powiatu legionowskigo. Organizację wspierało kilkudziesięciu wolontariuszy, w tym zawodnicy siatkarskiej Legionovii i szczypiorniści z KPR. Wydarzenie odbyło się na obiekcie
IŁ Capital Arena Legionowo, w ramach X Dni Osób Niepełnosprawnych. Medalistom
gratulujemy, ale warto konsekwentnie podkreślać, że na tego typu imprezach wszyscy uczestnicy – od zawodników począwszy, poprzez organizatorów, po wolontariuszy
– są zwycięzcami. Do zobaczenia za rok!

LOTTO Poland Bike Marathon
w Legionowie

Fot. UKS Dębina

radny Rady Powiatu

Mariusz Śledziewski
radny Rady Powiatu

Cieszymy się, że możemy wspierać tak dobrze zapowiadające się siatkarki –
może już wkrótce reprezentantki Polski. Dla tych skromnych dziewczyn już samo zdobycie Mistrzostwa Mazowsza było ogromnym osiągnięciem. A tak dobry
wynik w Mistrzostwach Polski jest wynikiem talentu popartego tytaniczną pracą. Gratulacje należą się również trenerowi. Dariusz Pieśniak namawia do wysiłku, ale również pozwala swoim zawodniczkom cieszyć się grą w siatkówkę.

Fot. Poland Bike Marathon

Paulina Saczuk ma złoto

Aż ponad 650 zawodników wystartowało podczas legionowskiego etapu Poland Bike Marathon. Ta jedna z największych
polskich imprez kolarskich zawitała do stolicy naszego powiatu już 12. raz. Dla kolarzy terenowych okolice Legionowa
są nie lada gratką – zawsze chętnie tu wracają.
Dobry start odnotował Artur Sienkiewicz z grupy Wieliszew Heron Team. Startując na dystansie 34 km, wywalczył
brązowy medal. Gratulujemy.

Złoty medal Pucharu Świata w kickboxingu wywalczyła Paulina Saczuk –
stypendystka Powiatu Legionowskiego. Reprezentantka Polski startuje w kategorii wiekowej senior – 56 kg, w formule low-kick. Zawody odbyły się w Budapeszcie. Gratulujemy ogromnego sukcesu i życzymy utrzymania wysokiej formy.
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