Dokonaliśmy wyboru wykonawcy projektu
budynku pod siedzibę liceum w Stanisławowie
Pierwszym. To otwarcie nowego rozdziału
w powiatowej oświacie i ogromne
wyzwanie inwestycyjne.
Sylwester Sokolnicki
starosta legionowski
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Umowa na projekt liceum podpisana
Powiat Legionowski rozstrzygnął przetarg i podpisał umowę na opracowanie projektu budynku z przeznaczeniem
na siedzibę utworzonego w zeszłym roku czteroletniego Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Lema
w Stanisławowie Pierwszym.

W

ybrany wykonawca to Przedsiębiorstwo Projektowo-Budowlane
EKOBUD s.c. Ewa i Remigiusz
Owczarek, który przedmiot zamówienia zrealizuje w ciągu 12 miesięcy za
kwotę 95 250,00 zł. W ramach umowy wykonawca opracuje dwa warianty
koncepcyjne inwestycji, a następnie na
podstawie wybranego wariantu stworzy
kompletny projekt i uzyska wszystkie
niezbędne decyzje umożliwiające rozpoczęcie budowy.
Trzykondygnacyjny budynek będzie
miał ponad 1500 m² powierzchni. Powstanie na działce bezpośrednio sąsiadującej ze Szkołą Podstawową im. Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 roku,
która obecnie zapewnia liceum zaplecze lokalowe.
Analiza demograficzna wskazuje,
że w latach 2022-2034 można, jak dotychczas, liczyć maksymalnie na rekrutację do dwóch klas pierwszych każdego roku – około 50 uczniów. Oznacza to,
że za dwa lata w placówce uczyć się będzie
około 200 uczniów. To pozwoliło wstępnie
oszacować kubaturę, parametry oraz wymogi, jakim sprostać musi planowany budynek. Zadecydowano o zlokalizowaniu
w nim ośmiu sal dydaktycznych, trzech
pracowni, siłowni, biblioteki, szatni oraz
obszernego holu z przeznaczeniem na
spotkania i uroczystości dla społeczności

Sławomir Maciej
Mazur
wójt gminy Nieporęt

Powiat Legionowski wybuduje budynek pod siedzibę Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Lema w Stanisławowie
Pierwszym. W podpisaniu umowy na projekt tej inwestycji uczestniczyli (od lewej): wójt Gminy Nieporęt Sławomir Maciej Mazur,
zastępca wójta Gminy Nieporęt Alicja Sokołowska, wicestarosta legionowski Konrad Michalski, przedstawiciel wykonawcy
EKOBUD s.c. Remigiusz Owczarek, starosta legionowski Sylwester Sokolnicki, skarbnik Powiatu Legionowskiego Katarzyna
Rembelska, dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Stanisławowie Pierwszym Magdalena Grodzka-Bulge, radna Rady Powiatu
w Legionowie Agnieszka Powała

szkolnej. Zaplecze stanowić będą cztery
pomieszczenia biurowe, pokój nauczycielski, gabinet pedagoga, gabinet pomocy

medycznej, pomieszczenia gospodarcze oraz łącznie osiem łazienek, w tym
dwie dla osób z niepełnosprawnościami.

Nowa siedziba liceum będzie wyposażona w windę i całkowicie wolna od barier
architektonicznych.

Cieszę się, że wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Legionowie
rozpoczęliśmy procedurę zmierzającą do budowy budynku liceum
w Stanisławowie Pierwszym. Właśnie został rozstrzygnięty przetarg
i wyłoniony wykonawca, z którym
podpisano umowę na opracowanie
dokumentacji projektowej inwestycji. Staramy się, aby nowy budynek
powstał jak najszybciej i poprawiły
się warunki lokalowe zarówno w liceum, jak i w szkole podstawowej.
Jest to ważne w sytuacji, gdy zagrożenie epidemiczne wymusza szczególną organizację pracy szkół.

Całkowity koszt przedsięwzięcia szacuje się na około 12 mln złotych. Harmonogram prac zakłada, że uczniowie
liceum rok szkolny 2023/2024 rozpoczną już w nowej siedzibie.
KALINA BABECKA

Trzy oferty na dalszą rozbudowę DK61
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad otworzyła oferty złożone w przetargu
na przebudowę Drogi Krajowej nr 61 na odcinku od Legionowa do Zegrza. Trwa analiza
dokumentacji.

Już wkrótce wyłoniony zostanie wykonawca, który zrealizuje przebudowę DK61 na odcinku Legionowo-Zegrze. Prace obejmą
również przebudowę ronda w Zegrzu, gdzie powstanie węzeł komunikacyjny w postaci dwupoziomowego skrzyżowania

N

ajtańszą ofertę złożyło Konsorcjum Przedsiębiorstwa Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. (lider) i TORPOL S.A. (partner). Oferta
opiewa na 194 840 229,92 zł. Pozostałe oferty złożyły Strabag Sp. z o.o. na
202 844 003,48 zł i Budimex S.A. na
254 024 620,86 złotych. Zgodnie z zapisami przetargu teraz GDDKiA dokona oceny ofert pod kątem ceny, terminu
realizacji kontraktu oraz przedłużenia
okresu gwarancji na ekrany akustyczne wraz z ich posadowieniem, instalacje zasilające i konstrukcje wsporcze.
Zadaniem wyłonionego wykonawcy
będzie rozbudowa 4,5 km odcinka DK61
do przekroju dwujezdniowego z dwoma
pasami ruchu w obu kierunkach. Zbudowane mają być także drogi lokalne do obsługi terenu przy drodze. Na skrzyżowaniach ma powstać sygnalizacja świetlna,

a w miejscu ronda w Zegrzu Południowym (skrzyżowanie z DW631) powstanie węzeł. Droga wyposażona będzie
w ścieżki rowerowe oraz w urządzenia
ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Wykonawca na realizację zadania będzie miał trzy lata od daty zawarcia umowy. Zakończenie prac przewidywane jest
na trzeci kwartał 2024 roku.
Droga krajowa nr 61 jest jedną z najważniejszych arterii wyprowadzających
ruch z Warszawy w kierunku północnym
i trasą o znaczeniu turystycznym, prowadzącą ruch w kierunku Mazur i północnego Podlasia. Jej przebudowa to jedna
z najważniejszych inwestycji drogowych
na terenie powiatu, która zapewni poprawę płynności ruchu oraz zwiększy bezpieczeństwo.
KB
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Czyste Powietrze już w starostwie

W Starostwie Powiatowym w Legionowie uruchomiono punkt konsultacyjny programu Czyste Powietrze z myślą o mieszkańcach powiatu legionowskiego,
którzy chcą pozyskać środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

W

W sierpniu starosta legionowski Sylwester Sokolnicki (z prawej) oraz prezes
WFOŚiGW Marek Ryszka podpisali list intencyjny o utworzeniu w Starostwie
Powiatowym w Legionowie punktu konsultacyjnego programu Czyste Powietrze.
Punkt już działa

Nowy sprzęt w przychodni
„na górce”

punkcie konsultacyjnym zainteresowanym zostaną udzielone wszelkie informacje dotyczące programu oraz zaoferowana pomoc
niezbędna do złożenia wniosku o dotację do WFOŚiGW m.in. na wymianę starych źródeł ciepła oraz zakup i montaż
nowych źródeł ciepła, docieplenie przegród budynku, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, instalację odnawialnych
źródeł energii oraz montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła. W zależności od miesięcznego dochodu na osobę
w gospodarstwie domowym beneficjenci programu otrzymają dofinansowanie
na pokrycie nawet do 90% kosztów kwalifikowanych inwestycji.
W związku z sytuacją związaną
z COVID-19 informacje oraz wsparcie dla
mieszkańców udzielane są w każdy czwartek - telefonicznie pod nr 22 76 40 185,
za pośrednictwem poczty elektronicznej powietrze@powiat-legionowski.pl lub
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Wysokie stężenia pyłów i szkodliwych substancji w powietrzu odczuwalne są szczególnie zimą, w sezonie grzewczym znacznie przekraczając dopuszczalne normy.
Szacuje się, że na Mazowszu z powodu zanieczyszczenia powietrza przedwcześnie
umiera od 4 do 6 tys. osób rocznie. Sytuację może poprawić rządowy program Czyste Powietrze, w ramach którego przewiduje się dofinansowanie do wymian przestarzałych źródeł ciepła. Poprzez uruchomienie punktu konsultacyjnego ułatwiliśmy dostęp do tego programu, wspierając jednocześnie działania skierowane na
ochronę środowiska i poprawę zdrowia mieszkańców naszego powiatu.

przygotowany wniosek może być dostarczony do organu administracji jedynie w dotychczasowy sposób. Ale już
w ostatnim kwartale roku będzie można podpisać go podpisem zaufanym lub
elektronicznym i przesłać do organu administracji architektoniczno-budowlanej lub nadzoru budowlanego za pośrednictwem serwisu e-budownictwo. AMZ
Nowa platforma
internetowa ułatwi
załatwianie spraw
inwestorom, inżynierom
i architektom. System
pozwoli prowadzić
wszelkie sprawy
związane z budową
domu za pośrednictwem
Internetu. Zachęcamy
inżynierów budownictwa
do uczestnictwa w tej
testowej procedurze,
która będzie trwała do
16 października 2020 r.

Bezpieczeństwo pacjentów legionowskiej przychodni „na górce” zwiększy się
dzięki zakupionym przez Powiat nowoczesnym urządzeniom do dezynfekcji
pomieszczeń. Sprzęt na ręce prezes zarządu ZOZ „Legionowo” Doroty Glinickiej
przekazali starosta Sylwester Sokolnicki i wicestarosta Konrad Michalski

suchej mgły i posiadają opcję zapisu danych oraz umożliwiają przeprowadzenie
archiwizacji danych dotyczących dezynfekcji. Koszt zakupu to ponad 30 tys. zł.

KALINA BABECKA

przewodniczący Rady Powiatu w Legionowie

Powiat Legionowski bierze udział w pilotażowym programie
E-budownictwo. W projekt cyfryzacji procesu inwestycyjnobudowlanego realizowanego przez Główny Urząd Nadzoru
Budowlanego wchodzi oficjalna rządowa aplikacja do składania
wniosków niezbędnych do rozpoczęcia budowy.
elem pilotażu jest zebranie
informacji i uwag na temat cyfryzacji procesu inwestycyjno-budowlanego, a także zbadanie jego funkcjonalności w praktyce.
Obecnie generator na stronie
e-budownictwo.gunb.gov.pl służy inwestorom tylko do wypełnienia i pobrania wybranego formularza. Tak

paliwem w przestarzałych domowych
piecach. Szczegółowe informacje o programie znajdują się na
www.wfosigw.pl/czyste-powietrze.

Leszek Smuniewski

E-budownictwo startuje

Powiat zakupił dwa urządzenia do dezynfekcji pomieszczeń
dla ZOZ „Legionowo”. Uroczyste przekazanie sprzętu
odbyło się 1 października.

rządzenia Nocospray USB wraz
z koniecznymi środkami dezynfekującymi zostały zakupione
w związku z pandemią Covid-19. Dezynfekują całe pomieszczenie za pomocą

osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego w Legionowie, po wcześniejszym
umówieniu się na spotkanie.
Najważniejszym celem rządowego programu Czyste Powietrze jest ograniczenie
emisji do atmosfery szkodliwych substancji, które powstają na skutek ogrzewania
domów jednorodzinnych słabej jakości

Wojsko
kontra ASF
Przeciwdziałaniu
rozprzestrzeniania się
afrykańskiego pomoru świń
służyła akcja monitoringu
lasów w powiecie
legionowskim, którą
zorganizowano 25 sierpnia.
Powiat udzielił akcji wsparcia
logistycznego.

K

ilkudziesięciu żołnierzy z 5. Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej, 53. Batalionu Lekkiej Piechoty (Siedlce), 54. Batalionu
Lekkiej Piechoty (Zegrze) razem z pracownikami Nadleśnictwa Jabłonna
i lekarzami weterynarii przeszukało
około 200 ha lasów w gminie Jabłonna w poszukiwaniu padłych dzików,
które mogą być źródłem zakażenia
wirusem ASF. Szczęśliwie nie znaleziono ani jednego padłego zwierzęcia.
Monitoring zorganizowali Powiatowy Lekarz Weterynarii i Powiat Legionowski.
AMZ

KB

Łącznościowcy z Zegrza świętują
Uroczyste obchody święta Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki
w Zegrzu zorganizowano 15 września. Uczestniczył w nich starosta
Sylwester Sokolnicki, którego Centrum wyróżniło certyfikatem przyjaźni.

Ś

więto CSŁiI zostało ustanowione
na pamiątkę powstania Obozu Wyszkolenia Oficerów Wojsk Łączności w 1919 roku. Uroczystości z udziałem
wojewody mazowieckiego Konstantego Radziwiłła, przedstawicieli Wojska
i władz samorządowych rozpoczęto nabożeństwem w kościele garnizonowym
w Zegrzu. Podczas uroczystego apelu dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej
gen. dyw. Wiesław Kukuła wraz z komendantem CSŁiI płk. Robertem Kasperczukiem wręczyli nominacje na

wyższe stopnie wojskowe, odznaczenia
oraz wyróżnienia dla podległych żołnierzy i przyjaciół Centrum. Obchody kontynuowano w miejscu pamięci poświęconym mjr. Konstantemu Mikołajowi
Radziwiłłowi, zamordowanemu na terenie koszar w Zegrzu prawdopodobnie 14 września 1944 r. Następnie delegacje przeszły pod pomnik gen. bryg.
Heliodora Cepy – patrona CSŁiI, zasłużonego łącznościowca, uczestnika I i II wojny światowej.
KB

Maciej Wierzchoń
Powiatowy Lekarz Weterynarii

W 2020 roku nie stwierdzono na terenie powiatu legionowskiego obecności wirusa ASF. Stwierdzono jedynie u siedmiu ustrzelonych dzików
przeciwciała antyASFV, co wskazuje
na kontakt zwierząt z tym wirusem.
Można założyć, że prognozy co do
zwalczania choroby są umiarkowanie optymistyczne – wirusa w środowisku jest coraz mniej. Niepokój
budzi jednak obserwowany wzrost
populacji dzików w powiecie.
Uroczystości były okazją do wręczenia nominacji, odznaczeń i wyróżnień

inwestycje

Informator Powiatu Legionowskiego

Bezpiecznie przez ulicę

Powiat Legionowski zaplanował przebudowę kolejnych trzech przejść dla pieszych,
aby zwiększyć bezpieczeństwo mieszkańców. Sprawdzamy, na jakim etapie są te inwestycje.

Kurier
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Przemysław Cichocki
członek zarządu Powiatu

Systematycznie budujemy lub doposażamy tzw. aktywne przejścia dla pieszych,
zlokalizowane przy szkołach i obiektach użyteczności publicznej. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań przejścia „reagują” na zbliżanie się osoby chcącej
przejść na drugą stronę jezdni, ostrzegając o tym fakcie nadjeżdżających kierowców. Automatycznie wyzwalają się elementy świetlne zamontowane nad znakami lub wbudowane w jezdnię. Dzięki dodatkowemu oświetleniu pieszy jest lepiej
widoczny dla kierowcy. Technologie nie zastąpią jednak zdrowego rozsądku, dlatego wszyscy uczestnicy ruchu powinni zachować szczególną ostrożność.

W

Legionowie na ul. Sobieskiego
powstanie przejście aktywne,
czyli wyposażone w czujniki
ruchu i lampy ostrzegawcze nad znakami, uruchamiające się podczas wykrycia pieszego zbliżającego się do jezdni.
Ponadto wraz z lampami ostrzegawczymi będą uruchamiać się punktowe elementy odblaskowe, umieszczone na
jezdni bezpośrednio przed przejściem.
Dodatkowo zainstalowane zostaną dwie
lampy oświetlające przejście wraz z obszarem dojścia do niego. Wykonawca od
rozpoczęcia prac będzie miał cztery tygodnie na ich ukończenie. Koszt inwestycji to blisko 60 tys. złotych.
Przebudowa przejścia dla pieszych na
drodze powiatowej nr 1820W - ul. Kordeckiego przy skrzyżowaniu z ul. Lipową w Chotomowie wystartuje najprawdopodobniej w listopadzie. W ramach prac

Powiat inwestuje w bezpieczeństwo, budując aktywne przejścia dla pieszych. Do tej pory powstało ich kilkanaście.
Na zdjęciu przejście przy skrzyżowaniu ul. Sobieskiego z ul. Zwycięstwa w Legionowie, które zostanie przebudowane

Tempo prac na budowie szpitala w Legionowie nie zwalnia. Budynek
już stoi, wewnątrz trwają prace instalacyjne i wykończeniowe.

Prace wykończeniowe, wykonanie elewacji budynku i zagospodarowanie terenu
potrwają do końca 2021 roku. Do połowy 2022 roku szpital zostanie wyposażony
i rozpocznie działalność

Powiat gotowy do zimy

Powiat przeprowadził postępowanie przetargowe, w wyniku którego wyłoniono
firmy odpowiedzialne za utrzymanie w sezonie zimowym dróg i chodników
w dobrej kondycji. Na ten cel przeznaczono ponad 860 tys. złotych.

Zimowe utrzymanie powiatowych dróg i chodników, a tym samym bezpieczeństwo
ich użytkowników, to jeden z priorytetów Powiatu

AMZ

Rozmowy o torach

Z

akończono prace związane z budową konstrukcji budynku, wykonane zostały izolacje przeciwwodne i termiczne ścian poziomu minus
jeden, zasypy wokół obiektu, postawiono ściany działowe na poziomach trzecim i czwartym, zamontowano pokrycie
dachu oraz zakończono budowę zbiornika wody deszczowej. Zamontowano
większość stolarki okiennej oraz tynków, budowane są ściany oraz podkłady podposadzkowe. Prace przy montażu
instalacji sanitarnych są mocno zaawansowane. Do końca października zaplanowano wykonanie sieci ciepłowniczej,
dokończenie montażu stolarki okiennej
oraz instalację sieci kanalizacyjnych. Rozpoczną się także prace związane z montażem dźwigów osobowych oraz budową przyłącza elektroenergetycznego.

Wideokonferencja dotycząca dokumentacji przedprojektowej dla
przedsięwzięcia „Poprawa przepustowości na odcinku Warszawa
Wschodnia – Nasielsk (Kątne/Świercze) odbyła się 15 września.
Jej organizatorem było przedsiębiorstwo opracowujące tę
dokumentację.

Fot. Freepik.com

Szpital zgodnie z planem

zaplanowano tzw. wyniesienie przejścia
dla pieszych oraz montaż oświetlenia.
W gminie Wieliszew na ul. Kościelnej
projektowane są rozwiązania dla przejścia
w okolicy Szkoły Podstawowej im. S. Moniuszki w Łajskach. Istniejące przejście
przeniesione zostanie w kierunku parkingu. Na długości kilkunastu metrów
powstanie wzniesienie z kostki, na środku którego wyznaczone zostanie przejście dla pieszych. Przebudowa sprawi,
że kierowcy zwolnią na progu. Dodatkowo miejsce to zostanie doświetlone, a dzięki temu piesi i kierowcy będą dla siebie
lepiej widoczni. Na przygotowanie dokumentacji projektowej Powiat przeznaczył
blisko 13 tys. zł. Jeżeli wszystko przebiegać będzie zgodnie z planem, prace przy
modernizacji tego przejścia ruszą jeszcze
w tym roku.

AMZ
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rogi powiatowe mają łączną długość ponad 115 km, przy części
znajdują się chodniki, ciągi pieszo-rowerowe, zatoki przystankowe
i postojowe. Aby zapewnić właściwe
utrzymanie tych miejsc w ciągu zimy,
odpowiednio wcześniej Powiat wybiera wykonawców, którzy profesjonalnie podejdą do powierzonego zadania.
Na potrzeby zimowego utrzymania
powiatowe drogi podzielone zostały na
dwa rejony. Rejon drogowy nr 1, który
obejmuje drogi powiatowe przebiegające na terenie gmin Legionowo, Nieporęt
oraz w części gmin Jabłonna i Wieliszew,
a także rejon drogowy nr 2 obejmujący
drogi powiatowe przebiegające na terenie gminy Serock oraz w części gmin
Jabłonna i Wieliszew. W zależności od
zaistniałej na drogach sytuacji jezdnie
posypywane będą solą drogową lub mieszanką piaskowo-solną, a także płużone
lub płużone i posypywane jednocześnie.
AMZ

S

potkanie odbyło się z udziałem
szerokiego grona przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, na terenie których planowana jest inwestycja. Zebrani omawiali
potrzeby w zakresie kolejowego transportu zbiorowego, określili także wady
i zalety realizowanego przedsięwzięcia, które jest elementem kolejowych
inwestycji towarzyszących dla Centralnego Portu Komunikacyjnego, który ma powstać w gminie Baranów.

Koncepcja zakłada zapewnienie szybkiego dojazdu do i z portu z kierunków
północnych. Dla powiatu legionowskiego najistotniejszymi składowymi tego
zadania jest budowa czwartego toru
na odcinku Warszawa Praga–Legionowo oraz budowa nowego odcinka linii kolejowej nr 20, biegnącego przez
powiat legionowski z ominięciem linii
kolejowej nr 9 w kierunku Nasielska.
AMZ

Anna Gajewska

radna Rady Powiatu w Legionowie
W marcu Powiat Legionowski wziął udział w konsultacjach społecznych
strategicznego studium lokalizacyjnego dla Centralnego Portu Komunikacyjnego, wyrażając sprzeciw w kontekście planowanych wariantów przebiegu linii kolejowej nr 20, która w każdym z nich mocno ingeruje w lokalny układ architektoniczno-przestrzenny. Kolejne spotkanie dało możliwość
omówienia ważnych dla naszego powiatu kwestii związanych z planowaniem tej inwestycji i zgłoszenia naszych uwag.

Kurier

4

inwestycje

Informator Powiatu Legionowskiego

Budowa chodnika w Komornicy rozpoczęta
Wzdłuż drogi powiatowej
nr 1822 – ul. Wspólna
w Komornicy (gmina
Wieliszew) rozpoczęto
budowę chodnika.
Koszt inwestycji
to ponad 128 tys. zł.

Izabela Kownacka

radna Rady Powiatu w Legionowie
Bardzo się cieszę, że doszło do kolejnego etapu budowy chodnika wzdłuż ulicy Wspólnej w Komornicy. Jest to bardzo ruchliwa droga i jednocześnie bardzo
popularna wśród turystów. Z niecierpliwością czekam na połączenie jej chodnikiem z drogą wojewódzką nr 632.

N

a odcinku 250 m powstanie chodnik z kostki betonowej, zjazdy do
posesji oraz odwodnienie. Jest to
kolejny etap prac wpływających na bezpieczeństwo ruchu w tej miejscowości.
Wcześniej (II kwartał 2017 r.) wybudowano prawie 250 m chodnika w centrum Komornicy, następnie (IV kwartał 2018 r.)
1200-metrowy ciąg pieszo-rowerowy
na odcinku od ul. Przedpełskiego do
ul. Pogodnej.
AMZ

Kierowco – zwolnij
Realizowana obecnie inwestycja sprawi, że przez całą miejscowość, wzdłuż
ul. Wspólnej, będzie można przejść chodnikiem od drogi wojewódzkiej nr 632
aż do ul. Przedpełskiego w Wieliszewie

Aby poprawić bezpieczeństwo, Powiat Legionowski ustawił w dwóch
lokalizacjach w gminie Serock znaki ograniczające prędkość do
40 km/h oraz ostrzegające o intensywnym ruchu pieszych po jezdni.

Inwestycja z dofinansowaniem?
Powiat złożył wniosek
o dofinansowanie z Rządowego
Funduszu Inwestycji
Lokalnych rozbudowy blisko
pięciokilometrowego odcinka
drogi powiatowej nr 1801W
w gminie Serock, która przebiega
przez Ludwinowo Dębskie,
Stanisławowo, Zabłocie – od drogi
wojewódzkiej nr 632 do drogi
wojewódzkiej nr 622.

N

abór prowadzony jest w trybie
konkursowym. Powiat ubiega
się o ponad 7,6 mln zł na realizację zadania, które obejmuje rozbudowę
nawierzchni drogi, budowę jednostronnego chodnika w terenie zabudowanym na długości ponad dwóch i pół kilometra, chłonnego pobocza, zjazdów
i zatok autobusowych oraz wymianę i korektę oznakowania pionowego i poziomego. W planach jest także
przebudowa oświetlenia drogowego.

Znaki ograniczające prędkość poprawiają bezpieczeństwo na drogach, wzdłuż
których brak pobocza lub chodnika

Z

Droga powiatowa nr 1801W wymaga
przebudowy, dlatego Powiat stara
się pozyskać środki zewnętrzne na
realizację tego kosztownego zadania

naki pojawiły się na drodze powiatowej nr 1809W – ul. Sosnowa i ul. Grunwaldzka w Gąsiorowie oraz na drodze powiatowej
nr 1809W - ul. Serocka i ul. Nadbużańska w Kani Nowej. To na wniosek
gminy Serock Powiat uporządkował

Sylwester Sokolnicki
starosta legionowski

Planowana rozbudowa jest konsekwencją od lat prowadzonej przez Zarząd Powiatu spójnej polityki w zakresie budowania efektywnego układu komunikacyjnego. Pozyskiwanie środków zewnętrznych daje nam możliwość realizacji
większej liczby zadań. Wymieniamy nawierzchnie, budujemy chodniki, planujemy najwłaściwsze rozwiązania, aby nasze drogi były nowoczesne i bezpieczne.

AMZ

P

Zakończono postępowanie przetargowe i wyłoniono firmę, która wybuduje
urządzenia odwadniające w drodze powiatowej nr 1813W – ul. Szkolna
w Wólce Radzymińskiej.

Robert Wróbel

wiceprzewodniczący Rady
Powiatu w Legionowie

Już wkrótce problem kałuż zniknie z ulicy Szkolnej w Wólce Radzymińskiej.
Powstaną tam odwodnienia liniowe – dokładnie takie, jak widoczne na zdjęciu

N

bitumiczną, która zostanie odtworzona
po zakończeniu prac. Koszt realizacji zadania to prawie 300 tys. zł. Wykonawca
ma cztery tygodnie na realizację zlecenia, a na przeprowadzone prace daje pięcioletnią gwarancję.
AMZ

Dodatkowe środki
dla „Kombatanta”
Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej oraz Narodowy Fundusz
Zdrowia uruchomiły w ramach specustawy COVID-19 programy
przeznaczone dla domów pomocy społecznej. Powiat złożył stosowne
wnioski, ubiegając się o oba granty dla DPS „Kombatant” w Legionowie.

Szkolna z odwodnieniem

a całej długości zaprojektowano odwodnienia liniowe, z których deszczówka odpływać będzie do trzech
systemów skrzynek rozsączających.
W celu wykonania niezbędnych robót
usunąć trzeba istniejącą nawierzchnię

istniejące oznakowanie, wymieniając lub usuwając stare oraz montując
nowe znaki ograniczające prędkość
i zwracające uwagę kierowców na
pieszych. Zastosowane rozwiązanie
powinno wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa w tych miejscach.
AMZ

Gmina Nieporęt zmienia się coraz
szybciej. Przybywa mieszkańców
i budynków jednorodzinnych. Drogi są coraz bardziej obciążone. Jednym z elementów, który obniża nie
tylko komfort korzystania z nich, ale
i bezpieczeństwo dla pieszych i kierujących, jest stojąca na nawierzchni woda. Powiat, jako rozsądny samorząd, od kilku lat systematycznie
buduje odwodnienia liniowe z pełną świadomością, że są to mało
spektakularne, na pierwszy rzut
oka niewidoczne, ale jakże potrzebne inwestycje. Cieszę się, że Wólka
Radzymińska zyska nowoczesne
i praktyczne rozwiązanie z zakresu
bezpieczeństwa, szczególnie, że ulica Szkolna to droga dla wszystkich
uczniów z tej miejscowości.

ierwszym jest grant w wysokości 146 262,50 zł, realizowany
przez MCPS w ramach projektu „Wsparcie dla Mazowsza”, współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego. Obejmuje dofinansowanie do wynagrodzeń dla pracowników niemedycznych, sprawujących opiekę nad mieszkańcami DPS
(np. pokojowe, pracownicy socjalni,
opiekunowie), oraz zakup dezynfekatorów i termometrów bezdotykowych.
Drugi to grant w wysokości
54 774,86 zł, realizowany przez NFZ

w ramach projektu „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz
bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów
pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów
na czas COVID-19” na dofinansowanie
wynagrodzeń dla pielęgniarek pracujących w DPS. Wniosek został już wstępnie zaakceptowany.
OPRAC. KB

Artur Stankiewicz
członek zarządu Powiatu

Pandemia COVID-19 oraz konieczność przestrzegania licznych obostrzeń i zasad reżimu sanitarnego spowodowały dodatkowe utrudnienia w pracy personelu DPS „Kombatant”. Nie tylko zwiększył się zakres obowiązków, ale także istnieje większe niż przeciętnie ryzyko zakażenia wirusem SARS-Cov-2 z uwagi
na fakt, że podopieczni domu są częstymi pacjentami przychodni i szpitali, czyli miejsc najbardziej narażonych na występowanie wirusa. Dlatego ubiegamy
się o dodatkowe środki jako dodatek do wynagrodzenia dla personelu placówki.

edukacja
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Najlepsi uczniowie nagrodzeni przez Starostę
Już po raz 14. wręczono nagrody Starosty Legionowskiego dla najlepszych uczniów ze szkół prowadzonych przez Powiat.
W tym roku wyróżniono 82 prymusów.

Konrad Michalski
wicestarosta legionowski

Wyróżniając najlepszych uczniów, motywujemy ich do dalszego wysiłku. Od tego,
co uczniowie osiągną dziś, często zależy ich przyszłość. W naszych szkołach oferujemy doskonałe warunki oraz zapewniamy wysoki poziom kształcenia. Wszystko
po to, aby młodzież miała jak najlepszy start w dorosłe życie. Godne pochwały wyniki w nauce to przede wszystkim zasługa ciężkiej pracy uczniów, ale także zaangażowanie nauczycieli i rodziców, którym serdecznie dziękuję za okazane wsparcie.

P
W imieniu starosty legionowskiego nagrody wręczyli wicestarosta legionowski Konrad Michalski (z prawej)
oraz członek zarządu Przemysław Cichocki (z lewej)

Uroczyście z patronem

Patronem Liceum Ogólnokształcącego w Stanisławowie Pierwszym Stanisław Lem oficjalnie
jest od stycznia. Jednak dopiero 11 września uroczyście nadano szkole jego imię.

N

a wniosek rodziców, nauczycieli i uczniów Rada Powiatu podjęła w styczniu uchwałę o nadaniu
LO w Stanisławowie Pierwszym imienia Stanisława Lema. Sytuacja związana z pandemią COVID-19 zniweczyła plany zorganizowania uroczystości
z tej okazji, którą pierwotnie zaplanowano na marzec. Plan udało się zrealizować 11 września. W obecności społeczności szkolnej wicestarosta Konrad
Michalski, dyrektor szkoły Magdalena
Grodzka–Bulge, ksiądz Łukasz Sokołowski i uczennica Martyna Białek dokonali symbolicznego odsłonięcia tablicy Liceum.

Uroczystość była także okazją do złożenia ślubowania przez pierwszoklasistów.
KB

Magdalena Grodzka-Bulge

dyrektor Liceum w Stanisławowie Pierwszym
Bardzo się cieszę, że uroczystość nadania imienia naszej szkole mogła dojść do
skutku. Spotkanie było wstępnie planowane na dzień 27 marca – w 14. rocznicę
śmierci Stanisława Lema, ale niestety Covid-19 pomieszał nam szyki. 11 września, w przeddzień 99. urodzin, które obchodziłby Stanisław Lem, oficjalnie odsłoniliśmy tablicę Liceum z pełną nazwą szkoły. Spotkanie było okazją do wspomnienia sylwetki patrona, jego zasług oraz twórczości, w którą będziemy zagłębiać
się w kolejnych latach.

rzyznawane od 2006 roku nagrody są wyrazem uznania dla trudu
włożonego w naukę i osiągnięcie
wysokich wyników. Kandydaci do nagrody oprócz wysokiej średniej (powyżej 5.0) i przynajmniej bardzo dobrej
oceny z zachowania muszą uzyskać akceptację rady pedagogicznej i samorządu uczniowskiego.
Najlepszą średnią ocen ze wszystkich 82 nagrodzonych uczniów uzyskał w zeszłym roku szkolnym Dawid
Szczepankowski, uczeń Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej
w Legionowie - 5.90. W sumie nagrodzono 73 uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Legionowie, 2 uczniów Powiatowego Zespołu
Szkół Ponadpodstawowych w Legionowie, 3 uczniów Powiatowego Zespołu
Szkół Ponadpodstawowych w Serocku,
2 uczniów Liceum Ogólnokształcącego

w Stanisławowie Pierwszym oraz
2 uczniów Powiatowego Zespołu Szkół
i Placówek Specjalnych w Legionowie.
Nagrodę za najlepiej zdany egzamin
maturalny otrzymał absolwent Liceum
Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Legionowie Igor Irzycki, który uzyskał 86% punktów z języka polskiego, 98% punktów z matematyki oraz
98% punktów z języka angielskiego.
Nagrody Starosty Legionowskiego
dla uzdolnionych uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Legionowski zostały ustanowione uchwałą Rady Powiatu z dnia 27 kwietnia 2006 r.
W ciągu czternastu lat przyznano 715
nagród, a łączna wysokość środków
własnych przeznaczonych dotąd na ten
cel przez Powiat Legionowski wyniosła
1 072 500,00 zł.
KALINA BABECKA

Witaj szkoło!
W szkołach prowadzonych przez Powiat Legionowski
1 września rozpoczęło naukę 1887 uczniów, a 18 dzieci zostało
objętych opieką w przedszkolu specjalnym. Tegoroczny powrót
do szkolnych ławek znacznie różni się od poprzednich z uwagi
na pandemię COVID-19 i konieczność dostosowania warunków
nauki do wymogów reżimu sanitarnego. Pierwszy miesiąc nauki
upłynął bez zakłóceń.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 i pierwszy miesiąc nauki upłynęły
pod znakiem dostosowania funkcjonowania szkół do istniejących obostrzeń
wynikających z pandemii COVID-19

Stanisław Lem, wybitny pisarz, filozof i futurolog, został wybrany na patrona LO w Stanisławowie Pierwszym

Z okazji przypadającego 14 października Dnia Edukacji Narodowej
wszystkim Nauczycielom oraz Pracownikom Oświaty składamy życzenia wytrwałości i zadowolenia z wykonywanej pracy.
Niech zaangażowanie w kreowanie przyszłości pokoleń będzie dla Państwa powodem do dumy i nieustającej satysfakcji.
Niech wysiłek i okazywane podopiecznym wsparcie dają owoce w postaci sukcesów i osiągnięć zawodowych.
Niech nigdy nie opuszcza Państwa przekonanie o słuszności i potrzebie Waszej misji.
Przewodniczący Rady
Powiatu w Legionowie

Starosta Legionowski

Leszek Smuniewski

Sylewster Sokolnicki

U

czniowie i nauczyciele wrócili do szkół po kilkumiesięcznej
przerwie spowodowanej pandemią COVID-19. Zawieszenie stacjonarnych zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach, przedszkolach
i placówkach oświatowych trwało od
12 marca br.
Aby umożliwić bezpieczny powrót do szkół i placówek oświatowych
uczniów, nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi, dyrektorzy, w oparciu o regulacje prawne,
wytyczne sanitarne Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej
oraz zalecenia wypracowane na naradzie z udziałem Powiatowego Inspektora Sanitarnego, opracowali wraz ze
swoimi Radami Pedagogicznymi regulaminy wewnętrzne i procedury, które
zminimalizują zagrożenia wynikające

z możliwości zarażenia się wirusem
SARS-CoV-2. Obok wytycznych opracowanych przez MEN dyrektorzy zostali
także upoważnieni do wprowadzania
dodatkowych obostrzeń w zależności
od warunków w danej placówce.
Wszystkie szkoły i placówki oświatowe prowadzone przez Powiat Legionowski zwiększyły także zasoby posiadanych płynów do dezynfekcji oraz
maseczek ochronnych poprzez udział
we wspólnym projekcie Ministerstwa
Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej finansowanym z budżetu państwa. Dyrektorzy szkół uczestniczyli
także w telekonferencjach organizowanych przez Mazowieckiego Kuratora
Oświaty, w czasie których zostali zapoznani z najważniejszymi wytycznymi
dotyczącymi organizacji roku szkolnego 2020/2021.
KB
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Po pracę na Ryneczek

Uczestnicy Powiatowego Centrum Integracji Społecznej w Legionowie mieli szansę
zawalczyć o zatrudnienie podczas czwartej edycji „Ryneczku pracy”. Wydarzenie miało
miejsce 18 września w legionowskiej Poczytalni.

Dorota Wróbel-Górecka

dyrektor Powiatowego Centrum Integracji Społecznej
„Ryneczek pracy” to jedna z form aktywizacji zawodowej, jaką PCIS podejmuje
na rzecz swoich uczestników. Projekt został zrealizowany w partnerstwie międzysektorowym. W jego organizację włączył się biznes korporacyjny, pracodawcy lokalni oraz organizacje pozarządowe. Istotą wydarzenia są rozmowy rekrutacyjne uczestników z pracodawcami, w wyniku których osoby te mogą rozpocząć
współpracę z firmami w formie praktyk, stażu czy też zatrudnienia wspieranego.

R

yneczek pracy to inicjatywa lokalna,
realizowana w formule zamkniętej
i przeznaczona dla mieszkańców powiatu legionowskiego wykluczonych zawodowo, którzy są uczestnikami Powiatowego Centrum Integracji Społecznej

w Legionowie. Podopieczni PCIS, czyli
osoby długotrwale bezrobotne lub o niskich kwalifikacjach zawodowych, dzięki
udziałowi w spotkaniu mieli szansę odbyć rozmowy rekrutacyjne z pracodawcami i starać się o pracę.
AMZ

Zabawa w kodowanie
W trakcie „Ryneczku pracy” kandydaci mogli poznać zasady prowadzenia rozmów rekrutacyjnych oraz zaprezentować swoje
mocne strony podczas spotkania z rekruterem

Młodzi amatorzy programowania mieli okazję podszkolić
umiejętności podczas bezpłatnych warsztatów „Koduj
z Gigantami”, zorganizowanych już po raz kolejny w Legionowie.

Seniorze, nie daj się oszukać!
Fałszywi policjanci telefonują do mieszkańców powiatu legionowskiego i wyłudzają pieniądze.
Przypominamy! Policjanci nigdy nie informują o swoich działaniach przez telefon i nigdy nie żądają
przekazania pieniędzy.

Fot. Freepik.com

P

Oszuści, podający się za policjantów
lub członków rodziny, wyłudzają
pieniądze od osób starszych.
Prosimy zachować ostrożność

rzestępcy działający metodą "na
policjanta Centralnego Biura Śledczego Policji" wciąż są aktywni. Oszuści działają szybko i sprawnie, stale modyfikując metody. Podają
się też za członków rodziny, pracowników elektrowni, poczty, ZUS-u czy opieki społecznej. Mechanizm działania
sprawców jest zawsze podobny. Oszust
telefonicznie oznajmia, że za chwilę
przyjedzie kurier, który ma do przekazania paczkę lub list polecony. Następnie próbuje uzyskać informacje na temat miejsca zamieszkania seniora oraz
poznać jego stan majątkowy. Na tym
rozmowa się kończy. Po chwili dzwoni
inny rozmówca – rzekomy policjant CBŚP lub prokurator, który starając się być

jak najbardziej wiarygodny i podając fikcyjny numer legitymacji służbowej, informuje starszą osobę, że jej oszczędności są zagrożone albo niezbędne do
przeprowadzenia akcji policyjnej. Fałszywy policjant prosi o przelanie pieniędzy na „bezpieczne” konto, spakowanie
gotówki do torby i wyrzucenie jej przez
okno, pozostawienie w umówionym
miejscu lub osobiście przychodzi do domu seniora, aby odebrać pieniądze.
Jeśli ktoś podaje się za funkcjonariusza Policji i żąda pieniędzy, należy rozłączyć rozmowę, a następnie zadzwonić
pod bezpłatny numer 112 i poinformować o takiej sytuacji lub osobiście zgłosić się do najbliższej jednostki Policji.
KPP W LEGIONOWIE/KB

Zapraszamy do odwiedzania Muzeum Historycznego w Legionowie za pośrednictwem wirtualnych spacerów!
Przygotowaliśmy dla Państwa spacery po trzech wystawach:

„Dzieje Garnizonu Legionowo. Czas wojen i pokoju”,
„Nad głowami sosny szumiące...100. rocznica nadania nazwy Legionowo”
oraz „Zegrze. Zapomniane miasto nad Narwią”.
Wystawy można oglądać na stronie internetowej www.muzeum.legionowo.pl.

Warsztaty „Koduj z Gigantami” ciekawie łączą naukę z dobrą zabawą

U

czestnicy – dzieci i młodzież,
pod okiem doświadczonych
programistów, poznali podstawy tworzenia gier i aplikacji na telefon, najpopularniejsze programy
i gry komputerowe, zaliczyli kurs programowania i zagadnienia związane
z hackingiem. – W całej Polsce ponad
sześć tysięcy dzieci skorzysta z naszych warsztatów. Celem jest propagowanie idei i nauki programowania,
nauka kreatywnego i logicznego myślenia. Staramy się skierować uwagę
dzieci na wartościowe i twórcze wykorzystanie komputera. Uczestnicy uczą
się zaprogramować grę, program lub
aplikację na telefon. Mamy zajęcia
dostosowane do każdej grupy wiekowej. Dzieci wychodzą z warsztatów

zadowolone i ze świadomością, że
programowanie nie jest trudne. Jednocześnie rozbudzają zainteresowania, za którymi mogą pójść w przyszłości – mówi organizatorka warsztatów
Agnieszka Paziewska.
Bezpłatne warsztaty „Koduj z Gigantami” to wydarzenie promujące ideę nauki programowania wśród
dzieci i młodzieży. Spotkania odbywają się w miastach całej Polski i służą
zapoznaniu z programowaniem i narzędziami programistycznymi, nowymi technologiami oraz zwiększeniu
świadomości o dalszej ścieżce edukacji i pracy w IT.
Legionowskiej edycji warsztatów
patronował starosta legionowski.

Radny Rady Powiatu w Legionowie Zenon Marek Kuska
zaprasza na dyżur pełniony w ramach swojego mandatu radnego
w każdy piątek, w godzinach 19.00 – 20.00,
w biurze Posła na Sejm RP Mariusza Błaszczaka
w Legionowie przy ul. Jagiellońskiej 8.

Festiwalowo i naukowo
Od lat wrzesień w Jabłonnie nierozerwalnie związany jest z propagowaniem wiedzy.
To za sprawą Festiwalu Nauki, który w tym roku zorganizowano w zmodyfikowanej formule
z uwagi na pandemię COVID-19.

T

egoroczny festiwal odbył się po raz
24., ale po raz pierwszy nie był dwudniową imprezą zorganizowaną
z dużym rozmachem, a szeregiem mniejszych spotkań i warsztatów, które rozpoczęły się już w sierpniu i trwały do końca

września. Pod szyldem „Nauka z Pałacem
w tle” odbyły się pokazy, zajęcia, rejsy po
Wiśle, koncerty, wykłady, historyczne
spacery i wystawy, a nawet wspinaczka
po drzewach. Wszystko w otoczeniu pięknej przyrody i zabytkowej architektury.

KB

Festiwal Nauki to inicjatywa rektora
Uniwersytetu Warszawskiego, Politechniki Warszawskiej i Prezesa Polskiej Akademii Nauk. Wydarzenie objęte zostało patronatem starosty legionowskiego.
AMZ

Festiwal od lat niezmiennie cieszy się dużym zainteresowaniem i uznaniem
mieszkańców powiatu legionowskiego i Warszawy. Niezależnie od wieku
przybywają, aby uczestniczyć w atrakcjach i odkrywać nowinki ze świata
wiedzy. Na zdjęciu spacer z przewodnikiem po przypałacowym parku

kultura
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Zenon Durka

dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Legionowie
Mazowiecki Jazz Jam Legionowo jest kluczową wizytówką artystyczną naszego powiatu. Występują tu światowe gwiazdy jazzu, a w tym roku Michał Urbaniak, grający
z największymi tuzami muzyki synkopowanej. Jego partnerem był Michael Patches
Stewart, genialny trębacz porównywany do Milesa Davisa. Sekcji rytmicznej towarzyszył Jan Smoczyński i Paweł Dobrowolski. W pewnym momencie naszła mnie refleksja: czy gdzieś na świecie o tej porze ktoś zagrał tak fenomenalnie? Publiczność
nagrodziła artystów brawami na stojąco. Dziękuję Marszałkowi Województwa Mazowieckiego, Staroście Legionowskiemu i Prezydentowi Miasta Legionowo za wsparcie.

Jerzy Szaniawski w roli głównej
Za nami trzecia edycja organizowanego przez Miejski Ośrodek Kultury
w Legionowie Festiwalu Jerzego Szaniawskiego, który jest ukłonem
dla pracy oraz osiągnięć jednego z najlepszych pisarzy i dramaturgów.
Wydarzeniu patronował starosta legionowski.

W

Jazz w najlepszym wydaniu znów zawitał do Legionowa. Za nami piąta edycja
Mazowieckiego Jazz Jam, której współorganizatorem był Powiat Legionowski.
Gwiazdami tegorocznej odsłony Mazowieckiego Jazz Jam byli wybitny saksofonista Michał Urbaniak oraz amerykański
trębacz Michael Patches Stewart

F

estiwal, który odbył się w dniach
10-20 września, zainaugurował
plenerowy koncert „Jazz na ulicach”
w wykonaniu Legionowskiej Szkoły
Bluesa.
Zorganizowany w legionowskiej sali
widowiskowej koncert Romana Puchowskiego był okazją do zaprezentowania
najnowszych kompozycji tego wybitnego
wokalisty i gitarzysty. Występowi towarzyszyły opowieści i pokaz fotografii z pobytu artysty w Stanach Zjednoczonych.
Koncert kwartetu Piotra Schmidta
z programem "Tribute to Tomasz Stańko"
był hołdem złożonym znakomitemu trębaczowi, którego organizatorzy Festiwalu

zaliczają do "wielkich trzydziestoletnich",
patronujących od początku legionowskiemu Jazz Jam.
Ostatniego dnia festiwalu wystąpiła wokalistka Małgorzata Markiewicz, o której
mówi się, że znalazła swój własny, unikatowy język na styku dwóch stylów - muzyki pop i jazz.
Finałowy koncert był wydarzeniem wyjątkowym i okazją do niezwykłego spotkania. Na scenie zagrali razem giganci gatunku - twórca i kreator stylu „jazz fusion”
Michał Urbaniak oraz wirtuoz trąbki Michael Patches Stewart wraz z pianistą Janem Smoczyńskim i perkusistą Pawłem Dobrowolskim. Przed występem Jan

Smoczyński mówił: My dzisiaj zrobimy taki przegląd utworów, które gram z Michałem Urbaniakiem, z jakimiś mniejszymi,
większymi regularnościami, już od dwudziestu lat. Dodatkowo pojawią się utwory,
które były fascynacją - czy to dla Michała
we wcześniejszych etapach jego muzycznego rozwoju, czy też dla mnie. Zagramy
na pewno inaczej, na nowo, ale utwory,
które już z Michałem mieliśmy przez te
lata przyjemność pograć.
Festiwale jazzowe odbywały się w Legionowie w latach 1993-2007. Za sprawą Mazowieckiego Jazz Jam Legionowo od pięciu
lat znów jest ważnym punktem na jazzowej
KALINA BABECKA
mapie Polski.

Oficjalne uroczystości Festiwalu
Szaniawskiego zorganizowano
w ruinach rodzinnego majątku
w Zegrzynku. W rolę pisarza
w monodramie wcielił się aktor
Teatru Dramatycznego w Płocku
Henryk Jóźwiak

tym roku przypada 50. rocznica śmierci Jerzego Szaniawskiego. Program festiwalu zaplanowano w oparciu właśnie
o tę wyjątkową datę. Wydarzenie zainaugurowano prezentacją filmu dokumentalnego „Nie wszystko się
kończy z zapadnięciem kurtyny”, zrealizowanego przez Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku. Kolejny dzień festiwalu upłynął
pod znakiem spektaklu teatralnego
„Zegrzynek. Poeci u Szaniawskiego”,
podczas którego czytano wiersze Stanisława Grochowiaka, Bolesława Leśmiana i Aleksandra Maliszewskiego.
Uroczyste obchody 50. rocznicy śmierci pisarza odbyły się ostatniego dnia festiwalu w Wąwozie Szaniawskiego, w okolicach ruin dworku,
w którym Jerzy Szaniawski urodził
się i mieszkał. Okoliczności sprawiły,
że odżyła idea odbudowy dworku, której przychylni są lokalni włodarze. KB

Balladyna na warsztacie

Wierzba
dla Muzeum

W ramach dziewiątej odsłony Narodowego Czytania Powiatowa Instytucja
Kultury w Legionowie we współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną
w Legionowie zorganizowały zajęcia teatralno-artystyczne pod hasłem
„Wykroić, rozczytać, zszyć”. Na warsztat wzięto tegoroczną bohaterkę akcji –
„Balladynę” Juliusza Słowackiego.

Muzeum Historyczne
w Legionowie po raz kolejny
zostało docenione za swoją
działalność wystawienniczą
w XIV edycji konkursu
„Mazowieckie Zdarzenia
Muzealne – Wierzba”,
zdobywając pierwszą nagrodę
w kategorii „Najciekawsze
wystawy zorganizowane na
Mazowszu w 2019 roku przez
mniejsze muzea”.

W

yróżniono wystawę czasową
pt. „Nad głowami sosny szumiące. 100. rocznica nadania nazwy Legionowo”, która została
zorganizowana w Filii „Piaski”, inaugurując w marcu 2019 roku miejskie
obchody 100-lecia nadania nazwy Legionowo.
Konkurs ma na celu wyłonienie
najlepszych placówek muzealnych,
wyróżnienie oraz nagrodzenie najciekawszych zdarzeń przez nie opracowanych i realizowanych, a także
promocję muzeów oraz całego województwa mazowieckiego.
AMZ

Fot. Muzeum Historyczne w Legionowie

P

Nagrodę z rąk marszałka Województwa Mazowieckiego
Adama Struzika odebrali (od lewej): kurator
wystawy dr Mirosław Pakuła, dyrektor Muzeum
Historycznego dr hab. Jacek Szczepański
i kierownik Filii „Piaski” dr Artur Bojarski

Jacek Szczepański

dyrektor Muzeum Historycznego w Legionowie

Nagroda bardzo nas cieszy i zobowiązuje do dalszej pracy. Nasze Muzeum od lat bada oraz propaguje dzieje Legionowa i powiatu legionowskiego, czego przykładem jest otwarta ostatnio wystawa pt. „Zegrze – zapomniane miasto nad Narwią”.

odczas warsztatów prowadzonych
przez instruktorkę teatralną Betinę Dubiel uczestnicy czytali i analizowali fragmenty dramatu Juliusza Słowackiego „Balladyna” oraz poprzez ruch
sceniczny interpretowali postać bohaterki. Zaprezentowano także przegląd adaptacji dramatu i historię afiszów teatralnych z przedstawień zrealizowanych na
podstawie dramatu. Punktem kulminacyjnym spotkania było projektowanie kostiumu Balladyny, a tym samym próba
odpowiedzi na pytanie: Czy można uszyć
Balladynę na miarę XXI wieku? –Bardzo
nam zależało, aby nasza propozycja wydarzeń na Narodowe Czytanie 2020 roku
była kreatywna i ułatwiała dogłębne zrozumienie lektury klasyki polskiej literatury – mówi dyrektor PIK w Legionowie
KB
Ewa Listkowska.

Zaprojektowanie dla Balladyny stroju
na miarę XXI wieku okazało się
fantastycznym i wciągającym zajęciem

Grzegorz Kubalski
członek zarządu Powiatu

Klasyka literatury jest często uważana za nudną i nie przystającą do dzisiejszych
czasów. Tak jednak nie jest – o ile nie traktujemy jej tylko jako martwy tekst.
Przeprowadzone przez PIK warsztaty najlepiej pokazują, że klucz do ukazania
wartości klasyki w XXI wieku leży po prostu w dobrym pomyśle.
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Mistrzem Polski jest Jakub Rochnowski
Mieszkaniec Chotomowa, zawodnik WKS Zegrze, Jakub Rochnowski zdobył seniorski
tytuł Mistrza Polski w motorowodnej klasie GT30. Do niedawna rywalizował
w młodzieżowej kategorii GT15, w której udowadniał swoją wyższość nieprzerwanie
od 2015 roku.

Mariusz Śledziewski

radny Rady Powiatu w Legionowie
Serce rośnie, gdy słyszę o kolejnym młodym sportowcu z naszego powiatu, który zaczyna odnosić sukcesy na arenie krajowej. Mowa o Jakubie Rochnowskim motorowodniaku - wychowanku WKS Zegrze, który z przytupem wszedł do elity
sportów motorowodnych w Polsce. Zaledwie 15-letni młodzieniec w swoim debiucie od razu zdobył Mistrzostwo Polski, znacznie pozostawiając w tyle doświadczonych rywali. Taki wyczyn bardzo dobrze wróży na przyszłość. Kibicuję i trzymam kciuki za kolejne sukcesy.

Aktywni latem

Fot. Magdalena Rochnowska

Pod tym hasłem Stowarzyszenie Młodych Mieszkańców Gminy
Jabłonna zorganizowało akcję popularyzującą aktywny styl życia.
Powiat Legionowski objął to wydarzenie patronatem finansując
m.in. medale dla wyróżnionych uczestników.

Bolid używany w kategorii GT30 dysponuje silnikiem do 30 KM i osiąga prędkość powyżej 90m km/h. Na takim
sprzęcie Kuba będzie reprezentował Polskę w zawodach międzynarodowych

się 8 doświadczonych zawodników. Gratulujemy mieszkańcowi Chotomowa tym
goręcej, że jest on obecnie najmłodszym
motorowodniakiem startującym w klasie GT30.
Jakub Rochnowski rozpoczął swoją karierę w 2015 roku, w wieku 10 lat, w młodzieżowej kategorii GT15. Już wtedy zdobył Mistrzostwo Polski, które utrzymał do

2019 roku. Zawodnik zdobywał doświadczenie w barwach Wojskowego Klubu
Sportowego Zegrze. Obecnie jest też
członkiem zespołu Team 87. Wiekowo
mógłby nadal startować z rówieśnikami,
jednak zdecydował się spróbować swoich
sił w dorosłej klasie GT30. Zamierzał jedynie zdobywać doświadczenie, a okazał się
MR/MK
bezkonkurencyjny.

Fot. Karol Urbaniak

R

eprezentujący barwy WKS Zegrze
i Team 87 Jakub Rochnowski wywalczył tytuł motorowodnego Mistrza Polski w kategorii GT30. Dokonał
tego zwyciężając w obu eliminacjach,
które odbyły się w Trzciance i Rogoźnie.
Jakub – startując dotąd w młodzieżowej
grupie GT15 – jako senior debiutował.
W tym roku do tych mistrzostw zgłosiło

Zaproszenie

Moda na zdrowy styl życia owocuje powstawaniem zarówno nowych
obiektów rekreacyjnych, jak i licznych inicjatyw lokalnych integrujących
mieszkańców wokół sportu

W dniach 10-11 października na
wodach Jeziora Zegrzyńskiego
odbędą się regaty o Puchar
Marszałka Województwa
Mazowieckiego. Organizatorem
jest UKS Sindbad Legionowo.
Dzieci i młodzież będą
rywalizowały na łódkach klasy
Optimist, a dorośli sprawdzą
swoje siły na Laserach.
W regatach może wystartować
każdy mieszkaniec Województwa
Mazowieckiego.
Podczas tych dwóch dni
zaplanowane jest rozegranie
sześciu wyścigów, więc na
pewno nie zabraknie emocji.
Dla zwycięzców przewidziane
są żeglarskie nagrody. Zgłoszenia
są otwarte do 9 października.

ramach akcji „Aktywni latem 2020” Stowarzyszenie Młodych Mieszkańców
Gminy Jabłonna zorganizowało zawody sportowe (w tym turniej piłki nożnej), zajęcia rytmiczno-ruchowe (część z elementami zumby) oraz
spotkanie integracyjne. Wydarzenia
miały miejsce w Jabłonnie - na skwerze sołeckim oraz Orliku i boisku

Fot. Jakub Rosłoń

W

na Osiedlu Przylesie. Organizatorom przyświecały szlachetne cele –
popularyzowanie sportu, aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia.
Z akcji skorzystało kilkudziesięciu
mieszkańców gminy Jabłonna.
Imprezę patronatem objął Powiat
Legionowski. Organizatorzy otrzymali
dofinansowanie na zakup medali i artykułów spożywczych.
MK

Mistrzostwa Powiatu Legionowskiego dzieci i młodzieży w biegach ulicznych,
organizowane przez Miasto i Gminę Serock, objęte patronatem Starosty
Legionowskiego, odbędą się w niedzielę 25 października 2020 roku
na Rynku Miejskim w Serocku. Start imprez biegowych:
godz. 12:10 – dzieci, godz. 13:10 – młodzież.
Uczestnicy dokonują zgłoszenia przez Internet oraz w biurze zawodów.
Zgłoszenia drogą elektroniczną na: www.czasomierzyk.pl.

Powiat Legionowski wspiera rozwój żeglarstwa na Jeziorze Zegrzyńskim.
Szczególnie dzieci i młodzież mogą liczyć na pomoc samorządu w rozwijaniu
swojej pasji
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