Powiatowy program ochrony zdrowia
psychicznego zapewni mieszkańcom
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edukacyjne, jak i terapeutyczne.
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Powiat zadba o zdrowie psychiczne mieszkańców
Na marcowej sesji Rada Powiatu podjęła uchwałę dotyczącą przyjęcia Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla mieszkańców Powiatu
Legionowskiego na lata 2021-2025. Dokument określa działania, które w najbliższych latach zostaną podjęte, aby skutecznie
i kompleksowo przeciwdziałać problemom zdrowia psychicznego oraz zapewnić niezbędną pomoc tym, którzy ich doświadczają.

Sylwester Sokolnicki
starosta legionowski
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Prace na programem prowadzone były z udziałem powiatowych radnych, przedstawicieli gmin, ośrodków pomocy społecznej i organizacji pozarządowych
oraz psychologów i psychiatrów z terenu powiatu. Dzięki tym konsultacjom zdiagnozowaliśmy najpilniejsze potrzeby mieszkańców w zakresie zdrowia psychicznego. Ponadto przeprowadziliśmy ankietę elektroniczną, która miała na celu ustalenie oczekiwań respondentów oraz realnego poziomu dostępu do specjalistycznej
pomocy psychologicznej na naszym terenie. Tak gruntowne przygotowania pozwoliły na opracowanie właściwej strategii, której realizacja zapewni mieszkańcom skuteczne wsparcie. Bardzo dziękuję wszystkim za ogromne zaangażowanie w tworzenie tego programu.

Choroby i zaburzenia psychiczne dotykają coraz więcej osób. Dla swoich mieszkańców Powiat opracował Program Ochrony Zdrowia
Psychicznego, aby zwiększyć ich wiedzę i świadomość, ułatwić leczenie oraz wesprzeć w powrocie do normalnego funkcjonowania
w społeczeństwie

Z

aburzenia i choroby psychiczne to poważny problem dzisiejszych społeczeństw. Szacuje się, że w krajach europejskich choroby psychiczne i zaburzenia
zachowania dotyczą 38,2% populacji. W Polsce rokrocznie z pomocy psychiatrycznej
korzysta ok. 1,5 mln osób, a badania wskazują, że to zaledwie jedna czwarta potrzebujących. Prym wiodą zaburzenia związane z nadużywaniem alkoholu i narkotyków,
lękowe, adaptacyjne i depresja. Blisko pięć
tysięcy dorosłych mieszkańców powiatu i prawie 800 poniżej 18. roku życia ma
rozpoznane zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania. Wiadomo, że liczba tych, którzy z różnych przyczyn jeszcze
nie zgłosili się po pomoc, nie otrzymali diagnozy i nie podjęli leczenia, jest kilkakrotnie wyższa.
Narodowy Program Ochrony Zdrowia
Psychicznego, przyjęty na lata 2017-2022,
określa strategię działań mających na celu
zapewnienie osobom z zaburzeniami psychicznymi kompleksowej i powszechnie
dostępnej opieki zdrowotnej oraz innych
form opieki i pomocy niezbędnych do życia

w środowisku rodzinnym i społecznym. Podejmowanie zawartych w nim działań należy do zadań własnych samorządów. Właśnie przyjęty powiatowy Program Ochrony
Zdrowia Psychicznego określa cele i sposoby ich realizacji w oparciu o szeroko zakrojoną analizę problemów i potrzeb w zakresie zdrowia psychicznego występujących na
naszym terenie.

Próbne podejście

W 2018 roku uruchomiono pilotażową
wersję Powiatowego Programu Ochrony
Zdrowia Psychicznego. W jej ramach dla
dzieci i młodzieży oraz ich rodzin utworzono punkt poradnictwa psychicznego w zakresie wczesnego wykrywania wad rozwojowych, zaburzeń rozwoju umiejętności
szkolnych, zaburzeń nastroju, nerwic i innych zaburzeń psychicznych oraz stworzono możliwość skorzystania z bezpłatnych zajęć, warsztatów, treningów i konsultacji, jeśli
powyższe zaburzenia zdiagnozowano. Zrealizowano także spotkania z psychologiem
w szkołach, podczas których uczniowie poznali techniki radzenia sobie w sytuacjach

stresujących, a także zdobyli wiedzę na temat zaburzeń lękowo-depresyjnych oraz fobii. Kolejnym filarem programu było utworzenie punktu pomocy psychologicznej dla
dorosłych mieszkańców potrzebujących
specjalistycznej pomocy w zakresie nabycia praktycznych umiejętności współżycia
z osobą chorą psychicznie lub doświadczającą choroby otępiennej. Z oferty skorzystało
blisko półtora tysiąca mieszańców.

Dobry plan

Nowy program zakłada działania Powiatu
Legionowskiego, lokalnych placówek oświatowych, instytucji i organizacji pozarządowych, które realizować będą pięć głównych
celów. Pierwszym z nich jest profilaktyka
problemów zdrowia psychicznego realizowana poprzez działalność informacyjną
o dostępnych pomocy społecznej, usługach
medycznych i programach zdrowotnych.
Drugim zapewnienie osobom z zaburzeniami psychicznymi wielostronnej opieki adekwatnej do ich potrzeb oraz skoordynowanie dostępnych form opieki i pomocy. Cel ten
zaplanowano osiągnąć poprzez realizację

programów wsparcia, działania w obszarze
pomocy społecznej, prowadzenie placówek
wsparcia dziennego i przeciwdziałanie bezrobociu. W programie uwzględniono także
upowszechnienie środowiskowego modelu psychiatrycznej opieki zdrowotnej oraz
zróżnicowanych form pomocy i oparcia społecznego dzięki zwiększeniu dostępności do
opieki psychiatrycznej, udzieleniu wsparcia
psychologiczno-pedagogicznego uczniom,
rodzicom i nauczycielom, doskonaleniu
kompetencji osób pracujących z dziećmi
i młodzieżą oraz rozwojowi systemu wsparcia dziecka i rodziny. Kolejnym celem programu jest profilaktyka i rozwiązywanie
problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami
i innymi zachowaniami ryzykownymi za pomocą profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, podnoszenia kompetencji przedstawicieli instytucji działających
w zakresie profilaktyki i rozwiązywania
problemów wynikających z uzależnień,
zwiększenia dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych, udzielania rodzinom pomocy

psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą, aktywizacji
zawodowej i społecznej osób uzależnionych,
stworzenia sieci instytucji wspierających
ofiary przemocy w rodzinie, wdrażania programów korekcyjno-edukacyjnych wobec
osób stosujących przemoc oraz utworzenia
Ośrodka Interwencji Kryzysowej. Ostatni
cel programu obejmuje promocję zdrowego i aktywnego starzenia się, która będzie realizowana poprzez działania profilaktyczne
i prozdrowotne, zapewnienie wsparcia prawnego, przeciwdziałanie wykluczeniu i organizację wydarzeń integrujących.
O szczegółach kampanii realizowanych
w ramach programu i ich dostępności będziemy na bieżąco informować na łamach
„Kuriera”, www.powiat-legionowski.pl
oraz na profilu Powiatu Legionowskiego na
Facebooku.
KALINA BABECKA

Aleksandra Bednarek
radna Rady Powiatu

Według Światowej Organizacji Zdrowia depresja już wkrótce będzie drugą chorobą powodującą śmiertelność na świecie. Dlatego bardzo ważnym projektem Rady
Powiatu jest Program Ochrony Zdrowia Psychicznego naszych mieszkańców, który udało nam się wypracować wspólnie ze wszystkimi gminami oraz organizacjami pozarządowymi.

Kurier

wieści z powiatu
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Pożegnanie podinsp.
Zbigniewa Ostrowskiego
9 marca na wieczną wartę odszedł podinsp. Zbigniew Ostrowski, wieloletni wykładowca
Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, ekspert Komendy Głównej Policji, komendant
komisariatu Policji w Kobyłce, pracownik starostwa powiatowego w Legionowie. Odznaczony
m.in. brązowym medalem Zasłużony Policjant oraz Krzyżem Niepodległości z Gwiazdą Klasy
Pierwszej za wybitne zasługi patriotyczne i działalność dla NSZZ Policjantów.

Z

bigniew Ostrowski urodził się 31 października 1967 r., w Piotrkowie Kujawskim. Był absolwentem Wyższej
Szkoły Policji w Szczytnie oraz wydziału
prawa i administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Służbę
rozpoczął w 1987 r., w Komendzie Miejskiej we Włocławku. W 2001 r. został wykładowcą Zakładu Ruchu Drogowego
Centrum Szkolenia Policji w Legionowie.
W 2008 r. rozpoczął służbę w Komendzie Głównej Policji jako ekspert w dziedzinie szkolenia, doskonalenia zawodowego i nauczania. Brał m.in. udział
w przygotowaniu policjantów do zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa
podczas Mistrzostw Europy EURO 2012
Polska/Ukraina. Od 2012 r. pełnił funkcję
komendanta komisariatu Policji w Kobyłce.
Służbę zakończył w 2017 r., przechodząc
w stan spoczynku.

80. rocznica zbrodni
w wąwozie
28 lutego 1941 roku Niemcy rozstrzelali w nadnarwiańskim
wąwozie wcześniej aresztowanych 22 Polaków.
Uroczystość upamiętniającą tamto wydarzenie zorganizowano
w 80. rocznicę na serockim cmentarzu, gdzie spoczywają
szczątki pomordowanych.

Początkowo służył swoim doświadczeniem wykonując zadania w wydziale zarządzania kryzysowego. Następnie został
mianowany zastępcą naczelnika wydziału obsługi.
Zmarł 9 marca 2021r ., po długiej chorobie.

W tym samym roku Zbigniew Ostrowski związał się zawodowo z Powiatem Legionowskim, rozpoczynając pracę w Starostwie Powiatowym w Legionowie.

Zbigniew Ostrowski był niezwykle serdecznym człowiekiem. Z konsekwencją
i odpowiedzialnością wypełniał obowiązki, traktując swoją pracę jako powołanie
do służby Polsce, a także Małej Ojczyźnie i społeczności lokalnej. Każdego bez
wyjątku traktował z szacunkiem i wielką kulturą osobistą. Był bardzo lubiany
i podziwiany wśród współpracowników,
a w rodzinie kochany. Będzie nam Go bardzo brakowało.
Cześć Jego pamięci!

Powietrze – wspólna sprawa
Powiat Legionowski oraz lokalne samorządy gminne włączyli się w kampanię proekologiczną
„Powietrze – wspólna sprawa”. Inicjatorem działań jest Stowarzyszenie LAS Legionowski Alarm Smogowy.

Fot. UMiG Serock
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Na zdjęciu od lewej: przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku Mariusz
Rosiński, burmistrz Miasta i Gminy Serock Artur Borkowski oraz starosta
legionowski Sylwester Sokolnicki

O

bchody zainaugurowano Mszą
świętą w kościele parafialnym,
a następnie delegacja na czele
ze starostą legionowskim Sylwestrem
Sokolnickim, burmistrzem Miasta
i Gminy Serock Arturem Borkowskim
i przewodniczącym Rady Miejskiej
Mariuszem Rosińskim złożyła kwiaty

i zapaliła znicze na mogile, do której
w 1957 roku przeniesiono szczątki poległych. Imiona i nazwiska dwunastu
z nich są znane, dziesięciu pozostaje
nieznanych. Rys historyczny tego tragicznego wydarzenia przedstawił zgromadzonym dr Sławomir Jakubczak.
KB

Dzień Kobiet w Starostwie
Z okazji Dnia Kobiet Powiat Legionowski przygotował
dla pań odwiedzających 8 marca starostwo pachnącą
niespodziankę. Tego dnia kwiaty mieszkankom
osobiście wręczał starosta Sylwester Sokolnicki.

K

ampania, której częścią są między
innymi akcja billboardowa oraz spot
wideo, ma na celu skłonienie mieszkańców powiatu do wymiany pieców tzw.
kopciuchów na ekologiczne źródła ciepła.
Spot zachęca do dbania o czyste powietrze, głównie poprzez wymianę przestarzałych kotłów, jak i spalanie odpowiedniego opału w tych istniejących. Występujący
w nagraniu samorządowcy z terenu powiatu oraz znani i lubiani legionowianie wyjaśniają, czym jest smog i jakie skutki niesie
za sobą oddychanie zanieczyszczonym powietrzem. W spocie i na plakatach znalazła się także informacja o możliwości pozyskania z gmin dofinansowania na wymianę

źródła ciepła. Zgodnie z prawem wszystkie
bezklasowe kotły muszą zostać wymienione od końca 2022 roku.
OPRAC. AMZ

Paweł Trawkowski
Mirosław Kado

wiceprzewodniczący Rady Powiatu
Powiat Legionowski od lat wspiera i inicjuje akcje oraz kampanie proekologiczne. Inicjatywa Stowarzyszenia LAS Legionowski Alarm Smogowy zasługuje na
wsparcie i rozpowszechnienie. Działania mające na celu poprawę jakości powietrza, i szerzej ujmując redukcję zanieczyszczenia środowiska, wpłyną na poprawę jakości naszego życia.

sekretarz Powiatu

Wszystkie Panie odwiedzające Starostwo Powiatowe w Legionowie w Dniu Kobiet otrzymały tradycyjne tulipany. Życzenia Paniom składał starosta Sylwester
Sokolnicki oraz pracownicy urzędu. Dzień 8 marca to jeden z najmilszych dni
w roku, kiedy Panowie wręczają Paniom kwiaty oraz składają życzenia. W tym
roku święto to było szczególnie ważne ze względu na pandemię, ponieważ pomogło choć na chwilę przypomnieć o normalności, za którą każdy z nas tęskni.

inwestycje
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Rozbudowa DK 61 na ostatniej prostej
P
Dobiegają końca prace związane z rozbudową trzeciego odcinka drogi krajowej nr 61
na odcinku od wiaduktu w Legionowie do ul. Wolskiej. Ich zaawansowanie wynosi 80%.

o zimowej przerwie rozpoczęto prace
za skrzyżowaniem z ul. Wolską, a także na ul. Strużańskiej. Roboty trwają
na około 150-metrowym odcinku, od skrzyżowania z drogą krajową nr 61 do wysokości wjazdu na teren powstającego szpitala.
W rejonie przebudowywana jest również
sygnalizacja świetlna z systemem usprawnienia ruchu kołowego i pieszego.
Dotychczas w ramach inwestycji wykonano jezdnię w kierunku Warszawy, po której obecnie odbywa się ruch. Pojawiły się
ekrany akustyczne. Zrealizowano kompleksowo infrastrukturę podziemną, naziemną oraz zbiorniki retencyjne. Nad Kanałem Bródnowskim powstały cztery obiekty
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mostowe, w tym jeden osobny dla ścieżki
rowerowej.
Przebudowa, której inwestorem jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, jest jedną z najbardziej oczekiwanych
inwestycji na terenie powiatu. Zakończenie prac na tym etapie zaplanowano na koniec maja.
Wybrany jest już także wykonawca
przebudowy DK 61 na odcinku Legionowo-Zegrze Południowe. Zakończenie prac
na tym etapie przewidywane jest na trzeci
AMZ
kwartał 2024 roku.

Łukasz Szczepaniak
dyrektor kontraktu SKANSKA

Na obecnym etapie prac utrudnieniem dla mieszkańców są trwające prace
w ul. Strużańskiej, które spowodowały jej zamknięcie i konieczność poprowadzenia ruchu objazdem. Prace te mogą potrwać jeszcze około dwóch miesięcy.
Po zakończeniu budowy kierowcy, rowerzyści i piesi będą mogli poruszać się
dużo sprawniej i bezpieczniej.

Na ul. Strużańskiej trwają prace obejmujące usunięcie kolizji drogowych, budowę chodników i ścieżek rowerowych

Wybierają wykonawcę Wolskiej

Razem przebudują
skrzyżowanie
Starosta Sylwester Sokolnicki i dyrektor Mazowieckiego Zarządu Dróg
Wojewódzkich Tomasz Lewandowski podpisali porozumienie w sprawie
wspólnej realizacji przebudowy skrzyżowania ul. Suwalnej i drogi
wojewódzkiej nr 632 w Łajskach.

Trwa postępowanie przetargowe, które wyłoni wykonawcę rozbudowy
drogi powiatowej 1810W w gminie Nieporęt.

Robert Wróbel
wiceprzewodniczący
Rady Powiatu

Droga 1810W wymaga modernizacji. Jej przebudowę zaplanowano w tym roku

W

ramach tej inwestycji zaplanowano przebudowę drogi powiatowej nr 1810W w obrębie ulic
Wolskiej, Akacjowej i Kościelnej. Wybrany w przetargu wykonawca podejmie się rozbudowy ponad dwukilometrowego odcinka drogi w ciągu ul. Wolskiej
i Akacjowej, od skrzyżowania z ul. Gajową w Woli Aleksandra do skrzyżowania
z ul. Kościelną w Kątach Węgierskich.
Prace obejmą wymianę nawierzchni

jezdni, budowę zjazdów do posesji
oraz odwodnienia, istniejące chodniki
zostaną przebudowane wysokościowo,
a w miejscach o dużym natężeniu ruchu pieszego powstaną nowe chodniki.
Zadanie zostanie zrealizowane ze środków Powiatu przy wsparciu finansowym
z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Daliśmy radę zimie
Zima była wyjątkowo śnieżna i mroźna. Nie uśpiło to jednak
czujności Powiatu, który co roku solidnie przygotowuje się
do walki z niesprzyjającą aurą. Dzięki temu działania związane
z zimowym utrzymaniem dróg realizowane były wzorowo.

AMZ

Mieszkańcy Nieporętu kilkanaście lat czekali na przebudowę
Wolskiej/Akacjowej/Kościelnej.
Przez ten czas powiat nieustannie remontował nawierzchnię,
gdzie spod ubytków w asfalcie
niejednokrotnie wyzierał czysty piasek. Udało się pozyskać
środki zewnętrzne i najbardziej
zdegradowane dwa kilometry
zyskają porządną nawierzchnię
z podbudową oraz odwodnienie i wyregulowane chodniki.
To ostatni w Nieporęcie tak bardzo uczęszczany odcinek drogi
powiatowej, który domagał się
remontu. Zamyka ponad sześcioletni okres przebudów dróg
i mostów w całej naszej gminie.

D

rogi powiatowe zarządzane przez
Powiat Legionowski liczą łącznie
115 km. Na potrzeby ich zimowego utrzymania podzielone zostały na dwa
rejony. Pierwszy obejmuje drogi powiatowe przebiegające na terenie gmin Legionowo, Nieporęt oraz w części gmin Jabłonna i Wieliszew. Drugi obejmuje drogi
powiatowe przebiegające na terenie gminy Serock oraz w części gmin Jabłonna

Skrzyżowanie ul. Suwalnej z DW nr 632 w Wieliszewie zostanie przebudowane.
Inwestycję zrealizują wspólnie Powiat Legionowski i Samorząd Województwa
Mazowieckiego

P

owiat Legionowski i Samorząd Województwa Mazowieckiego wspólnie
przebudują niebezpieczne skrzyżowanie ulic Suwalnej i Modlińskiej w gminie Wieliszew. Podpisane porozumienie
jest zwieńczeniem starań, które Powiat prowadził w tej sprawie od dłuższego czasu.

i Wieliszew. W zależności od zaistniałej
na drogach sytuacji jezdnie posypywane były solą drogową lub mieszanką piaskowo-solną, a także płużone lub płużone i posypywane jednocześnie.
Tej zimy w rejonie pierwszym wykonano akcje na łączną kwotę 335 997,71 zł,
natomiast na terenie rejonu drugiego koszt działań wyniósł 350 816,88 zł.

Zgodnie z ustaleniami umowy Powiat zobowiązał się do przygotowania dokumentacji projektowej i uzyskania pozwolenia na
budowę. Ma na to czas do końca 2022 roku.
Kiedy zakończą się te formalności, Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie zrealizuje inwestycję.
JK
Dla bezpieczeństwa pieszych oczyszczano ze śniegu i lodu także ciągi piesze.
Za te prace zapłacono 87 528,63 zł.
Do jakości prowadzonych akcji nie było
żadnych uwag, a na pojawiające się zgłoszenia reagowano niezwłocznie.
OPRAC. AMZ
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Przejście prawie gotowe

Trwają ostatnie prace porządkowe związane z przebudową przejścia dla pieszych
na ulicy Kościelnej w Łajskach, w pobliżu Szkoły Podstawowej im. Stanisława Moniuszki.
Następnie dokonane zostaną odbiory powykonawcze. Koszt przedsięwzięcia, zrealizowanego
przez Powiat Legionowski, to ponad 104 tys. zł.

Z mapą po przyrodę
Stowarzyszenie na Rzecz Promocji i Rozwoju Zalewu Zegrzyńskiego
wydało mapy uwzględniające największe atrakcje przyrodnicze
gmin Jabłonna, Nieporęt, Wieliszew i Serock.

M

apy są nieocenioną pomocą
i przydatnym narzędziem dla
miłośników lokalnej flory i fauny, amatorów pieszych i rowerowych
wycieczek oraz entuzjastów spacerów. Na każdej z nich zaznaczone zostały największe atrakcje przyrodnicze
regionu, a rewers zawiera informacje na temat parków, lasów i rezerwatów, z których dowiedzieć się można

Przebudowa przyszkolnego przejścia dla pieszych w Łajskach znacząco wpłynie na wzrost bezpieczeństwa w tym miejscu,
zarówno pieszych, jak i kierowców

Z

godnie z zawartą umową wybrany
w postępowaniu przetargowym wykonawca – firma Roboty Ziemne-Budowlane Janusz Mróz z Legionowa – przeniósł istniejące przejście dla pieszych

w kierunku szkolnego parkingu. Nowa
przeprawa została wyniesiona przy użyciu kostki brukowej, dzięki czemu kierowcy są zmuszeni zwolnić przed progiem. Dostosowano także infrastrukturę

drogową i wybudowano oświetlenie przejścia. Na zrealizowane prace wykonawca
udzielił pięcioletniej gwarancji.
KB

Skarpetki
z przesłaniem

Wyrecytowała sukces
Kateryna Demkiv, uczennica Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława
Lema w Stanisławowie Pierwszym, zdobyła wyróżnienie w corocznym
Przeglądzie Recytatorskim, zorganizowanym w warszawskim Domu
Kultury „Kolorowa”.

„Nie do pary, ale razem” to hasło
towarzyszące Światowemu Dniu
Zespołu Downa, który przypada
21 marca. W obchodach
udział wzięły przedszkolaki
z Powiatowego Zespołu Szkół
i Placówek Specjalnych
w Legionowie w ramach Dni
Osób Niepełnosprawnych
Miasta Legionowo i Powiatu
Legionowskiego.

OPRAC. AMZ

W
Fot. PZSiPS w Legionowie

N

ajpierw 19 marca w przedszkolu
specjalnym zorganizowano skarpetkowe warsztaty kreatywne. Następnie 21 marca na Facebooku odbyła
się akcja „Skarpetkowe Wyzwanie”. Na
profilu Przedszkola oraz Fundacji „Promień Słońca” publikowane były zdjęcia
w skarpetkach nie do pary i z hasztagiem
#niedoparyalerazem. Pojawiały się również zdjęcia, filmy oraz piosenki związane z tematem święta.
Wirtualny Marsz Kolorowej Skarpetki
wystartował 21 marca i będzie trwał do
10 kwietnia. 21 haseł przez kolejnych
21 dni pojawiać się będzie na profilu Koła
Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski przy
TPD w Legionowie.

o występujących na danym obszarze roślinach zwierzętach, a także zabytkach
i interesujących miejscach. Szczegółowo opisano też najciekawsze szlaki, których przemierzanie można zaplanować
i zrealizować dzięki mapom.
Z uwagi na mały nakład wersji papierowej zachęcamy do pobrania map
ze stron: jeziorozegrzynskie.info lub
KB
lgdzz.pl.

W trakcie warsztatów przedszkolaki wykonały z papieru
i ozdobnych dodatków kolorowe skarpety – symbol
Dnia Zespołu Downa

tym roku przegląd poświęcono
twórczości jednego z najwybitniejszych współczesnych poetów
– Marcina Świetlickiego. W konkursie
wystartowali uczniowie i studenci z całego województwa mazowieckiego. Kasia
w poszczególnych etapach rywalizacji zaprezentowała trzy teksty Marcina Świetlickiego: „***(cały pokój…)”, „Wszystko
cieknie ” i „Nie dam tytułu”. Do konkursu uczestniczkę przygotowała pani Iwona
Kutra. W jury zasiedli między innymi Antoni Baniukiewicz – reżyser teatralny oraz
pedagog, wieloletni współtwórca Przeglądów Recytatorskich w Domu Kultury „Kolorowa” oraz Justyna Ścibor, autorka słuchowisk radiowych.
KB

Artur Stankiewicz
członek zarządu Powiatu

Przypadające 21 marca święto ustanowiono w 2005 roku z inicjatywy Europejskiego Stowarzyszenia Zespołu Downa. Co roku organizatorzy obchodów
przygotowują szereg wydarzeń mających na celu promowanie prawa osób
z Zespołem Downa do pełnego uczestniczenia w życiu społecznym. Cieszę
się, że mimo ograniczeń, jakie nakłada na nas pandemia, w mediach społecznościowych trwają działania, których celem jest zwrócenie uwagi na potrzeby osób z Zespołem Downa i ich rodzin.

Konrad Michalski
wicestarosta legionowski

Bardzo cieszy nagroda dla Kateryny Demkiv, uczennicy naszego nowego Liceum
Ogólnokształcącego im. Stanisława Lema w gminie Nieporęt. Jej sukces jest sukcesem całej szkoły. To dobrze, że młodzi ludzie interesują się poezją i potrafią ćwiczyć
swoją pamięć, dykcję, mimikę oraz wrażliwość, biorąc udział w takich konkursach.
Serdecznie gratuluję!

zdrowie/życzenia
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Będą się szkolić z ratowania życia
Warsztaty z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej
oraz propagowanie idei krwiodawstwa to kolejne zadania,
które Powiat zrealizuje w tym roku.

W

przypadku zachorowania lub wypadku z zatrzymaniem krążenia
i oddechu kluczowe dla przeżycia poszkodowanego są pierwsze 4 minuty. W tym czasie nie zdąży dotrzeć lekarz,
ale proste czynności ratownicze może wykonać każdy uczestnik zdarzenia.
Ich celem jest ratowanie ludzkiego życia
i zdrowia, a także ograniczenie w jak największym stopniu powstałych urazów i ich
następstw. To ważne, aby posiąść umiejętność udzielania pierwszej pomocy, dlatego
szkoleniami wraz z nauką obsługi defibrylatora objęci zostaną uczniowie ostatnich
klas, nauczyciele i pracownicy szkół średnich z terenu powiatu. W przypadku utrzymania obostrzeń związanych z pandemią
COVID-19 przeprowadzone zostaną szkolenia e-learningowe. Zajęcia edukacyjne
zorganizowane zostaną także w przedszkolach i Powiatowym Zespole Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie. W sumie

Uczestnicy szkoleń zdobędą praktyczną wiedzę z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Być może kiedyś uratują czyjeś życie

Zbadaj się!

Trwają zapisy na bezpłatne badania diagnostyczne dla mieszkańców
powiatu, realizowane w ramach Powiatowego Programu Zdrowotnego
„Zdrowy Powiat”.

radny Rady Powiatu

P

rogram profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów gruczołu krokowego skierowano do
panów w wieku 55-69 lat. W jego ramach przeprowadzane są konsultacje
lekarskie wraz z badaniem per rectum

oraz wykonywane są badania krwi w celu oznaczenia markera raka prostaty –
PSA całkowitego.
Dla mieszkanek powiatu w wieku
40-49 lat przygotowano bezpłatne badania mammograficzne.

KB

Dla zdrowych pleców
Michał Kobrzyński

Mammografia jest
jednym z badań
oferowanych
w ramach bezpłatnego
powiatowego programu
zdrowotnego

w warsztatach weźmie udział ok. 1400
osób. W zeszłym roku były to 1803 osoby. Koszt tegorocznego przedsięwzięcia to
10 500 zł.
Krzewienie idei krwiodawstwa wśród
mieszkańców powiatu legionowskiego
obejmie zorganizowanie akcji krwiodawstwa na terenie powiatu, zajęć edukacyjnych, szkoleń na platformie e-learningowej
z idei honorowego dawstwa krwi oraz konkursu dla szkół. Akcją objętych zostanie
ok. 1200 osób. Koszt przedsięwzięcia to
13 tys. zł.
W zeszłorocznej edycji programu
87 osób oddało blisko 40 litrów krwi. Z tematyki honorowego dawstwa krwi przeszkolono w formie e-learningu 1714
uczniów, nauczycieli i pracowników.
Realizatorem obu zadań będzie Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi
Legion.

Drugoklasiści uczęszczający do publicznych szkół podstawowych
na terenie powiatu w ramach powiatowego programu zdrowotnego
są badani w kierunku wad postawy.

Rak dla większości z nas brzmi jak
wyrok, a warto wiedzieć, że wcześnie zdiagnozowany jest wyleczalny. Dlatego zachęcam do skorzystania z bezpłatnych badań
oferowanych w ramach powiatowego programu zdrowotnego. Pamiętajmy, że profilaktyka jest najważniejsza.
Powyższe programy realizowane są
w NZOZ MEDIQ LEGIONOWO. Zapisy
pod numerem telefonu 22 774 26 40.
Liczba miejsc ograniczona.
KB

Ze statystyk wynika, że u około 65% dzieci w wieku wczesnoszkolnym występują
wady postawy. Dzięki badaniom finansowanym przez Powiat nieprawidłowości
zostają wcześnie wykryte i można podjąć ich leczenie

W

ady postawy to prawdziwa plaga wśród dzieci. Na szczęście odpowiednio wcześnie rozpoczęta
korektywa pozwala na wyeliminowanie
większości z nich. Na realizację programu „Trzymam się prosto” Powiat Legionowski przeznaczył w tym roku 22 tys. zł.
Badania ortopedyczne przeprowadzane
są pod kątem wad postawy i obejmą w sumie 1300 uczniów urodzonych w 2012 roku ze wszystkich podstawowych szkół publicznych z terenu powiatu. W przypadku
wykrycia nieprawidłowości wymagających

rehabilitacji zostaną zorganizowane zajęcia
edukacyjno–korekcyjne dla dzieci i ich rodziców. W ich trakcie rodzice nauczą się, jak
ćwiczyć z dziećmi, aby skorygować wady postawy. Opiekunom zostaną też przekazane
informacje o sposobach przeciwdziałania
rozwojowi schorzeń kręgosłupa oraz dalszym postępowaniu w przypadku wykrycia nieprawidłowości w postawie dziecka.

Agnieszka Powała
radna Rady Powiatu

Opracowując powiatowy program zdrowotny, staramy się dostosować jego ofertę do
najpilniejszych potrzeb naszych mieszkańców. W przypadku dzieci wczesnoszkolnych diagnostyka wad postawy jest kwestią priorytetową ze względu na powszechność schorzeń kręgosłupa oraz znaczenie jak najszybszego podjęcia leczenia.

KB
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Sięgnij po pomoc
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie realizuje pilotażowy program „Aktywny Samorząd”,
finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Jego celem
jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów pomocy
w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji. Nabór wniosków trwa.

Fot. Freepik.com

Osoby z niepełnosprawnością mogą
ubiegać się o wsparcie finansowe
dzięki programowi PFRON.
Na pomoc mogą liczyć między innymi
potrzebujący specjalistycznego
sprzętu, urządzeń oraz uczący się

Przekaż
Zbliża się termin składania
zeznań podatkowych za
2020 rok. Tak jak w latach
ubiegłych podatnicy
mogą zdecydować, komu
przekażą 1% swojego
podatku. Zachęcamy do
wsparcia potrzebujących
mieszkańców powiatu.
Madzia urodziła się zdrowa.
Kilka miesięcy temu okazało się, że ma rozległego
guza mózgu. Guz był bardzo
duży, dlatego operacja była
skomplikowana i pozostawiła po sobie szereg defektów - niedowład lewej strony ciała,
porażenie mięśni twarzy, zez pooperacyjny,
zespół móżdżkowy. Porusza się na wózku
inwalidzkim i stale potrzebuje intensywnej
rehabilitacji.
KRS: 0000037904
Cel szczegółowy: 35925 Krzyżek Magdalena
Zwracam się z uprzejmą prośbą o przekazanie 1% podatku dochodowego dla mojej córki
Aleksandry Danielewicz, która ma zdiagnozowany autyzm wczesnodziecięcy. Uzbierane
w ten sposób środki finansowe za pośrednictwem Fundacji Dzieciom "Zdążyć z Pomocą"
przeznaczę na opłacenie rehabilitacji córki.
www.dzieciom.pl/9599
KRS: 0000037904
Cel szczegółowy: 9599 Danielewicz
Aleksandra Anna

Staś przez skrajne wcześniactwo boryka się z mózgowym porażeniem dziecięcym,
niedowidzeniem
znacznego stopnia na jedno
oko i brakiem widzenia na drugie, jaskrą,
padaczką, wodogłowiem oraz opóźnieniem
rozwoju. Nie chodzi i nie mówi. Staś wymaga codziennej intensywnej rehabilitacji i opieki
ruchowej, neurologopedycznej, integracji sensorycznej, terapii widzenia, zajęć z tyflopedagogiem, sprzętu rehabilitacyjnego, turnusów
rehabilitacyjnych i leków.
Fundacja Dzieciom „Zdążyć z pomocą”
KRS: 0000037904
Cel szczegółowy: 5493 Orłowski Stanisław
Maja urodziła się zdrowa. Do
piątego miesiąca życia rozwijała się książkowo. W ciągu
godziny straciliśmy z nią
kontakt wzrokowy, przestała
robić postępy i uwsteczniła się. Obecnie ma
8 lat i z trudem sama siada, nie wstała jeszcze
samodzielnie, a jej pierwszy krok i słowa są
naszym największym marzeniem. Zwracamy
się z prośbą o przekazanie 1% z podatku na
rehabilitację naszej córki.
Fundacja „Złotowianka”
KRS: 000308316
Cel szczegółowy: Darowizna na rzecz
Maja Rybicka R/52
Dom Dziecka w Chotomowie funkcjonuje bez
przerwy od 1926 roku. Siostry Służebniczki
dzielą z dziećmi czas, prowadząc je do wzięcia
odpowiedzialności za swoje życie. Pomóż im
w tym, przekazując 1% swojego podatku.
KRS: 0000223182
Cel szczegółowy: Dom Dziecka
w Chotomowie

W marcu 2019 r. u Macieja
zdiagnozowano guza mózgu.
Dwa miesiące później przeszedł operację, po której
okazało się, że to glejak wielopostaciowy. Był leczony radioterapią oraz
chemioterapią. Nastąpiła wznowa choroby.
Leczenie Macieja jest niezwykle drogie, dlatego jego najbliżsi proszą o pomoc!
KRS: 0000396361
Cel szczegółowy: 0102491, Maciej
Kacper ma 11 lat. W lipcu
2016 roku zdiagnozowano
u niego nowotwór kości –
mięsak Edwinga. W 2019 r.
choroba wróciła, przed nim
operacja i rehabilitacja. Poddany jest terapii
celowanej – nierefundowanej.
Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą"
KRS: 0000037904
Cel szczegółowy: 29818 Szczucki Kacper
Kacper urodził się ze złożoną wadą serca. Ma tylko
lewą komorę. Dzięki czterem
operacjom żyje blisko 14 lat.
Ale nadal to tylko pół serduszka, które potrzebuje stałej opieki lekarzy
kardiologów, neurologów, endokrynologów,
co wiąże się z częstymi pobytami w szpitalu,
przyjmowaniem każdego dnia leków wspomagających pracę serca i systematyczną rehabilitacją. Koszty leczenia są ogromne. Dzięki
Państwa wsparciu będzie można pokryć ich
część i wesprzeć Kacpra w dążeniu do normalnego życia.
KRS: 0000266644
Cel szczegółowy: ZC 6342 Kacper Czech

Anna Gajewska
radna Rady Powiatu

Osoby z niepełnosprawnością niejednokrotnie mogłyby sprawnie funkcjonować
w życiu społecznym, gdyby nie ograniczenia finansowe i związany z nimi brak dostępności do specjalistycznego sprzętu lub edukacji. Dzięki programowi PFRON
zyskają większe możliwości, a komfort ich życia poprawi się.
Program realizowany jest w dwóch modułach:
Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:
Obszar A – likwidacja bariery transportowej:
• pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
• p omoc w uzyskaniu prawa jazdy.
Obszar B – likwidacja barier w dostępie
do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:
• pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego
lub jego elementów oraz oprogramowania,
• dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu
elektronicznego i oprogramowania,
• pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego (zakupionego w ramach programu).
Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:
• pomoc w zakupie wózka o napędzie elektrycznym,
• pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka
inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
• pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania
techniczne, czyli protezy na co najmniej
III poziomie jakości,
• pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny,

w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (na co najmniej
III poziomie jakości),
• pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego
o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego.
Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie
opieki dla osoby zależnej.
Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,
pobierających naukę w kolegium, szkole
policealnej lub szkole wyższej.
Nabór wniosków w Module I trwa od
1 marca do 30 sierpnia 2021 r. Nabór
wniosków w Module II na semestr letni
2020/2021 trwa od 1 marca do 30 marca
2021 r., a na semestr zimowy 2020/2021 ruszy od 1 września i potrwa do 10 października 2021 r.
Wnioski o dofinansowanie można
składać osobiście w siedzibie PCPR
w Legionowie, ul. Sikorskiego 11, pokój
17 lub za pośrednictwem poczty oraz w formie elektronicznej poprzez System Obsługi Wsparcia (sow.pfron.org.pl). Szczegółowe informacje o programie można uzyskać
pod numerem telefonu 22 764 01 37 lub na
stronie internetowej pfron.org.pl.
OPRAC. KB

Praca zamiast
zasiłku
Powiatowe Centrum Pomocy Społecznej
w Legionowie zaprasza do współpracy
osoby bezrobotne potrzebujące wsparcia
w powrocie na rynek pracy. Doświadczenie
zawodowe nie jest wymagane.

Z

oferty skorzystać mogą osoby w trudnej sytuacji życiowej,
materialnej, mieszkaniowej,
które nie pracują, nie pobierają renty ani emerytury; osoby bezrobotne;
osoby bezdomne realizujące indywidualny program wychodzenia z bezdomności; osoby niepełnosprawne
oraz osoby opuszczające zakłady karne, doświadczające trudności wychowawczych lub mające problemy z uzależnieniami.

PCIS oferuje reintegrację
społeczną i zawodową (5 dni w tygodniu po 7 godzin dziennie), naukę
w jednym z warsztatów zawodowych
(gastronomicznym, opiekuńczym, remontowo-porządkowym), wynagrodzenie 1200 zł brutto miesięcznie (nie
podlegające zajęciom komorniczym),
jeden posiłek dziennie lub prowiant,
a także wsparcie pracownika socjalnego, doradcy zawodowego, psychologa,
OPRAC. KB
terapeuty.

kultura

Informator Powiatu Legionowskiego

Kurier

7

Przemiany na Dzień Marcowy PIK
Kobiet

Wiosnę w Powiatowej Instytucji Kultury czuć już od początku marca, a to za sprawą wydarzeń, które tchnęły
świeżość i radość w kulturalne życie mieszkańców naszego powiatu.

U

cztę dla kinomaniaków zagwarantowały seanse w Kinie Otwartym
online. Jako pierwszy wyemitowano film „Portret kobiety w ogniu” w reżyserii Céline Sciammy. Scenariusz obrazu nagrodzono Złotą Palmą na MFF
w Cannes. Seans poprzedziło wprowadzenie dziennikarki filmowej Magdaleny
Felis. Z kolei dokument Wima Wendersa
pt. „Pina” wyświetlono w ramach cyklu Kino Otwarte na sztukę. Będący hołdem dla
twórczości wybitnej niemieckiej choreografki Piny Bausch film można było obejrzeć 27 marca. Po seansie odbyła się rozmowa z Katarzyną Kozyrą – rzeźbiarką,
autorką instalacji i filmów wideo, czołową
reprezentantką nurtu sztuki krytycznej.

Ciekawi świata udali się z Klubem
Podróżnika „W 80 dni dookoła...” nad
brzegi świętej rzeki Ganges. Swoją wyprawę do Indii zrelacjonowali państwo

Katarzyna i Andrzej Mazurkiewiczowie, pokazując zdjęcia ilustrujące opowieść.
AMZ

Fot. Andrzej Mazurkiewicz

Kreacja na zamówienie, makijaż i fryzura..., czyli artystyczna
metamorfoza była nagrodą dla dwóch pań w konkursie
„Kobieta w sztuce”, zorganizowanym przez Powiatową
Instytucję Kultury z okazji Dnia Kobiet.

Pielgrzymi wędrujący do źródeł Gangesu w Himalajach

Joanna od powieści

„Kobieta w sztuce” to przedsięwzięcie, dzięki któremu dwie panie przeżyły wyjątkową
przygodę. Na zdjęciu od lewej: uczestniczka metamorfozy Weronika Ciepiela,
projektant Konstantin Miro oraz uczestniczka metamorfozy Anna Wijatkowska

A

by znaleźć się w finale, uczestniczki
musiały rozwiązać quiz z zakresu historii sztuki i mody. Dwie z nich – Weronika Ciepiela i Anna Wijatkowska uzyskały najwyższą liczbę punktów. Nagrodą dla
pań był udział w artystycznej metamorfozie, a konkretnie w przedsięwzięciu zakładającym stworzenie dedykowanej kreacji,
wykonanie makijażu i fryzury. Materiały,
z których wykonano sukienki, powstały na
wzór obrazów. Laureatki same dokonały wyboru tkanin, a za zaprojektowanie stylizacji

odpowiedzialny był projektant Konstantin
Miro. Finałowy dzień metamorfozy, którą zorganizowano w jabłonowskiej galerii „Na prostej”, był pełen emocji. Po kilku godzinach
przygotowań panie mogły zobaczyć się w zupełnie nowej odsłonie. Sukienki, oczywiście,
stały się ich własnością.
KALINA BABECKA

Grzegorz Kubalski
członek zarządu Powiatu

PIK od dawna ma twórcze pomysły na zapewnienie mieszkańcom powiatu obcowania z kulturą. Metamorfozy oparte na sukienkach powielających motywy obrazów były magnesem przyciągającym uczestniczki do konkursu wiedzy o modzie, zaś dla jego zwyciężczyń – oryginalnym prezentem na Dzień Kobiet. To nie koniec pomysłów
PIK, zatem zachęcam do bieżącego obserwowania oferty.

Powiatowa Instytucja Kultury
zaprasza do udziału w konkursie

„Wiosenne przebudzenie”
– stwórz swoją interpretację wiosny ze skrawków sztuki.
Prace należy dostarczyć w terminie do 23 kwietnia 2021 r.
Szczegóły konkursu znajdują się na stronie: www.pik.legionowski.pl

J

oanna Jax, a właściwie Joanna Jakubczak, pisarka specjalizująca się
w powieściach historycznych, ale nie
tylko, zagościła na facebookowym profilu Biblioteki. Spotkanie z autorką było prezentem dla Czytelniczek z okazji Dnia Kobiet i odbyło się 9 marca.
Autorka serii „Dziedzictwo von Becków”,
„Zemsta i przebaczenie”, „Zanim nadejdzie
jutro” opowiedziała o tym, jak to się stało,
że zaczęła pisać, jak pracuje i dlaczego

wydaje pod pseudonimem. Uchyliła też
rąbka tajemnicy o pomysłach na kolejne
książki. Blisko dwugodzinne spotkanie,
które poprowadziła wydawca Anna Seweryn, obejrzało ponad 60 osób. Do tej pory
film z zapisem spotkania z Joanną Jax wyświetlono blisko półtora tysiąca razy. AMZ

Fot. Marytka Czarnocka

Fot. PIK w Legionowie

Pandemia pandemią, ale czytelnicy spragnieni są spotkań ze swoimi ulubionymi
autorami, twórcy zaś czerpią energię z kontaktów z fanami. Naprzeciw oczekiwaniom obu stron wychodzi technologia oraz Powiatowa Biblioteka Publiczna.

Tomasz Talarski
radny Rady Powiatu

Czytelnicy bardzo cenią sobie spotkania z ulubionymi autorami. Mogą się podczas nich
dowiedzieć, jak pisarze pracują, co ich inspiruje, zapytać o ich codzienność. Dzięki technologii nie musimy z tych spotkań rezygnować. Ograniczenia epidemiczne sprawiły,
że wyglądają one inaczej, ale zdecydowanie nie są mniej interesujące, na co wskazuje frekwencja oraz liczba komentarzy podczas relacji online.

Joanna Jax zadebiutowała w 2014 r.
Od tego czasu spod jej pióra wyszły
23 powieści. Książki autorki cieszą się
ogromnym zainteresowaniem. Aby je
wypożyczyć z biblioteki, trzeba zapisać
się do kolejki oczekujących

Szaniawski na plakacie
W Biurze Obsługi Mieszkańców legionowskiego starostwa można obejrzeć
wystawę plakatów powstałych podczas II edycji Festiwalu Szaniawskiego.
Prace są efektem konkursu, w którym wzięli udział zarówno plastycy
profesjonalni, jak i amatorzy.
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marca przypadała 51. rocznica
śmierci Jerzego Szaniawskiego –
wybitnego dramaturga, felietonisty i pisarza, który urodził się oraz tworzył
w Zegrzynku (dziś Jadwisin). Powiat Legionowski, Miejski Ośrodek Kultury w Legionowie, Gmina Serock oraz stowarzyszenie
Zegrzynek Szaniawskiego podejmują działania mające na celu przybliżenie sylwetki
artysty i odkrycie jego dzieł na nowo. Wystawa jest właśnie jednym z takich przedsięwzięć. Kolejnym jest plenerowa ekspozycja pt. „Kobiety Szaniawskiego”, która
zawisła wzdłuż ulicy Farnej w Serocku.
AMZ

Zenon Durka
radny Rady Powiatu

Plakat autorstwa Klaudii Wdowińskiej
(„Adwokat i róże”) zwyciężył w kategorii
wiekowej Młodzież. Wystawę
pokonkursową można w starostwie
oglądać do końca kwietnia

Jerzy Szaniawski jest obecnie dramaturgiem „uśpionym”, a my próbujemy wprowadzić go różnymi
sposobami w obieg kultury. Dziś
obraz wydaje się działać na publiczność skuteczniej niż słowo, dlatego
postanowiliśmy sprawdzić, jak wyglądałby „Teatr Szaniawskiego”
w serii obrazów. Sądzimy, że autorzy plakatów doskonale wypełnili
swoje zadanie.
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Turniej „Dzieci-Dzieciom
razem dla Kubusia”

Stypendia – sportowcom,
trenerom – nagrody
Rokrocznie Powiat Legionowski przyznaje wyróżnienia sportowcom
i trenerom osiągającym wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie
krajowym i międzynarodowym. Tym razem najbardziej utytułowani
otrzymali wsparcie w wysokości 14.000 zł.

Piąta edycja Charytatywnego Turnieju Piłki Nożnej
„Dzieci-Dzieciom razem dla Kubusia” odbyła się 27-28 lutego,
w Wołominie. Wystartowało 31 drużyn, a w nich ponad
200 zawodników.

Mariusz
Śledziewski

radny Rady Powiatu

G

ospodarzem piątej edycji Charytatywnego Turnieju Piłki Nożnej
„Dzieci-Dzieciom razem dla Kubusia”, który odbył się 27-28 lutego, było
1. Liceum Ogólnokształcące w Wołominie. Głównym organizatorem jest Akademia Piłkarska AMP GOOL. W turnieju
wzięło udział 31 drużyn, w których zagrało ponad 200 młodych zawodników
z roczników 2010-2015. Walka bywała

zacięta, ale tym razem najbardziej liczył
się cel.
Uczestnicy, poza dobrą zabawą i sportową rywalizacją, skupiali się na pomocy Kubusiowi, który na co dzień walczy
z niedorozwojem kości udowej. Operacja
będzie kosztowała ok. pół miliona zł. Dotychczas udało się zebrać ponad połowę
koniecznej kwoty. Każdy, kto chce włączyć się w to dzieło, może je wesprzeć na:

www.siepomaga.pl/kubusiowa-nozka
Powiat Legionowski wsparł organizację
Turnieju poprzez ufundowanie zestawów
upominkowych dla młodych piłkarzy. Ponadto Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik i Starosta Legionowski
Sylwester Sokolnicki objęli wydarzenie patronatem.
MK

Michał Perl bije rekordy
Reprezentant Powiatu Legionowskiego
w pływaniu zimowym Michał Perl pobił
dwa Rekordy Świata i zdobył sześć
złotych medali podczas rozegranego
na Jeziorze Solińskim końcowego
akcentu Pucharu Arua Cup.

N

ajradośniejszymi dla nas, a przede
wszystkim Michała Perla, chwilami
podczas zawodów w pływaniu zimowym Arua Cup były wyścigi, w których
zostały pobite Rekordy Świata. Dzięki doskonałej dyspozycji reprezentanta Powiatu Legionowskiego poprzeczka powędrowała wyżej na dystansach 25 m (14,28
sek.) i 50 m (30,91 sek.) – oba stylem klasycznym. Poza rekordami Michał cieszył
się z indywidualnie zdobytych 7 medali–
6 złotych oraz 1 brązowego. Wtórowali mu
ojciec Rafał z dorobkiem 5 medali oraz brat

Paulina Saczuk jest
stypendystką Powiatu
Legionowskiego. Uprawia
kickboxing. Od kilku lat
zdobywa tytuły Mistrza
Polski, reprezentuje nasz kraj
– w 2019 r. zdobyła srebrny
medal Pucharu Świata

B

eneficjentami programu stypendialnego Powiatu Legionowskiego
dla sportowców w tym roku zostało 14 zawodników. Ponadto 2 trenerów
otrzymało nagrody. Tegoroczne wsparcie Powiatu Legionowskiego w ramach
wyróżnień indywidualnych za wysokie
wyniki sportowe w międzynarodowym
lub krajowym współzawodnictwie

Fot. Ryszard Wysocki

Mecze towarzyskie, a zarazem charytatywne również bywają zacięte

Turniej charytatywny „Dzieci-Dzieciom razem dla Kubusia” to wyjątkowe wydarzenie – wspaniała inicjatywa, której częścią może być
każdy, kto chce pomóc. Organizowany od kilku lat przyciąga coraz więcej ludzi dobrego serca. Każdy może
stać się częścią tego zespołu i dzięki
temu nieść pomoc innym. To inicjatywa, którą warto wspierać, dlatego
też Powiat Legionowski dołącza do
tego składu.

sportowym wynosi łącznie 14.000 zł.
Poza zawodnikami i ich trenerami Powiat Legionowski dofinansowuje kluby.
Są wśród nich drużyny zawodowe, które stanowią naszą wizytówkę, promują
w regionie, kraju i na zawodach międzynarodowych. Wsparcie otrzymują również kluby zajmujące się pracą z dziećmi i młodzieżą.
MK

Maciej z tytułem najmłodszego zawodnika turnieju.
Ostatni i przedostatni etap Pucharu Arua
Cup w pływaniu zimowym odbył się na Jeziorze Solińskim. Temperatura wody wynosiła 1 stopień Celsjusza. Był to ostatni akcent
sezonu startowego 2020/2021. Naszym medalistom gratulujemy ogromnego sukcesu
sportowego, a Maćkowi kibicujemy szczególnie życząc, aby ciężka praca i zapał zaowocowały najlepszymi wynikami.
MK

Piotr Choroś

radny Rady Powiatu

Tym razem ojciec idzie w ślady syna
– od lewej Michał i Rafał Perlowie

Dla mieszkańców powiatu legionowskiego Michał Perl jest wyjątkowym sportowcem, bez wątpienia należą mu się ogromne brawa i podziękowania. Zostać medalistą, bić rekordy to ogromny sukces. Osobiście jestem dumny i gratuluję Michałowi
Rekordów Świata, jakie zdobył. Życzę, by dalej godnie reprezentował Powiat Legionowski i Polskę.

Reprezentujące Powiat Legionowski i Gminę Nieporęt siatkarki w pierwszej
fazie eliminacji Mistrzostw Polski Kinder + Sport Polski zwyciężyły we
wszystkich meczach. Stoją (od prawej): Hanna Wójcik, Emilia Szaturska,
Wiktoria Szeliga-Kędziora, Julia Czerwińska, Wiktoria Bartniczak, Aleksandra
Leciejewska, siedzą (od prawej): Natalia Kucharska, Wiktoria Kinel. Trenuje
Dariusz Pieśniak
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