Rekomendacja gdańskiego Instytutu
Wspomagania Dziecka dla przedszkola
specjalnego to nie tylko zaszczytne
wyróżnienie, ale przede wszystkim
potwierdzenie oraz uhonorowanie
doskonałych kompetencji, profesjonalizmu
i doświadczenia naszych terapeutów.
Agnieszka Powała
radna Rady Powiatu
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Jakość potwierdzona certyfikatem
Przedszkole w Powiatowym Zespole Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie (PZSiPS) otrzymało certyfikat placówki rekomendowanej
przez Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka w Gdańsku (IWRD), tym samym dołączając do prestiżowego grona podmiotów z najlepszą
ofertą terapeutyczną i edukacyjną dla dzieci ze spektrum autyzmu.

Sylwester Sokolnicki
starosta legionowski

Certyfikat Instytutu Wspomagania Rozwoju Dziecka w Gdańsku dla przedszkola w Powiatowym Zespole Szkół i Placówek Specjalnych to ukoronowanie działań mających na celu stworzenie miejsca, gdzie dzieci o specjalnych potrzebach
otrzymują kompleksową terapię i kształcenie na najwyższym poziomie. Serdecznie gratuluję i dziękuję wszystkim, których praca i zaangażowanie przyczyniły
się do osiągnięcia tego ważnego celu.

Legionowskie przedszkole specjalne oferuje dzieciom ze spektrum autyzmu opiekę najlepszych specjalistów, indywidualne podejście,
skuteczną terapię i doskonale wyposażone pracownie. Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka w Gdańsku, jeden z najlepszych
na świecie, właśnie przyznał mu swoją rekomendację

D

roga do tego wyróżnienia była długa
i wymagająca. Po pięciu latach współpracy z IWRD zespół nauczycieli-terapeutów z trzech grup przedszkolnych
PZSiPS przeszedł profesjonalną ewaluację z wynikiem pozytywnym, dzięki czemu legionowska placówka zasiliła szeregi

jednostek rekomendowanych, spełniając
wyśrubowane kryteria metodyczne i organizacyjne.
Gdański Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka jest jedną z najlepszych na świecie placówek zajmujących się terapią dzieci
ze spektrum autyzmu.

Szkoli specjalistów z kraju i z Europy oraz pomaga w tworzeniu podobnych
placówek. Placówki rekomendowane realizują terapię zgodnie z zasadami stosowanej analizy zachowania (terapia behawioralna) i muszą spełnić wiele warunków,
zgodnie z którymi w początkowym okresie

Zarząd Powiatu z absolutorium
Powiatowi radni pozytywnie ocenili sprawozdanie z wykonania zeszłorocznego budżetu
i na czerwcowej sesji udzielili Zarządowi Powiatu absolutorium.

Z

a udzieleniem Zarządowi absolutorium głosowało 15 radnych,
7 wstrzymało się od głosu. Nikt nie
głosował przeciwko.
Pandemia COVID-19 miała istotny
wpływ na ostateczny kształt ubiegłorocznego budżetu Powiatu Legionowskiego,
który ostatecznie zamknął się z lepszymi
wynikami niż prognozowano. W ub. roku dochody wyniosły 128 556 321,37 zł,
a wydatki 115 064 679,88 zł. To daje nadwyżkę w kwocie 13 491 641,49 zł, która zostanie przeznaczona na realizację

zadań publicznych, w tym głównie inwestycji w latach następnych.
Wśród największych inwestycji należy wymienić zakończenie modernizacji budynku legionowskiej przychodni „na górce”. W zeszłym roku wydano
na ten cel 3 412 321,78 zł, a łączny koszt
tego przedsięwzięcia to 8 485 762,85 zł.
Na przebudowę kolejnego odcinka drogi powiatowej nr 1807W w gminie
Serock - od drogi powiatowej nr 1805W
do skrzyżowania z drogą krajową
nr 62 włącznie – wydano w 2020 roku

3 808 090,20 zł, przy dofinansowaniu inwestycji ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 2 456 233,87 zł.
Na przebudowę przejść dla pieszych wydano 287 158,36 zł, a na budowę chodnika wzdłuż ulicy Wspólnej w gminie Wieliszew w 2020 r. przeznaczono
131 527,10 zł.
Z przedstawionego sprawozdania
wynika ponadto, że w zeszłym roku
Powiat przeznaczył blisko 30,5 mln zł
na realizację zadań z zakresu oświaty
i edukacyjnej opieki wychowawczej,

prowadzona jest terapia indywidualna
lub maksymalnie w grupach dwuosobowych, a pomieszczenia są dostosowane
do realizowanych programów. Terapeuci
są zobowiązani prowadzić rejestr wszystkich wdrażanych działań, a rodzice to partnerzy procesu terapeutycznego, którzy
są na bieżąco informowani o realizowanych programach oraz postępach dziecka.

Każda rekomendowana placówka podlega
regularnym superwizjom przez specjalistów z IWRD, a wszyscy terapeuci co roku
poddawani są ocenie.
KALINA BABECKA

Marzenna Kmieciak
dyrektor PZSiPS

Jestem dumna, że wysiłki podjęte przez moich terapeutów na rzecz ciągłego podnoszenia jakości pracy z dziećmi z autyzmem i niepełnosprawnością intelektualną
zaowocowały otrzymaniem rekomendacji Instytutu Wspomagania Rozwoju Dziecka w Gdańsku. To dla nas ogromne wyróżnienie i motywacja do dalszych wysiłków.

ponad 9,7 mln zł na działania na rzecz
pieczy zastępczej, ponad 9,5 mln zł
wydano na transport i łączność, a ponad
9 mln na przedsięwzięcia w ramach pomocy społecznej. Na bezpieczeństwo
publiczne i ochronę przeciwpożarową

przeznaczono ponad 6,8 mln złotych,
a wydatki na ochronę zdrowia wyniosły
blisko 6,6 mln zł.
KB

Leszek Smuniewski
przewodniczący Rady Powiatu

Sesja absolutoryjna to jeden z najważniejszych momentów w samorządowym kalendarzu. Po zapoznaniu się z raportem o stanie powiatu za miniony rok, radni zadecydowali o udzieleniu zarządowi absolutorium, co pozwoli na kontynuację dotychczasowej
polityki funkcjonowania i rozwoju naszego powiatu. Decyzja ta wynikała z pozytywnej oceny działalności zarządu, zadowalającego stopnia realizacji zadań bieżących powiatu, jak również prowadzonych inwestycji.
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Strażacy ze sztandarem

Za wybitne zasługi w działalności społecznej i samorządowej
starosta legionowski Sylwester Sokolnicki został przez
Prezydenta RP Andrzeja Dudę odznaczony Krzyżem
Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Fot. Kadr z relacji na żywo, /www.facebook.com/prezydentpl

31 maja przed siedzibą Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie,
w obecności wielu zaproszonych z tej okazji gości, wśród których był również minister obrony
narodowej Mariusz Błaszczak, odbyła się uroczystość nadania jednostce sztandaru.

Starosta odznaczony

Starosta legionowski Sylwester Sokolnicki odebrał z rąk Prezydenta RP
Andrzeja Dudy Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski

U

roczystość zorganizowano 31 maja w ogrodach Pałacu Prezydenckiego, podczas spotkania z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego.

Nadanie Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie sztandaru to wyraz uznania za trud
i zaangażowanie strażaków w ratowanie zdrowia i życia ludzkiego oraz mienia

A

pel rozpoczęto złożeniem meldunku zastępcy komendanta głównego
PSP nadbryg. Krzysztofowi Hejdukowi, po czym nastąpiło uroczyste podniesienie flagi państwowej oraz odegranie
hymnu narodowego. Kulminacyjnym momentem było przekazanie sztandaru Komendzie Powiatowej PSP w Legionowie,
które rozpoczęto wbiciem pamiątkowych
gwoździ w drzewiec sztandaru oraz wpisami do księgi pamiątkowej. W dalszej kolejności kapelan mazowieckich strażaków
ks. st. kpt. Jerzy Sieńkowski dokonał uroczystego święcenia sztandaru. W imieniu
przewodniczącego społecznego komitetu
ufundowania sztandaru starosty Sylwestra Sokolnickiego sztandar przekazał na
ręce zastępcy komendanta głównego PSP
nadbryg. Krzysztofa Hejduka wicestarosta Konrad Michalski. W imieniu legionowskich strażaków sztandar przyjął komendant powiatowy PSP w Legionowie

st. bryg. Radosław Parapura, przekazując
go następnie pocztowi sztandarowemu Komendy Powiatowej PSP w Legionowie. Na
koniec dokonano prezentacji sztandaru
przed pododdziałami strażaków oraz zaproszonymi gośćmi. – Sztandar z napisem Bóg,
Honor, Ojczyzna został ufundowany z inicjatywy społeczności lokalnej powiatu legionowskiego. Jest wyrazem uznania i więzi lokalnego społeczeństwa ze strażakami.

Wręczenie sztandaru to dla nas honor i zaszczyt, ale przede wszystkim zobowiązanie
i zachęta do jeszcze większej aktywności
w pełnieniu służby na rzecz mieszkańców
powiatu legionowskiego – mówił komendant powiatowej PSP w Legionowie st. bryg.
OPRAC. KB
Radosław Parapura.

Piotr Choroś

radny Rady Powiatu
Nadanie sztandaru Komendzie Powiatowej PSP w Legionowie to niezwykłe wydarzenie i ogromne wyróżnienie, a także wyraz wdzięczności za pracę strażaków i pracowników cywilnych na rzecz poprawy bezpieczeństwa na terenie powiatu oraz województwa mazowieckiego. W imieniu własnym, jak i w imieniu mieszkańców całego
powiatu, chciałbym serdecznie pogratulować oraz podziękować wszystkim strażakom za zaangażowanie w służbę, zwłaszcza w tym trudnym czasie.

Wsparcie dla zdrowia
Powiat Legionowski przekaże
Nowodworskiemu Centrum
Medycznemu 30 000 zł
na zakup defibrylatora
oraz kolumny do laparoskopii
wraz z zestawem narzędzi.

T

o wartości prawie 8 000 zł, aby wspomóc trafiają mieszkańcy powiatu legionowtamtejszych medyków w walce z COVID-19. skiego. Tylko w 2020 roku hospitalizowaWcześniej Powiat dofinansował kwo- no tu 1766 osób z naszego terenu.
tą 25 000 zł zakup lampy do tomografu.
KB
Nowodworskie Centrum Medyczne jest
jednym ze szpitali, do których najczęściej

o nie pierwszy raz, kiedy Powiat
wspiera szpital w Nowym Dworze Mazowieckim. W zeszłym roku przekazano placówce środki ochrony osobistej – maseczki chirurgiczne
FFP3, rękawiczki nitrylowe oraz fartuchy medyczne barierowe jednorazowe

Artur Stankiewicz
członek Zarządu Powiatu

Udzielając wsparcia finansowego Nowodworskiemu Centrum Medycznemu
na zakup sprzętu specjalistycznego, dbamy o zdrowie naszych mieszkańców. To ważne, aby zapewnić im możliwość terapii z wykorzystaniem najnowocześniejszej aparatury, od której często zależy ludzkie życie.

Sylwester Sokolnicki to doświadczony samorządowiec i menedżer. Jest absolwentem zarządzania na Uniwersytecie Warszawskim, podyplomowej
administracji europejskiej w Wyższej
Szkole Humanistycznej w Pułtusku oraz
I edycji studiów podyplomowych Akademia Liderów Samorządowych realizowanych przez Wydział Prawa i Administracji
UW. W latach 1990-2018 nieprzerwanie
pełnił funkcję burmistrza Miasta i Gminy Serock. W 2018 r. objął stanowisko
w Zarządzie Powiatu Legionowskiego,
a 27 kwietnia 2020 r. powołany został na
stanowisko starosty legionowskiego.
Najlepszą wizytówką jego skuteczności jest intensywny rozwój gospodarczy,
jaki gmina Serock odnotowała w ostatnich
trzech dekadach. Dzięki wypracowanej

przez Sylwestra Sokolnickiego i konsekwentnie realizowanej wizji rozwoju, Serock cieszy się wizerunkiem nowoczesnej
gminy o charakterze turystyczno-rekreacyjnym, której znaki rozpoznawcze to
poszanowanie dziedzictwa historycznego, wykorzystanie naturalnych warunków przyrodniczych i krajobrazowych
oraz potencjału wspólnoty lokalnej. Jako starosta dba o wysoką jakość obsługi
mieszkańców przez powiatową administrację - legionowskie starostwo działało nieprzerwanie przez cały okres pandemii, ani na jeden dzień nie zamykając
drzwi dla interesantów. Kładzie też nacisk
na wzorowe utrzymanie infrastruktury
drogowej, jak również na wszelkie aspekty działania Powiatu w zakresie ochrony
zdrowia mieszkańców, edukacji i kultury.
Ma wieloletnie doświadczenie w tworzeniu i realizacji lokalnych projektów, prowadzeniu inwestycji oraz pozyskiwaniu
na nie funduszy zewnętrznych.
OPRAC. KB

Order Odrodzenia Polski to drugie pod względem starszeństwa, po Orderze Orła Białego,
polskie państwowe odznaczenie cywilne. Ustanowione zostało przez Sejm Rzeczypospolitej ustawą z dnia 4 lutego 1921 r. Nadawane jest za wybitne osiągnięcia na polu oświaty, nauki, sportu, kultury, sztuki, gospodarki, obronności kraju, działalności społecznej,
służby państwowej oraz rozwijania współpracy międzynarodowej.

inwestycje
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Zielone światło dla skrzyżowania Ostatnie szlify na DK 61
Trwa postępowanie przetargowe mające na celu wyłonienie
wykonawcy, który przebuduje skrzyżowanie u zbiegu
ulic Suwalnej i Olszankowej w Legionowie.

Dobiegają końca rozpoczęte w lipcu 2017 r. prace
nad poszerzeniem drogi krajowej nr 61 na legionowskim
odcinku od wiaduktu do ul. Wolskiej.

Przemysław
Cichocki

członek Zarządu Powiatu
Odpowiedzią na prośby mieszkańców
Osiedla Młodych jest ogłoszenie przez
Powiat postępowania przetargowego,
które wyłoni wykonawcę tej potrzebnej inwestycji. Sygnalizacja świetlna
poprawi bezpieczeństwo mieszkańców w kontekście przepraw pieszych,
ale również usprawni ruch na tym odcinku drogi powiatowej.

Z

akres prac obejmie budowę lewoskrętów z ulicy Suwalnej w ulicę Olszankową, montaż sygnalizacji świetlnej
oraz budowę chodnika, ścieżki rowerowej
i zatoki autobusowej. Pasy ruchu na ulicy
Suwalnej zostaną oddzielone od siebie wyspami z kostki brukowej. Celem inwestycji
jest poprawa przepustowości oraz bezpieczeństwa w miejscu, gdzie natężenie ruchu
jest duże - nie tylko w godzinach szczytu,
ale i w weekendy, kiedy to Suwalną omijane

są korki na DK 61. – Mieszkańcy czekają
na zmiany na tym skrzyżowaniu już od lat.
Cieszę się, że powstaną światła, a my będziemy czuli się bezpieczniej – mówi przewodnicząca Rady Osiedla Młodych Ewa
Skonieczna.
Na przebudowę skrzyżowania ulic Suwalnej i Olszankowej Powiat przeznaczy
środki pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości miliona złotych.
AMZ

Wykonawca czeka na uzyskanie niezbędnych decyzji dopuszczających
nowo wybudowaną drogę do użytku. Jeżeli wszystkie procedury przebiegną
pomyślnie, dwujezdniową DK 61 będziemy mogli pojechać już niebawem

radny miejski w latach
2006-2018
Liczba przejeżdżających ul. Suwalną samochodów corocznie zwiększa
się. Jest to uciążliwe i niebezpieczne dla mieszkańców osiedla, którzy
nie mogą włączyć się do ruchu. Cieszę się, że po 8 latach starań postulaty Rady Osiedla Młodych, w tym i moje – jako ówczesnego radnego, zostały
wysłuchane i skrzyżowanie zostanie
przebudowane, co poprawi komfort
i bezpieczeństwo użytkowników ulicy Suwalnej.

Siedziba skrojona na miarę

Powiatowa Instytucja Kultury w Legionowie będzie miała nową siedzibę. Powiat jest w trakcie przygotowań
do realizacji tego przedsięwzięcia.
ambitne plany animatorów kultury z PIK
będzie można zrealizować z rozmachem
oraz zgodnie z oczekiwaniami i potrzebami mieszkańców.
AMZ

Nowa siedziba ma powstać na działce położonej między ulicami Warszawską,
Sobieskiego, Norwida i Wysockiego w Legionowie, w sąsiedztwie willi
„Kazinek”

N

a ukończeniu są prace nad regulaminem konkursu na koncepcję
architektoniczną budynku. Sam
konkurs ma zostać ogłoszony jeszcze
przed końcem wakacji. Przygotowanie
koncepcji to pierwszy etap poprzedzający powstanie projektu architektonicznego nowej siedziby PIK. Na późniejsze
prace projektowe, bazujące na wybranej w konkursie wizji, Powiat zabezpieczył w budżecie 200 tys. złotych. Nowy
obiekt zostanie zlokalizowany na działce u zbiegu ulic Warszawskiej, Sobieskiego, Norwida i Wysockiego w Legionowie. Rozmowy w sprawie pozyskania
jej od Miasta Legionowo są zaawansowane. Starosta legionowski Sylwester

Sokolnicki wystąpił do Rady Miasta
o zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzeni dla tej nieruchomości, tak by mógł powstać tam budynek inny niż mieszkalny.
Obecnie instytucja działa w niewielkim budynku położonym przy ulicy Sowińskiego w Legionowie. Jego powierzchnia jest zbyt mała, aby pomieścić
jednocześnie powiatową bibliotekę oraz
prężnie działającą Powiatową Instytucję Kultury. Dlatego też szereg projektów i wydarzeń PIK odbywa się poza
siedzibą, w plenerze lub w gościnnych
salach gmin z terenu powiatu. Odpowiedzią na problemy lokalowe ma być nowoczesny, przestronny budynek, w którym

Grzegorz
Kubalski

członek zarządu Powiatu
Architektoniczne konkursy realizacyjne dają gwarancję pozyskania
spojrzenia wielu architektów, często
o uznanych nazwiskach, na przewidziany do wybudowania obiekt. Pozwala to wybrać - poprzez analizę
i porównania - rozwiązanie najlepsze
w danych warunkach. Jestem przekonany, że konkurs na koncepcję nowej siedziby dla Powiatowej Instytucji Kultury sprawi, że budynek ten
będzie nie tylko nowoczesny i funkcjonalny, ale też będzie przykładem
dobrej architektury tworzącej nową
jakość w swoim otoczeniu.

W

chwili obecnej prowadzone są
ostatnie prace wykończeniowe.
Wykonawca - firma Skanska SA
- złożył już wniosek do Wojewódzkiego
Inspektoratu Nadzoru Budowlanego
o wydanie decyzji na użytkowanie drogi.
Jak tylko to nastąpi, ruch zostanie przełożony, co oznacza uruchomienie dwóch

nitek jezdni. Równocześnie prowadzone
będą roboty związane przede wszystkim
z organizacją ruchu i w zakresie oznakowania jezdni. Prace te nie spowodują jednak utrudnień i ruch bez przeszkód powinien odbywać się po dwóch jezdniach
w każdym z kierunków.
OPRAC. AMZ

Kolej na konsultacje
W czerwcu zorganizowano konsultacje społeczne dotyczące
przebiegu planowanej linii kolejowej Zegrze-Przasnysz.
W ich trakcie omawiano i konsultowano z mieszkańcami
trzy możliwe warianty poprowadzenia torów.

W

kwietniu informowaliśmy o podpisaniu umowy na
Opracowanie Wstępnego Studium Planistyczno-Prognostycznego linii kolejowej Zegrze-Przasnysz,
która ma szansę powstać
w ramach rządowego programu Kolej Plus. Konsultacje społeczne, które właśnie się odbyły, to jeden
z etapów prac nad tym Połączenie kolejowe Zegrze-Przasnysz, o powstanie
dokumentem. Mieszkań- którego zabiegają samorządy zlokalizowane na tym
cy licznie i chętnie dzielili szlaku, znacznie usprawni komunikację w północnej
się swoimi opiniami i spo- części Mazowsza, wpłynie na rozwój regionu,
strzeżeniami w temacie za- a także uzupełni istniejącą infrastrukturę kolejową.
proponowanych warian- Trwa wybór najlepszego wariantu przebiegu linii
tów poprowadzenia nowej
linii kolejowej. Ich uwagi są niezbędne dla i środowiskowe oraz wytypowane z udziadalszej pracy nad projektem i posłużą jego łem mieszkańców zostaną warianty przebiegu nowej trasy kolejowej. Jeśli projekt
zoptymalizowaniu.
Inicjatywa budowy nowej linii to wspól- pozytywnie przejdzie II etap rekrutacji
ny projekt 18 samorządów z północnego w programie Kolej Plus i zostanie do niego
Mazowsza, w tym Powiatu Legionowskie- zakwalifikowany, samorządy mogą liczyć na
go. Liderem projektu jest Miasto i Gmina Se- zwrot 85% kosztów poniesionych na przygorock. Wykonawcą studium jest konsorcjum towanie Wstępnego Studium Planistycznodwóch warszawskich firm – Metroprojekt -Prognostycznego.
Kolej Północnego Mazowsza na trasie
sp. z o.o. oraz Stowarzyszenie Inżynierów
i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Zegrze–Przasnysz zakłada budowę 70 km
Polskiej – Zarząd Krajowy. Koszt zadania torów, kilku stacji oraz przeprawy mostoto 1 131 600,00 zł. Dokument ma powstać wej na Narwi. Koszt inwestycji szacowany
do 29 października, a jego opracowanie jest jest na 1,5 mld złotych. Minimalny wkład
kluczowe do prowadzenia dalszego procesu własny samorządów określono na poziomie
inwestycyjnego. W ramach WSPP powsta- 225 mln zł. Pozostała kwota to dofinansowaną m. in. analizy geologiczne, przestrzenne nie z programu Kolej Plus.
KB

Fot. Freepik.com

O konieczności przebudowy skrzyżowania i o toczącym się przetargu rozmawiali
na miejscu (od lewej): członek Zarządu Powiatu Przemysław Cichocki,
przewodnicząca Rady Osiedla Młodych Ewa Skonieczna oraz Paweł Lewandowski,
radny miejski w latach 2006-2018

Paweł
Lewandowski
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Kadencja 2018-2023 na półmetku
•P
 rzebudowa przejścia dla pieszych
– ul. Kościelna w gm. Wieliszew 104 232,01 zł,
• Budowa odwodnienia – Aleja Legionów
w Legionowie – 102 847,78 zł,
• Przebudowa przejścia dla pieszych –
ul. Kordeckiego w Chotomowie –
94 341,75 zł,
•P
 rzebudowa przejścia dla pieszych
– ul. Sobieskiego w Legionowie –
59 655,00 zł,
•B
 udowa odwodnienia – ul. Szkolna
w Wólce Radzymińskiej - 299 000,00 zł,
•B
 udowa chodnika w Komornicy
(gm. Wieliszew) – 128 329,10 zł,
•P
 rzebudowa drogi powiatowej
nr 1807W w gm. Serock, na odcinku
od drogi powiatowej nr 1805W do
skrzyżowania z drogą krajową nr 62
włącznie - 3 550 370,34 zł,
•R
 ozpoczęto przebudowę drogi powiatowej
nr 1810W (ul. Wolska, Akacjowa,
Kościelna) w gm. Nieporęt – koszt
inwestycji 4 692 966,42 zł.

Dzięki budowie nowego skrzydła na terenie legionowskiego Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych powstało
Centrum Poradnictwa i Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka, które w jednym miejscu skupia podmioty niezbędne
w procesie diagnostyki, terapii i edukacji dzieci ze specjalnymi potrzebami

Jesteśmy w połowie
kadencji samorządu
powiatowego (2018-2023),
a więc to dobry moment,
aby rozliczyć się
z dotychczasowych
działań i wydatków.
Zapraszamy do zapoznania
się z poniższym raportem.

T

rwająca kadencja została
zdominowana przez pandemię
COVID-19. Trudno wymienić
dziedzinę lub działanie, które nie byłyby
w jakiś sposób powiązane z tym faktem.
Można powiedzieć, że wirus SARS-CoV-2
rozdawał karty, zmuszając władze
Powiatu do rewizji planów i dostosowania
wszelkich przedsięwzięć do zaistniałych
okoliczności. Było to ogromne wyzwanie,
dlatego tym bardziej warto odnotować,
że Starostwo Powiatowe w Legionowie,
jako jedyny urząd na terenie powiatu,
nie zawiesiło nawet na jeden dzień
bezpośredniej obsługi mieszkańców.
Pracowaliśmy bez przerwy, stosując się
do ograniczeń i przestrzegając zasad
reżimu sanitarnego.

NA CO POWIAT WYDAJE NASZE
PIENIĄDZE?
Inwestycje

To kategoria, która najbardziej
interesuje mieszkańców, bo efekty
inwestycji są widoczne, mierzalne
i namacalne. Oto co udało się zrealizować
w tej kadencji:
Inwestycje drogowe
• Budowa chodnika – ul. Wspólna w gm.
Wieliszew, na odcinku od ul. Przedpełskiego do ul. Pogodnej – 1 253 105,80 zł,
• Rozbudowa drogi powiatowej nr 1811W
w gm. Nieporęt –1 676 187,46 zł,
• Budowa odwodnienia w ciągu drogi powiatowej nr 1823W w gm. Wieliszew 227 392,74 zł,
• Budowa odwodnienia w ciągu drogi powiatowej nr 1819W w gm. Jabłonna 227 392,74 zł,
• Budowa odwodnienia w ciągu drogi powiatowej nr 1819W w gm. Jabłonna 95 665,66 zł,
• Budowa odwodnienia – ul. Mazowiecka w Łasze (gm. Serock) oraz włączenie drogi gminnej ulicy Podgórnej
do drogi powiatowej ulicy Kościelnej
w Wieliszewie - 733 783,77 zł,
• Przebudowa przejść dla pieszych
(ul. Warszawska w Olszewnicy Starej

i ul. Gnieźnieńska w Legionowie) 239 007,22 zł,
• Budowa chodnika w ciągu drogi
powiatowej nr 1802W w gminie
Serock, na odcinku od drogi woj.
nr 632 do skrzyżowania z drogą
gminną nr 180429 - 275 848,75 zł,
• Budowa odwodnienia – ul. Nasielska
w Serocku i ul. Przyszłość w Stanisławowie (gm. Serock) - 793 327,14 zł,
• Przebudowa skrzyżowania
ul. Sobieskiego z ul. Warszawską
w Legionowie w zakresie wydłużenia
pasa do lewoskrętu - 348 778,98 zł,
• Przebudowa drogi powiatowej
nr 1807W w gm. Serock, od drogi
krajowej nr 61 do drogi krajowej nr 62 2 727 272,00 zł,

•M
 odernizacja ZOZ „Legionowo” 5 480 000,00 zł.
•W
 ykonanie koncepcji budynku LO
w Stanisławowie Pierwszym, dla której
zrealizowana zostanie dokumentacja
projektowa – 95 250,00 zł.

Środki zewnętrzne

Inwestycje kubaturowe
• Wymiana dachu sali gimnastycznej
w LO. im. M. Konopnickiej
w Legionowie - 843 896,83 zł,

Powiat Legionowski aktywnie
i skutecznie ubiega się o środki
zewnętrze na realizację różnych
przedsięwzięć. W tej kadencji udało się
już pozyskać łącznie 20 522 735,21 zł.
Oto niektóre z dotowanych działań:
•R
 ealizacja w PZSiPS projektu
„Dziecko w wieku przedszkolnym jako
aktywny odbiorca życia kulturalnego
i społecznego” – dotacja 109 140,00 zł,
• Przebudowa drogi powiatowej nr 1807W
w gminie Serock, na odcinku
od skrzyżowania z drogą krajową nr 62
do skrzyżowania z drogą powiatową
nr 1805W – dotacja 2 456 233,87 zł,
• r ozbudowa drogi powiatowej
nr 1801W na odcinku od drogi
wojewódzkiej nr 632 do drogi
wojewódzkiej nr 622 – dotacja
5 000 000,00 zł,
•D
 ofinansowanie w ramach Funduszu

• Rozbudowa Powiatowego Zespołu
Szkół i Placówek Specjalnych
o Centrum Poradnictwa i Wczesnego
Wspomagania Rozwoju Dziecka 6 132 704,11 zł,
• T ermomodernizacja budynku
DPS „Kombatant” w Legionowie 1 652 400,00 zł,

Przewozów Autobusowych
poprzez dopłatę do ceny usługi
dla dwóch linii autobusowych, dla
których organizatorem jest Powiat
Legionowski – dotacja 877 776,75 zł,
• z akup diagnostycznego sprzętu
medycznego dla zapewnienia
kompleksowej realizacji

Utworzenie Liceum Ogólnokształcącego w Stanisławowie Pierwszym to największe przedsięwzięcie oświatowe Powiatu
w ostatnich latach. Pierwsza inauguracja roku szkolnego w nowej placówce odbyła się 2 września 2019 roku

samorząd

Informator Powiatu Legionowskiego

R A P

Kurier

5

O R T

Kadencja 2018-2023 na półmetku
306 288 194,09 zł
•
•
•
•
•
•
•
•

tyle wydał Powiat Legionowski
od listopada 2018 r. do maja 2021 r.,
w tym m.in. na:

Oświatę i opiekę wychowawczą - 81 997 751,94 zł
Transport i łączność - 27 504 645,92 zł
Pieczę zastępczą - 24 628 227,75 zł
Pomoc społeczną - 24 351 509,78 zł
Bezpieczeństwo publiczne - 19 196 823,85 zł
Ochronę zdrowia - 14 887 064,20 zł
Kulturę i turystykę - 2 869 124,82 zł
Sport - 1 11O 675,00 zł

ambulatoryjnych świadczeń
zdrowotnych w ZOZ „Legionowo” –
dotacja 2 000 000,00 zł.

Edukacja

Powiat Legionowski jest organem
prowadzącym dla pięciu szkół (Liceum
Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej
w Legionowie, Powiatowy Zespół
Szkół Ponadpodstawowych im. Jerzego
Siwińskiego w Legionowie, Powiatowy
Zespół Szkół i Placówek Specjalnych
w Legionowie, Powiatowy Zespół Szkół
Ponadpodstawowych im. Włodzimierza
Wolskiego w Serocku oraz Liceum
Ogólnokształcące im. Stanisława Lema
w Stanisławowie Pierwszym)
oraz Poradni PsychologicznoPedagogicznej w Legionowie.
Zdecydowanie najważniejszym
wydarzeniem w lokalnej oświacie było
uruchomienie od września 2019 roku
przez Powiat Liceum Ogólnokształcącego
w Stanisławowie Pierwszym. Placówka
w każdym roku szkolnym uruchamia
dwie klasy.
Wysokość środków z budżetu
Powiatu przeznaczonych na oświatę
i edukacyjną opiekę wychowawczą

Od 2018 roku w legionowskiej przychodni „na górce” działa, powstałe z inicjatywy Powiatu Legionowskiego, ambulatorium chirurgiczno-urazowe, w całości
finansowane ze środków samorządowych – Powiatu i gmin. Miesięczny koszt
jego utrzymania to około 115 tys. zł.
W ambulatorium mieszkańcy mogą wieczorami, w weekendy i święta otrzymać
pomoc medyczną w nagłych wypadkach.
Powiat realizuje też Program
Ochrony Zdrowia Psychicznego dla
mieszkańców. Zakłada on realizację

Piecza zastępcza i polityka
społeczna

Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie działające z ramienia Powiatu
Legionowskiego w zakresie polityki
społecznej, w tym polityki prorodzinnej,
pieczy zastępczej, pomocy społecznej
i wspierania osób niepełnosprawnych,
otrzymało w tej kadencji z powiatowej
skarbonki 19 170 757,64 zł. Z kolei
Powiatowe Centrum Integracji
Społecznej, zajmujące się pomocą
osobom długotrwale bezrobotnym

Turystyka

wzrosła z 27 545 929,93 zł (rok 2018)
do 30 415 020,20 zł (rok 2020). W tym
roku zaplanowano wydatki w kwocie
37 083 495,70 zł.
Łączna wysokość wydatków
inwestycyjnych na oświatę w tej
kadencji wyniosła 8 200 523,54 zł.
Oddano do użytku nową siedzibę
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Legionowie oraz rozbudowano
przedszkole specjalne. Na realizację
zajęć pozalekcyjnych Powiat przeznaczył
w latach 2018–2020 łącznie 380 tys. zł,
a na nagrody Starosty dla najlepszych
uczniów 295 tys. zł.

Zdrowie

Powiat Legionowski od lat dba
o zdrowie mieszkańców, finansując co
roku badania diagnostyczne w kierunku
chorób nowotworowych – raka piersi,
raka prostaty, raka jelita grubego.
W ofercie zdrowotnej znajdują się także
badania w kierunku wad postawy,
którym poddawani są drugoklasiści
ze wszystkich szkół podstawowych
na terenie powiatu. Organizowane są
także wykłady i warsztaty zdrowotne ze
specjalistami różnych dziedzin.

można wymienić się książkami z innymi
czytelnikami; Klub Podróżnika „W 80 dni
dookoła…” - spotkania z podróżnikami;
Konkursy fotograficzne („Przyroda ON/OFF),
plastyczne („Niezłe Ziółka czyli nasze
herbarium”) i inne.
W tej kadencji z powiatowej sakiewki
do PIK trafiło 2 310 000,00 zł. Instytucja
pozyskuje także wsparcie zewnętrzne.
Powiat Legionowski wspiera sport
i sportowców poprzez organizację
i współfinansowanie imprez sportowych,
fundując stypendia sportowe dla
najlepszych zawodników i trenerów oraz
nagrody w plebiscycie Sportowiec Roku
Powiatu Legionowskiego. Znaczna część
sportowego budżetu trafia do klubów
sportowych. Tylko w tej kadencji na
sport z powiatowej kasy przeznaczono
w sumie 1 110 675,00 zł.

Dziesiątki kilometrów przebudowanych dróg powiatowych w tej kadencji,
czyli komfort i bezpieczeństwo przede wszystkim

kampanii mających na celu profilaktykę
zdrowia psychicznego, umożliwienie
mieszkańcom dostępu do pomocy
psychiatrycznej i psychologicznej,
organizację warsztatów edukacyjnych
oraz podjęcie działań zorientowanych na
pomoc seniorom i osobom uzależnionym
od substancji psychoaktywnych.
W tej kadencji, jak i w poprzednich,
Powiat współpracuje z organizacjami
pozarządowymi w zakresie organizacji
szkoleń z udzielania pierwszej
pomocy przedmedycznej dla uczniów
i przedszkolaków, warsztatów
z obsługi defibrylatora i spotkań
szerzących wiedzę o idei honorowego
krwiodawstwa, a także wspiera
organizację inicjatyw skierowanych
do osób niepełnosprawnych.

Prowadzone przez Powiat ambulatorium chirurgiczno-urazowe zlokalizowane jest w budynku ZOZ „Legionowo”, w którym kilka
miesięcy temu Powiat zakończył całkowitą modernizację

i zagrożonym wykluczeniem
w powrocie na rynek pracy i do życia
społecznego, otrzymało z budżetu
Powiatu w tej kadencji 2 418 000,00 zł.
Dodatkowo PCIS osiągnął przychód
w kwocie 3 265 586,91 zł pochodzący
z działalności jego warsztatów
zawodowych.
Oba podmioty z powodzeniem starają się
także o środki zewnętrzne na realizację
swoich działań. Te dotacje stanowią
znaczną częścią ich budżetu.

Kultura i sport

Powiatowa Instytucja Kultury
w Legionowie organizuje szereg
wydarzeń, które cieszą się dużym
zainteresowaniem mieszkańców
powiatu. Są to zarówno wydarzenia
cykliczne, jak i akcje jednorazowe, często
spontanicznie odpowiadające
na pojawiające się zapotrzebowanie.
Obecnie do flagowych eventów
organizowanych przez PIK należą
między innymi: cykl „Kino Otwarte”
oraz „Kino Otwarte na Sztukę”; letnie
plenery malarskie - „ArchiPlenery” oraz
„KrajObrazy; wydarzenia związane
z obchodami Roku Lema - warsztaty
artystyczne związane z twórczością
Stanisław Lema, których podsumowaniem
będzie futurystyczne widowisko –
performance „Lemowskie konstelacje/
instalacje”; konkursy na profilu na
FB w postaci rebusów artystycznofilmowych; plenerowy Festiwal Filmowy
im. Andrzeja Kondratiuka „Ach, czego
się nie robi dla sztuki!”; spotkania
autorskie z twórcami literatury
dziecięcej, jak i pisarzami cenionymi
przez dorosłych czytelników; „Książka
w (o)biegu” - impreza, podczas której

Jezioro Zegrzyńskie to największy
akwen na Mazowszu i głównie wokół
niego skoncentrowana jest powiatowa
turystyka. Chcąc jak najlepiej
wykorzystać jego potencjał, Powiat
Legionowski zorganizował w czerwcu
2019 roku konferencję „Forum dla
Zalewu”, podczas której samorządowcy,
okoliczni przedsiębiorcy i mieszkańcy
rozmawiali o dotychczasowych
osiągnięciach oraz perspektywach na
przyszłość dla regionu. Konferencja
była okazją do spotkania trzech
segmentów– instytucjonalnego, czyli
gmin znajdujących się w regionie
Jeziora Zegrzyńskiego, biznesowego
oraz stowarzyszeń i mieszkańców,
działających na rzecz rozwoju turystyki.
Podczas konferencji zaprezentowano
także film promocyjny „Jezioro
Zegrzyńskie – Zalew Możliwości”
oraz publikację prezentującą gminy
z obszaru Lokalnej Grupy Działania
„Zalew Zegrzyński” i ich ofertę
turystyczną.
Powiat Legionowski jest aktywnym
członkiem Lokalnej Organizacji
Turystycznej „Przystań w sercu
Mazowsza”, która powstała,
aby promować region Jeziora
Zegrzyńskiego i wspierać rozwój
turystyki na naszym terenie. Organizacja
wydała w zeszłym roku publikację
„Zakochaj się w Jeziorze Zegrzyńskim”
– kompendium wiedzy dla wszystkich
planujących wizytę i pobyt w okolicy.
24 czerwca br. LOT we współpracy
z Powiatem zorganizowała warsztat
strategiczny z udziałem samorządowców
z regionu Jeziora Zegrzyńskiego
i ekspertów, podczas którego uczestnicy
wymienili doświadczenia w zakresie
rozwoju regionu i pomysły na promocję
turystyczną, również w kontekście
rozpoczynającej się nowej perspektywy
finansowej UE.
Pod koniec 2020 roku wydano
kieszonkowy przewodnik turystyczny
regionu, w którym znalazły się
wszelkie niezbędne informacje
dotyczące możliwości wypoczynku
i ciekawego spędzenia czasu w powiecie
legionowskim.
AMZ/KB
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Lem na sportowo

Uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Lema w Stanisławowie Pierwszym odnoszą
imponujące sukcesy sportowe. Filip Olszewski i Wiktor Wenerski są chlubą szkoły, która wspiera ich pasje
i mocno im kibicuje.

Robert Wróbel

wiceprzewodniczący Rady Powiatu
Filipowi i Wiktorowi gratuluję odnalezienia życiowej pasji. Liceum Ogólnokształcącemu w Stanisławowie Pierwszym – tak utalentowanych i pracowitych
uczniów. Z satysfakcją obserwuję szybki rozwój naszej młodej szkoły. Życzę kolejnych sukcesów. Gdy tworzyliśmy tę szkołę, już wówczas było wiadomo, że nasza młodzież ma potencjał, który powinna realizować w naszej gminie.

Ogarnęły temat
Uczennice z legionowskiego Liceum Ogólnokształcącego
im. M. Konopnickiej, wychodząc z założenia, że problemy
nastolatków najlepiej rozumieją rówieśnicy, realizują projekt
pod chwytliwym tytułem „Ogarnij się”.

Fot. Polski Związek Żeglarski

Z

Filip Olszewski już nie wyobraża sobie życia bez żeglarstwa, w którym odnosi coraz większe sukcesy

U

czeń klasy 1A Filip Olszewski od
6. roku życia nie rozstaje się z żeglarstwem i ma na swoim koncie liczne
sukcesy – 1. miejsce na Mistrzostwach
Polski Laser 4,7, 2. miejsce na Mistrzostwach Polski w sprincie Laser 4,7, 1. miejsce na Mistrzostwach Polski Laser Radial
u17, 2. miejsce na Mistrzostwach Polski
Laser Radial u19, 1. miejsce w Pucharze
Europy Laser 4,7 oraz zwycięstwo na Mi-

strzostwach Hiszpanii. W tym sezonie zdobył już Puchar Spójni w klasie Laser 4,7,
a w Pucharze Warszawy uplasował się na
2. pozycji w klasie Laser Radial. W planach
Filipa jest start w Mistrzostwach Świata
w klasie Laser Radial, które odbędą się
w Arco we Włoszech pod koniec lipca.
Wiktor Wenerski, uczeń z klasy IB,
trenuje judo od 7. roku życia. Obecnie

Uczniowie z LO im. Marii Konopnickiej w Legionowie postanowili
dać środowisku coś od siebie. Pod hasłem „Drzewa to nasza
potrzeba” ruszyli w miasto i na osiedlu „Piaski” oraz przy
ul. Mrugacza posadzili 30 drzew.

na zachowanie wewnętrznego spokoju i pogody ducha – mówią o swojej inicjatywie dziewczyny.
Zamieszczane przez uczennice wpisy powstają na bazie
innych sprawdzonych
stron internetowych,
książek psychologicznych, wywiadów ze specjalistami i rozmów
ze studentami,
a także ich własnych doświadczeń.
Informacje o projekcie „Ogarnij się” można znaleźć w social mediach: Instagram
– @ogarnijsie.zzt i FB – Ogarnij się –
Projekt zwolnionych z Teorii.
OPRAC. KB

OPRAC. KB

Plenerowy
Dzień
Dziecka

Zielona misja

Anna Gajewska
radna Rady Powiatu

Zawsze cieszy mnie, kiedy młodzi ludzie przejawiają aktywność społeczną.
Ich praca i zaangażowanie służą budowaniu lepszego jutra dla nas wszystkich. Bardzo kibicuję projektowi uczennic z LO im. M. Konopnickiej, gratulując świetnego pomysłu i ciekawego sposobu jego realizacji.

Malowanie buziek, zabawy na świeżym
powietrzu, fotobudka, konkurencje
sportowe to tylko część atrakcji,
jakie na przedszkolaków i uczniów
Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek
Specjalnych w Legionowie czekały
w Dniu Dziecka.

S

T
Fot. Urząd Miasta Legionowo

adzonki lip szerokolistnych
i klonów zwyczajnych zasponsorował legionowski ratusz. Wcześniej uczniowie wyszukali miejsca,
gdzie zasadzą drzewa, i postarali się
o odpowiednie zezwolenia. Młodzież
już planuje kontynuację akcji jesienią i w przyszłym roku. – Wpadłyśmy na pomysł, że chciałybyśmy coś
zrobić. Poszło to w ślad za inicjatywą naszej nauczycielki od podstaw
przedsiębiorczości. I stwierdziłyśmy,
że chcemy zrobić coś takiego na zasadzie działań proekologicznych, więc
wymyśliłyśmy, że posadzimy drzewa
– mówi Paulina Łukanowska, uczennica LO im. M. Konopnickiej w Legionowie.
Gratulujemy pomysłu i zaangażowania w tę cenną inicjatywę.
Dzięki licealistom z „Konopnickiej”
KB w Legionowie przybyło drzew

jest juniorem młodszym, posiada zielony pas i walczy w kategorii 81 kg. Ostatnio na Mistrzostwach Warszawy zajął
2. miejsce, na Mistrzostwach Mazowsza
sięgnął po zwycięstwo, a brąz przywiózł
z Otwartych Mistrzostw Warszawy im. Jana Ślawskiego. Trenerem Wiktora jest nauczyciel WF z LO im. S. Lema – Przemysław Źródło.

a przedsięwzięciem, które powstało w ramach Olimpiady „Zwolnieni
z Teorii”, stoją Gabriela Posyłek, Julia Ren, Wiktoria Składanek, Jagoda
Graniczna, Monika Murawska, Maria Kita i Julia
Witkowska. – Chcemy pomóc młodym
ludziom jak najlepiej zagospodarować swój czas tak,
aby mogli nie tylko efektywnie się
uczyć, ale też spotykać się ze znajomymi
oraz rozwijać swoje pasje i zainteresowania. W tym
celu stworzyłyśmy stronę internetową, na którą regularnie wstawiamy artykuły na różne tematy. Znalazły się
już na niej teksty dotyczące takich zagadnień, jak manipulacja, metody skutecznego przyswajania wiedzy, muzyka jako pomoc w nauce, czy sposoby

o był dzień pełen wrażeń. Obecny
na miejscu starosta Sylwester Sokolnicki złożył życzenia i podarował słodkości wszystkim zgromadzonym.
Uczestnicy otrzymali również nagrody
wywalczone w grach i turniejach, a od
sponsora - Fundacji „Dr Clown” – maskotki. – Cieszę się, że nasze dzieciaki
mogły spotkać się poza salami lekcyjnymi i w tak miłych okolicznościach uczcić
dzień swojego święta. Po miesiącach izolacji mogliśmy w końcu pobyć razem, bliżej siebie – mówi Marzenna Kmieciak,
dyrektor PZSiPS.
AMZ

Pluszaki i dobra zabawa sprawiają radość każdemu, niezależnie od wieku

kultura
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Kulturalne pieniądze

Do końca września trwa konkurs „Niezłe ziółka, czyli nasze herbarium”
organizowany przez Powiatową Instytucję Kultury. Akcji patronuje
Powiat Legionowski.

Z

achęcając do zgłębienia wiedzy na
temat przyrody powiatu legionowskiego, PIK namawia do narysowania, sfotografowania lub uwiecznienia za
pomocą innej formy plastycznej roślin występujących w naszym rejonie. Na zwycięzców czekają nagrody. Dodatkowo

Konrad Michalski
wicestarosta legionowski

Dobrze, że legionowski PIK występuje o dodatkowe środki na swoje
projekty. Daje to możliwość zrealizowania zaplanowanych wydarzeń
z rozmachem i dla większej grupy
odbiorców. Dzięki temu oferta kulturalna staje się ciekawsza, bardziej
zróżnicowana i konkurencyjna, a także jeszcze lepiej dopasowana do potrzeb mieszkańców.

• „Edukacja kulturalna” – zadania: „Mój
sąsiad artysta, czyli sztuka za/ścianką”
oraz „Pozdrowienia z... Wirtualne pocztówki z powiatu legionowskiego”,

prace laureatów zostaną wydrukowane w formie zielnikowych pocztówek.
Regulamin oraz karty zgłoszeniowe
znajdują się na www. pik.legionowski.pl.
AMZ

Tomasz Talarski
radny Rady Powiatu

• „Promocja czytelnictwa” – zadania „Lemowskie konstelacje/instalacje” oraz
„Prawiek – mikrokosmos”,
• Festiwal Filmowy „W Oparach Absurdu”
im. Andrzeja Kondratiuka.
– Uzyskane wsparcie finansowe pozwoli
nam wzbogacić propozycje kulturalne dla
mieszkańców powiatu. Szczególnie cieszymy się, że możemy w projekcie młodzieżowym uczcić Rok Stanisława Lema w setną
rocznicę jego urodzin – mówi Ewa Listkowska, dyrektor PIK.

Dzisiaj już nie wystarczy o ekologii mówić. Za słowami muszą iść czyny.
Tym konkursem PIK dołącza do innych instytucji kultury działających na terenie Legionowa i powiatu legionowskiego, które swoimi działaniami zmieniają świadomość ekologiczną mieszkańców. Każda taka inicjatywa jest ważna.
Świadome postrzeganie otaczającej nas przyrody to ważny krok w kierunku
poprawy jakości życia na Ziemi.

Fot. Powiatowa Instytucja Kultury w Legionowie

Ś

rodki rozdysponowywane przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu przeznaczono na
realizację poniższych projektów:
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Rośliny na pierwszym planie

Ponad 141 tys. zł pozyskała Powiatowa Instytucja Kultury
w Legionowie z Funduszu Promocji Kultury na 2021 rok.
Wsparcie otrzymały wszystkie wnioskowane przedsięwzięcia.

Zeszłoroczny Festiwal Filmowy im. Andrzeja Kondratiuka cieszył się dużym
zainteresowaniem. Tegoroczna edycja znalazła się na liście projektów
dofinansowanych przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu
z Funduszu Promocji Kultury na 2021 rok

Kurier

AMZ

Pamiętnik z pandemią w tle

Podsumowanie konkursu literackiego „Dziwny jest ten świat – Pandemiczny pamiętnik młodego pisarza” odbyło się
9 czerwca w auli legionowskiego starostwa.

Pod czujnym okiem artystki Jolanty Drozd, podczas pikniku ekologicznego
„Sąsiedzi, czyli co się roi w Legionowie…”, zorganizowanego przez Miejską
Bibliotekę Publiczną w Legionowie, powstały pierwsze karty do zielnika

Jazda bez dachu
Otwarcie sezonu Mazovia Cabrio Style 2021 rozpoczęło się 13 czerwca
paradą kabrioletów. Prawie 30 aut przejechało ulicami Legionowa, kierując się
do Pałacu Zegrzyńskiego. Zlot urozmaiciły gra terenowa oraz konkurs na
najpiękniej udekorowane auto, w których nagrodami były m.in. gadżety
promocyjne Powiatu Legionowskiego. Wydarzeniu patronował starosta
legionowski Sylwester Sokolnicki.

Laureaci odebrali nagrody z rąk starosty Sylwestra Sokolnickiego oraz prezes Fundacji „Ogród Edukacji” Iwony Bartosiewicz

OPRAC. AMZ

Powiatowa Instytucja Kultury zaprasza na:

FUTURYSTYCZNE
WIDOWISKO

podsumowujące projekt „Lemowskie konstelacje/instalacje”.

Fot. Adrian Chyćko

Wydarzenie odbędzie się 3 lipca o godzinie 21.00
na plaży miejskiej w Serocku.
Bezpłatne wejściówki do odbioru w siedzibie PIK
przy ul. gen. Józefa Sowińskiego 15 w Legionowie.
Zapraszamy!

Fot.: Unsplash

Z

adaniem uczestników było opisanie w formie kartki z pamiętnika czasu spędzonego w domu podczas
epidemii COVID-19. W kategorii szkół
podstawowych najlepsi okazali się Grzegorz Gniadek i Natalia Tuszyńska, na drugim miejscu znaleźli się Nadia Ślifierska i Zuzanna Wróbel, a trzecie miejsce
ex aequo przyznano Karolowi Stańczakowi, Sabinie Orłowskiej i Mariannie Ropek.
W kategorii szkół ponadpodstawowych
pierwsze miejsce zajął Marcin Średnicki, pokonując Katerynę Demkiv i Kornelię Koenig.
Konkurs zorganizowała Fundacja „Ogród
Edukacji”, a patronowali mu starosta legionowski Sylwester Sokolnicki, marszałek
Województwa Mazowieckiego Adam Struzik oraz Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Legionowie.

Miłośnicy kabrioletów po raz kolejny mogli spotkać się i dzielić swoją pasją.
Dla uczestników zlotu Mazovia Cabrio Style 2021 kabriolet to nie samochód,
ale styl życia
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Upalna Legionowska Dycha
W 12. edycji Legionowskiej Dychy wystartowało 636 biegaczy. Na to wydarzenie przyjeżdżają
zawodnicy z całego kraju. Wśród współorganizatorów imprezy znalazł się Powiat Legionowski.
Wsparliśmy Legionowską Dychę dotacją w wysokości 7 000 zł.

Ponad 35 000 zł
na pikniku dla Patryka
Walczymy o powrót do zdrowia chorego na nowotwór Patryka.
Podczas ekologicznego pikniku charytatywnego w Wieliszewie
na jego leczenie kilkuset uczestników zebrało ponad 35 000 zł.
Powiat Legionowski wsparł tę inicjatywę materialnie i promocyjnie.

Wydarzenie uświetniła obecnością reprezentantka Powiatu Legionowskiego,
wielokrotna rekordzistka świata, Patrycja Bereznowska

T

Dla wielu zawodników Legionowska Dycha jest zarówno wyzwaniem,
jak i sprawdzeniem formy, ale niektórzy traktują tę imprezę jako świetną
rekreację, okazję do zabawy w dobrym towarzystwie

S

tart i meta 12. edycji biegu Legionowska Dycha umiejscowiono na ul. Chrobrego, w okolicy Areny Legionowo.
Wydarzenie odbyło się 18 czerwca. Wzięło
w nim udział 636 zawodników. Wśród nich
459 wystartowało na 10 km w biegu głównym. Pozostali zmagali się w 13 kategoriach
wiekowych – dziecięcych i młodzieżowych.
Najszybszy tego dnia wśród mężczyzn
był Daniel Żochowski. Trasę 10 km pokonał
w czasie 31 min. 34 sek. Pierwszą kobietą,
która po 35 min. 15 sek. biegu zameldowała się na mecie, była Walentyna Werecka.

Po covidowych obostrzeniach biegacze spragnieni są konkurowania. To może tłumaczyć tak dużą frekwencję na
12. edycji Legionowskiej Dychy. Do biegania zachęcała również pogoda – po deszczowych tygodniach nastały pogodne dni.
Mimo nastawienia na walkę o najlepsze
lokaty zawodnicy podczas wydarzenia
jak zwykle stworzyli rodzinną atmosferę.
Warto podkreślić również wzorową organizację biegu.
MK

Michał Kobrzyński
radny Rady Powiatu

Legionowska Dycha to wspaniała impreza organizowana przez Arenę Legionowo. Ogromne podziękowania
dla Powiatu Legionowskiego, PWK
Legionowo, sponsorów i całej armii wolontariuszy. Dzięki waszemu
wsparciu Legionowska Dycha może
rozwijać się, być coraz bardziej atrakcyjnym wydarzeniem zarówno dla
zawodników, jak i kibiców.

U

czniowski Klub Sportowy Feniks
wykorzystał część dotacji Powiatu
Legionowskiego na zorganizowanie
w Chotomowie Mistrzostw Polski Juniorów
i Młodzieżowców w szabli. Zawody odbyły
się w dniach 5-6 czerwca. W konkurencjach
indywidualnych i drużynowych wystartowało ponad 300 szermierzy.
Pierwszego dnia zmierzyli się juniorzy.
Wśród mężczyzn pierwsze miejsce zajął
Jakub Broniszewski reprezentujący klub
MUKS Viktor Warszawa. Klub ten wygrał też
męską rywalizację drużynową. Najlepszą

juniorką okazała się Julia Cieślar z Zagłębiowskiego Klubu Szermierczego Sosnowiec. Reprezentantki Zagłębia – TMS Sosnowiec – triumfowały również drużynowo.
Drugi dzień zawodów to zmagania młodzieżowców. I znów wśród mężczyzn złoto wywalczył MUKS Viktor Warszawa – zarówno drużynowo, jak i indywidualnie. Na
najwyższym stopniu podium stanął Piotr
Szczepanik. Kobiety również nie zaskoczyły – wygrała Zuzanna Cieślar z ZKS Sosnowiec, a drużynowo najwięcej punktów zgromadził TMS Sosnowiec.
MK

Gospodyń Wiejskich w Kałuszynie dzięki
środkom Krakowskiego Alarmu Smogowego. Obejrzeliśmy również turniej siatkówki plażowej, a wieczorem w kinie plenerowym film „Był sobie pies”.
To tylko niektóre z atrakcji, bo swój
czas mieli też najmłodsi. Do ich dyspozycji były dmuchańce, przejażdżki Flinstonowozem, konkursy ekologiczne, animacje. Maluchy mogły też pobuszować na
kiermaszu ciast.
MK

Izabela Kownacka
radna Rady Powiatu

Powiat Legionowski chętnie wspiera działania inicjowane przez społeczności
lokalne. Na szczególną uwagę zasługują akcje charytatywne. Sytuacja Patryka jest trudna, ale ani on, ani my nie zamierzamy się poddawać.

Dyscyplina Wołodyjowskiego
i Kmicica w Chotomowie
Powiat Legionowski był areną Mistrzostw Polski Juniorów i Młodzieżowców
w szabli. Zawody odbyły się w Chotomowie. Wzięło w nich udział ponad
300 najlepszych w swoich kategoriach wiekowych szermierzy walczących szablą.

rwa walka o powrót do zdrowia Patryka Salwina. Podczas ekopikniku charytatywnego, który odbył się
29 maja na terenie wieliszewskiego
Parku Świętojańskiego organizatorzy
zebrali ponad 35 000 zł. Pieniądze zasilą fundusz, gdzie gromadzone są środki
na leczenie Patryka.
Niezliczone atrakcje przyciągnęły na
piknik kilkaset osób. Każdy mógł znaleźć coś interesującego. Usportowieni
wystartowali w Eko Biegu „Spal kalorie,
nie śmiecia” zorganizowanym przez Koło

Mariusz
Śledziewski

radny Rady Powiatu
Szabla jest widowiskową dyscypliną
sportu. Zachęcam do zapoznania się bliżej z jej tajnikami. Sam zakochany jestem w piłce nożnej. Jednak muszę przyznać, że trenowanie szermierki rozwija
cały organizm. Poza sprawnością fizyczną operujący szablą zawodnicy rozwijają
refleks i sztukę przewidywania.

Krystian Borkiewicz, Hubert Glasner i Maurycy Dziublewski, którzy reprezentują
Koniński Klub Szermierczy Konin, zdobyli drużynowe srebro w kategorii
młodzieżowców
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