Szpital WIM w Legionowie to nowoczesna
placówka ochrony zdrowia, której wyposażenie
i sposób organizacji udzielania świadczeń
zostały podporządkowane najwyższej jakości
usług oraz bezpieczeństwu pacjentów.
Informacjami na temat jego działalności
już dziś chcemy się podzielić
z mieszkańcami.
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Powiatowa Instytucja Kultury nagrodzona
Powiatowa Instytucja Kultury oraz wchodząca w jej skład Powiatowa Biblioteka Publiczna otrzymały prestiżową nagrodę im. Kierbedziów,
przyznawaną przez Bibliotekę Główną Województwa Mazowieckiego. Uroczysta gala wręczenia odbyła się 22 listopada.

D

ecyzją kapituły PIK otrzymała nagrodę w kategorii "Działalność kulturalna". Doceniono pomysłowość, profesjonalizm i wszechstronność, jakimi na co
dzień cechują się działania Instytucji. Jury
zwróciło również uwagę na sposób, w jaki PIK współpracuje z innymi bibliotekami i ośrodkami kultury na terenie powiatu, współtworząc liczne przedsięwzięcia.
– Cieszę się, że zaangażowane, pasję i pracę Powiatowej Instytucji Kultury dostrzeżono i doceniono również poza granicami
powiatu. Nagroda dodaje nam chęci do podejmowania kolejnych działań w zakresie
tworzenia urozmaiconej i bogatej oferty
kulturalnej dla mieszkańców – mówi Ewa
Listkowska, dyrektor PIK.
Nagroda im. Kierbedziów to inicjatywa
Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy – Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego. Przyznawana jest od 2005 r. bibliotekom i bibliotekarzom z Mazowsza. W tym
roku nagrodę im. Kierbedziów przyznano
w pięciu kategoriach sześciu bibliotekom
i jednemu bibliotekarzowi. Dotychczas
wśród laureatów znalazło się 40 bibliotek
oraz ponad 20 działaczy społecznych, kulturalnych, a także wspierających rozwój bibliotek samorządowców.
AMZ

Sylwester
Sokolnicki

starosta legionowski
Ta prestiżowa nagroda to uhonorowanie całokształtu dotychczasowej
działalności Powiatowej Instytucji
Kultury. W ten sposób doceniono
zaangażowanie pracowników PIK
w to, aby w naszym powiecie nie zabrakło różnorodnej i wartościowej
oferty kulturalnej dla mieszkańców
w każdym wieku. Dziękuję pani dyrektor i pracownikom PIK za zaangażowanie, kreatywność i innowacyjność, którymi nacechowana jest
ich codzienna praca.
Podczas uroczystej gali gratulacje oraz statuetkę z rąk wicedyrektor ds. relacji zewnętrznych Biblioteki Publicznej m. st. Warszawy
- Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego Doroty Lutomirskiej (z prawej) odebrała dyrektor Powiatowej Instytucji Kultury
Ewa Listkowska (w środku) w towarzystwie członka Zarządu Powiatu w Legionowie Grzegorza Kubalskiego

Szpital bez tajemnic

O tym, że będzie szpital w Legionowie, wie już pewnie większość
mieszkańców powiatu. Jednak wciąż
mnożą się pytania dotyczące organizacji i funkcjonowania placówki,
która uruchomiona zostanie już
w styczniu przyszłego roku.
We współpracy z Wojskowym Instytutem Medycznym (WIM), którego
filią będzie legionowski szpital, postaramy się udzielić wyczerpujących
odpowiedzi na te pytania.
W tym i kolejnym numerze „Kuriera”
pojawią się opracowania przygotowane przez przedstawicieli WIM,
w których znajdą się odpowiedzi
na pytania dotyczące możliwości
diagnostycznych i terapeutycznych
szpitala w Legionowie. Opracowania przygotowywane są w oparciu
o cztery bloki tematyczne – choroby

onkologiczne, choroby sercowo-naczyniowe, medycyna naprawcza
oraz medycyna ratunkowa i medycyna stanów nagłych. Na stronie
nr 5 znajduje się materiał dotyczący
pierwszego bloku tematycznego,

pozostałe trzy zostaną omówione
w kolejnym numerze „Kuriera”.
(ciąg dalszy na str. 5)

Robert Wróbel

wiceprzewodniczący Rady Powiatu
Nowoczesny legionowski szpital dysponuje 90 łóżkami dla pacjentów. Jednak
ani one, ani pachnące świeżą farbą sale same nie leczą. Potrzebna jest profesjonalna kadra. Właśnie o lekarzach i pielęgniarkach myśleliśmy, gdy przed
kilkoma laty w Ministerstwie Obrony Narodowej po raz pierwszy ubiegaliśmy
się o powstanie szpitala w Legionowie. Już wtedy oczywiste było dla mnie,
że budowa szpitala własnymi siłami, bez kontraktu NFZ i kadry, to utopia.
Dzisiaj to wojsko otwiera swój szpital mieszkańcom w powiecie legionowskim. O jakość leczenia mieszkańców powiatu zadba znakomity zespół lekarski Wojskowego Instytutu Medycznego. Wielka ulga i nadzieja, że szpital spełni wszystkie nasze oczekiwania.

Kurier

wieści z powiatu
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Święto Niepodległości w powiecie

Fot. UMiG Serock

We wszystkich gminach powiatu legionowskiego zorganizowano uroczyste obchody 103. rocznicy
odzyskania przez Polskę niepodległości.

W serockich uroczystościach z okazji Święta Niepodległości uczestniczyli (od lewej):
radny Rady Powiatu Mariusz Śledziewski, starosta Sylwester Sokolnicki
oraz radna Rady Powiatu Anna Gajewska

W

Legionowie świętowanie rozpoczęto mszą świętą w kościele
św. Józefa Oblubieńca NMP, po
której nastąpił przemarsz pod pomnik
marsz. Józefa Piłsudskiego, gdzie delegacje złożyły wiązanki. Powiat Legionowski reprezentowali przewodniczący Rady Powiatu Leszek Smuniewski,
wicestarosta Konrad Michalski, członek
Zarządu Przemysław Cichocki oraz radny Zenon Kuska. W ramach nieoficjalnej

części obchodów odbyła się 8. edycja Festiwalu Gęsiny. W programie imprezy znalazły się koncert najpiękniejszych piosenek z lat 20., musical dla dzieci, spektakl
iluzji oraz występ kabaretu „Ciach”.
Serockie obchody zainaugurowano uroczystą sesją Rady Miejskiej. Następnie w kościele pw. ZNMP odprawiono mszę świętą
z udziałem pocztów sztandarowych, a potem
uroczystości przeniosły się na rynek, gdzie
miały miejsce Apel Pamięci w obecności

Kompanii Honorowej CSŁiI w Zegrzu oraz
pokaz sprzętu wojskowego. Delegacje złożyły kwiaty i zapaliły znicze pod tablicą upamiętniającą poległych i pomordowanych
w walkach za Ojczyznę. W imieniu Powiatu
Legionowskiego osobiście uczynili to starosta Sylwester Sokolnicki, radna Anna Gajewska oraz radny Mariusz Śledziewski. W programie obchodów znalazł się także koncert
niepodległościowy.
Gmina Nieporęt odzyskanie niepodległości świętowała już 10 listopada. W planie
obchodów znalazły się Piknik Historyczny,
msza święta w intencji Ojczyzny, odprawiona w kościele pw. Niepokalanego Poczęcia
NMP, Apel Pamięci Oręża Polskiego w asyście Kompanii Reprezentacyjnej Wojsk Lądowych, a także złożenie kwiatów pod pomnikiem na Placu Wolności. Z ramienia
Powiatu Legionowskiego udział w uroczystościach wzięli wiceprzewodniczący Rady
Robert Wróbel oraz radni Agnieszka Powała i Wiesław Smoczyński. Dzień później na
sportowo świętowali uczestnicy V Biegu Niepodległości.
Gmina Wieliszew świętowała już 10 listopada podczas XXI Festiwalu Pieśni i Tańców Polskich. Następnego dnia odprawiono mszę świętą w kościele św. Bartłomieja
Apostoła oraz delegacje złożyły kwiaty pod
pomnikiem Ofiar Wojen na placu ks. Jana
Trzaskomy w Janówku podczas uroczystości z udziałem Wojska Polskiego. Powiat

Kolej na partnerstwo
22 listopada w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego samorządy z terenu
północnego Mazowsza, w tym Powiat Legionowski, podpisały z Gminą Serock umowę o współpracy
partnerskiej w celu realizacji przedsięwzięcia związanego z budową linii kolejowej Zegrze – Przasnysz,
która ma szansę powstać w ramach rządowego programu Kolej Plus.

Przemysław Cichocki
członek zarządu Powiatu

Podczas Święta Niepodległości wspólnie z kombatantami, przedstawicielami służb
mundurowych, organizacjami pozarządowymi, samorządowcami i mieszkańcami wspominamy bohaterów, którzy zasłużyli się dla naszej ojczyzny. Jesteśmy
wdzięczni wszystkim, którzy walczyli za wolność Polski, oddając im hołd i pamiętając o ich zasługach.

Podczas legionowskich
obchodów 103. rocznicy
odzyskania niepodległości kwiaty
pod pomnikiem marsz. Józefa
Piłsudskiego złożyli (od lewej):
radny Rady Powiatu Zenon Kuska,
wicestarosta Konrad Michalski
i przewodniczący Rady Powiatu
Leszek Smuniewski

Legionowski reprezentował wiceprzewodniczący Rady Mirosław Kado. W Wieliszewie zorganizowano także wydarzenie pod
nazwą „103. Urodziny Polski”, w trakcie którego wypuszczono balony z niepodległościowym przesłaniem, oraz koncert wokalno-instrumentalny pt. „Pejzaż Polski”.
W gminie Jabłona obchody Święta Niepodległości zainaugurowano 9 listopada
meczem towarzyskim amatorskiej drużyny siatkarskiej „Gramy dla Niepodległej”.
Dzień później patriotyczny program artystyczny zaprezentowały dzieci z Przedszkola Gminnego w Jabłonnie, odbył się także

bieg „Jabłonna dla Niepodległej”, a w Skierdach zorganizowano spotkanie z historykiem dr. Piotrem Oleńczakiem oraz wystawę historyczną „W drodze do Niepodległej”.
11 listopada główne obchody miały miejsce
w Chotomowie – msza święta oraz uroczystości pod pomnikiem pamięci poległych
i pomordowanych w latach 1939 – 1945.
Wziął w nich udział członek Zarządu Powiatu Grzegorz Kubalski. W programie znalazła się także akcja „Niepodległa do Hymnu”,
w ramach której odśpiewano w samo południe Mazurek Dąbrowskiego.
KALINA BABECKA

Wspomnienie
o Rafale Kwiatkowskim

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci
Rafała Kwiatkowskiego – Starosty i Wicestarosty Legionowskiego.

Umowa o partnerstwie to kolejny krok na drodze do realizacji projektu związanego z budową linii kolejowej
Zegrze – Przasnysz

U

mowa określa zasady współpracy, współfinansowania i przekazywania informacji między
liderem projektu (Gmina Serock) i partnerami projektu w czasie jego realizacji.
24 listopada 2020 r. projekt pn. Budowa linii kolejowej Zegrze – Przasnysz,
jako realizacja szlaku „Kolei Północnego Mazowsza” uzyskał pozytywną ocenę formalną i został zakwalifikowany do
II etapu naboru. Wstępne Studium Planistyczno-Prognostyczne dla tej inwe-

stycji zostało już przygotowane i złożone
do PKP PLK SA. Jeśli projekt pozytywnie
przejdzie ten etap rekrutacji, samorządy
mogą liczyć na zwrot 85% kosztów poniesionych na jego przygotowanie, którego
koszt wyniósł 1.131.600,00 zł, ale przede
wszystkim mogą kontynuować działania związane z realizacją tej inwestycji.
Kolej Północnego Mazowsza na trasie Zegrze – Przasnysz zakłada budowę 70 km
torów, kilku stacji oraz przeprawy mosto-

wej na Narwi. Koszt inwestycji szacowany jest na ponad 1,5 mld złotych. Minimalny wkład własny samorządów określono
na poziomie 225 mln zł. Pozostała kwota
to dofinansowanie z programu Kolej Plus.
Połączenie usprawni komunikację w północnej części Mazowsza, wpłynie na rozwój regionu, a także uzupełni istniejącą
infrastrukturę kolejową. Jeśli wszystko
pójdzie zgodnie z planem, nową linią kolejową będzie można pojechać w 2028 r.
KB

Rafał Kwiatkowski urodził się
12 września 1964 roku w Warszawie.
W 1997 roku ukończył studia licencjackie na Uniwersytecie
Warszawskim – Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego
i Rozwoju Lokalnego, na kierunku administracja. Karierę
zawodową rozpoczął
w 1986 roku w wieliszewskim Kombinacie Państwowych
Gospodarstw Ogrodniczych. W latach 1987-1988 pracował na
stanowisku asystenta ds. kultury w Gminnym Ośrodku Kultury w Jabłonnie.
W 1989 roku zatrudniony został w Radzie
Wojewódzkiego Zrzeszenia ”Ludowe Zespoły Sportowe” w Warszawie, gdzie pełnił funkcję inspektora ds. gmin. W latach
1990-1998 zawodowo związał się z Gminą Jabłonna, gdzie najpierw pełnił funkcję członka Zarządu, a następnie zastępcy
wójta. 25 maja 2000 r. został powołany na
stanowisko wicestarosty legionowskiego,

które piastował do 24 lipca 2002 roku.
Na okres od 25 lipca 2002 roku do
20 października 2004 roku wybrany został starostą legionowskim. Od 21 października 2004 roku do
27 listopada 2006 r.
ponownie pełnił funkcję wicestarosty legionowskiego. W latach
2008-2013 zatrudniony był na stanowisku wicedyrektora Komunalnego
Zakładu Budżetowego w Legionowie. Następnie w latach
2013-2015 pracował w Referacie Ochrony
Środowiska Urzędu Miasta w Legionowie,
najpierw na stanowisku głównego specjalisty, a potem zastępcy kierownika.
W ostatnich latach prowadził własną działalność gospodarczą.
Rafał Kwiatkowski przez lata z zaangażowaniem pracował na rzecz społeczności lokalnej, zapisując się na kartach
miejskiej i powiatowej historii.
Pokój Jego duszy.

Fot. arch. Miejscowa na Weekend
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Remonty w szkołach
W trzech z prowadzonych przez Powiat placówkach oświatowych przeprowadzono remonty,
które poprawiły bezpieczeństwo użytkowania, funkcjonalność oraz estetykę pomieszczeń.
Na ten cel przeznaczono łącznie 400 555,69 zł.

W

Powiatowym Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Jerzego
Siwińskiego w Legionowie wyremontowano hol na parterze budynku,
wymieniono drzwi i oświetlenie na typu
LED. W pracowni gastronomicznej położono nową posadzkę z płyt gresowych. Wykonane zostały nowa linia zasilająca rozdzielnię w pracowni wraz z montażem
rozdzielni oraz instalacja elektryczna z wymianą osprzętu i oświetlenia na typu LED.
Na pierwszym piętrze budynku wykonano
remont toalety dla personelu oraz zaadaptowano pomieszczenie na pralkę automatyczną. W pracowni komputerowej wymieniono

wykładzinę podłogową na antystatyczną
oraz wykonano malowanie ścian i sufitu
oraz zamontowano klimatyzację. Koszt zadania to 227 325,31 zł.
W Powiatowym Zespole Szkół i Placówek
Specjalnych w Legionowie wykonano malowanie stołówki uczniowskiej – wydzielono
drzwiami oraz wyremontowano pomieszczenie dla intendenta, wymieniono okno.
Ponadto wymieniono drzwi do sekretariatu, wykonano malowanie holu przy schodach na półpiętrze i pomalowano ściany łazienki na parterze. Koszt tych prac wyniósł
44 877,80 zł.

Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej zyskało wyremontowany hol
i korytarz na piętrze, w którym wymieniono drzwi i oświetlenie, a filary obłożono płytą meblową. W pokoju nauczycielskim ułożono wykładzinę homogeniczną
PCV, wykonano malowanie ścian i sufitów, wymieniono oświetlenie na typu LED
oraz zamontowano rolety w oknach. Na zewnętrznych schodach ewakuacyjnych, od
ulicy Dietricha, wymieniono zniszczoną
okładzinę z płytek gresowych na okładzinę z żywicy. Realizacja zadania kosztowała 128 352,58 zł.
AMZ

Wielu chętnych do zaprojektowania siedziby PIK
Trwający konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-budowlanej
dla nowej siedziby Powiatowej Instytucji Kultury w Legionowie cieszy
się dużym zainteresowaniem. Na dopuszczenie do udziału w konkursie
wpłynęło wiele wniosków, z których zakwalifikowało się 39.

P

owiat dokonał oceny nadesłanych
wniosków, na podstawie której zaproszono wybranych uczestników
do dalszego etapu. Do 21 stycznia 2022 r.
mają oni czas na złożenie swoich projektów. Następnie sąd konkursowy dokona
oceny prac, z których wybierze najciekawsze. Na autorów trzech najlepszych
czeka nagroda pieniężna oraz zaproszenie zdobywcy pierwszego miejsca do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej
ręki w celu wykonania projektu na podstawie przygotowanej przez niego koncepcji. Laureatów wybranych prac poznamy w lutym przyszłego roku.
Celem trwającego konkursu jest wybór projektu najlepszego pod względem architektonicznym, przestrzennym,

funkcjonalnym i społecznym, a także rozwiązań proekologicznych i energooszczędnych. Nowa siedziba PIK ma być obiektem
nowoczesnym i przestronnym, w którym
znajdzie się miejsce na salę widowiskowo-koncertową, bibliotekę, mediatekę, czytelnię, pomieszczenia dla pracowni artystycznych, salę muzyczną ze studiem
nagrań oraz salę do ćwiczeń i tańca. Będzie to także miejsce aktywizacji mieszkańców, zaplanowano więc klubokawiarnię, przestrzeń do zabawy i aktywizacji dla
dzieci, wielofunkcyjną salę do organizacji
spotkań, przestrzenie wystawiennicze i coworkingowe oraz zaplecze kuchenne, niezbędne przy organizacji wydarzeń. Kwota,
w jakiej powinna zamknąć się realizacja tego przedsięwzięcia, to 20 mln zł.

Grzegorz
Kubalski

radny Rady Powiatu
Liczba pracowni architektonicznych
zainteresowanych udziałem w konkursie na koncepcję nowej siedziby
Powiatowej Instytucji Kultury jest
najlepszym potwierdzeniem słuszności decyzji o jego przeprowadzeniu. Liczę na zgłoszenie oryginalnych, a przy tym funkcjonalnych
pomysłów, na podstawie których powstanie obiekt – wizytówka powiatu
legionowskiego.

J

komunikacyjny – rondo turbinowe, nad
którym poprowadzona zostanie estakada w kierunku z Legionowa do Serocka.
Droga wyposażona będzie w ścieżki rowerowe oraz w urządzenia ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Wykonawcą tej inwestycji jest konsorcjum firm w składzie Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o.
(lider) i TORPOL S.A. (partner), które
przedmiotową inwestycję zrealizuje za
194 840 229,92 zł brutto.
KB

Trwająca od września przebudowa drogi powiatowej nr 1817W,
przebiegającej przez gminy Wieliszew i Jabłonna, jest już na
ostatniej prostej. Jeżeli pogoda nie pokrzyżuje planów, prace
zakończą się do 18 grudnia.

rzebudowa prowadzona jest na ponad 3,7-kilometrowym odcinku, od
drogi wojewódzkiej nr 631 w gminie Wieliszew do drogi wojewódzkiej
nr 630 w gminie Jabłonna. Zadanie obejmuje roboty rozbiórkowe, przebudowę
nawierzchni drogi, przebudowę chodnika, budowę ścieżki rowerowej na odcinku 740 m po stronie gminy Wieliszew,
która połączy się z istniejącą ścieżką,
przebudowę odwodnienia, zjazdów bramowych oraz wymianę oznakowania
pionowego i korektę oznakowania poziomego. Większość z tych prac jest już

zrobiona. Pozostało jedynie dokończenie chodników na odcinku od tunelu do
drogi nr 631, dokończenie nawierzchni
ścieżki rowerowej z warstwy bitumicznej oraz położenie asfaltowej warstwy
ścieralnej na całej długości inwestycji.
Na realizację tej inwestycji Powiat Legionowski uzyskał wsparcie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
w wysokości 4 000 000,00 zł, a koszt całego zadania to 4 530 329,49 zł.
AMZ

Zbigniew Garbaczewski
radny Rady Powiatu

Nowa nawierzchnia, chodniki oraz ścieżki rowerowe to obecnie standardy,
których oczekują piesi i zmotoryzowani użytkownicy dróg. Cieszę się, że Powiat zapewnia takie standardy swoim mieszkańcom. Priorytetem jest oczywiście poprawa bezpieczeństwa, ale nie bez znaczenia jest również to, jak zmienia się wygląd miejscowości, kiedy drogi i chodniki zostają wyremontowane.
Tak stało się w tym przypadku.

DK 61 do Zegrza czeka na ZRID

ak podaje GDDKiA, przewidywany
termin uzyskania decyzji, a tym samym wejścia wykonawcy na teren
budowy, to maj 2022 r. Zakończenie prac
zaplanowano na IV kwartał 2024 r.
Inwestycja dotyczy rozbudowy 4,5-kilometrowego odcinka DK 61 do przekroju dwujezdniowego z dwoma pasami ruchu w obu kierunkach. Zbudowane mają
być także drogi lokalne do obsługi terenu przy drodze. Na skrzyżowaniach pojawi się sygnalizacja świetlna, a w miejscu
ronda w Zegrzu Południowym (skrzyżowanie z DW 631) powstanie węzeł

W Janówku nie zwalniają tempa
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Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad złożyła do Wojewody
Mazowieckiego wniosek o wydanie Zezwolenia na Realizację
Inwestycji Drogowej (tzw. ZRID) dla przebudowy kolejnego odcinka
DK 61 – od granicy Legionowa do skrzyżowania (ronda) w Zegrzu
Południowym.

Odbiory techniczne remontów przebiegły bez zastrzeżeń. Uczniowie oraz pracownicy
placówek mogą już bez przeszkód korzystać z odświeżonych pomieszczeń

Mirosław Kado
wiceprzewodniczący
Rady Powiatu

To jedna z najbardziej wyczekiwanych inwestycji drogowych
na terenie powiatu, dzięki której ruch na odcinku Legionowo-Zegrze zostanie usprawniony.
Przebudowa DK 61 poprawi także bezpieczeństwo oraz komfort,
zapewniając użytkownikom drogi optymalne warunki do podróżowania.

Jeszcze w tym roku przebudowywany odcinek drogi nr 1817W zostanie oddany
do użytku

Kurier

4

społeczność

Informator Powiatu Legionowskiego

Charytatywnie dla Karola

Koncert charytatywny "O przyszłość dla Karola" odbył się 27 października w sali widowiskowej
legionowskiego ratusza. Podczas wydarzenia zbierane były pieniądze na operację i rehabilitację dla ucznia
Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Legionowie.

Ryby
mają głos
Powiat Legionowski realizuje kolejny
pomysł na promocję i rozwój Jeziora
Zegrzyńskiego. Tym razem za unijne
pieniądze i z udziałem własnym
stworzyliśmy grę planszową
oraz witrynę internetową, które
w ciekawy sposób przekazują
wiedzę o naszym regionie.

Społeczność „Konopa” to ludzie o wielkich sercach. Tym razem uczniowie postanowili pomóc swojemu koledze Karolowi

N

a uczestników imprezy czekały występy artystyczne, licytacja, stoiska
promocyjne, kiermasz rękodzieła
oraz loteria fantowa. Samorząd Uczniowski, młodzież skupiona w klubie AJA, cała
społeczność szkolna oraz absolwenci stanęli na wysokości zadania, organizując
wydarzenie, dzięki któremu udało się
uzbierać ponad 22 tysiące złotych. Powiat
Legionowski włączył się w akcję, przekazując na licytację grafikę autorstwa Jolanty Drozd, przedstawiającą ławeczkę Marii
Konopnickiej z legionowskim ratuszem
w tle. Obraz wylicytowano za 800 zł.

Chętnych do włączenia się w zbiórkę dla Karola zachęcamy do wpłat na:
www.siepomaga.pl/karol-ceglowski. AMZ

radna Rady Powiatu

przewodniczący Rady Powiatu

Miałem wielką przyjemność uczestniczyć w niezwykłym wydarzeniu, podczas którego, dzięki pięknej i spontanicznej akcji kilkudziesięciu licealistów i obecnym na
koncercie ludziom dobrej woli, udało się zebrać część środków na rehabilitację Karola. Oprócz wspaniałego widowiska muzycznego, podniosłej atmosfery i budującej postawy młodzieży sala ratusza po brzegi wypełniona była pozytywną energią.

Wirtualny Szlak Polski Walczącej
w nowej odsłonie
Nowa witryna Powiatowego Szlaku Polski Walczącej jest już dostępna. Zakończono prace nad jej
aktualizacją, poprawą funkcjonalności i dostosowaniem do potrzeb niepełnosprawnych użytkowników
Internetu. Zapraszamy na www.szlak.powiat-legionowski.pl
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Agnieszka Powała

Leszek Smuniewski

Powiatowy Szlak Polski Walczącej można przemierzyć także wirtualnie.
Teraz w nowej odsłonie
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odwójna gra planszowa – „Rybacy i Flisacy” i „Rybowisko. Co połknie haczyk?” – oraz witryna
internetowa są stworzonymi przez starostwo nowymi narzędziami, które służą szerzeniu wiedzy dotyczącej Jeziora

Zegrzyńskiego i jego okolic. Ciekawi tematu poznają dzięki nim historie sięgające średniowiecznych dziejów terenu, ale również ciekawostki dotyczące
czasów bardziej współczesnych. Gra
ściśle związana jest z nową stroną
www.ryby.legionowski.pl – wirtualnym
miejscem poświęconym regionowi Jeziora Zegrzyńskiego, szczególnie w kontekście rybołówstwa, ekologii i tradycji rybackich. Znaleźć tu można informacje
m.in. o okolicznościach utworzenia Jeziora Zegrzyńskiego, rybach w nim żyjących, wędkarstwie i ekologii. Strona
poświęca sporo miejsca również grze
planszowej – prezentuje plansze, instrukcje i odpowiedzi na pytania, które trzeba znać, aby mieć szansę na zwycięstwo.
Całkowita wartość zadania wynosi
74 481,09 złotych, z czego unijne fundusze dofinansowują projekt kwotą
50 tys. zł.

zięki zaangażowaniu samorządu
powiatu legionowskiego, w oparciu o wiedzę regionalistów i zasoby Muzeum Historycznego w Legionowie, w 2014 r. wytyczono i oznakowano
trzy odcinki szlaku (czarny, zielony
i czerwony) o łącznej długości około
140 km. Trasy szlaku zlokalizowane
są na terenach gmin Jabłonna, Nieporęt, Serock i Wieliszew. Narzędziem
pomocniczym dla tej inicjatywy była
strona internetowa. Rozwój technologii
oraz modernizacje wprowadzone na
szlaku sprawiły, że dotychczasowa witryna nie spełniała już swoich podstawowych założeń. Po aktualizacji strona
zyskała nowe funkcjonalności, odświeżoną, czytelną szatę graficzną oraz uzupełnione mapy. Ponadto odwiedzając
stronę, można dowiedzieć się, jak zdobyć odznaki szlaku oraz wziąć udział
AMZ
w edukacyjnej grze.

Gra planszowa to świetny sposób promowania historii i tradycji naszego regionu poprzez zabawę i współzawodnictwo. Zachęcam całe rodziny, nauczycieli
i uczniów do skorzystania z gry i dedykowanej jej strony internetowej.

Balowali w szczytnym celu
13 listopada w jabłonowskim pałacu odbył się charytatywny „Bal Orła Białego”,
zorganizowany z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Organizatorzy zadbali
o dobrą muzykę i niepowtarzalną atmosferę, co zawsze jest gwarancją udanej
zabawy. Dla gości przygotowano aukcję i loterię, z których dochód zostanie
przekazany na zakup sprzętu sportowego dla uczniów Powiatowego Zespołu
Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie. Organizatorem balu był Rotary
E-Club Poland, a patronatu wydarzeniu udzielił starosta legionowski.
AMZ

zdrowie

Informator Powiatu Legionowskiego

Szpital bez tajemnic
Oddziały na miarę potrzeb

W legionowskim szpitalu znajdzie się
90 łóżek i następujące oddziały – choroby
wewnętrzne i kardiologia z pracownią hemodynamiki, chirurgia, ginekologia, okulistyka, intensywna terapia oraz oddział przyjęć
i pomocy doraźnej. Do tego dochodzą bloki
operacyjne i specjalistyczne pracownie diagnostyki, w tym m.in. bardzo nowoczesne –
mammograficzna i endoskopowa, jako instrumenty szeroko rozumianej profilaktyki
onkologicznej. Struktura i organizacja szpitala – zdaniem dyrektora WIM gen. dyw.
prof. dr hab. n. med. Grzegorza Gieleraka –
wyprzedzają swój czas, jednocześnie wpisują się w założenia krajowego planu transformacji systemu ochrony zdrowia na lata
2022-2026. Oddziały zostały zaplanowane
w oparciu o wnikliwe analizy dotyczące potrzeb zdrowotnych mieszkańców regionu
oraz kluczowe dziedziny, w których szybka i dostępna pomoc są najważniejsze dla

ratowania zdrowia i życia. Znajduje to potwierdzenie choćby w tym, że aż 30% miejsc
to łóżka intensywnej terapii. Jeśli w szpitalu
nie będzie jakiegoś oddziału, oznacza to, że
zapotrzebowanie na jego istnienie nie jest
wystarczająco duże, a okoliczne placówki
mają dostateczną liczbę miejsc, aby zapewnić opiekę mieszkańcom powiatu legionowskiego w zakresie danej specjalizacji. Dlatego w strukturze nie znalazł się na przykład
oddział położniczy, bo statystyki demograficzne mówią, że z bardzo dużym prawdopodobieństwem w krótkim czasie podzieliłby
on los 80 oddziałów położniczych w Polsce,
gdzie liczba porodów jest tak mała (1-2 porody dziennie), że ich utrzymywanie nie ma
uzasadnienia ani ekonomicznego, ani medycznego.
Nie ma potrzeby ani żadnej racjonalnej przesłanki do uruchomienia placówki multispecjalistycznej, choć pewnie właśnie o tym marzą mieszkańcy powiatu,

i tak duży ośrodek nigdy nie był planowany w Legionowie. W żadnym mieście powiatowym nie ma szpitala, który w swojej
strukturze ma więcej niż kilka oddziałów.
Tych najpotrzebniejszych właśnie. Jednocześnie żaden szpital powiatowy w Polsce nie może pochwalić się tym, że jest filią jednego z największych i jednocześnie
najzasobniejszego ośrodka medycznego
w kraju, a tym właśnie będzie legionowska placówka. Jeśli pacjent będzie wymagał diagnostyki lub leczenia, których nie
będzie możliwości przeprowadzić w Legionowie, automatycznie stanie się pacjentem WIM przy ul. Szaserów w Warszawie.
Oferowany w ten sposób model opieki będzie pierwszym tego rodzaju rozwiązaniem
w kraju i można oczekiwać, że z racji swoich walorów – kompleksowości i koordynacji, szybko będzie się upowszechniać jako
rozwiązanie podnoszące sprawność systemu ochrony zdrowia w Polsce.

Izba Przyjęć jak SOR

Mieszkańcy powiatu ubolewają, że szpital w Legionowie nie będzie posiadał Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, a jedynie
Oddział Przyjęć. Okazuje się, że wszystko
rozbija się wyłącznie o nazwę, bo Oddział
Przyjęć w szpitalu w Legionowie będzie
działać w podobnym trybie jak SOR,
a w swojej funkcji będzie znacznie lepiej
niż oddział ratunkowy dopasowany do zakresu działalności szpitala, co wprost przełoży się na zachowanie najwyższej jakości
i bezpieczeństwa udzielanych świadczeń.
To jest najważniejsza informacja. W jego
strukturze znajdzie się oddział obserwacyjny z ośmioma łóżkami. Pacjenci zgłaszający się w stanie zagrożenia zdrowia
lub życia oraz przywożeni przez karetki otrzymają tu pomoc przez całą dobę
(diagnostyka i leczenie) w zakresie dostępnych specjalizacji, a następnie zostaną wypisani do domu lub hospitalizowani. Jak zapewniają przedstawiciele
WIM, legionowski Oddział Przyjęć będzie nowocześniejszy i lepiej wyposażony niż większość Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych w kraju.
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Szpital dla wszystkich

Szpital w Legionowie będzie dostępny dla wszystkich, nie tylko dla wojskowych. Mundurowi nie będą też mieli
„zarezerwowanej” określonej liczby łóżek. Dokładnie tak jak w przypadku szpitala na Szaserów, gdzie leczyć może się
każdy. Już dwa lata temu dyrektor WIM
wyjaśniał: Jednym z podstawowych praw
pacjenta w Polsce jest możliwość wyboru
placówki medycznej, w której chciałby być
leczony. Nie ma najmniejszych przeszkód,
aby z usług szpitala w Legionowie korzystały wszystkie osoby tego potrzebujące,
uprawnione do uzyskania takiej pomocy według powszechnie obowiązujących
przepisów. Każdy pacjent, który zgłosi się
do szpitala w Legionowie, uzyska pomoc
medyczną adekwatną do swoich potrzeb
zdrowotnych i jednocześnie na poziomie
odpowiadającym możliwościom diagnostyczno-terapeutycznym instytutu-szpitala – Wojskowego Instytutu Medycznego.
KALINA BABECKA
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owotwory złośliwe stanowią drugą
przyczynę zgonów w Polsce. Z danych Krajowego Rejestru Nowotworów w 2018 r. stwierdzono 167,5 tys.
nowych zachorowań i 101,4 tys. zgonów
[1]. Wśród nowotworów diagnozowanych
u mężczyzn dominują rak prostaty, płuca
i jelita grubego, a wśród kobiet rak piersi, płuca, jelita grubego i trzonu macicy.
Główną przyczyną zgonów nowotworowych u obu płci jest rak płuca, jelita grubego, a u kobiet drugie miejsce zajmuje rak
piersi. Nowotwory złośliwe stanowią istotny problem zdrowotny zwłaszcza u ludzi
młodych i w średnim wieku (25-64 lat)
i, co istotne, są najczęstszą przyczyną zgonów u kobiet poniżej 65 r.ż. [1].
Rozpoznanie nowotworu na wczesnym etapie poprawia rokowanie pacjentów, w wielu przypadkach pozwala na wyleczenie. W tym celu w części

populacji, w której występuje największe ryzyko zachorowania na chorobę nowotworową określonego narządu, stosuje
się skrining onkologiczny (badania przesiewowe).
Obecnie skrining raka piersi z udziałem mammografii wykonywanej co 2 lata obejmuje kobiety pomiędzy 50-69 r.ż.,
w kierunku raka szyjki macicy badanie
cytologiczne u kobiet pomiędzy 25-59 r.ż.
co 3 lata [2].
Z kolei badania przesiewowe raka jelita grubego obejmują wszystkich pacjentów posiadających imienne zaproszenie
na badanie (jest ważne do końca roku,
w którym pacjent kończy 64 lata), pacjentów w wieku 50–65 lat niezależnie od wywiadu rodzinnego, w wieku 40–49 lat, jeżeli przynajmniej u jednego krewnego
pierwszego stopnia (rodzice, rodzeństwo,
dzieci) stwierdzono raka jelita grubego

oraz w wieku 25–49 lat z potwierdzonym w rodzinie (informacja z Poradni
Genetycznej) występowaniem zespołu
Lyncha lub polipowatości rodzinnej gruczolakowatej FAP (w ramach programu
badań przesiewowych można wykonać
tylko pierwsze badanie). Należy pamiętać, że pacjenci, u których wykonano kolonoskopię w okresie ostatnich 10 lat, nie
podlegają przesiewowej kolonoskopii [2].
U pacjentów z grupy ryzyka zachorowania na raka płuca opracowany został
Ogólnopolski Program Wczesnego Wykrywania Raka Płuca za pomocą niskodawkowej tomografii komputerowej, który ma na celu nie tylko wzrost wiedzy na
temat raka płuca, ale i wykrywanie go na
wczesnym etapie [2]. Program ten obejmuje pacjentów w wieku 55–74 lat palących papierosy nałogowo (konsumpcja tytoniu większa lub równa 20 paczkolatom,

Fot. Wojskowy Instytut Medyczny
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czyli paleniu paczki dziennie od 20 lat lub
2 paczek dziennie przez 10 lat), którym nie
udało się rzucić palenia na więcej niż 15 lat
(dot. ostatniego okresu absencji), oraz osoby w wieku 50–74 lat spełniające kryteria
jak powyżej, a dodatkowo z uwagi na wykonywany zawód narażone na działanie krzemionki, berylu, niklu, chromu, kadmu, azbestu, związków arsenu, spalin silników diesla,
dymu ze spalania węgla kamiennego, sadzy
czy też radonu. Ponadto skrining obejmuje
chorych z wywiadem raka płuca, chłoniaka,
raka głowy i szyi lub nowotworów zależnych

od palenia tytoniu, np. raka pęcherza moczowego, a także z przewlekłą obturacyjną chorobą lub włóknieniem płuc. Badanie
przesiewowe obejmuje również pacjentów,
u których rozpoznano raka płuca u członka
rodziny (krewnego pierwszego stopnia) [2].
Piśmiennictwo:
1. Wojciechowska U., Didkowska J., Michałek I., Olasek P., Ciuba A. Nowotwory złośliwe w Polsce w 2018 roku. MZ, Warszawa 2020.
2. pacjent.gov.pl

SZPITAL W LEGIONOWIE – PYTANIA I ODPOWIEDZI Z ZAKRESU ONKOLOGII:
Jaki będzie tryb kierowania pacjentów
do szpitala w Legionowie?

Pacjenci z podejrzeniem choroby
nowotworowej będą kierowani na
diagnostykę przez lekarzy POZ i innych
specjalizacji w ramach karty DILO (Karta
Diagnostyki i Leczenia Onkologicznego),
tzw. potocznie „Zielona Karta”. Pacjenci
mogą zgłaszać się ponadto do Lecznictwa
Ambulatoryjnego w WIM Legionowo
celem konsultacji w ramach Poradni
Specjalistycznych. Biorąc pod uwagę
nowoczesny model zintegrowanej
opieki medycznej w ramach podmiotów
leczniczych mających różny poziom
referencyjności w ramach Wojskowego
Instytutu Medycznego (szpital w Legionowie
i szpital przy ulicy Szaserów w Warszawie),
pacjent zgłaszający się ze skierowaniem
do leczenia w szpitalu w Legionowie
zostanie objęty opieką lub, w przypadku
konieczności poszerzenia zakresu interwencji
do najwyższego poziomu referencyjnego,
zostanie bezpośrednio skierowany do
leczenia w głównej siedzibie WIM, tj. szpitalu
przy ul. Szaserów w Warszawie.

Jaki będzie zakres diagnostyki
w szpitalu w Legionowie (tomografia,
bronchoskopia)?

W ramach diagnostyki obrazowej dostępne
badania to ultrasonografia (USG), tomografia
komputerowa, endoskopia (kolonoskopia,
gastroskopia, bronchoskopia i procedury takie
jak EBUS, EUS w ramach WIM), diagnostyka
patomorfologiczna. W Oddziale Ginekologii
Małoinwazyjnej i Endoskopowej w Szpitalu WIM
w Legionowie będzie prowadzona diagnostyka
dotycząca patologii endometrium (rozrostów
i raka endometrium), patologii szyjki macicy,
podejrzanych zmian na sromie i w pochwie.
Jedną z nowoczesnych, małoinwazyjnych
i bezpiecznych metod diagnostycznych patologii
jamy macicy i kanału szyjki macicy, która będzie
wykonywana w Oddziale jest minihisteroskopia.
Minihisteroskopia umożliwia jednoczesną ocenę
wzrokową i usunięcie zmiany z jamy macicy
oraz kanału szyjki. WIM jest w tej dziedzinie
wiodącym ośrodkiem w Polsce. W ramach
Poradni Ginekologicznej szpitala w Legionowie
będzie funkcjonować Pracownia Kolposkopowa,
w której prowadzona będzie diagnostyka
i leczenie chorób szyjki macicy.

Jaki będzie zakres leczenia?

 Czy będzie leczenie operacyjne?
Zabiegi w zakresie chirurgii onkologicznej będą
wykonywane w Klinice Chirurgii Onkologicznej
w WIM.
 Czy będzie chemioterapia i radioterapia?
Leczenie systemowe – chemioterapia,
immunoterapia, hormonoterapia, leczenie
ukierunkowane molekularnie oraz radioterapia
– będzie prowadzone w Klinice Onkologii WIM,
w Zakładzie Radioterapii WIM.
 Do którego momentu procesu leczniczego
pacjent będzie objęty nadzorem szpitala?
Od momentu przyjęcia do zakończenia
leczenia pozostaje pacjentem przyszpitalnej
poradni.

Czy w przypadku raka piersi będzie
działał w pełni tzw. BREAST UNIT
(pacjent będzie leczony w szpitalu
od momentu rozpoznania do pełnego
wyleczenia)?
Szpital w Legionowie jest filią WIM, gdzie
działa ośrodek leczenia raka piersi tzw.
BREAST UNIT. W przyszpitalnej przychodni
w Legionowie będzie działała Poradnia
Chorób Piersi i Poradnia Ginekologiczna.

Jeżeli w wyniku diagnostyki zostanie
postawione rozpoznanie raka piersi,
pacjenci będą kierowani na dalsze leczenie
wysokospecjalistyczne w dedykowanych
klinikach WIM.

Czy pacjent z tzw. kartą DILO będzie
mógł się sam zgłosić do szpitala
w Legionowie oraz na jakich zasadach
i w jakich przypadkach pacjenci będą
kierowani do szpitala w Legionowie?
Tak, jeżeli lekarz wystawiający kartę DILO
uzna, że pacjent z podejrzeniem nowotworu
wymaga diagnostyki w ramach przyjęcia
do oddziału stacjonarnego. Chociaż
obecnie większość procedur w ramach
diagnostyki jest wykonywanych w trybie
ambulatoryjnym.

Jaki zakres procedur onkologicznych
będzie wykonywany w szpitalu?
Głównie szeroko pojęta diagnostyka w celu
ustalenia rozpoznania. Zasadnicze leczenie
wysokospecjalistyczne będzie prowadzone
w klinikach zajmujących się chorymi na
nowotwory w WIM.

Jak będą diagnozowane i leczone
nowotwory płuca, narządów rodnych
kobiet i przewodu pokarmowego w filii
WIM w Legionowie? Jakie czynności
medyczne na miejscu w tej placówce
będą wykonywane? Jakie badania
pacjenci będą mogli wykonać na
miejscu, czyli w szpitalu w Legionowie?

W ramach diagnostyki raka płuca będą to:
badania obrazowe TK, USG. Natomiast
bronchoskopia EBUS i pobranie materiału
wykonywane będą w ramach Klinik WIM
(Pneumonologii, Torakochirurgii).
Narząd rodny kobiet: cytologia (diagnostyczna
i skriningowa), kolposkopia oraz wulwoskopia
z celowanym pobraniem wycinków do badania
histopatologicznego z szyjki macicy i sromu,
pobranie materiału do badania histopatologicznego z kanału szyki i jamy macicy między
innymi za pomocą minihisteroskopu.
Przewód pokarmowy: gastroskopia, kolonoskopia z pobraniem wycinków do badania patomorfologicznego. Ocena stężenia markerów
nowotworowych i inne badania laboratoryjne:
CEA, AFP, beta-HCG, test ROMA, Ca19-9,
PSA. 		
OPRAC. WIM
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102. urodziny gen. Stanisława
Mandykowskiego

4 listopada 102. urodziny obchodził honorowy generał brygady strzelców, major Wojska
Polskiego Stanisław Mandykowski. Z tej okazji jubilatowi wizytę złożył wicestarosta legionowski
Konrad Michalski.

Szukali pracy na Ryneczku
W legionowskiej Poczytalni już po raz piąty zorganizowano
„Ryneczek Pracy” – spotkanie uczestników oraz
absolwentów Powiatowego Centrum Integracji Społecznej
z pracodawcami. Powiat Legionowski jest jednym
z partnerów tego projektu.

W

ydarzenie, które ma na celu
aktywizację zawodową poprzez ułatwienie kontaktu
uczestnikom warsztatów z przedstawicielami lokalnego rynku pracy, odbyło się 15 listopada. Podczas warsztatów przedsiębiorcy prowadzili
z uczestnikami CIS rozmowy rekrutacyjne. Dało to możliwość poznania potrzeb i oczekiwań każdej ze stron, stwarzając szanse na realne zatrudnienie.

Konrad Michalski

Na zdjęciu (od lewej): córka gen. S. Mandykowskiego – Ewa Sidowska,
gen. Stanisław Mandykowski, wicestarosta Konrad Michalski, Henryk Matuszewski

S

tanisław Mandykowski w trakcie
II Wojny Światowej brał udział w walkach na froncie. Był dwukrotnie internowany i aresztowany – przed referendum
w 1946 roku i przed wyborami w 1947 roku. Represjonowany za czasów PRL. Przez
dziesiątki lat pracował społecznie, w tym
w stowarzyszeniach kombatanckich oraz
w zakresie patriotycznej edukacji dzieci
i młodzieży. Był wiceprezesem Światowego Prezydium Kombatantów w Warszawie,
zastępcą generała Antoniego Heda-Szarego
pseudonim Szary. Jak mówi o sobie: z pochodzenia warszawiak – sercem legionowianin.

wicestarosta legionowski

Został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Odrodzenia Polski, Krzyżem Armii
Krajowej, Krzyżem Batalionów Chłopskich, Krzyżem Partyzanckim, Medalem Wojska Polskiego za 1939 rok, Złotym Krzyżem Oficerskim I Klasy w 100.
rocznicę powstania Polskich Drużyn
Strzeleckich, Ryngrafem Matki Boskiej
Częstochowskiej wręczonym w dniu zaprzysiężenia w Armii Krajowej. W maju
2013 roku został Honorowym Obywatelem Gminy Wieliszew.

Są wśród mieszkańców powiatu
legionowskiego osoby, które mają wspaniały, wyjątkowy życiorys.
Są nam szczególnie bliskie i swoim
życiem oddziałują na nas tu i teraz.
Taką osobą jest niewątpliwie generał Stanisław Mandykowski. Jestem
niezmiernie szczęśliwy, że mogłem
spotkać się z nim osobiście i złożyć
najserdeczniejsze życzenia z okazji
tak pięknego jubileuszu.

Przedpremierowe kino
Kontynuując współpracę z kinem Helios Legionowo,
Powiatowa Instytucja Kultury w Legionowie zaprosiła
mieszkańców powiatu na kolejną odsłonę „Kina Otwartego”.
Tym razem widzowie obejrzeli, jeszcze przed oficjalną
premierą kinową, film „Bo we mnie jest seks” w reżyserii
Katarzyny Klimkiewicz.

W Polsce działa prawie 300 Lokalnych Grup Działania. Członkami tych
organizacji są przedstawiciele samorządów gmin, placówek oświaty, kultury,
organizacji i stowarzyszeń działających na danym terenie, firm, spółdzielni
i, co najważniejsze, – w stowarzyszeniach także zwykli mieszkańcy gmin,
na których obszarze działa dany LGD.
• 2007-2013 – wsparcie w wysokości
3 mld 372,6 mln zł.
W tym czasie działa już 335 LGD, które realizują lokalne strategie rozwoju (LSR)
na obszarach zamieszkanych przez ponad 18 mln ludzi. Zrealizowano w sumie 88 004 projektów, które dały ponad
3 200 miejsc pracy.
• 2014-2020 – wsparcie w wysokości
793,9 mln euro.
W tym okresie programowania na podstawie przepisów unijnych rozszerzono możliwość stosowania instrumentu RLKS (Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność)
na kolejne fundusze, dotychczas finansowanego w ramach EFRROW (PROW) i EFMR
(PO Rybactwo i Morze).
Aktualnie działa 291 LGD, z czego
41 to grupy wielofunduszowe. Wsparcie obejmuje obszar 2 234 gmin zamieszkanych przez
20 mln 126 tys. osób.
LGDZZ zaprasza do kontaktu –
www.lgdzz.pl, email: biuro@lgdzz.pl,
tel.: 22 76 40 201/202/203/253.

F
Fot. Powiatowa Instytucja Kultury

L

Komfortowe warunki oraz przyjazna atmosfera podczas treningowej rozmowy
kwalifikacyjnej pozwalają uniknąć stresu towarzyszącego spotkaniom
z rekruterem, pokazując jednocześnie, jak takie spotkanie może przebiegać

KB

LEADER – podsumowanie

EADER to wspierany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego program
unijny na rzecz Rozwoju Obszarów
Wiejskich. Zakłada on przede wszystkim: oddolność, terytorialność, zintegrowanie, partnerstwo, innowacyjność projektów, decentralizację zarządzania i finansowania projektów,
sieciowanie i współpracę. W ramach programu LEADER działa też Lokalna Grupa Działania Zalew Zegrzyński (LGDZZ), obejmująca
obszar 7 gmin: Nieporęt, Serock, Wieliszew,
Jabłonna, Dąbrówka, Radzymin, Somianka.
Niedawno LGDZZ otrzymała, przygotowane
przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi dla
Polskiej Sieci Lokalnych Grup Działania, opracowanie dotyczące wsparcia, jakie w ramach
LEADER otrzymały lokalne społeczności w latach 2004-2006, 2007-2013 oraz 2014-2020,
czyli od początku wdrażania tego instrumentu finansowania. Najważniejsze dane prezentują się tak:
• 2004-2006 – wsparcie w wysokości
115,5 mln zł.
Zawiązywanie się LGD i tworzenie zintegrowanych strategii rozwoju.

To ważne doświadczenie dla osób, które z różnych powodów są wykluczone
z rynku pracy. „Ryneczek Pracy” realizowany jest w partnerstwie międzysektorowym, co oznacza, że w jego
organizację włączony jest biznes korporacyjny, pracodawcy lokalni oraz organizacje pozarządowe. Inicjatywę doceniło Mazowieckie Centrum Pomocy
Społecznej, które sfinansowało tegoroczne spotkanie.
AMZ

Gościem ostatniej odsłony „Kina Otwartego” był Andrzej Klim. Na zdjęciu podczas
rozmowy z dziennikarką Magdaleną Felis

ilm „Bo we mnie jest seks” to biograficzna opowieść o polskiej Marilyn Monroe, seksbombie czasów
PRL-u, aktorce i piosenkarce Kalinie
Jędrusik. Obraz jest zapisem jej wzlotów i upadków oraz zawrotnej kariery. W Kalinę Jędrusik wcieliła się fenomenalna Maria Dębska, która za tę
rolę otrzymała nagrodę Złotego Lwa.
Na planie towarzyszy jej plejada polskich gwiazd – m. in. Borys Szyc i Leszek Lichota.
Gościem po seansie był Andrzej Klim
‒ dziennikarz, redaktor i historyk sztuki, autor książki „Seks, sztuka i alkohol. Życie towarzyskie lat 60.”, który
podzielił się swoją wiedzą oraz opowiedział wiele ciekawych anegdot o Kalinie Jędrusik.
AMZ
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Niepodległość na ludowo
XXI Festiwal Pieśni i Tańców Polskich im. Stanisława Moniuszki w Wieliszewie ponownie był
okazją do wspólnego, radosnego świętowania odzyskania niepodległości. Powiat Legionowski
był partnerem imprezy.
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Izabela Kownacka
radna Rady Powiatu

Festiwal był jednym z najbardziej spektakularnych wydarzeń kulturalnych w ramach tegorocznych obchodów Narodowego Święta Niepodległości. Cieszę się,
że po pandemicznej przerwie wydarzenie znowu zostało otwarte dla publiczności.

O

rganizowany tradycyjnie w wigilię Narodowego Święta Niepodległości festiwal zgromadził liczną publiczność zarówno w hali sportowej w Wieliszewie, jak
i śledzącą transmisję internetową. Przed
widzami zaprezentowali się goście – Zespół Pieśni i Tańca „Silesianie” z Katowic

oraz gospodarze – Zespół Tańca Ludowego
„Promyki”. Festiwal to barwne widowisko
na wysokim poziomie. W ludowych obyczajach, tańcu i śpiewie przypomina o wielokulturowości naszego kraju. Wydarzenie
tradycyjnie zorganizował wieliszewski
AMZ
Ośrodek Kultury.

Kobiecym głosem
o niepodległości
Polski folklor przypomina o naszym kulturowym dziedzictwie, dając możliwość obchodów Święta Niepodległości w wyjątkowy sposób

Trwa jesienna odsłona cyklu „Muzyczny Podwieczorek”,
organizowanego przez Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku
i wspieranego przez Powiat Legionowski. Listopadowy koncert
zbiegł się z obchodami Narodowego Święta Niepodległości.

Wirtualne pozdrowienia
Powiatowa Instytucja Kultury w Legionowie od grudnia rusza z nowym projektem pn. „Pozdrowienia z... Wirtualne
pocztówki z powiatu legionowskiego”. W jego efekcie powstanie interaktywny przewodnik, którego kartami będą
pocztówki z terenu naszego powiatu.
Merlini, Lanci, Marconi…”, „Dom Szaniawskiego”, „Proszę pana, czy tutaj mieszkał
smok?” PIK ogłosi również konkurs plastyczny na współczesną pocztówkę z naszych okolic. Najciekawsze z nich będzie można obejrzeć podczas wirtualnej
wystawy.
AMZ

Dwór Szaniawskich na starej pocztówce pochodzącej z kolekcji Jacka Szczepańskiego

Z

pocztówkami i ich opisami oraz
wykładami regionalistów będzie
można zapoznać się na stronie
www.pik.legionowski.pl, w specjalnie
dedykowanej temu projektowi zakładce. Całość ułożona zostanie tematycznie

w dziesięć zagadnień z zakresu kultury,
sztuki, dziedzictwa historycznego i przyrodniczego. Pełna lista tematów pojawi się
razem z przewodnikiem, ale już dziś możemy zdradzić kilka tytułów: „Balonem
w przestworza”, „To tutaj projektowali

Być jak artysta

Jakimi artystami chcą zostać dzieci z powiatu legionowskiego, wiemy
z rozstrzygniętego konkursu plastycznego „Ja ARTYSTA, ja ARTYSTKA”.
Wręczenie nagród odbyło się 6 listopada w legionowskiej Poczytalni.

Jacek
Szczepański
radny Rady Powiatu

To cenna inicjatywa PIK popularyzująca historię wśród mieszkańców
naszego powiatu. Cieszę się, że mogłem być partnerem tego projektu.

K

onkurs był częścią projektu „Mój sąsiad artysta, czyli sztuka za/ścianką”.
Na zaproszenie Powiatowej Instytucji
Kultury w Legionowie odpowiedziały dzieci z przedszkoli i uczniowie klas 1-3 z całego
powiatu. Młodzi artyści podeszli do zadania
bardzo kreatywnie, stawiając jury przed niełatwym wyborem. Finalnie nagrodzono i wyróżniono trzynaście prac. Najlepsza wśród

Artystki Julita Kożuszek, Dorota Wasilewska oraz Aleksandra Nykowska
zaśpiewały na trzy głosy m.in. „O mój rozmarynie”, „Wojenko, wojenko”,
„Rozkwitały pąki białych róż”, jednocześnie opowiadając o wojnie
z perspektywy kobiet – matek, żon, córek

P

odczas widowiska muzycznego
„Jeszcze Polska nie zginęła - Kobiecym Głosem o Niepodległości”, które odbyło się 14 listopada, publiczność
usłyszała znane pieśni i melodie patriotyczne, wykonane z bogatym instrumentarium oraz w wyjątkowych aranżacjach.

przedszkolaków była Natalia Szczodry, natomiast w kategorii klas 1-3 pierwsze miejsce należy do Antoniny Trochim
Wydarzenie objęte zostało patronatem
starosty legionowskiego Sylwestra Sokolnickiego.
AMZ

AMZ

LAUREACI KONKURSU:
KATEGORIA „PRZEDSZKOLA”:
1. miejsce: Natalia Szczodry
2. miejsce (ex aequo): Bianka Czynszak
i Iwo Czynszak
3. miejsce: Natalia Bałandin
Wyróżnienia: Maciej Bodalski,
Milena Pawłowska i Mikołaj Oporski

Tomasz Talarski

KATEGORIA „KLASY I-III”:

Poczytalnia mogła po raz kolejny użyczyć swoich przestrzeni Powiatowej Instytucji Kultury oraz jej gościom - niesamowicie zdolnym, fantastycznym dzieciom. Życzę młodym
artystom spełnienia przedstawionych na pracach marzeń i nieustającej pasji tworzenia.

1. miejsce: Antonina Trochim
2. miejsce: Eryk Kobyłecki
3. miejsce: Lena Pońska
Wyróżnienia: Gabriela Chrzanowska,
Jan Krajewski i Zofia Guzik

radny Rady Powiatu
Okazało się, że uczestnicy konkursu mają całkiem konkretne wyobrażenia o tym,
jakimi artystami chcą zostać

Na kolejny koncert pt. „Grudniowe
impresje” zapraszamy już 12 grudnia.
Świąteczny nastrój zapewnią muzycy:
Małgorzata Grzywacz – obój, Wojciech
Sokołowski – klarnet oraz Michał Jung –
fortepian, klawesyn.

Kurier

8

sport

Informator Powiatu Legionowskiego

Jabłonna dla Niepodległej

Zaangażowani w MIMS docenieni
Za profesjonalną organizację
powiatowych i gminnych zawodów
w indywidualnych oraz sztafetowych
biegach przełajowych dziewcząt
i chłopców, które we wrześniu
zorganizowano w Komornicy w ramach
Mazowieckich Igrzysk Młodzieży
Szkolnej, starosta legionowski
Sylwester Sokolnicki oraz sekretarz
Powiatu Paweł Trawkowski wręczyli
wyróżnienia, które otrzymali dyrektor
Zespołu Szkół w Wieliszewie – Liceum
Ogólnokształcącego w Komornicy

Krzysztof Roszak oraz nauczyciele
wychowania fizycznego z Zespołu
Szkół w Wieliszewie – Liceum
Ogólnokształcącego w Komornicy: Paweł
Kuna (sędzia główny zawodów), Andrzej
Pawlak (sędzia techniczny zawodów)
i Marcin Kaźmierczak (sędzia techniczny
zawodów). Wyróżnieni podkreślili,
że ogromną rolę w organizacji zawodów
odegrała młodzież. Wszyscy panowie
aktywnie działają na polu sportowym
już od lat. W 2019 roku otrzymali
od starosty legionowskiego

podziękowanie za popularyzację sportu
wśród młodzieży poprzez zaangażowanie
w organizację Mazowieckich Igrzysk
Młodzieży Szkolnej. Podziękowania
otrzymał także Roman Madej,
przewodniczący Powiatowego Szkolnego
Związku Sportowego.
We wrześniowych zawodach wzięło
udział ponad 2000 dzieci i młodzieży.
Wysoki poziom organizacji wydarzenia
został zauważony i doceniony przez
Szkolny Związek Sportowy Warszawy
KB
i Województwa Mazowieckiego.

Fot. OSiR Jabłonna

W gminie Jabłonna już po raz drugi zorganizowano bieg
„Jabłonna dla Niepodległej”. Powiat Legionowski wsparł
imprezę poprzez ufundowanie pucharów dla zawodników.

Bieg „Jabłonna dla Nieodległej” odbył się o dość nietypowej porze,
bo już po zmroku

Ponad 80 osób wystartowało w biegach dziecięcych i w biegu głównym.
Dzieci rywalizowały na dystansach od
200 do 500 metrów, a bieg OPEN odbył się na dystansie 5 km. Wśród kobiet
najlepsza była Iwona Wicha – trenerka
grupy biegowej Be Fit Run, a wśród mężczyzn na najwyższym stopniu podium
stanął Tomasz Mikulski z rewelacyjnym

czasem 16 min 35 sek. O bezpieczeństwo
na trasie zadbała Ochotnicza Straż Pożarna Jabłonna. Każdy z uczestników otrzymał medal okolicznościowy, a zwycięzcy
puchary oraz nagrody rzeczowe.
KB

Artur Stankiewicz
członek Zarządu Powiatu

Fot. UMiG Serock

Fot. Aleksander Miętek

XIX Bieg Niepodległości w Serocku

Oddać hołd bohaterom, którzy walczyli za naszą wolność, i dać wyraz patriotyzmu można na wiele sposobów. Uczestnicy biegu „Jabłonna dla Niepodległej”
postanowili zrobić to z wykorzystaniem siły swoich mięśni. Dziękuję wszystkim za udział, będąc pełen uznania dla tej inicjatywy.

MIMS na całego
W serockim XIX Biegu Niepodległości wystartowało ponad 200
zawodników. Dołączyły do nich
także osoby uprawiające Nordic
Walking. Uczestnicy pobiegli na
dystansach 5 km i 10 km. Powiat
Legionowski wsparł organizację
imprezy poprzez zakup nagród –
sprzętu sportowego.
MK

Mariusz Śledziewski
radny Rady Powiatu

Bieg Niepodległości w Serocku jest wyjątkowym wydarzeniem. Nasi mieszkańcy cenią sobie jego rodzinną atmosferę. Chwalą ją również goście przyjeżdżający spoza granic miasta i gminy. Organizatorom należą się serdeczne gratulacje.
Składam je w imieniu własnym, jako mieszkaniec, ale również przedstawiciel
powiatowego samorządu.

Zakończył się etap powiatowy Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej
w unihokeju dzieci i młodzieży. Zawody odbyły się w hali sportowej
w Wieliszewie. Wzięło w nich udział blisko 240 uczestników – 24 drużyny
ze szkół z terenu powiatu legionowskiego.
Mazowieckie Igrzyska Młodzieży Szkolnej, po przerwie związanej z pandemią,
ruszyły pełną parą od września. Dotąd zorganizowano już m.in. zawody
w biegach przełajowych, piłce nożnej, szachach, badmintonie i unihokeju.
Łącznie wzięło w nich udział ponad 3000 uczniów ze szkół z terenu powiatu
legionowskiego. W tym roku zaplanowano jeszcze zawody w minisiatkówce
dziewcząt i chłopców. Rozgrywki w pozostałych dyscyplinach sportowych
zostaną rozegrane w przyszłym roku. 				
KB
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