
Zakończono trwające od połowy września prace na skrzyżowaniu ulic Suwalnej i Olszankowej w Legionowie.  
Oficjalne otwarcie inwestycji, z udziałem przedstawicieli władz Powiatu Legionowskiego, samorządowców  
oraz mieszkańców, zorganizowano 14 grudnia.

Suwalna już otwarta

W ramach przebudowy powstały le-
woskręty z ulicy Suwalnej w ulicę 
Olszankową, zamontowano sygna-

lizację świetlną. Na nowo położono chod-
nik, ścieżkę rowerową, wyremontowano 
zatokę autobusową. Pasy ruchu na ulicy 
Suwalnej zostały oddzielone od siebie wy-
spami z kostki brukowej.

Wykonawca przebudowy zakończył pra-
ce drogowe wcześniej niż zakładano, udo-
stępniając obie jezdnie kierowcom. Ustały 
utrudnienia spowodowane przez wprowa-
dzony na czas prac ruch wahadłowy. W ter-
minie wykonano prace porządkowe i prze-
prowadzono testy sygnalizacji świetlnej. 
Autobusy linii 731 oraz L10, kursujące 

Przecinając symboliczną wstęgę, skrzyżowanie otworzyli (od lewej): członek Zarządu Powiatu w Legionowie Artur Stankiewicz, wicestarosta legionowski Konrad Michalski, 
sekretarz Miasta Legionowo Ida Parakiewicz-Czyżma, radny Rady Miasta Legionowo Sławomir Traczyk, starosta legionowski Sylwester Sokolnicki, przedstawicielka mieszkańców, 
właściciel firmy Drogi i Mosty Jan Kaczmarczyk, radny Rady Powiatu w Legionowie Michał Kobrzyński, członek Zarządu Powiatu w Legionowie Przemysław Cichocki  
oraz przewodnicząca Rady Osiedla Młodych Ewa Skonieczna

Przemysław  
Cichocki  
członek Zarządu Powiatu

Udało nam się w terminie zrealizo-
wać kolejną dużą i oczekiwaną przez 
mieszkańców inwestycję. Przebu-
dowa skrzyżowania ulic Suwalnej 
i Olszankowej wpłynie na poprawę 
przepustowości w miejscu, gdzie 
natężenie ruchu jest duże, nie tylko 
w godzinach szczytu. Sygnalizacja 
świetlna ureguluje płynność jazdy, 
co ułatwi włączanie się do ruchu au-
tom wyjeżdżającym z podporządko-
wanych dróg, a dla pieszych, którzy 
codziennie poruszają się w obrębie 
skrzyżowania, to z kolei gwarancja 
bezpieczeństwa.

Informator Powiatu Legionowskiego ukazuje się w Jabłonnie  Nieporęcie  Wieliszewie  Serocku  Legionowie

Zakończyliśmy kolejną inwestycję powiatową,  
która poprawi bezpieczeństwo i komfort 
użytkowników drogi. Przebudowa 
skrzyżowania ulic Suwalnej i Olszankowej 
była potrzebna i wyczekiwana przez wielu 
mieszkańców.

Sylwester Sokolnicki  
starosta legionowski
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KOMUN IKAT
24 grudnia 2021 r. i 7 stycznia 2022 r.
Starostwo Powiatowe w Legionowie 

oraz Biuro Paszportowe w Urzędzie Miasta 
w Legionowie będą

NIECZYNNE
Będą to dni wole od pracy w zamian za święta 

przypadające w innym dniu niż niedziela 
(25 grudnia 2020 r. – sobota,  
1 stycznia 2022 r. – sobota).

w obrębie przebudowy według zmienio-
nych rozkładów, powróciły na swoje trasy.

Liczba samochodów przejeżdżają-
cych ul. Suwalną corocznie zwiększa się. 

Więcej też jest mieszkańców osiedli, zlo-
kalizowanych w rejonie przebudowy, któ-
rzy przechodzą przez jezdnię w drodze 
do szkoły, pracy czy sklepów. Inwestycja 

poprawi komfort i bezpieczeństwo zarów-
no zmotoryzowanych, jaki i pieszych użyt-
kowników drogi.

Wartość zadania to 2 251 500,00 zł, 
z czego 1 000 000,00 zł pokryją środki 
z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokal-
nych.

AMZ
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W e wrześniu informowaliśmy, 
że nowy sprzęt wkrótce poja-
wi się w przychodni „na gór-

ce”. Dziś cieszymy się, mogąc napisać, 
że już jest.

ZOZ „Legionowo” wzbogacił się o cy-
frowy aparat RTG wraz z konsolą tech-
nika, mammograf ze stacją akwizy-
cyjną technika i stacją diagnostyczną 

lekarską, densytometr rentgenowski, cy-
frowy ultrasonograf z kompletem głowic, 
unit stomatologiczny oraz infrastruktu-
rę sprzętową (serwer na potrzeby inte-
gracji sprzętów będących przedmiotem 
zamówienia dla systemów RIS i PACS, 
zewnętrzy system NAS) wraz z konfigu-
racją i instalacją. Dostawcy sprzętów me-
dycznych przeszkolili także z ich obsługi 

ZOZ „Legionowo” ma nowy sprzęt

Nowoczesny unit stomatologiczny to jeden z nowych nabytków ZOZ „Legionowo”

Nowoczesny sprzęt medyczny o wartości 2 mln złotych jest już  
na wyposażeniu ZOZ „Legionowo”.

W ramach powiatowych przewo-
zów pasażerskich funkcjonują 
bezpłatne linie komunikacyjne:

• nr 7 relacji: Serock – Stasi Las – Jadwi-
sin – Borowa Góra – Zegrze Południowe – 
Wieliszew – Łajski – Legionowo;
• nr 8 relacji: Dębe – Izbica – Jachran-
ka – Skubianka – Dosin – Zegrze – Ze-
grze Południowe – Wieliszew - Łajski – 
Legionowo;
• nr 10 P relacji: Wieliszew Plaża – Wie-
liszew – Łajski – Michałów-Reginów – 
Stanisławów Drugi – Wola Aleksandra 
– Kąty Węgierskie – Stanisławów Pierw-
szy – PKP Nieporęt.

Aby ujednolicić ich numerację, od 
przyszłego roku planuje się każdej 
z nich nadać przy numerze oznaczenie 
„P”. Dodatkowo z uwagi na fakt, iż dro-
gą nr 61 kursuje duża liczba różnego ro-
dzaju przewoźników, mając na uwadze 
podniesienie efektywności siatki połą-
czeń powiatowych, linia nr 8 nieznacz-
nie zmieni trasę. Od 1 stycznia będzie 
rozpoczynać kurs z miejscowości Ze-
grze, dalej pojedzie drogą powiatową 
nr 1802W przez miejscowości: Dosin, 
Skubianka, Jachranka, Izbica i Dębe, na-
stępnie drogą wojewódzką nr 632 i dro-
gą powiatową nr 1822W przez Komorni-
cę do skrzyżowania z drogą wojewódzką  
nr 631, dalej przez ronda w Poniatowie  
i ponownie wjedzie na drogę wojewódzką 
nr 632 do miejscowości Łajski i dalej do-
tychczasowym śladem przy Starostwie 

Powiatowym w Legionowie, drogami po-
wiatowymi nr 1823W i 1818W do Cen-
trum Komunikacyjnego w Legionowie. 

Na początku grudnia, wzorem lat 
ubiegłych, Wojewoda Mazowiecki ogło-
sił nabór wniosków o objęcie dopłatą 
w 2022 roku linii autobusowych w ra-
mach Funduszu Rozwoju Przewozów 
Autobusowych o charakterze użytecz-
ności publicznej w wysokości 3 zł netto 
do wozokilometra. Powiat Legionowski 
złożył stosowny wniosek. Jego pozytyw-
ne rozpatrzenie pozwoli utrzymać bez-
płatny charakter wszystkich połączeń 
przy mniejszym zaangażowaniu powia-
towych środków.

Trwają też ostateczne prace nad uru-
chomieniem nowego połączenia, które 
skomunikuje wsie gminy Jabłonna z jak 
największą liczbą placówek oświato-
wych, Urzędem Gminy w Jabłonnie 
i siedzibą Starostwa Powiatowego w Le-
gionowie. Ustalany jest najbardziej opty-
malny przebieg trasy. Linię o numerze 
9 P planuje się uruchomić jako pilotażo-
wą, z pięcioma kursami w każdy dzień 
roboczy.

Wprowadzenie bezpłatnej komuni-
kacji lokalnej zwiększyło dostępność 
między innymi urzędów, szkół, szpita-
la w Wieliszewie oraz Centrum Komu-
nikacyjnego w Legionowie. Rozkłady 
jazdy wszystkich linii znajdują się na  
www.powiat-legionowski.pl. 

 KB

Komunikacyjne roszady
Na powiatowym rynku komunikacyjnym wiele się dzieje. Powiat Legionowski 
zawnioskował do wojewody o dopłatę do powiatowych linii, ponadto zmieni 
się ich oznaczenie oraz wprowadzona zostanie korekta tras. W planach jest 
też uruchomienie nowego połączenia na terenie gminy Jabłonna.

Mikołajkowo w starostwie
Na interesantów 

załatwiających sprawy 
w Starostwie Powiatowym 

w Legionowie 6 grudnia 
czekały mikołajkowe 

niespodzianki. Pracownicy 
urzędu częstowali 

czekoladowymi 
słodkościami, założyli 

świąteczne części 
garderoby oraz zadbali 

o ozdoby. 

Moc prezentów 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie i Powiat Legionowski 
przygotowali świąteczne paczki dla dzieci z rodzin zastępczych  
oraz podopiecznych chotomowskiego Domu Dziecka.

Pandemia ogranicza organizację przedświątecznych spotkań, jednak Święty Miko-
łaj nie zapominał o swojej misji. Prezenty trafiły do 275 dzieci. Świąteczne paczki 
otrzymały dzieci z rodzin zastępczych z terenu powiatu legionowskiego oraz wycho-

wankowie Domu Dziecka w Chotomowie w ramach projektu „Start w Samodzielność”. 
Dodatkowo, już poza projektem, PCPR przygotowało 59 paczek dla podopiecznych Koła 

Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski TPD w Legionowie.  AMZ

Artur Stankiewicz  
członek Zarządu Powiatu

Wraz z Powiatowym Centrum Po-
mocy Rodzinie przekazaliśmy świą-
teczne podarunki dzieciom prze-
bywającym w pieczy zastępczej  
oraz w chotomowskim Domu Dziec-
ka prowadzonym przez Siostry  
Służebniczki Najświętszej Maryi  
Panny. Chcemy, aby obdarowani  
wiedzieli, że pamiętamy o nich, 
zwłaszcza w tym szczególnym cza-
sie refleksji, zadumy i oczekiwania 
na narodziny Jezusa.

Leszek 
Smuniewski 
przewodniczący Rady Powiatu 
Przychodnia „na górce” ma ostatnio 
powody do satysfakcji. Oprócz nie-
dawno zakończonego gruntowne-
go remontu budynku, udało się po-
zyskać sprzęt medyczny służący do 
profilaktyki, diagnostyki i leczenia 
zabiegowego. Te zakupy powinny 
szczególnie ucieszyć wszystkich ko-
rzystających z usług medycznych tej 
placówki, gdyż poprawia się dostęp-
ność i jakość świadczeń.

 
 

Konrad Michalski
wicestarosta legionowski
To już taka nasza tradycja, że z oka-
zji różnych świąt przygotowujemy 
dla interesantów niespodzianki. Od-
wiedzający starostwo mogą nie tyl-
ko liczyć na profesjonalną obsługę, 
ale dbamy też, aby załatwiając spra-
wy urzędowe, poczuli świąteczny na-
strój.

zatrudniony w przychodni personel me-
dyczny.

Sprzęt zakupiono ze środków pocho-
dzących z Rządowego Funduszu Inwesty-
cji Lokalnych.   KB

Pracownicy PCPR wcielili się w pomocników Świętego Mikołaja, przygotowując paczki 
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Cmentarz Jabłonna

Planowany odcinek obwodnicy Jabłonny

inwestycje

Budowa siedziby dla LO w Stanisławowie Pierwszym to jedna z największych 
inwestycji Powiatu Legionowskiego. Harmonogram prac zakłada, że uczniowie 
liceum rok szkolny 2023/2024 rozpoczną już we własnym budynku.  
Na zdjęciu wizualizacja obiektu

Kto wybuduje liceum?
Powiat Legionowski ogłosił przetarg na wykonawcę,  
który wybuduje nową siedzibę dla Liceum Ogólnokształcącego 
im. Stanisława Lema w Stanisławowie Pierwszym.

Podpiszą się pod obwodnicą
Trwają ustalenia dotyczące szczegółów porozumienia intencyjnego, 
które Powiat Legionowski podpisze z samorządem Województwa 
Mazowieckiego i Gminą Jabłonna. Zapisy określą wzajemne 
zobowiązania przy projektowaniu i budowie obwodnicy Jabłonny. 

P  lanowany odcinek połączy drogę 
krajową nr 61 i drogę wojewódzką 
nr 630, czyli odcinek od ronda przy 

OBI do granic Jabłonny.
Zbudowany kilkanaście lat temu 

odcinek obwodnicy Jabłonny obecnie 
kończy swój bieg na rondzie przy OBI, 
gdzie łączy się z ul. Warszawską. Pla-
nowana inwestycja to istotny brakujący 
element sieci drogowej, który pozwo-
liłby na wyprowadzenie ruchu tran-
zytowego z centrum Jabłonny, a także 

poprawę bezpieczeństwa na skrzyżo-
waniu ul. Modlińskiej z ul. Zegrzyńską 
oraz ul. Chotomowską (droga powiato-
wa nr 1820W) w Jabłonnie. 

W porozumieniu znajdzie się zapis,  
że Powiat Legionowski oraz Gmina Ja-
błonna partycypować będą w kosztach 
sporządzenia dokumentacji projektowej 
dla tej inwestycji. 

Robert Wróbel
wiceprzewodniczący Rady  
Powiatu 

Projekt budowlany siedziby Liceum 
Ogólnokształcącego w Stanisławo-
wie Pierwszym wygląda obiecują-
co. Uczniowie będą mieli doskona-
łe warunki do zdobywania wiedzy. 
Cieszy też szybkie tempo realizo-
wania tej ważnej dla nas inwestycji. 
Dziękuję wszystkim osobom zaan-
gażowanym w realizację zarówno 
po stronie powiatu, jak i szkoły.

Inwestycja związana z budową siedziby 
dla liceum z fazy projektowej wchodzi 
w etap realizacji. Dwukondygnacyjny 

budynek w kształcie litery „L” powstanie 
na działce bezpośrednio sąsiadującej ze 
Szkołą Podstawową im. Bohaterów Bitwy 
Warszawskiej 1920 roku, która obecnie 
zapewnia liceum zaplecze lokalowe. Cał-
kowita powierzchnia użytkowa obiektu 
wyniesie około 2000 m². Znajdą się w nim: 
osiem większych sal dydaktycznych i czte-
ry mniejsze, a także szatnia, biblioteka, sa-
la do ćwiczeń siłowych z szatnią i łazienką, 
pokój nauczycielski, pomieszczenia admi-
nistracyjno-biurowe, toalety (w tym dwie 

dla osób z niepełnosprawnościami), ser-
werownia, kotłownia, pomieszczenia go-
spodarcze i magazynowe oraz obszerny 
hol z przeznaczeniem na spotkania i uro-
czystości dla społeczności szkolnej. No-
wa siedziba liceum będzie wyposażona 
w windę i całkowicie wolna od barier ar-
chitektonicznych. 

Powiat Legionowski otrzymał z Rządowe-
go Funduszu Polski Ład – Program Inwe-
stycji Strategicznych 17 mln zł na budowę 
siedziby Liceum Ogólnokształcącego w Sta-
nisławowie Pierwszym. 

AMZ

Dwa nowe przejścia do wiosny
Powiat Legionowski zakończył postępowanie przetargowe, w wyniku którego wyłoniono wykonawcę przejść dla pieszych 
w Legionowie przy skrzyżowaniu Al. Róż i ul. Bandurskiego oraz w Serocku przy skrzyżowaniu ul. Nasielskiej  
z ul. Zaokopową i ul. Polną. Ta druga inwestycja otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Grzegorz Kubalski 
członek Zarządu Powiatu

Dokończenie obwodnicy Jabłonny jako części drogi wojewódzkiej jest bardzo waż-
ną inwestycją nie tylko dla miejscowości, ale dla całego powiatu, gdyż w znaczą-
cym stopniu zwiększy płynność ruchu na terenach położonych na północ od niej. 
Bardzo mnie zatem cieszy, że starania władz powiatu przynoszą pierwsze efekty.

Starosta Sylwester Sokolnicki i wice-
starosta Konrad Michalski 10 grudnia 
podpisali w siedzibie Wojewody Ma-

zowieckiego umowę na realizację przed-
sięwzięcia pn. „Poprawa bezpieczeństwa 
ruchu drogowego na jednym przejściu dla 
pieszych w Serocku na ul. Nasielskiej na 
drodze nr 1805W w ramach Rządowego 
Funduszu Rozwoju Dróg”. Kwota dofinan-
sowania to 200 tys. zł. Zgodnie z założenia-
mi projektu inwestycja zostanie zrealizo-
wana do maja 2022 r., a jej całkowity koszt 

to 428 911,34 zł. Zakres prac obejmie bu-
dowę wyniesienia z betonowej kostki bru-
kowej na całym obszarze skrzyżowania 
ulic Nasielskiej, Zaokopowej i Polnej, a tak-
że budowę odwodnienia liniowego. Na wlo-
tach wyznaczone zostaną trzy przejścia.  
To w ciągu ul. Nasielskiej będzie miało azyl 
dla pieszych. Wszystkie trzy będą dodat-
kowo doświetlone lampami LED. Wpro-
wadzona zostanie nowa organizacja ruchu 
oraz zainstalowane urządzenia bezpie-
czeństwa ruchu drogowego m.in. barierki. 

Z kolei w Legionowie przebudowane zo-
stanie przejście dla pieszych zlokalizowa-
ne niedaleko tunelu, przy skrzyżowaniu 
Alei Róż i ul. Bandurskiego. W ramach in-
westycji przejście zostanie wykonane na 
tle nawierzchni w kolorze czerwonym. 
Miejsce zostanie doświetlone lampami 
LED, pojawią się aktywne znaki D-6 z po-
marańczowym światłem pulsacyjnym 
oraz czujnikiem ruchu na fluoroscencyj-
nym tle. Koszt zadania to 58 584,90 zł.

AMZ

Na zdjęciu I wicewojewoda mazowiecki Sylwester Dąbrowski (z lewej) oraz starosta 
legionowski Sylwester Sokolnicki po podpisaniu umowy na dofinansowanie 
przebudowy przejścia dla pieszych w Serocku przy skrzyżowaniu ulic Nasielskiej, 
Zaokopowej i Polnej

Planowana droga obejmie pas gruntów zarezerwowanych na ten cel w planach miejscowych, biegnący od skrzyżowania  
ulicy Zegrzyńskiej z DK 61 w Jabłonnie, w stronę Nowego Dworu Mazowieckiego, do ul. Modlińskiej w Jabłonnie

Urzędnicy starostwa przeprowadzili 
już analizę pod kątem zgodności inwesty-
cji z zapisami miejscowego planu, stanu 

własności gruntów, określenia długości 
drogi, liczby skrzyżowań oraz szacun-
kowej wartości zadania. Koszt realizacji 

inwestycji będzie leżał po stronie Mazo-
wieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich.

OPRAC. AMZ
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Szpital bez tajemnic – PYTANIA I ODPOWIEDZI

 W jaki sposób pacjenci z zakresu chirurgii, ginekologii 
i okulistyki będą mogli trafić do szpitala w Legionowie?

W zakresie chirurgii pacjenci będą mogli zgłosić się do Poradni Chi-
rurgicznej i Chorób Piersi ze skierowaniem od lekarza rodzinnego (lub 
innego specjalisty). Tam, po konsultacji chirurgicznej, podjęte będą de-
cyzje odnośnie sposobu dalszego leczenia. W razie konieczności lecze-
nia operacyjnego pacjenci skierowani zostaną do Oddziału z wyznaczo-
nym terminem operacji, po odpowiednim przygotowaniu w warunkach 
ambulatoryjnych. 

Pacjentki ze skierowaniem do operacji do Oddziału Ginekologii będą 
w pierwszej kolejności zgłaszać się do Poradni Ginekologicznej celem 
konsultacji oraz wyznaczenia terminu operacji. 

Ponadto pacjenci w przypadkach wymagających udzielenia doraźnej 
pomocy chirurgicznej lub ginekologicznej (między innymi leczenia za-
biegowego) będą przyjmowani do odpowiednich oddziałów za pośred-
nictwem Izby Przyjęć szpitala w Legionowie. 

Poradnia okulistyczna w ramach AOS będzie przyjmować wszystkich 
pacjentów okulistycznych zgłaszających się ze skierowaniem. Dysponu-
jemy pełną aparaturą diagnostyczną. Chorzy z zaćmą, zwyrodnieniem 
plamki związanym z wiekiem (AMD) i z cukrzycowym obrzękiem plam-
ki (DME) będą leczeni chirurgicznie w szpitalu w Legionowie. Pozostałe 
procedury chirurgiczne w zakresie okulistyki będą wykonywane w szpi-
talu przy ul. Szaserów.

Czy na Oddział Intensywnej Terapii szpitala w Legionowie będą 
trafiali tylko pacjenci szpitala z Oddziałów Chirurgii, Ginekologii 
(np. po operacjach) wymagający takiego leczenia, czy Pogotowie 
Ratunkowe będzie również przywozić pacjentów?

Oddział Intensywnej Terapii Szpitala WIM w Legionowie przyjmować 
będzie chorych w stanie zagrożenia życia z oddziałów szpitala w Legio-
nowie, Izby Przyjęć szpitala w Legionowie oraz, po uzgodnieniu miejsca, 
pacjentów przekazanych z innych szpitali. Osoby przywiezione przez 
Pogotowie Ratunkowe lub zgłaszające się do szpitala będą przyjmowa-
ne i leczone w Oddziale Intensywnej Terapii, jeżeli tego wymagać bę-
dzie ich stan zdrowia.

Medycyna naprawcza, czyli chirurgia, ginekologia, okulistyka, 
oddział intensywnej terapii. Proszę podać najważniejsze jednostki 
chorobowe z ww. zakresu, którymi będzie się zajmować szpital 
w Legionowie?

Najważniejsze jednostki chorobowe, które będą leczone w Oddziale 
Chirurgii to: kamica i stany zapalne pęcherzyka żółciowego (ostre i prze-
wlekłe), ostre zapalenie wyrostka robaczkowego, niedrożność jelit, per-
foracja przewodu pokarmowego, zapalenie otrzewnej, przepukliny po-
włok brzucha, choroby tarczycy (wole) i przytarczyc, choroby gruczołu 
piersiowego (guzy łagodne, biopsje chirurgiczne, ginekomastia). W Od-
dziale Chirurgii będą również wykonywane laparoskopie diagnostyczne. 

Najważniejszymi jednostkami chorobowymi, które będą leczone w Od-
dziale Ginekologii Małoinwazyjnej i Endoskopowej są: guzy jajników, 
wodniaki jajowodów, mięśniaki macicy, niepłodność, endometrioza, nie-
trzymanie moczu, zaburzenia statyki dna miednicy, nieprawidłowe krwa-
wienia z dróg rodnych, patologie endometrium (polipy endometrialne, 
rozrosty endometrium), patologie szyjki macicy i sromu, ciąże pozama-
ciczne. Będą wykonywane operacje z dostępu brzusznego (laparoskopie, 
laparotomie), operacje drogą pochwową, histeroskopie (minihisterosko-
pia, resektoskopia) oraz inne zabiegi między innymi: wyłyżeczkowanie 
diagnostyczne kanału szyjki i jamy macicy, konizacja szyjki macicy, usu-
nięcie polipów szyjki macicy, wycinki z tarczy szyjki, usuwanie zmian 
sromu, marsupializacja ropni gruczołu Bartholina.

Leczenie zabiegowe w Oddziale Chirurgii Okulistycznej będzie obej-
mować pacjentów z zaćmą oraz zwyrodnieniem plamki związanym z wie-
kiem (AMD) i diabetyków z cukrzycowym obrzękiem plamki (DME) w ra-
mach programów lekowych – podawanie leków w formie zastrzyków do 
wnętrza gałki ocznej.

W szpitalu w Legionowie będzie działać Oddział Anestezjologii 
i Intensywnej Terapii. Lekarze anestezjolodzy mają doświadczenie 

w wykonywaniu znieczuleń do wszelkich typów zabiegów. Ponadto 
anestezjolodzy monitorować będą również stan pacjenta w trakcie zabie-
gów przeprowadzanych w znieczuleniu miejscowym, na przykład w trak-
cie opearcji zaćmy. Specjalistyczny i nowoczesny sprzęt oraz wysoko 
wykwalifikowana kadra zapewnią również opiekę nad pacjentem w sta-
nie zagrożenia życia. Aparatura OIT umożliwia leczenie niewydolności 
wielonarządowej za pomocą nowoczesnych technik pozaustrojowych. 

Czy będą „ostre przyjęcia”? Na przykład na chirurgię z Izby 
Przyjęć, z krwawieniem z dróg rodnych, ciałem obcym w oku itp.

W Oddziałach Chirurgii oraz Ginekologii Małoinwazyjnej i Endosko-
powej będzie możliwe leczenie zabiegowe pacjentów wymagających za-
biegu w trybie nagłym w zakresie możliwości szpitala. W przypadkach 
wymagających bardziej szczegółowej diagnostyki lub leczenia interdy-
scyplinarnego, pacjenci kierowani będą do szpitala WIM w Warszawie 
przy ul. Szaserów. Szpital w Legionowie nie posiada Oddziału Położni-
czego z traktem porodowym. W ramach hospitalizacji odbywać się bę-
dzie diagnostyka i leczenie jedynie patologii I trymestru. 

Chorzy zgłaszający się ze stanami ostrymi w zakresie okulistyki bę-
dą zaopatrywani w ramach AOS (zapalenia spojówek, ciało obce, drobne 
urazy, ostre stany okulistyczne). Pacjenci ze stanami nagłymi w zakre-
sie okulistyki, wymagający poważniejszych interwencji, będą kierowa-
ni do szpitala WIM przy ulicy Szaserów.

Jaki będzie wkład anestezjologów w proces leczenia pacjentów 
operowanych w trybie planowym w szpitalu w Legionowie?

Po ustaleniu terminu operacji pacjenci kwalifikowani będą do znieczu-
lenia w Poradni Anestezjologicznej. Konsultacja w poradni ma na celu 
umożliwienie wychwycenia innych problemów zdrowotnych, które mogą 
wymagać diagnostyki przed planowaną operacją. W przypadku dobrze 
kontrolowanych chorób przewlekłych omówione zostaną zasady ewentu-
alnej modyfikacji leczenia w okresie poprzedzającym operację. Ponadto 
anestezjolog wyda zalecenia odnośnie przygotowania do operacji w celu 
minimalizacji ryzyka powikłań. Omówione będą ewentualne wątpliwości 
chorego dotyczące znieczulenia. Zespół anestezjologiczny będzie rów-
nież współodpowiedzialny za leczenie najczęstszych problemów po ope-
racji – bólu pooperacyjnego oraz pooperacyjnych nudności i wymiotów.

Opracowanie: Wojskowy Instytut Medyczny 
Foto: © Piotr Bławicki/WIM

Czy szpital w Legionowie będzie należał do „Systemu Hemodyna-
miki”, tj. czy pogotowie będzie przywozić do szpitala w Legionowie 
pacjentów z ostrym zespołem wieńcowym?

Pogotowie będzie mogło przywieźć do Szpitala Wojskowego Instytutu 
Medycznego w Legionowie pacjenta z zawałem serca. W Oddziale Kar-
diologii Interwencyjnej i Chorób Wewnętrznych powstała Pracownia 

Hemodynamiki, w której zaplanowano dyżur interwencyjny w syste-
mie 24h/7dni w tygodniu. Dzięki temu rozwiązaniu w każdej chwili pa-
cjent z zawałem serca będzie mógł zostać poddany interwencji ratującej 
życie, czyli zabiegowi angioplastyki lub „balonikowania” z wszczepie-
niem stentu. Oddział Kardiologii Interwencyjnej i Chorób Wewnętrz-
nych w Legionowie będzie również zgłoszony do systemu ratownictwa 

medycznego. Diagnostyka i leczenie chorych ze wstępnym rozpozna-
niem ostrego zespołu wieńcowego wypełnia jeden z największych bra-
ków na mapie potrzeb zdrowotnych powiatu legionowskiego. Szybki do-
stęp do leczenia interwencyjnego zawału poprawia rokowanie, a trzeba 
pamiętać, że zawał serca jest pojedynczą jednostką chorobową zbierają-
cą największe żniwo w polskiej populacji. Oczywistym więc jest, że dla 

W ramach współpracy z Wojskowym Instytutem Medycznym jego przedstawiciele odpowiadają na Państwa pytania dotyczące możliwości 
diagnostycznych i leczniczych szpitala w Legionowie w zakresie chorób sercowo-naczyniowych, medycyny ratunkowej i medycyny naprawczej. 

W docelowym rozwiązaniu oddziały zabiegowe – chirurgia, ginekologia i okulistyka – są jednostkami wpisu-
jącymi się w potrzeby zdrowotne mieszkańców. Jednocześnie, jako wysunięte ramiona klinik Wojskowego 
Instytutu Medycznego – dają̨ możliwość̨ prowadzenia terapii skoordynowanej i kompleksowej. W praktyce 
oznacza to, że każdy pacjent, który trafi do szpitala w Legionowie, będzie miał możliwość skorzystać z sze-
rokiej oferty dostępnych na miejscu usług medycznych. Jednocześnie w razie konieczności poszerzenia za-
kresu terapii, postępowanie takie niejako automatycznie będzie kontynuowane w szpitalu przy ul. Szaserów.
Ofertę szpitala w Legionowie wyróżniać będzie zarówno zdolność do reagowania na nagłe zdarzenia zdro-

wotne, jak i działania o charakterze zachowawczym oraz profilaktycznym, a także szeroka gama usług re-
alizowanych z udziałem kompetentnego personelu oraz przy użyciu nowoczesnego sprzętu medycznego, 
w jaki dzięki dotacji Ministerstwa Obrony Narodowej będzie wyposażony szpital.

Oddział Ginekologii Małoinwazyjnej i Endoskopowej – kierownik dr hab. n. med. Artur Rogowski
Oddział Chirurgii Ogólnej – kierownik dr n. med. Rafał Marszałek
Oddział Chirurgii Okulistycznej – kierownik dr n. med. Mateusz Tłustochowicz

Choroby układu sercowo-naczyniowego w  perspektywie najbliższych kilkunastu lat pozostaną najczęstszą 
przyczyną zgonów Polaków. Stąd za w pełni racjonalną oraz społecznie oczekiwaną można uznać decyzję 
o ujęciu w strukturze nowego szpitala oddziału kardiologii z pracownią interwencyjnego leczenia ostrych ze-
społów wieńcowych. Inwestycja ta zmieni nie tylko dostępność pacjentów do opieki medycznej, ale także, 

podobnie jak to miało miejsce w wielu regionach Polski, wprost przyczyni się do wydłużenia długości życia 
mieszkańców Legionowa i powiatu legionowskiego.

Kierownik Oddziału Kardiologii Interwencyjnej i Chorób Wewnętrznych – dr n. med. Sławomir Gołębiewski

SZPITAL W LEGIONOWIE – PYTANIA I ODPOWIEDZI Z ZAKRESU MEDYCYNY NAPRAWCZEJ

SZPITAL W LEGIONOWIE – PYTANIA I ODPOWIEDZI Z ZAKRESU CHORÓB SERCOWO-NACZYNIOWYCH:
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Czy pogotowie będzie mogło przywozić do szpitala w Legionowie pa-
cjentów z ostrymi stanami, czy też szpital będzie obsługiwał tylko 
własnych pacjentów (oraz pacjentów przychodni)?

Zespoły Ratownictwa Medycznego będą transportować do Szpita-
la w Legionowie osoby wymagające pilnej pomocy w zakresie oferowa-
nym przez szpital. Szpital będzie w stanie kompletnie zaopatrzyć oso-
bę z ciężkim zawałem serca – wdrożyć diagnostykę, wykonać zabieg 
angioplastyki, prowadzić dalej leczenie w Oddziale Kardiologii lub Od-
dziale Intensywnej Terapii. Definitywne leczenie ostrych stanów z za-
kresu urologii (np. ostre zatrzymanie moczu), położnictwa (krwawie-
nie z dróg rodnych w drugim czy trzecim trymestrze ciąży), neurologii 
(udar mózgu, podejrzenie zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych, ostra 
zakaźna polineuropatia) u pacjnetów zgłaszających się samodzielnie nie 
będzie możliwe z powodu braku stosownego oddziału w strukturze szpi-
tala. W takim wypadku, po wykonaniu diagnostyki i stabilizacji funkcji 
życiowych, pacjenci będą przekazywani do jednostek umożliwiających 
dalsze leczenie – w tym do Klinik przy ul. Szaserów 128.

Czy na Izbę Przyjęć będą mogli zgłaszać się w nagłych przypadkach 
tzw. „pacjenci z ulicy”?

Oczywiście, Oddział Przyjęć zapewni pomoc medyczną samodzielnie 
zgłaszającym się pacjentom. Szpital jest szpitalem publicznym, państwo-
wym, dostępnym dla każdego obywatela. Naszym celem jest wstępna 
diagnostyka i w przypadku wskazań do hospitalizacji – kwalifikacja do 
właściwego oddziału w szpitalu w Legionowie lub Klinice WIM, zgodnie 
z jednostką chorobową. Szpital WIM jako jednostka wyższej referencyj-
ności będzie miał przekazywanych pacjentów transportem medycznym. 

Dlaczego w szpitalu w Legionowie nie będzie SOR-u? Co to w prak-
tyce oznacza dla pacjentów? Kto i w jakich przykładowych oko-
licznościach medycznych będzie mógł się zgłosić na Izbę Przyjęć?

Aby w strukturze danego szpitala działał SOR, muszą być spełnione 
określone warunki. Głównymi przeszkodami w stworzeniu SOR-u w Le-
gionowie jest brak w strukturze szpitala oddziałów neurologii, neuro-
chirurgii, pracowni radiologii zabiegowej i traumatologii narządu ru-
chu. W legionowskim szpitalu działać będzie natomiast Oddział Przyjęć, 
w którym zgłaszającym się pacjentom zapewniona będzie doraźna po-
moc medyczna. Oddział Przyjęć będzie pełnił stały, 24-godzinny dyżur, 

zapewniając pomoc medyczną w stanach nagłych. W przypadkach za-
chorowania na jednostki chorobowe, które wymagają leczenia przez spe-
cjalistów niedostępnych w szpitalu, będziemy przekazywać pacjentów 
do innych podmiotów leczniczych. Przykładowo: W szpitalu nie ma od-
działu neurologicznego. Nie zmienia to faktu, że chory samodzielnie zgła-
szający się z objawami mogącymi sugerować udar mózgu będzie miał 
w trybie pilnym wykonaną diagnostykę (badania laboratoryjne, tomo-
grafię komputerową głowy) w protokole udarowym pod postacią zabu-
rzeń mowy, podwójnego widzenia, osłabienia siły mięśniowej połowy 
ciała, drętwienia połowy ciała, zaburzeń równowagi. Jest to decydują-
ce, jeżeli chodzi o minimalizację uszkodzenia mózgu. Kiedy pacjent le-
czenie otrzyma, umawiane będzie ewentualne przeniesienie do innego 
szpitala. Prosimy pamiętać, że to nie dany oddział leczy pacjenta, a le-
ki podane przez personel. 

Czy szpital będzie w Państwowym Systemie Ratownictwa?
Informacja o otwarciu Szpitala w Legionowie oraz profilu jego działania 

zostanie przekazana Państwowemu Systemowi Ratownictwa Medycznego. 

Czy na Izbie Przyjęć będą „ostre przyjęcia”? Jaki zakres świadczeń 
będzie realizowany?

Oddział Przyjęć zapewni pomoc w najczęstszych zachorowaniach 
z zakresu chorób wewnętrznych i chirurgii. Oznacza to pacjentów z bó-
lami w klatce piersiowej, bólami brzucha, dusznością, ranami. Prosimy 
pamiętać, że zapewnimy leczenie tylko pacjentom DOROSŁYM. Ponad-
to nie będzie w szpitalu Oddziału Ortopedii i Traumatologii, więc zła-
mania mogą być przez nas zdiagnozowane i wstępnie zaopatrzone. Nie 
jest natomiast możliwe leczenie operacyjne, jeżeli chory tego wymaga. 

Czy pacjent np. z ostrą reakcją alergiczną będzie przyjęty?
Tak, pacjent z ostrą reakcją alergiczną bedzie przyjęty na Izbę Przy-

jęć i uzyska stosowną pomoc. W razie konieczności zostanie hospitali-
zowany w Oddziale Kardiologii i Chorób Wewnętrznych lub Oddziale 
Intensywnej Terapii.

Czy pacjent z urazem będzie przyjęty w szpitalu?
Zgodnie ze schematem postępowania Zespoły Ratownictwa Me-

dycznego transportują ofiary ciężkich urazów głównie do szpitali 

pełnoprofilowych (posiadających dyżurujące “na ostro” zespoły chi-
rurgiczne, ortopedyczne i neurochirurgiczne). W pewnych wypadkach 
(np. izolowany uraz brzucha z podejrzeniem krwawienia do otrzewnej 
i wstrząsem krwotocznym) ZRM transportuje pacjenta do najbliższego 
szpitala. W takim wypadku po wstępnym zaopatrzeniu urazu, opano-
wanu krwotoku i stabilizacji funkcji życiowych chory na dalsze lecze-
nie zabiegowe przekazywany będzie do innego ośrodka dysponującego 
możliwościami odpowiedniego leczenia zabiegowego – np. do pozosta-
łych Klinik WIM przy ul. Szaserów. 

W przypadku ran, skręceń, złamań, stłuczeń, kiedy pacjenci zgłaszają 
się na Izbę Przyjęć samodzielnie, należy pamiętać o tym, że w strukturze 
szpitala w Legionowie nie ma Oddziału Traumatologii Narządu Ruchu. 
Zatem niektóre urazy mogą zostać definitywnie zaopatrzone w Legio-
nowie (np. płukanie rany, szycie, podanie antybiotyku, podanie anatok-
syny tężcowej, opatrunek), a osoby z pewnymi urazami, nawet z wyko-
naną kompletną diagnostyką obrazową (rtg, tomografia), po wstępnym 
zaopatrzeniu, będą musiały zostać odesłane do innych jednostek, w tym 
do Klinik WIM przy ulicy Szaserów.

Czemu nie będzie Oddziału Nefrologii w legionowskim szpitalu?
Przewlekłe choroby nerek (niewydolność nerek, kamica, glomerulo-

patie, nefropatia cukrzycowa itp.) mogą być diagnozowane w Oddziale 
Chorób Wewnętrznych, ponieważ szpital w Legionowie ma do tego za-
plecze diagnostyczne i kadrowe. Konsultacja specjalisty nefrologa mo-
że być zapewniona w systemie ambulatoryjnym lub zdalnym. W takim 
wypadku nefrolog może zapoznać się z badaniami wykonanymi w szpi-
talu. Na wysokospecjalistyczne procedury, np. na biopsję nerki, pacjen-
ci kierowani będą w trybie planowym do odpwiednich jednostek, w tym 
do pozostałych Klinik WIM przy ulicy Szaserów.

W przypadkach zagrożenia życia związanego z chorobami nerek (wy-
soki poziom potasu, przewodnienie) pacjenci w trybie pilnym mogą być 
leczeni w szpitalu w Legionowie. Oddział Intensywnej Terapii ma na 
swoim wyposażeniu aparaty do terapii nerkozastępczej, które mogą być 
wykorzystywane do leczenia najpilniejszych przypadków zachorowań. 

Opracowanie: Wojskowy Instytut Medyczny

System Państwowego Ratownictwa Medycznego umożliwia zapewnienie pomocy każdej osobie znajdującej 
się w stanie nagłego zagrożenia zdrowia lub życia bez zbędnej zwłoki. Ogniwa systemu, a więc zespoły 
ratownictwa medycznego naziemne i lotnicze oraz szpitalne oddziały ratunkowe i centra urazowe, działają 
w trybie całodobowym, 7 dni w tygodniu, przez cały rok. W szpitalach, w których ze względów organizacyj-
nych nie utworzono SOR-ów, funkcjonują Izby Przyjęć, które zaliczane są do grupy oddziałów szpitalnych 
współpracujących z systemem, wyspecjalizowanych w leczeniu nagłych zachorowań zagrażających zdro-
wiu i życiu. Zespoły ratownictwa medycznego transportują pacjentów wymagających pilnej pomocy me-
dycznej bezpośrednio do tych szpitali, które są w stanie udzielić świadczeń medycznych ratujących zdrowie  

i  życie, kluczowych dla danego zachorowania. Pacjenci zgłaszający się samodzielnie w stanach wyma-
gających natychmiastowych lub pilnych działań ratunkowych uzyskują w Izbach Przyjęć wstępną pomoc, 
tj. diagnostykę oraz niezbędną stabilizację stanu ogólnego, a celem dalszego leczenia przyjmowani są do 
docelowego oddziału na bazie własnego szpitala lub odpowiednim transportem medycznym przewożeni są 
do innego ośrodka. Tak Szpitalne Oddziały Ratunkowe, jak i Izby Przyjęć zobowiązane są do całodobowego 
świadczenia procedur ratujących życie z uwzględnieniem najnowszych osiągnięć medycyny ratunkowej.
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii – kierownik dr n. med. Jakub Klimkiewicz 
Izba Przyjęć – kierownik dr Anna Czajka

SZPITAL W LEGIONOWIE – PYTANIA I ODPOWIEDZI Z ZAKRESU MEDYCYNY RATUNKOWEJ  
I MEDYCYNY STANÓW NAGŁYCH

MEDYCYNA RATUNKOWA I MEDYCYNA STANÓW NAGŁYCH

tak pomyślanego Oddziału Kardiologii jednym z priorytetów jest dostęp-
ność i szybkie leczenie chorych z ostrymi stanami, z ostrym zespołem 
wieńcowym na czele. Chorzy po zaopatrzeniu zawału serca czy z inny-
mi chorobami sercowo-naczyniowymi mogą liczyć na dalszą komplek-
sową opiekę dzięki skoordynowanej opiece w ramach struktur Wojsko-
wego Instytutu Medycznego, obejmujących Szpital WIM w Legionowie 
i ośrodek o najwyższym poziomie referencyjności, czyli Centralny Szpi-
tal Kliniczny MON przy ul. Szaserów w Warszawie.

Zabiegi w pracowni hemodynamiki będą „na ostro” czy planowo?
Oddział Kardiologii Interwencyjnej i Chorób Wewnętrznych w Legio-
nowie będzie pełnił 24-godzinny dyżur przez 7 dni w tygodniu lecze-
nia ostrego zawału serca, co zapewni stałą dostępność do interwencji. 
Ponadto planowo będą wykonywane wszystkie inwazyjne badania dia-
gnostyczne, takie jak koronarografia i uzupełniające ją badania ultra-
sonografii wewnątrzwieńcowej (ICUS) lub oceny rezerwy wieńcowej 
(FFR). Badania inwazyjne będą wykonywane w trybie jednodniowym 
oraz stacjonarnym, po wcześniejszej kwalifikacji w ramach poradni 
kardiologicznej dokonanej przez kardiologa interwencyjnego. 

Jakie jednostki chorobowe będą diagnozowane i leczone w szpita-
lu w Legionowie? Jakiego rodzaju interwencje chirurgiczne będą 
podejmowane na miejscu?

Opieka ambulatoryjna dla pacjentów zapewniona będzie w Lecznic-
twie Ambulatoryjnym Wojskowego Instytutu Medycznego w Legionowie, 

czyli w dotychczasowej przychodni WSPL. Budynek przychodni został po-
łączony z nowym budynkiem szpitala. Na etapie przychodni w ramach 
diagnostyki kardiologicznej dostępne będą wszystkie niezbędne bada-
nia diagnostyczne: laboratoryjne, obrazowe (ekg, monitorowanie ekg 
metodą Holtera, echo serca przezklatkowe, echo serca przezprzełykowe, 
oraz wykonywana na nowoczesnym systemie tomografia naczyń wień-
cowych, czyli tzw. nieinwazyjna koronarografia, oraz badania czynno-
ściowe (testy wysiłkowe ekg, próby dobutaminowe). Dzięki współpracy 
ze szpitalem WIM w Warszawie pacjenci mają również zapewniony do-
stęp do specjalistycznych procedur diagnostycznych – badania izotopo-
we serca, rezonans magnetyczny serca czy PET serca. W ramach przy-
chodni będzie się również odbywać kwalifikacja do diagnostyki i leczenia 
w szpitalu. W ramach diagnostyki choroby wieńcowej dla pacjentów ho-
spitalizowanych wykonywane będą badania inwazyjne, takie jak korona-
rografia i uzupełniające ją badania ultrasonografii wewnątrzwieńcowej 
(ICUS) lub oceny rezerwy wieńcowej (FFR). Pracownię Hemodynamiki 
w Oddziale Kardiologii Interwencyjnej Szpitala WIM w Legionowie do-
posażono w tym celu w najnowocześniejszy sprzęt dedykowany tego ro-
dzaju badaniom. Struktura oddziału jest stworzona do leczenia szczegól-
nie stanów ostrych, takich jak ostre zespoły wieńcowe (w ramach tzw. 
dyżuru hemodynamicznego), zdekompensowane wady serca czy za-
ostrzenie niewydolności serca. Zabiegi wszczepienia stentów oraz ba-
dania diagnostyczne koronarografii będą również wykonywane w try-
bie planowym u pacjentów z przewlekłymi stanami. Dzięki koordynacji 
opieki z Kliniką Kardiologii CSK MON w Warszawie pacjenci Oddziału 

Kardiologii szpitala w Legionowie będą mieli również zapewniony dostęp 
do wysokospecjalistycznych procedur kardiologicznych, takich jak zabie-
gi zamknięcia ubytków w przegrodach serca, zamknięcia uszka lewego 
przedsionka czy małoinwazyjnego wszczepienia zastawki aortalnej, do-
datkowo dla zabezpieczenia potrzeb pacjentów wymagających operacji na 
otwartym sercu Oddział Kardiologii będzie pozostawał w stałej współpracy 
z Kliniką Kardiochirurgii w szpitalu w Warszawie. Kontynuację leczenia  
i diagnostyki chorób przewlekłych, po zakończeniu leczenia szpitalnego, 
zabezpieczy przebudowana poradnia kardiologiczna. 

 
W jaki sposób chorzy mogą być diagnozowani w szpitalu? 

Obecna i planowana organizacja diagnostyki opiera się na ograni-
czeniu pobytów stacjonarnych w oddziale. Jest to korzystne z powodu 
epidemiologicznego oraz relatywnie małej liczby łóżek szpitalnych do 
oczekiwanych potrzeb. W zasadzie planowe badania diagnostyczne 
w większości mogą być wykonane w trybie ambulatoryjnym na pod-
stawie skierowania od lekarza Narodowego Funduszu Zdrowia. W try-
bie jednodniowym będą wykonywane również badania inwazyjne. Po-
byt w szpitalu jest dedykowany dla chorych z ostrym zachorowaniem 
lub w stanie zagrożenia życia i obejmuje przede wszystkim procedury 
lecznicze. Sytuacja nielimitowanej ambulatoryjnej opieki specjalistycz-
nej (AOS) umożliwia dostęp do diagnostyki zarówno szpitala w Legiono-
wie, jak i w jednostce WIM, na podstawie skierowania od lekarza POZ.

 
Opracowanie: Wojskowy Instytut Medyczny
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Leszek Smuniewski  
przewodniczący Rady Powiatu
Na okres Świąt Bożego Narodzenia życzę wszystkim 
mieszkańcom naszego powiatu dużo dystansu i odpoczynku 
od codziennych spraw, problemów i obowiązków, a nade 
wszystko możliwości spędzenia tego pięknego czasu w gronie 
najbliższych. Niech tych kilka szczególnych dni i towarzysząca 
im świąteczna atmosfera pozwolą na szczere radowanie się 
z tajemnicy Narodzenia Pańskiego, a nadchodzący 2022 rok 
niech obfituje w jak najwięcej radosnych chwil i pozwoli na 
spełnienie wszystkich noworocznych planów i zamierzeń.

Sylwester Sokolnicki  
starosta legionowski

Drodzy Mieszkańcy! Z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzę 
przede wszystkim, abyście w zdrowiu spędzili ten wyjątkowy 
czas ze swoimi rodzinami i najbliższymi. Niech będą to chwile 
wypełnione miłością, bliskością i zrozumieniem, celebrujące 
to, co w życiu najcenniejsze. Na nadchodzący 2022 rok życzę 

wszelkiej pomyślności oraz spełnienia marzeń i realizacji 
zamierzeń. Pamiętajmy przy tym o miłym geście i dobrym słowie, 

które ogrzewają serca i otwierają niejedne drzwi. Niech ten rok 
upłynie pod znakiem serdeczności i wzajemnego szacunku.

Aleksandra Bednarek 
radna Rady Powiatu
Gdy nadejdą Święta, niech nadzieja i radość zapukają do Pań-
stwa drzwi, a Nowy Rok przyniesie zdrowie, pomyślność, szczę-
ście i uśmiech każdego dnia.

Agnieszka Borkowska
radna Rady Powiatu
Z okazji Świąt Bożego Narodzenia pragnę złożyć najserdeczniej-
sze życzenia zdrowia, szczęścia i wszelkiej pomyślności, niepo-
wtarzalnej atmosfery, ciepła oraz obfitości wszelkich dóbr. Niech 
magiczna moc Wigilijnego Wieczoru przyniesie spokój i radość. 
A Nowy Rok obdaruje Was szczęściem i spokojem.

Piotr Choroś 
radny Rady Powiatu
W czasie walki z pandemią życzę Państwu zdrowych, pogodnych, 
spędzonych w rodzinnej atmosferze Świąt Bożego Narodzenia. 
Niech miłość, wiara i nadzieja wypełnią nas w tym szczegól-
nym czasie, podzielmy się z tymi, którzy potrzebują uśmiechu, 
poświęcenia chwili uwagi, i podarujmy im moc wiary. Na nad-
chodzący rok 2022 życzę siły, motywacji i wytrwałości w reali-
zacji założonych celów.

Zenon Durka
radny Rady Powiatu
Na nadchodzące święta Bożego Narodzenia życzę Państwu  
wiary, nadziei i miłości, pochodzących od Stwórcy i Zbawicie-
la, oraz aby patronowały one naszym spotkaniom w roku 2022.

Anna Gajewska
radna Rady Powiatu
Spokojnych Świąt Bożego Narodzenia w gronie rodziny i przy-
jaciół życzę wszystkim mieszkańcom powiatu legionowskiego. 
Spokoju w Nowym Roku 2022 i samych dobrych ludzi wokół.

Zbigniew Garbaczewski
radny Rady Powiatu
W ten magiczny, świąteczny czas życzę Państwu wiele radości 
i rodzinnego ciepła. Niech dobre emocje nie opuszczają Państwa 
przez cały nadchodzący rok i będą opoką, która pozwoli zmierzyć 
się z wyzwaniami, jakie postawi przed nami los.

Michał Kobrzyński
radny Rady Powiatu
Drodzy Mieszkańcy, niech w tym wyjątkowym czasie nie zabrak-
nie w Waszych sercach nadziei na lepsze jutro. Życzę przede 
wszystkim zdrowia i spokoju oraz wyjątkowych chwil w gronie 
najbliższych, które napełnią Was radością i dadzą siłę.

Izabela Kownacka 
radna Rady Powiatu
Z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzę Państwu wielu dobrych 
chwil, przeżywanych wspólnie z bliskimi w radości, spokoju 
i zdrowiu. Niech będzie to czas spędzony bez pośpiechu, trosk 
i zmartwień, wypełniony rodzinnym ciepłem i wzajemną życzli-
wością. Niech Nowy Rok będzie szczęśliwy i obfituje w sukcesy.

Zenon Kuska 
radny Rady Powiatu
W roku 2020 życzyliśmy sobie zdrowia. Dziś te życzenia też by-
łyby aktualne. Ale to, co w tym roku jest dla nas szczególnie waż-
ne to bezpieczeństwo. I tego sobie życzmy – przede wszystkim 
spokojnych i bezpiecznych Świąt Bożego Narodzenia. W tym 
miejscu chciałbym serdecznie podziękować wszystkim służ-
bom strzegącym naszych granic. 

Agnieszka Powała 
radna Rady Powiatu
Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia Mieszkańcom 
powiatu legionowskiego życzę przede wszystkim zdrowia, wie-
lu ciepłych i radosnych chwil w rodzinnym gronie, spełnienia 
najskrytszych marzeń, a w nadchodzącym Nowym Roku 2022 
sukcesów w życiu osobistym i zawodowym. 

Jacek Szczepański
radny Rady Powiatu
Poza tradycyjnymi życzeniami pomyślności i zdrowia życzę Pań-
stwu, abyście w Nowym Roku mieli więcej wolnego czasu na re-
alizację własnych pasji oraz korzystanie z lokalnej oferty kultu-
ralnej, w tym Muzeum Historycznego w Legionowie.

Wiesław Smoczyński
radny Rady Powiatu
Z okazji Świąt Bożego Narodzenia składam wszystkim Miesz-
kańcom życzenia miłości, zdrowia, pogody ducha i wszelkiego 
dobra. Życzę, aby przy świątecznym stole nie zabrakło ciepła 
i rodzinnej atmosfery, aby Nowy Rok niósł ze sobą szczęście, po-
myślność oraz piękne, wartościowe i twórcze życie, abyśmy czu-
li się dobrze i bezpiecznie w naszym wspólnym Domu - Polsce.

Mariusz Śledziewski
radny Rady Powiatu
Z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzę nadziei, zadumy, od-
poczynku od codziennego zabiegania, chwil roziskrzonych ra-
dosnym śmiechem i wspomnieniami w gronie najbliższych. 
Nowy Rok nich obdaruje wszystkich pomyślnością i szczęściem.

Tomasz Talarski
radny Rady Powiatu
W tym trudnym czasie przede wszystkim życzę Państwu zdro-
wia oraz niezapomnianych chwil spędzonych w gronie rodziny 
i przyjaciół. Za nami wymagający, pełen wyzwań rok. Mam na-
dzieję, że nadchodzący 2022 rok będzie lepszy i hojnie obdaru-
je wszystkich pomyślnością oraz sukcesami.

Grzegorz Zbroch
radny Rady Powiatu
Z okazji Świąt Bożego Narodzenia wszystkim mieszkańcom ży-
czę, by narodzone Dzieciątko Jezus obdarowało Was darami mi-
łości, zrozumienia i wybaczania. Byście spędzili Święta w po-
czuciu szczęścia rodzinnego. Nowy Rok to czas planów, marzeń 
i oczekiwań. Życzę Państwu, byście w 2022 roku w zdrowiu, z naj-
większym powodzeniem realizowali się zawodowo i rodzinnie.

Konrad Michalski  
wicestarosta legionowski

Zbliża się czas, kiedy powinniśmy znaleźć chwilę dla siebie, rodziny  
oraz przyjaciół. Tego Państwu życzę – abyśmy w spokoju, zdrowiu,  

wzajemnej życzliwości spędzili te Święta i znaleźli wśród otaczającego nas 
zewsząd zgiełku trochę odpoczynku przy świątecznym stole.  

Życzę też wszystkiego najlepszego dla obrońców granic Polski.

Artur Stankiewicz 
członek Zarządu Powiatu

Zdrowych, spokojnych i pełnych rodzinnego ciepła Świąt Narodzenia 
Pańskiego. Odpoczynku od codziennego zabiegania oraz chwili zadumy. 

Wszelkiej pomyślności w Nowym Roku oraz spełnienia w życiu osobistym 
i zawodowym. 

Mirosław Kado  
wiceprzewodniczący Rady Powiatu
Z okazji Świąt Narodzenia Pańskiego życzę zadumy nad płomieniem świecy, 
pogodnych świąt zimowych, odpoczynku od codziennego zabiegania, 
nabrania dystansu do tego, co wokół, filiżanki dobrej, pachnącej kawy, chwil 
roziskrzonych kolędą, śmiechem i wspomnieniami. A Nowy Rok niech 
przyniesie Państwu energię do działania i spełnienie wszystkich postawionych 
sobie celów. Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku.

Przemysław Cichocki  
członek Zarządu Powiatu

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia życzę wszystkim 
mieszkańcom powiatu zdrowia, szczęścia, pomyślności oraz spełnienia 

marzeń. Niech ten wyjątkowy czas będzie przepełniony radością i spokojem, 
spędzony w gronie najbliższych.

Robert Wróbel  
wiceprzewodniczący Rady Powiatu
Szanowni Państwo, życzenie czegokolwiek ponad zdrowie w tegoroczne Święta 
wydaje się niestosowne. Zatem dbajcie Państwo o siebie i swoich bliskich, 
ciesząc się wzajemną obecnością. Ten trudny czas podkreśla wagę dobra, 
zrozumienia i życzliwości, które możemy sobie nawzajem, już bez ograniczeń 
i limitów, podarować w czas Bożego Narodzenia.

Grzegorz Kubalski  
członek Zarządu Powiatu
Znana piosenka głosi, że Wigilia to dzień „w którym gasną wszystkie spory.” 
W dzisiejszym świecie, pełnym podziałów, niech stanie się to prawdą, ale nie 
tylko na tę jedną chwilę. Niech w Święta nikt nie pozostanie samotny i odrzucony, 
a bożonarodzeniowy pokój niech zagości między nami na dobre na cały rok 2022.
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P ierwszym krokiem do zrealizowa-
nia tego ambitnego pomysłu był 
cykl warsztatów, podczas których 

powstawała makieta Prawieku. W prze-
strzeni użyczonej przez legionowską Po-
czytalnię lepiono ceramiczne budynki 
oraz krajobrazy miejscowości. Uczest-
nicy, uczniowie Powiatowego Zespołu 
Szkół i Placówek Specjalnych w Legio-
nowie z pomocą  wolontariuszy z Nie-
publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana 

Pawła II w Legionowie przez kilka ty-
godni dopracowywali kreowany świat.

W dzień po drugiej rocznicy odebrania 
przez Olgę Tokarczuk literackiego Nobla, 
11 grudnia podsumowano projekt i odsło-
nięto instalację – mikrokosmos Prawieku 
ukryty pod wielką, przezroczystą kopułą. 
Przy okazji tego wydarzenia PIK ogłosiła 
konkurs na scenariusz lekcji dotyczącej 
twórczości Olgi Tokarczuk. O oprawę ar-
tystyczną zadbał Teatr Akt.

Projekt „Prawiek – mikrokosmos” do-
finansowano ze środków Ministra Kultu-
ry, Dziedzictwa Narodowego i Sportu po-
chodzących z Funduszu Promocji Kultury. 
Pozostałe środki pochodziły ze zbiórki pu-
blicznej od firm i osób prywatnych. Uru-
chomiona została również aukcja obrazów 
powstałych podczas organizowanych przez 
PIK plenerów. Mecenasem przedsięwzię-
cia jest Fundusz Popierania Twórczości 
ZAIKS.  AMZ

Pierwszy periodyk historyczny, któ-
ry ukazuje się na naszym terenie od 
2004 roku to „Rocznik Legionowski”. 

Najnowsza publikacja tradycyjnie zawie-
ra materiały historyczne dotyczące Legio-
nowa oraz powiatu legionowskiego, recen-
zje publikacji dotyczących miasta, które 
ostatnio ukazały się drukiem, kącik poezji 
i kalendarium działań Towarzystwa. Wy-
dawnictwo jest efektem pracy zespołu re-
dakcyjnego złożonego głównie z regiona-
listów z TPL oraz działaczy społecznych 
z terenu Mazowsza. Jego prezentacja mia-
ła miejsce 14 grudnia. W tym roku „Rocz-
nik Legionowski” znalazł się w wykazie 
punktowanych czasopism naukowych.

AMZ

Jacek 
Szczepański   
dyrektor Muzeum 
Historycznego w Legionowie

Jesteśmy dumni, że „Rocznik Legio-
nowski” znalazł się na ministerial-
nej liście punktowanych czasopism 
naukowych. W ten sposób znacząco 
wzrosła jego ranga. Pracowaliśmy na 
to od 17 lat, także w szczególnie trud-
nym okresie pandemii, kiedy ukazał 
się jego XIII tom. Rocznik można na-
być w legionowskich księgarniach.

Świąteczny Podwieczorek

XIII tom Rocznika Legionowskiego

Sprzęt dla „Konopnickiej”

W bożonarodzeniowy nastrój wprowadził słuchaczy ostatni  
w tym roku koncert z cyklu „Muzyczne Podwieczorki”. 
Podczas koncertu pt. „Grudniowe Impresje” wystąpili:  
Małgorzata Grzywacz – obój, Wojciech Sokołowski – klarnet  
oraz Michał Jung – fortepian, klawesyn. Już dziś zapraszamy  
na koncert noworoczny „Warszawskie Impresje”, który odbędzie się  
9 stycznia. Organizatorem cyklu jest Centrum Kultury 
i Czytelnictwa w Serocku, partnerami są Instytut Muzyki Dawnej 
i Powiat Legionowski.

AMZ

Towarzystwo Przyjaciół Legionowa wraz z Muzeum Historycznym  
w Legionowie wydali XIII tom „Rocznika Legionowskiego”. 

Zarząd Województwa Mazowieckiego 22 listopada 2021 r. podjął decyzję o zwiększeniu wartości projektu  
pn. „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego”  
oraz włączeniu do projektu kolejnych 106 szkół. Wśród nich znalazło się Liceum  
Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Legionowie, które otrzyma sprzęt informatyczny  
wraz z oprogramowaniem oraz materiały edukacyjne, również w wersjach cyfrowych. Umowa na  
realizację projektu zostanie podpisana na początku przyszłego roku. Powiat nie poniesie żadnych kosztów z tytułu realizacji projektu.

Agnieszka Powała
radna Rady Powiatu
Nie pozostaje mi nic innego jak pogratulować Powiatowej Instytucji Kultury zre-
alizowania tak śmiałego i wymagającego projektu. Odsłonięta makieta nie tylko 
zwraca uwagę na twórczość Olgi Tokarczuk i tę konkretnie powieść, ale wskazu-
je także na różnorodność społeczną i kulturową obecną w naszym kraju od wie-
ków. Mikrokosmos Prawieku jest odwołaniem do dziedzictwa poprzednich poko-
leń, przepełnionego legendami, mitami oraz swoistym folklorem.

Anna Gajewska 
radna Rady Powiatu 

„Muzyczne Podwieczorki” cieszą się dużym uznaniem mieszkańców. Cykl 
trwa już kolejny sezon, co jest najlepszym dowodem na to, że tego typu wy-
darzenia są potrzebne. Koncerty muzyki klasycznej pozwalają oderwać się 
od rzeczywistości, wprowadzając słuchaczy w zupełnie inny świat. Świą-
teczny koncert zachwycił i wzbudził ciepłe uczucia.

W ramach cyklu  
„PAŁACOWE SPOTKANIA Z MUZYKĄ”  

odbędą się:
• Koncert świąteczny „Z narodzenia Pana...”  

 – 19 grudnia 2021 r., godz. 13.00
• Koncert karnawałowy „Grzeczni Chłopcy” 

  – 16 stycznia 2022 r., godz. 13.00

Miejsce: Pałac w Jabłonnie
Wstęp wolny

ZAPROSZENIE

Mikrokosmos Prawieku Olgi Tokarczuk w Legionowie
Powiatowa Instytucja Kultury w Legionowie w oryginalny sposób uhonorowała noblistkę Olgę Tokarczuk,  
prezentując w przestrzeni Legionowa makietę Prawieku, wsi opisanej w powieści „Prawiek i inne czasy”. 

Makieta Prawieku na legionowskim rynku
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Środowisko amatorskiego sportu odpowiedziało na apel o pomoc rodzinie 8-letniej Mai, która z uwagi  
na chorobę genetyczną potrzebuje kosztownej rehabilitacji. Powiat Legionowski wsparł piknik charytatywny 
zorganizowany na rzecz tej dzielnie walczącej o zdrowie dziewczynki.

Piłkarska Reprezentacja Powiatu Le-
gionowskiego szlifuje formę w konfronta-
cjach z najsilniejszymi dziecięcymi i mło-
dzieżowymi drużynami w Polsce. Wyniki 
napawają nadzieją na sukcesy zarówno 
drużynowe, jak i indywidualne.

Podczas prestiżowego turnieju Boka-
ro Cup 2021 Gdańsk rocznik 2010 re-
prezentacji wywalczył srebrne medale. 
Został zakwalifikowany do „złotej gru-
py”, w której konkurują najlepsi. Wy-
graliśmy wszystkie mecze, ustąpiliśmy 
jedynie Lechii Gdańsk w dodatkowej se-
rii rzutów karnych różnicą 3-4. Również 

rocznik 2012 wrócił z Gdańska udeko-
rowany medalami – tym razem koloru 
brązowego. Cieszy również indywidu-
alne wyróżnienie Marcina Barzęca ja-
ko najlepszego asystującego w turnieju. 
Najmniej szczęścia i formy miał rocznik 
2011 – zajął 6. miejsce.

Do tradycji wszedł już udział naszych 
piłkarskich reprezentacji w warszaw-
skim Turnieju Niepodległości im. Józe-
fa Piłsudskiego. Tym razem błysnęła 
gwiazda rocznika 2011. Nasi reprezen-
tanci zdobyli brązowe medale.

MK

Mariusz 
Śledziewski
radny Rady Powiatu
Powołanie do życia Piłkarskiej Re-
prezentacji Powiatu Legionowskie-
go daje najbardziej utalentowanym 
i pracowitym młodym zawodnikom 
szansę rywalizowania z rówieśni-
kami osiągającymi równie wysoką 
sportową formę. To niezwykle waż-
ny zastrzyk doświadczenia. Mam 
nadzieję, że ogrom pracy wkłada-
nej przez piłkarzy i  ich trenerów 
podczas przygotowań będzie pro-
centował już w najbliższej przyszło-
ści. Liczę też na koniec pandemii 
i powrót do sportowej normalności. 

Sportowcy dla MaiSportowcy dla Mai

Ponad 200 zawodników wzięło udział w XIV edycji Piłkarskiej Ligi Powiatu Legionow-
skiego. Przed nami edycja zimowa, która będzie rozgrywana na halach sportowych.
Za nami XIV sezon Piłkarskiej Ligi Powiatu Legionowskiego. Wzięły w nim udział drużyny 
reprezentujące 11 klubów, w tym 6 z terenu powiatu legionowskiego. W sumie zagrało 
ponad 200 zawodników w rocznikach 2010, 2011, 2012, 2013, 2014.
Podczas tej edycji odbyło się 5 turniejów. Ostatni został rozegrany w Woli Kiełpińskiej.  
Po zakończeniu wszyscy zawodnicy otrzymali pamiątkowe puchary. Przed nami XV edycja  
PLPL – zima 2021/2022. Planujemy zorganizowanie turniejów halowych, na ile po-
zwolą przepisy sanitarne związane z pandemią. Rozgrywki być może uda się wznowić 
w grudniu.
                         MK

Piłkarska Liga Powiatu 
Legionowskiego

Piłkarska Reprezentacja Powiatu Legionowskiego Patrycja Bereznowska zwycięża  
z ograniczeniami

Reprezentantka Powiatu Legionowskiego Patrycja Bereznowska potraktowała 
swój debiut w nordic walking na luzie, a jednak to wystarczyło do pokonania 
utytułowanych rywalek 

Rocznik 2010 Piłkarskiej Reprezentacji Powiatu Legionowskiego udekorowany 
srebrnymi medalami 

Część grupy Młody vs. Stary – organizatorzy imprezy charytatywnej „Razem dla Mai”

W listopadzie reprezentantka Powia-
tu Legionowskiego Patrycja Bereznow-
ska poddała się operacji zaćmy prawe-
go oka. Zabieg ten wiąże się z wieloma 
ograniczeniami w czasie rekonwale-
scencji. Chodzi m.in. o zmniejszenie 
obciążeń fizycznych. Nasza ekstremal-
na sportsmenka postanowiła obejść me-
dyczne zalecenia. Skoro lekarz zabro-
nił biegania, można szybko… chodzić!

Stąd pomysł wystartowania w nor-
dic walkingowym I Biegu Pluszowe-
go Misia w Warszawie. Patrycja nie 
spodziewała się po tym występie żad-
nego wyróżnienia. Wszak doświad-
czenie w tej dziedzinie miała zerowe. 

A jednak udało się pokonać utytułowa-
ne konkurentki w przekonującym sty-
lu.  Patrycja wyprzedziła m.in. Mistrzy-
nię Europy i zdobywczynię Pucharu 
Polski. Podczas marszu na 5 km już po  
500 metrach Patrycja objęła prowadze-
nie, którego nie oddała do mety.

Gratulujemy tak spektakularnego 
zwycięstwa. Mamy nadzieję, że oko bę-
dzie goiło się szybko, co naszej wojow-
niczce pozwoli wrócić do tego, co lubi 
najbardziej – startów w konkurencjach 
ekstremalnych.

MK

Powiat Legionowski wsparł organiza-
cję charytatywnego wydarzenia sporto-
wego, które odbyło się 11 grudnia, w ja-
błonowskim Centrum Wspinaczkowym. 
Przekazaliśmy na aukcję komplet samo-
rządowych gadżetów. Dzięki zaangażowa-
niu wielu wolontariuszy udało się zebrać 
ponad 6 tys. zł na rzecz zmagającej się 
z chorobą genetyczną Mai.

Akcja odbywała się w mikołajkowej  
atmosferze. Można było rozpocząć przy-
godę ze wspinaczką na ściankach. Pojawi-
ły się stoiska, na których łasuchy chętnie 
kosztowały ciast, zostawiając hojne ofiary 
pieniężne. Kiermasze kusiły ręcznie wy-
konanymi artykułami. Nie mogło zabrak-
nąć charytatywnej aukcji. Ponieważ wy-
darzenie organizowali sportowcy, również 

oni chcieli się zaprezentować. Obejrzeli-
śmy pokazy judo i wspinaczki. Datki by-
ły zbierane również do puszek.

Maja to odważna dziewczynka, która 
ma genetyczny problem z produkcją ko-
enzymu. Trzeba jej go dostarczać. Scho-
rzenie dokonało spustoszeń. Maja potrze-
buje kosztownej rehabilitacji - co najmniej 
4 turnusów w roku.  MK

Z powodu problemów zdrowotnych Patrycja Bereznowska… wygrała zawody 
nordic walking. Reprezentantka Powiatu Legionowskiego była pierwsza wśród 
kobiet podczas warszawskiego I Biegu Pluszowego Misia.

W walce z najsilniejszymi drużynami w Polsce, biorąc udział w prestiżowych turniejach 
Piłkarska Reprezentacja Powiatu Legionowskiego przygotowuje się do rozgrywek 
przyszłego sezonu. 

Izabela Kownacka  
radna Rady Powiatu 
Patrycja Bereznowska to jedna z najdzielniejszych mieszkanek naszej gminy. 
Gdy podejmuje wyzwanie, walczy do końca, nie poddaje się. W tym przypadku 
dokonała kolejnej rzeczy teoretycznie niemożliwej. Jesteśmy z niej bardzo dumni.


