
Naszym priorytetem jest działać 
sprawnie, zapewniając opiekę 
ambulatoryjną i szpitalną. Chcemy 
służyć pomocą medyczną wszystkim 
mieszkańcom powiatu legionowskiego. 

płk dr n. med. Robert Ryczek 
Komendant Szpitala  
Wojskowego Instytutu Medycznego 
w Legionowie
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Szpital Wojskowego Instytutu Medycznego w Legionowie został uroczyście 
otwarty. Pacjenci mogą korzystać z usług placówki od 21 stycznia.  
To chyba najbardziej i najdłużej wyczekiwana inwestycja na terenie  
powiatu legionowskiego. I oto jest.

Nieco ponad dwa lata upłynęły od 
pierwszego wbicia łopaty na placu 
budowy szpitala w Legionowie do 

uruchomienia gotowego obiektu, co na-
stąpiło 19 stycznia. W oficjalnym otwarciu 
uczestniczyli minister obrony narodowej 
Mariusz Błaszczak, dyrektor Wojskowego 
Instytutu Medycznego gen. dyw. prof. dr 
hab. n. med. Grzegorz Gielerak, komendant 
Szpitala Wojskowego Instytutu Medycz-
nego w Legionowie płk dr n. med. Robert 
Ryczek, wojewoda mazowiecki Konstan-
ty Radziwiłł, przedstawiciele władz samo-
rządowych i zaproszeni goście. – To ważna 
chwila przede wszystkim dla Legionowa, 
ale także, myślę, że dla służby zdrowia, rów-
nież dla Wojska Polskiego, dlatego że zaczy-
namy dziś działanie szpitala w Legionowie, 
stanowiącego filię Wojskowego Instytutu 
Medycznego, a więc jesteśmy gotowi do 
tego, aby nieść pomoc wszystkim potrze-
bującym. (…) Ten szpital jest otwarty dla 
mieszkańców powiatu, mieszkańców wo-
jewództwa mazowieckiego. (…) Ten szpital 
odznacza się tym, że pracuje w nim bardzo 

Szpital Wojskowego Instytutu Medycznego w Legionowie rozpoczął działalność. Oficjalnego otwarcia placówki dokonał minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak 

dobrze przygotowana do spełniania swo-
ich obowiązków kadra. (…) To bardzo moc-
no podkreślam, że to wszystko, co zostało 
zaplanowane i przeprowadzone w Legiono-
wie, opiera się na doświadczeniach WIM, 
na doświadczeniach kadry, lekarzy wojsko-
wych i pracowników WIM-u, a wszyscy do-
skonale wiemy, że Wojskowy Instytut Me-
dyczny odznacza się wysokim poziomem 
pomocy medycznej, ma bardzo mocną 
markę, renomę. Jestem pewien, że dobre 
zdrowie będzie w Legionowie, można po-
wiedzieć, że już od dziś jest w Legionowie 
– mówił podczas spotkania minister Ma-
riusz Błaszczak. 

Innowacje na miarę potrzeb
W legionowskim szpitalu znajduje się  

90 łóżek i następujące oddziały – chorób we-
wnętrznych i kardiologii z pracownią hemo-
dynamiki, chirurgii, ginekologii, okulisty-
ki, intensywnej terapii oraz oddział przyjęć 
i pomocy doraźnej. Do tego dochodzą bloki 
operacyjne i specjalistyczne pracownie dia-
gnostyki, w tym m.in. bardzo nowoczesne –  

mammograficzna i endoskopowa, jako in-
strumenty szeroko rozumianej profilaktyki 
onkologicznej. Struktura i organizacja szpi-
tala wyprzedzają swój czas, jednocześnie 
wpisując się w założenia krajowego planu 
transformacji systemu ochrony zdrowia na 
lata 2022-2026. Oddziały zostały zaplano-
wane w oparciu o wnikliwe analizy dotyczą-
ce potrzeb zdrowotnych mieszkańców re-
gionu 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 proc. 
miejsc to łóżka intensywnej terapii. 

Jeśli pacjent będzie wymagał diagnosty-
ki lub leczenia, których nie ma możliwości 
przeprowadzić w Legionowie, automatycz-
nie stanie się pacjentem WIM przy ul. Szase-
rów w Warszawie. Oferowany w ten sposób 
model opieki jest pierwszym tego rodzaju 
rozwiązaniem w kraju i można oczekiwać, 
że z racji swoich walorów – kompleksowości 
i koordynacji, szybko będzie się upowszech-
niać jako rozwiązanie podnoszące spraw-
ność systemu ochrony zdrowia w Polsce.

Oddział Przyjęć w szpitalu w Legiono-
wie działa w podobnym trybie jak SOR, 
a w swojej funkcji jest znacznie lepiej niż 
oddział ratunkowy dopasowany do zakre-
su działalności szpitala, co przekłada się na 
najwyższą jakość i bezpieczeństwo udzie-
lanych świadczeń. W jego strukturze znaj-
duje się oddział obserwacyjny z ośmioma 
łóżkami. Pacjenci zgłaszający się w stanie 
zagrożenia zdrowia lub życia oraz przy-
wożeni przez karetki otrzymują tu pomoc 
przez całą dobę (diagnostyka i leczenie) 
w zakresie dostępnych specjalizacji, a na-
stępnie zostają wypisani do domu lub ho-
spitalizowani. Jak zapewniają przedstawi-
ciele WIM, legionowski Oddział Przyjęć jest 
nowocześniejszy i lepiej wyposażony niż 
większość Szpitalnych Oddziałów Ratun-
kowych w kraju.

Opieka ambulatoryjna dla pacjentów za-
pewniona będzie w Lecznictwie Ambulato-
ryjnym Wojskowego Instytutu Medyczne-
go w Legionowie, czyli w dotychczasowej 
Wojskowej Specjalistycznej Przychodni 
Lekarskiej. Budynek przychodni został 

Wiesław 
Kosewski
Temat szpitala w Le-
gionowie przewijał 
się już od tylu lat, że 

kiedy wreszcie jest, aż trudno w to 
uwierzyć. Bardzo się z tego cieszę. 
Mam nadzieję, że będzie to dobra pla-
cówka, z dobrą renomą. Trzymam 
kciuki.

Karolina 
Dejkało
Dzięki temu, że po-
wstał szpital może-
my być spokojniejsi 

o siebie i naszych bliskich. Dla mnie 
to ważne, że dostęp do ostrego dyżuru 
będzie przez całą dobę. Budynek pre-
zentuje się naprawdę pięknie. 

Wiktoria 
Imbierska
Mogę tylko powie-
dzieć jedno – naresz-
cie! Mieszkańcy po-

wiatu bardzo potrzebowali szpitala. 
Wiadomo, że czas odgrywa ważną 
rolę w przypadku zachorowania lub 
wypadku. Teraz już nie musimy jeź-
dzić gdzieś daleko. 

Piotr
Krawczyk
Nie ukrywam, że 
moje poczucie bez-
pieczeństwa znacznie 

wzrosło w związku z uruchomieniem 
szpitala. Nigdy nie wiadomo, kiedy 
potrzebna będzie pomoc medyczna, 
a dobrze móc z niej skorzystać bli-
sko domu.

połączony z nowym budynkiem szpitala. 
Informacje na temat szpitala oraz dane tele-
adresowe znajdują się na www.wim.mil.pl  
w zakładce Szpital WIM Legionowo.

Zlokalizowany na osiedlu Piaski szpital 
ma sześć kondygnacji (pięć naziemnych 
i jedną podziemną). Całkowity koszt inwe-
stycji, w całości sfinansowanej ze środków 
Ministerstwa Obrony Narodowej, to ponad 
160 mln zł. Szacowane roczne koszty dzia-
łalności szpitala to około 34 mln zł. 

KALINA BABECKA

Mieszkańcy o szpitalu  
w Legionowie:
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Budżet jednogłośnie

Mieszkańcy powiatu już mogą korzystać z nowego sprzętu w legionowskiej 
przychodni „na górce”. W jego przekazaniu uczestniczył wojewoda mazowiecki 
Konstanty Radziwiłł. Na zdjęciu od lewej: starosta legionowski Sylwester Sokolnicki, 
członek Zarządu Powiatu w Legionowie Grzegorz Kubalski, prezes ZOZ „Legionowo” 
sp. z o.o. Dorota Glinicka, wojewoda mazowiecki Konstanty Radziwiłł

W e wrześniu ub. r. informowa-
liśmy, że nowy sprzęt wkrót-
ce pojawi się w przychodni „na 

górce”. Dziś cieszymy się, mogąc napi-
sać, że już jest. Symbolicznie przekaza-
ny do użytkowania powiatowej placów-
ce medycznej został podczas spotkania 
zorganizowanego 28 grudnia ub.r., 
w którym uczestniczył wojewoda ma-
zowiecki Konstanty Radziwiłł. Uczest-
nikami prezentacji nowoczesnej apara-
tury diagnostycznej i stomatologicznej 
byli również włodarze wszystkich pię-
ciu gmin powiatu legionowskiego, dy-
rektor Mazowieckiego Oddziału NFZ 
Zbigniew Terek, komendant Szpitala 
w Legionowie dr n. med. Robert Ryczek, 
członkowie Zarządu Powiatu w Legio-
nowie, radni Rady Powiatu w Legiono-
wie, a także radna Sejmiku Wojewódz-
twa Mazowieckiego Anna Brzezińska. 

ZOZ „Legionowo” wzbogacił się o cy-
frowy aparat RTG wraz z konsolą techni-
ka, mammograf ze stacją akwizycyjną 
technika i stacją diagnostyczną lekar-
ską, densytometr rentgenowski, cyfro-
wy ultrasonograf z kompletem głowic, 
unit stomatologiczny oraz infrastruk-
turę sprzętową (serwer na potrzeby 
integracji sprzętów będących przed-
miotem zamówienia dla systemów RIS 
i PACS, zewnętrzny system NAS) wraz 

Nowa linia skomunikuje zachodnie 
miejscowości gminy Jabłonna z pla-
cówkami oświatowymi różnych 

szczebli, Urzędem Gminy w Jabłonnie 
i siedzibą Starostwa Powiatowego w Le-
gionowie, a także ze stacjami kolejowymi 
PKP Chotomów i Legionowo Przystanek. 
Nadano jej numer 9 P. Spotkanie robocze 
w tej sprawie zorganizowano 29 grudnia 
w legionowskim starostwie. Jego uczest-
nicy – przedstawiciele gminy Jabłonna 
z wójtem Jarosławem Chodorskim i prze-
wodniczącym Rady Gminy Wojciechem 
Nowosińskim na czele oraz członkowie 
powiatowego samorządu reprezentowa-
ni przez wicestarostę Konrada Michal-
skiego i członka Zarządu Powiatu Grze-
gorza Kubalskiego – rozmawiali m.in. 
o lokalizacji trasy oraz infrastrukturze 

Nowoczesny sprzęt medyczny o wartości blisko 2 mln złotych jest już na wyposażeniu ZOZ „Legionowo”. 
W ostatnich dniach ubiegłego roku w jego prezentacji i przekazaniu uczestniczył wojewoda mazowiecki 
Konstanty Radziwiłł.

Mamy dwie dobre wiadomości w temacie powiatowej komunikacji 
autobusowej. Po pierwsze trwają prace nad uruchomieniem 
nowego połączenia, które swoim zasięgiem obejmie teren gminy 
Jabłonna, a po drugie Powiat Legionowski uzyskał dofinansowanie 
w kwocie ponad 1,2 mln zł na organizację przewozów.

Wojewoda z wizytą w powiecie

Komunikacja: nowa linia 
i dofinansowanie

G łówne założenia dotyczące tego-
rocznego budżetu obejmują za-
pewnienie dostępności do usług 

publicznych przy jednoczesnym zacho-
waniu jakości realizowanych zadań, re-
alizację działań prorozwojowych ma-
jących wpływ na życie mieszkańców, 
rozwój infrastruktury drogowej, oświa-
towej i kulturalnej przy utrzymaniu wy-
sokiego udziału środków zewnętrznych 
oraz zarządzanie finansami powiatu z za-
chowaniem wskaźników finansowych 

na poziomie bezpiecznym i pozwalają-
cym na zachowanie płynności finansowej.  

Wydatki na oświatę opiewają na kwo-
tę prawie 46 mln zł, to o ponad 9 mln 
więcej niż planowano w roku 2021. 
Na ochronę zdrowia, pomoc, polity-
kę społeczną i rodzinę Powiat Legio-
nowski planuje wydać ponad 28 mln zł.  
Na transport i łączność przewidziano 
prawie 30 mln złotych, wydatki z zakre-
su bezpieczeństwa to ponad 6 mln zł,  
a na te związane z kulturą i ochroną dzie-

Leszek Smuniewski 
przewodniczący Rady Powiatu 
Uchwalanie rocznego budżetu jest jednym z najważniejszych momentów w samo-
rządowym kalendarzu. Dobry budżet wytycza kierunki rozwoju powiatu, określa 
politykę finansową, uwzględniając uwarunkowania zewnętrzne, a przede wszyst-
kim wychodzi naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom mieszkańców. W tym roku 
możemy mówić o budżecie kompromisu, z uwagi na pandemię COVID-19 i jej kon-
sekwencje, oraz jedności, gdyż uchwałę radni podjęli jednogłośnie. Dziękuję wszyst-
kim zaangażowanym w prace nad jego projektem.

dzictwa narodowego przewidziano blisko  
2 mln złotych.

Na wydatki majątkowe, w tym inwesty-
cje drogowe i kubaturowe we wszystkich 
gminach, w 2022 roku zaplanowano po-
nad 36 mln zł. W tej kwocie uwzględniono 
między innymi wydatki związane z rozpo-
częciem budowy siedziby dla Liceum Ogól-
nokształcącego w Stanisławowie Pierw-
szym (gmina Nieporęt), koszty związane 
z przygotowaniem dokumentacji projekto-
wej dla budowy nowej siedziby Powiatowej 

z konfiguracją i instalacją. Dostawcy sprzę-
tów medycznych przeszkolili także z ich 
obsługi zatrudniony w przychodni perso-
nel medyczny. – Powiat Legionowski in-
westuje znaczne środki w ochronę zdro-
wia. Pod koniec 2020 roku zakończyliśmy 
ostatni etap przebudowy i modernizacji 
ZOZ „Legionowo”, a przekazanie nowego 
sprzętu to dopełnienie naszych starań, aby 

zapewnić mieszkańcom powiatu jak naj-
lepszą opiekę medyczną – mówi starosta 
legionowski Sylwester Sokolnicki.

Sprzęt, który kosztował 1 995 330,00 zł,  
Powiat Legionowski zakupił ze środków 
pochodzących z Rządowego Funduszu In-
westycji Lokalnych. 

KB

Artur Stankiewicz  
członek Zarządu Powiatu
Bezpłatne powiatowe linie autobusowe, które dotychczas uruchomiliśmy, 
są uzupełnieniem siatki połączeń transportu publicznego, funkcjonującego 
na naszym terenie. Obecnie nasi mieszkańcy korzystają z powiatowych linii  
nr 7 P relacji Serock – Legionowo, nr 8 P kursującej z Zegrza do Legionowa 
oraz najnowszego połączenia nr 10 P z Wieliszewa do Nieporętu. Poszerze-
nie tej oferty o obszar gminy Jabłonna jest odpowiedzią na potrzeby tej części 
powiatu w zakresie komunikacji.

przystankowej. Linię planuje się uru-
chomić jako pilotażową, z pięcio-
ma kursami w każdy dzień roboczy.

Pod koniec ubiegłego roku Powiat 
wnioskował o dofinansowanie w 2022 r.  
bezpłatnych linii autobusowych nr 7 P, 
8 P i 10 P z Funduszu Rozwoju Prze-
wozów Autobusowych. 14 stycznia wo-
jewoda mazowiecki opublikował listę 
jednostek, których wnioski uzyskały 
pozytywną ocenę. Powiat Legionowski 
uzyska kwotę dopłaty w wysokości 3 zł 
netto do wozokilometra, co daje łącznie 
1 200 040,80 zł na organizację powiato-
wych przewozów pasażerskich.

AMZ

K i e r owco !
Kupiłeś lub sprzedałeś samochód?

Pamiętaj, aby to zgłosić w ciągu 60 dni  
w Wydziale Komunikacji 

Starostwa Powiatowego w Legionowie.
Podstawa prawna: art. 31 ia Ustawy o szczególnych 

rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 
i zwalczaniem COVID-19 z dnia 2 marca 2020 r.

Instytucji Kultury, koszty przebudowy dro-
gi powiatowej nr 1820W (ul. Partyzantów) 
w gminie Jabłonna i przebudowy drogi  
nr 1822W na odcinku od skrzyżowania 
z drogą wojewódzką nr 632 do skrzyżowa-
nia z ul. Przedpełskiego (gmina Wieliszew), 

koszty rozbudowy drogi nr 1801W Stanisła-
wowo – Zabłocie (gmina Serock) oraz koszty 
przebudowy legionowskiego skrzyżowania 
ulic Jagiellońskiej i Słowackiego, na którym 
powstanie rondo.

KALINA BABECKA

Na grudniowej sesji Rada Powiatu w Legionowie uchwaliła budżet na 2022 rok. Wartość 
zaplanowanych w nim wydatków to blisko 156 mln złotych, czyli o ponad 20 mln więcej niż 
w projekcie budżetu na rok ubiegły. Po raz pierwszy w historii powiatu radni uchwałę budżetową 
przyjęli jednogłośnie.
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Cmentarz Jabłonna

Planowany odcinek obwodnicy Jabłonny

inwestycje

Porozumienie dotyczące współpracy w zakresie przygotowania i finansowania dokumentacji projektowej dla dalszego odcinka 
obwodnicy Jabłonny podpisali (siedzący od lewej): wójt Gminy Jabłonna Jarosław Chodorski, marszałek województwa 
mazowieckiego Adam Struzik, starosta legionowski Sylwester Sokolnicki oraz wicestarosta legionowski Konrad Michalski 

Podpisali się pod obwodnicą
Samorząd Województwa Mazowieckiego, Powiat Legionowski i Gmina Jabłonna podpisali trójstronne porozumienie, którego zapisy określają wzajemne 
zobowiązania przy realizacji dokumentacji projektowej dla przedłużenia obwodnicy Jabłonny w kierunku Nowego Dworu Mazowieckiego.

Trwa opracowywanie projektu przebudowy ul. Partyzantów w gminie Jabłonna. 
Rozpoczęcie prac budowlanych zaplanowano jeszcze w tym roku

Remont zaplanowano na blisko 
dwukilometrowym odcinku od 
wiaduktu nad torami w Chotomo-

wie do ronda na skrzyżowaniu ulic Kon-
waliowej i Kisielewskiego w Jabłonnie. 
W ramach inwestycji droga zyska nową, 
wzmocnioną nawierzchnię, poprawiona 
zostanie jej geometria. Chodniki znajdu-
jące się przy jezdni zostaną dopasowa-
ne wysokościowo do wyremontowanej 
drogi. W ramach korekty skrzyżowań 

powstaną lewoskręty na wysokości skle-
pu „Biedronka” oraz przy pętli autobu-
sowej. Skrzyżowanie z ul. Kościelną zo-
stanie przebudowane. Na wysokości 
skrzyżowania z ul. Jasną powstać ma 
czterowlotowe rondo. W rejonie ul. Ja-
snej zostaną wybudowane zatoki auto-
busowe. Proces projektowy zakończy się 
wystąpieniem o pozwolenie na budowę. 

AMZ

Projektujemy ul. Partyzantów
Powiat Legionowski zakończył etap konsultacji z Gminą Jabłonna 
rozwiązań projektowych dla planowanej modernizacji drogi  
nr 1820W – ul. Partyzantów. Koszt projektu dla tej inwestycji  
to ponad 220 tys. zł.

Sylwester Sokolnicki
starosta legionowski
Od wielu lat Powiat Legionowski konsekwentnie podejmuje działania w celu po-
prawy układu komunikacyjnego. Nasz teren jest jednym wielkim placem budowy, 
więc przejezdność i dobra komunikacją są warunkami zadowolenia mieszkańców 
oraz nabywających tu nieruchomości. Dlatego nie tylko utrzymanie techniczne 
istniejących dróg, ale także budowa nowych ciągów komunikacyjnych są tak waż-
ne. Budowa częściowej obwodnicy Jabłonny to nowa inicjatywa Powiatu Legionow-
skiego i Gminy Jabłonna, a podpisane porozumienie przybliża nas do jej realizacji. 

Planowany odcinek będzie miał dłu-
gość ok. 2,5 km i połączy drogę krajo-
wą nr 61 z drogą wojewódzką nr 630, 

czyli odcinek od ronda przy sklepie OBI do 
granic Jabłonny. Zgodnie z podpisanym 
porozumieniem Województwo Mazowiec-
kie zobowiązuje się do zlecenia wykonania 
dokumentacji projektowej i uzyskania nie-
zbędnych decyzji administracyjnych umoż-
liwiających rozpoczęcie budowy, a Powiat 
Legionowski i Gmina Jabłonna zobowiązują 
się wykonanie dokumentacji sfinansować 
po połowie. – Ta inwestycja w przybliżeniu 
będzie kosztowała 40 milionów złotych, ale 
trzeba rozpocząć ten proces od współpracy 

i od uzyskania projektu oraz wszystkich 
niezbędnych zgód  – mówi marszałek wo-
jewództwa mazowieckiego Adam Struzik.

Urzędnicy starostwa przeprowadzili już 
analizę pod kątem zgodności inwestycji z za-
pisami miejscowego planu, stanu własności 
gruntów, określenia długości drogi, liczby 
skrzyżowań oraz szacunkowej wartości za-
dania. Koszt realizacji inwestycji będzie le-
żał po stronie Mazowieckiego Zarządu Dróg 
Wojewódzkich.

Zbudowany kilkanaście lat temu od-
cinek obwodnicy Jabłonny obecnie koń-
czy swój bieg na rondzie przy sklepie OBI, 

gdzie łączy się z ul. Warszawską. Planowa-
na inwestycja to istotny brakujący element 
sieci drogowej, który pozwoliłby na wypro-
wadzenie ruchu tranzytowego z centrum Ja-
błonny, a także poprawę bezpieczeństwa na 
skrzyżowaniu ul. Modlińskiej z ul. Zegrzyń-
ską oraz ul. Chotomowską (droga powiatowa  
nr 1820W) w Jabłonnie. Plan zakłada, że no-
wa droga zostanie zaprojektowana w prze-
kroju dwujezdniowym (dwie nitki po dwa 
pasy), na jej trasie zlokalizowane zostaną 
cztery skrzyżowania, a szerokość pasa dro-
gowego wyniesie 40 m.

KALINA BABECKA

Oferty na nową siedzibę PIK-u już zebrane
Do 21 stycznia nadsyłane były prace na ogłoszony przez Powiat Legionowski 
konkurs na koncepcję architektoniczno-budowlaną dla nowej siedziby Powiatowej 
Instytucji Kultury w Legionowie. Na zadanie odpowiedziało aż 14 pracowni. 

Powołany w celu oceny nadesłanych 
prac sąd konkursowy wybierze au-
torów najlepszych rozwiązań. Kon-

cepcje ocenione zostaną pod kątem atrak-
cyjności rozwiązań architektonicznych, 
funkcjonalności obiektu, rozwiązań pro-
ekologicznych i energooszczędnych, 
a także realności i ekonomiki przyjętych 
rozwiązań.  

Na zwycięzców czeka nagroda pie-
niężna oraz zaproszenie autora wybra-
nej koncepcji do negocjacji w trybie za-
mówienia z wolnej ręki w celu wykonania 
projektu na podstawie przygotowanej 
przez niego pracy. Ogłoszenie wyników 
konkursu planowane jest na 11 lutego.

Nowa siedziba PIK ma powstać na 
działce u zbiegu ulic Warszawskiej, 
Sobieskiego, Norwida i Wysockiego 
w Legionowie.  Zgodnie z wytycznymi 

zawartymi w konkursie, projektanci mie-
li zaplanować nowoczesny, przestronny 
obiekt. W jego wnętrzu znajdzie się miej-
sce na salę widowiskowo-koncertową bi-
bliotekę i mediatekę, czytelnię, pomiesz-
czenia dla pracowni artystycznych, salę 
muzyczną ze studiem nagrań, salę do 
ćwiczeń i tańca, klubokawiarnię, prze-
strzeń do zabawy i aktywizacji dla dzie-
ci, wielofunkcyjną salę do organizacji 
m.in. spotkań, przestrzenie wystawien-
nicze i coworkingowe oraz miejsce z za-
pleczem kuchennym niezbędne przy or-
ganizacji wydarzeń. Architekci powinni 
byli zadbać także o przestrzeń wokół bu-
dynku. Zaprojektować parkingi i dojazd 
do obiektu oraz miejsce do organizacji 
wydarzeń plenerowych. A wszystko to 
z zachowaniem dbałości o znajdujący się 
na działce drzewostan. 

AMZ

Grzegorz 
Kubalski 
czlonek Zarządu Powiatu

Liczba prac, jakie spłynęły na kon-
kurs na koncepcję budynku PIK, 
sprawia, że Sąd Konkursowy czeka 
teraz trudne zadanie. Jestem jednak 
przekonany, że mu sprosta, a zwycię-
ska praca zostanie w najbliższych 
latach zrealizowana – dając miesz-
kańcom powiatu nowe możliwości 
w zakresie korzystania z lokalnej 
oferty wydarzeń kulturalnych.
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Maja Dudzińska

Praca konkursowa Mai Dudzińskiej

Konkurs był adresowany do ludzi 
młodych, dla których ważne jest 
proekologiczne podejście do ży-

cia. Każdy uczestnik mógł zgłosić do 
25 prac o szeroko pojętej tematyce 
ekologicznej. Tyle też zdjęć przesła-
ła Maja. Były to prace bardzo zróżni-
cowane, ze względu na tematykę oraz 
technikę wykonania, podkreślające 
wrażliwość autorki na problemy na-
szej planety. Spośród 1300 uczestni-
ków jury wybrało 20 laureatów, wśród 
których znalazła się Maja Dudzińska. 

Gratulujemy.   KB

Młodzież szkolna już przystąpiła 
do konkursowych testów, nato-
miast zapisy dla dorosłych trwa-

ją do 15 lutego. Z kolei na zgłoszenia 
do zadań terenowych „Poznaj szlak Pol-
ski Walczącej” dla młodzieży i doro-
słych organizatorzy czekają do 6 marca. 

Tegoroczna edycja jest wyjątkowa, bo 
w tym roku przypada 80. rocznica powo-
łania Armii Krajowej. 14 lutego 1942 ro-
ku Naczelny Wódz gen. Władysław Sikor-
ski powołał Armię Krajową (AK). Była ona 
kontynuatorką Służby Zwycięstwu Pol-
ski (SZP) i Związku Walki Zbrojnej (ZWZ), 
powołanych do walki z okupantem nie-
mieckim i sowieckim. Pierwszym dowód-
cą AK został komendant główny ZWZ  

gen. Stefan Rowecki „Grot”. Na terenie 
zbliżonym do dzisiejszego powiatu le-
gionowskiego funkcjonował pułk I Rejo-
nu „Marianowo-Brzozów” VII Obwodu 
„Obroża” Okręgu Warszawskiego AK. 
W strukturach tego pułku działało w kon-
spiracji ponad dwa tysiące zaprzysiężo-
nych mężczyzn i kobiet.

Organizatorami konkursu są Muzeum 
Historyczne w Legionowie oraz Stowarzy-
szenie Zespół Ochrony Pamięci Armii 
Krajowej „Brzozów” w Legionowie. Patro-
natu udzielili starosta legionowski oraz 
prezydent Miasta Legionowo. Informacje 
o zapisach i regulamin konkursu znajdują 
się na www.muzeum.legionowo.pl.

OPRAC. KB

Uczennica Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Lema w Stanisławowie Pierwszym Maja Dudzińska 
otrzymała wyróżnienie w Ogólnopolskim Ekologicznym Konkursie Fotograficznym „Żyjmy zdrowo”, 
organizowanym przez Ekologiczną Agencję Informacyjną EKOMAIKA. 

Zachęcamy wszystkich dorosłych do udziału w XIII edycji konkursu 
wiedzy o Polskim Państwie Podziemnym, Armii Krajowej i Szarych 
Szeregach.

Od początku grudnia ub.r. działa internetowe Radio Wieliszew. Jest to inicjatywa 
młodzieży, która brała udział w warsztatach radiowych i dziennikarskich w ra-
mach projektu „Nowa forma informacji – medium internetowe”. Radia posłuchać 
można na stronie internetowej www.radio.wieliszew.pl, a także w aplikacji, którą 
ściągnąć można na urządzenie mobilne. Młodzi radiowcy przygotowują informa-
cje o wydarzeniach z terenu gminy, prezentują piosenki oraz wywiady i audycje  
opowiadające o naszym regionie, które powstały w ramach warsztatów. 

             AMZ

Ekologiczny sukces

Konkurs z historią w tle

Nowy sprzęt na Targowej

Radio Wieliszew przerywa ciszęRadio Wieliszew przerywa ciszę

Agnieszka Powała
radna Rady Powiatu 
Serdecznie gratuluję Mai tego wyróżnienia. To ważne, że świadomość proeko-
logiczna wśród młodzieży jest tak duża. Dziękuję za zaangażowanie i odpowie-
dzialną postawę. Od tego zależy nasza przyszłość. Z ogromną radością obserwu-
ję, że uczniowie LO im. Stanisława Lema w Stanisławowie Pierwszym osiągają 
coraz więcej sukcesów podczas różnych konkursów i wydarzeń. 

Izabela Kownacka  
radna Rady Powiatu 
Od kilkunastu lat koordynuję projekty z młodzieżą, jednak ten radiowy był 
dla mnie nowym, bardzo ciekawym doświadczeniem. Widziałam, jak uczest-
nicy przeistaczają się w dziennikarzy radiowych, jak nabierają pewności sie-
bie. Jestem z nich bardzo dumna.

Niemal 315 tys. zł przeznaczył 
Powiat Legionowski na zakup 
sprzętu komputerowego 
celem doposażenia pracowni 
informatycznej w Powiatowym 
Zespole Szkół Ponadpodstawowych 
im. Jerzego Siwińskiego 
w Legionowie. Zakupiono  
48 komputerów, 24 routery,  
24 przełączniki oraz urządzenia 
niezbędne do podłączania sprzętów 
(kable, panele krosowe).         KB

 

Konrad Michalski
wicestarosta legionowski
W dzisiejszych czasach trudno mówić o edukacji skutecznej i na wysokim pozio-
mie bez nowoczesnego sprzętu komputerowego. Dobrze wyposażona pracownia 
informatyczna w Powiatowym Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Legionowie 
zapewni uczniom oraz nauczycielom możliwość efektywnej i komfortowej pracy, 
stwarzając nowe możliwości w zakresie kształcenia.
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NA PYTANIA ODPOWIADA DYREKTOR WOJSKOWEGO INSTYTUTU MEDYCZNEGO W WARSZAWIE  
GEN. DYW. PROF. DR HAB. N. MED. GRZEGORZ GIELERAK:

Jakie czynniki zdecydowały 
o powstaniu szpitala w Legionowie 
w jego dzisiejszym kształcie?

Do dzisiejszego etapu doprowadził 
nas proces decyzyjny poprzedzony ana-
lizami dotyczącymi m.in. rynku ochro-
ny zdrowia w powiecie legionowskim, 
potrzeb zdrowotnych mieszkańców oraz 
otoczenia konkurencyjnego. Mówiąc 
w skrócie, były to 4 miesiące intensyw-
nych prac zespołu kierowniczego WIM 
zakończone przygotowaniem projek-
tu doradczego szczegółowo określające-
go harmonogram jego realizacji. Podsta-
wowym założeniem przyjętym podczas 
wyboru zakresów działalności nowej 
placówki były działania zmierzające do 
zabezpieczenia najpilniejszych potrzeb 
zdrowotnych mieszkańców powiatu po-
przez utrzymanie publicznego charakte-
ru szpitala, integrację działalności w za-
kresie medycyny stanów nagłych oraz 
gwarancję wsparcia WIM w Warszawie 
dla udzielania najbardziej zaawansowa-
nych świadczeń medycznych. 

Od ponad dekady WIM prowa-
dzi intensywne prace rozwojowe 

i modernizacyjne w swojej siedzibie 
przy ul. Szaserów. W tym czasie wyre-
montowano niemal wszystkie kliniki, 
a także wybudowano od podstaw nowo-
czesne bloki – nowe miejsca udzielania 
świadczeń medycznych, że wspomnę 
największe inwestycje: onkologia i radio-
terapia, intensywna terapia i kardiologia 
interwencyjna, poradnie specjalistycz-
ne, okulistyka. Zdobyta wiedza, najlep-
sze wieloletnie doświadczenia inwe-
stycyjne stanowiły nieocenioną pomoc 
w przygotowaniu projektu budowlane-
go oraz potrzeb sprzętowych, jakie osta-
tecznie znalazły zastosowanie w naszej 
filii – szpitalu w Legionowie.

Inwestycja pochłonęła na pewno 
niemałe środki finansowe. Jaka to 
suma oraz czy coś wiadomo na temat 
spodziewanych kosztów bieżącej 
działalności szpitala?

Łączny koszt inwestycji, w całości fi-
nansowanej ze środków Ministerstwa 
Obrony Narodowej, to 160 mln zł. Szaco-
wane roczne koszty działalności szpitala 
to ok. 34 mln zł – w całości będą rozlicza-
ne w rachunku przychodów i kosztów 
WIM. Oznacza to, że Miasto Legionowo 
i Powiat Legionowski nie będą obciążane 
finansowym ryzykiem działalności szpi-
tala, co jak wiadomo jest dziś istotnym 
problemem większości samorządów 
w Polsce. Tym samym korzyści z dostę-
pu mieszkańców powiatu do szpitala 
nie będą oznaczać dla lokalnych władz 
groźby cięć w budżecie – wprowadza-
nia ograniczeń w zakresie wydatków na 
inwestycje, transport, łączność, oświatę 
i kulturę. Oczywiście liczę na to, że wzo-
rem innych samorządów podejmowane 
będą wobec szpitala lokalne inicjatywy 

wspierające jego działalność poprzez 
np. finansowanie populacyjnych pro-
gramów profilaktycznych, transportu 
medycznego czy darowizny sprzętowe. 
Niemniej jednak, co jeszcze raz warto 
podkreślić, utrzymanie bieżącej działal-
ności szpitala będzie wyłącznie elemen-
tem działalności gospodarczej WIM bez 
jakiegokolwiek ryzyka finansowego ze 
strony miasta i powiatu, co z punktu wi-
dzenia finansów samorządu i mieszkań-
ców jest bardzo dobrą, wręcz wymarzo-
ną okolicznością.

Przy okazji otwarcia szpitala sporo 
mówi się o opiece kompleksowej 
i skoordynowanej. Co w praktyce 
będzie to oznaczać dla pacjentów 
szpitala w Legionowie?

Dla mieszkańców powiatu ozna-
cza to nową jakość w sposobie i warun-
kach praktycznego stosowania opie-
ki medycznej. Wielokrotnie w swoich 
wypowiedziach podkreślałem, że szpi-
tal w Legionowie – w kontekście spo-
sobu prowadzenia opieki nad chorymi 
– będzie jednostką niemającą swoje-
go odpowiednika w Polsce. Żaden bo-
wiem szpital powiatowy, czy nawet woje-
wódzki, nie jest filią szpitala klinicznego. 
W obecnych ramach organizacyjnych 
systemu ochrony zdrowia gwarantuje 
to pełny dostęp pacjentów do diagnosty-
ki i terapii na najwyższym poziomie. Sie-
dem dni w tygodniu, 24 godziny na dobę 
główna siedziba WIM przy ul. Szase-
rów w Warszawie stanowić będzie zaple-
cze dla wymagających zaawansowanych 
metod opieki chorych. Co więcej, w po-
rozumieniu z NFZ nasz model opieki bę-
dzie stale udoskonalany, aby wynikają-
ce z niego korzyści tak dla pacjentów, jak 

i szpitala mogły zostać w całości skon-
sumowane. Ministerstwo Obrony Naro-
dowej – za pośrednictwem WIM – za-
inicjuje więc w ten sposób realizację 
sprawdzonego w niektórych krajach Eu-
ropy Zachodniej modelu organizacji pla-
cówek ochrony zdrowia pozwalającego 
na większą integrację usług zdrowot-
nych, a to z kolei może skutkować więk-
szym zadowoleniem społecznym i obni-
żeniem kosztów systemu.

Czy, a jeśli tak, to jakie widzi Pan 
zagrożenia dla działalności szpitala?

Na pewno podobne do tych, jakie do-
tyczą wszystkich świadczeniodawców. 
Niska wycena procedur medycznych 
i jednocześnie szybko rosnące koszty 
działalności to dziś najważniejsze czyn-
niki ryzyka decydujące o być albo nie 
być podmiotów leczniczych. W przypad-
ku naszego szpitala dodatkowym wy-
zwaniem będzie spodziewane duże za-
interesowanie pacjentów skorzystaniem 
z usług nowego szpitala. W jakim stop-
niu czynnik ten zaznaczy swój wpływ 
zależeć będzie m.in. od dostępności oko-
licznych szpitali oraz praktyki działal-
ności jednostek państwowego ratownic-
twa medycznego. W tej kwestii również 
prowadzimy już odpowiednie rozmowy, 
przygotowania.

W publicznej dyskusji o kierunkach 
zmian rynku ochrony zdrowia 
w Polsce często pada argument 
o konieczności likwidacji łóżek 
szpitalnych. Jak wobec tego widzi Pan 
przyszłość szpitala w Legionowie?

Nie ma najmniejszych wątpliwości, 
że nasz szpital, podobnie jak cały sys-
tem ochrony zdrowia w Polsce, będzie się 

zmieniał. Już na etapie projektowania pla-
cówki zakładaliśmy, że z biegiem czasu 
będzie ona ewoluować w stronę jednost-
ki pozwalającej maksymalnie elastycznie 
reagować na potrzeby zdrowotne miesz-
kańców. Powiązanie szpitala z WIM, 
a przez to możliwość wzajemnego uzupeł-
niania się funkcji obu jednostek, znacznie 
ten proces usprawni. Projektowane aktu-
alnie w Ministerstwie Zdrowia zmiany or-
ganizacji szpitalnictwa w Polsce będą wy-
magały wobec każdej placówki w kraju 
daleko idącej reorganizacji w dotychcza-
sowej praktyce przyjęć pacjentów. Mó-
wiąc wprost, ograniczenia liczby łóżek 
długoterminowych na rzecz krótkoter-
minowych, w tym leczenia jednodniowe-
go. Nie ma więc przypadku w tym, że aż 
30 procent łóżek szpitala w Legionowie 
ma status miejsc intensywnej terapii – 
profesjonalnie przygotowanych, oprzy-
rządowanych do ratowania zdrowia i ży-
cia pacjentów. Pozostałe obszary wraz 
z zapleczem, jakim jest ambulatoryjna 
opieka specjalistyczna oraz podstawowa 
opieka zdrowotna – przejęte od Wojsko-
wej Specjalistycznej Przychodni Lekar-
skiej – będą tworzyć rodzaj konsorcjum 
szpitalno-przychodnianego oferujące-
go pacjentom kompletną usługę me-
dyczną w pełnej skali (od opieki ambu-
latoryjnej po szpitalną). To właśnie ten 
model działalności w perspektywie naj-
bliższych lat stanie się osią, wokół której 
będzie organizowana i rozwijana opie-
ka medyczna w ramach nowego podmio-
tu leczniczego, który rozpoczął działal-
ność w lokalizacji Zegrzyńska 8. Stąd 
wynika, że wyzwań związanych z dzia-
łalnością szpitala, dochowaniem dbało-
ści o jego rozwój na pewno nie będzie 
nam brakować. 

Powiat zadbał o zdrowie
Z bezpłatnych badań w ramach ubiegłorocznej edycji  
programu zdrowotnego skorzystało 1 664 mieszkańców.  
Czas na podsumowanie.

W 2021 roku zadbano o miesz-
kańców powiatu poprzez zorga-
nizowanie bezpłatnych badań 

profilaktycznych, konsultacji oraz akcji 
edukacyjnych, mających na celu podnie-
sienie świadomości i rozpowszechnienie 
wiedzy z zakresu profilaktyki zdrowotnej. 
Ponadto Powiat aktywnie włączył się w ini-
cjatywy prozdrowotne na naszym terenie 
organizowane przez podmioty zewnętrzne.

Z akcji wczesnego wykrywania nowotwo-
rów jelita grubego skorzystało 247 miesz-
kańców. U 218 wykonano kolonoskopię 
w znieczuleniu ogólnym z możliwością po-
brania wycinków do badań histopatologicz-
nych. 74 badania dały wynik nieprawidło-
wy, z czego w jednym przypadku wykryto 
nowotwór.

W ramach programu profilaktyki i wcze-
snego wykrywania nowotworów gruczołu 
krokowego przeprowadzono konsultacje le-
karskie wraz z badaniem per rectum oraz 
oznaczono z krwi marker raka prostaty – 
PSA. Przebadano 37 pacjentów – 2 osoby 
uzyskały dodatni wynik PSA, u jednej z nich 
pojawiło się podejrzenie nowotworu. Dodat-
kowo zorganizowano także warsztaty eduka-
cyjne prowadzone przez specjalistę urologa.

Dużym powodzeniem cieszył się pro-
gram profilaktyki i wczesnego wykrywa-
nia raka piersi – 160 pań zostało przeszko-
lonych z samobadania piersi, 75 wykonało 
mammografię. Badanie dało wynik niepra-
widłowy w 5 przypadkach.

W trakcie ortopedycznych badań prze-
siewowych pod kątem wad postawy prze-
badano 1 200 drugoklasistów ze wszystkich 
publicznych szkół podstawowych z terenu 
powiatu. U 1 065 wykryto wadę postawy. 
Dofinansowano także instruktażowe zaję-
cia korekcyjne, skorzystało z nich 279 dzieci.

Na realizację programu Powiat Legionow-
ski przeznaczył blisko 220 tys. złotych. Te-
goroczna odsłona programu ruszy na prze-
łomie lutego i marca.

KALINA BABECKA

Projekt dotyczy wsparcia członków 
rodzin lub opiekunów sprawujących 
bezpośrednią opiekę nad osobami 

ze znacznym stopniem niepełnospraw-
ności oraz orzeczeniami równoważnymi 
w formie czasowej opieki wytchnieniowej 
w ramach pobytu całodobowego w Domu 
Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legio-
nowie. Realizacja projektu wpłynie na od-
ciążenie członków rodzin lub opiekunów 
osób niepełnosprawnych od codziennych 
obowiązków, zapewni im możliwość odpo-
czynku i regeneracji, a w razie hospitaliza-
cji opiekuna spowodowanej zakażeniem 
COVID-19 zapewniona dodatkowo zosta-
nie dwutygodniowa, całodobowa opie-
ka wytchnieniowa dla podopiecznego.

W ramach realizacji Programu Po-
wiat planuje objąć opieką wytchnie-
niową w formie pobytu całodobowego  

10 osób niepełnosprawnych w maksy-
malnie 14-dniowym okresie. Opieka wy-
tchnieniowa będzie realizowana w Domu 
Pomocy Społecznej „Kombatant”, w któ-
rym zostaną osobom niepełnosprawnym 
zapewnione usługi bytowe, opiekuńcze 
i pielęgnacyjne, czyli wyodrębnione 
miejsce pobytu, wyżywienie, zabiegi hi-
gieniczne oraz opieka i pomoc w pod-
stawowych czynnościach życiowych, 
pielęgnacja, pomoc w korzystaniu ze 
świadczeń zdrowotnych, a także udzielo-
na zostanie niezbędna pomoc w załatwia-
niu spraw osobistych oraz zorganizowane 
czas wolny i kontakt z otoczeniem.

Całkowita wartość projektu, a jedno-
cześnie przyznane dofinansowanie, to  
85 680,00 zł. Dotacja zostanie przekaza-
na jeszcze w tym kwartale.

KB

30 grudnia 2021 r. Minister Rodziny i Polityki Społecznej 
zatwierdził listę rekomendowanych wniosków w ramach 
programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022, 
finansowanego z Funduszu Solidarnościowego – 
państwowego funduszu celowego. Na liście znalazł się 
również wniosek złożony przez Powiat Legionowski.

Opieka wytchnieniowa w DPS „Kombatant”
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Przemysław 
Cichocki 
członek Zarządu Powiatu

Opieka nad osobami schorowany-
mi i niepełnosprawnymi to ciężka 
i wyczerpująca praca, która czę-
sto spada na barki rodziny. Dla-
tego cieszę się, że udało się nam 
pozyskać środki, dzięki którym 
będzie możliwość czasowego od-
ciążenia opiekunów, zapewnie-
nia im warunków do odpoczynku 
i załatwienia spraw. Pamiętamy 
nie tylko o osobach chorych i po-
trzebujących, ale także o tych, któ-
rzy na co dzień się o nie troszczą. 
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Laureaci konkursu „Odpowiedzialni Społecznie”

Grzeczni Chłopcy zabrali publiczność w muzyczną podróż karnawałową

Odpowiedzialni Społecznie wybrani
Znamy już laureatów 5. edycji konkursu „Odpowiedzialni Społecznie”, organizowanego przez 
Powiatowe Centrum Integracji Społecznej.

K onkurs to wspólna inicjatywa 
Starosty Legionowskiego oraz 
Powiatowego Centr um Inte-

gracji Społecznej w Legionowie. W ka-
tegorii Przedsiębiorca Odpowiedzial-
ny Społecznie zwyciężyli Hurtownia 
Taniej Książki M.C. Kwadrat A. Kisza,  
S. Kisza, B. Kowalik s.c. oraz ZAREMBA 
BIS Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Han-
dlowe. W kategorii Instytucja Odpowie-
dzialna Społecznie wyróżniono Legionow-
skie Stowarzyszenie AMICUS, Fundację 
Nowa Wieś i Fundację eBiznes Club. Pra-
cownikami Odpowiedzialnymi Społecznie 
wybrano Wojciecha Kowalczyka i Danutę 
Andrzejewską. Laureaci statuetki i dyplo-
my odebrali z rąk starosty legionowskie-
go Sylwestra Sokolnickiego, radnej Rady 
Powiatu i jednocześnie przewodniczącej 
kapituły konkursowej Anny Gajewskiej 
oraz dyrektor PCIS Doroty Wróbel-Gó-
reckiej podczas spotkania, które zorga-
nizowano 4 stycznia w auli starostwa.  
– To dla mnie ogromne wyróżnienie. Chcę 
podziękować wszystkim, którzy docenili, 
że staram się na co dzień budować pomo-
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Zbigniew Garbaczewski  
radny Rady Powiatu 
Pierwszy w tym roku koncert z cyklu „Pałacowe spotkania z muzyką” wpro-
wadził nas w prawdziwie karnawałowy nastrój. Z ogromnym zadowoleniem 
obserwuję, że mimo upływu lat format cieszy się niesłabnącym zaintereso-
waniem i uznaniem wśród mieszkańców, którzy licznie uczestniczą w co-
miesięcznych koncertach. Widać, że zapotrzebowanie na muzykę klasyczną, 
ambitny repertuar i mistrzowskie wykonanie wciąż są duże, a oferta dosko-
nale wpasowuje się w oczekiwania publiczności.

Karnawałowo  
w pałacu

Anna Gajewska 
radna Rady Powiatu 

Jestem zaszczycona, że mogłam 
przewodniczyć kapitule konkurso-
wej, która wybierała tegorocznych 
laureatów tytułu „Odpowiedzialni 
Społecznie”. Ideą konkursu jest pro-
mowanie i wyróżnianie postaw od-
powiedzialnych społecznie. Trudno 
było wybrać tych najlepszych spo-
śród tegorocznych kandydatów kon-
kursu, dlatego zdecydowaliśmy się 
nagrodzić wszystkich.

T ym razem w sali balowej jabło-
nowskiego pałacu wystąpił zespół 
Grzeczni Chłopcy, czyli kwartet 

utalentowanych muzyków w składzie 
Grzegorz Duszak – wokal, Łukasz Jan-
kowski – flet, Radosław Mysłek – per-
kusja, Piotr Iwański – fortepian, Mi-
chał Mościcki – kontrabas. Panowie 
zaproponowali publiczności znane, 
współczesne piosenki w tanecznych 
aranżacjach w stylu retro, w rytmach 
swingu, salsy i latino. Wśród zapre-
zentowanych utworów znalazły się 
między innymi „Za Tobą pójdę jak na 
bal” z repertuaru Krzysztofa Kraw-
czyka, „Daj mi tę noc” z repertuaru ze-
społu Bolter, „Stand by me” z reper-
tuaru Bena E. Kinga oraz „Roxanne” 
z repertuaru The Police. – Zaczęliśmy 
tworzyć covery współczesnych utwo-
rów w stylu retro. „Za Tobą pójdę jak 
na bal” Krzysztofa Krawczyka zmieni-
liśmy w energetycznego rock'n'rolla,  
„Odchodząc” Republiki w przeszywają-
ce tango. I tak dalej. Na kilka lat stało się 
to osią naszej twórczości. Pozwoliło od-
kryć zupełnie nową perspektywę. Na-
sze muzyczne pomysły musiały paso-
wać do użytkowego stylu. Trzeba było 

grać tak, żeby porywać do tańca, a jed-
nocześnie żeby było to ciekawe, zaska-
kujące i zaspokajające nasze estetycz-
ne upodobania. Dało nam to mnóstwo 
radości i rozwinęło nasz warsztat 
– wyjaśniają członkowie zespołu.

„Pałacowe spotkania z muzyką” to 
cykl, który zainaugurowano w 2002  
roku. Organizowane w jego ramach 
występy instrumentalne i wokalne da-
ją miłośnikom muzyki niepowtarzalną 
szansę uczestniczenia w wyjątkowych 
koncertach, poszerzania horyzontów 
muzycznych oraz integrują lokalną 
społeczność, budując pozytywny wi-
zerunek nie tylko gminy Jabłonna, ale 
i całego powiatu legionowskiego. Po-
nadto co dwa miesiące w Galerii Sztuki 
Współczesnej „Oranżeria” ma miejsce 
wernisaż wystawy prac artystycznych. 

Na kolejny koncert z cyklu zapra-
szamy do pałacu w Jabłonnie 20 lutego 
o godzinie 13.00. Wstęp wolny.

KB

Znane przeboje w aranżacji retro znalazły się w programie 
noworocznego koncertu z cyklu „Pałacowe spotkania 
z muzyką”. Także w tym roku współorganizatorem cyklu 
jest Powiat Legionowski.

sty pomiędzy ludźmi, pomiędzy osobami 
z niepełnosprawnością i osobami spraw-
nymi. Wyróżnienie jest dla mnie wyzwa-
niem do budowania przyjaznego miasta 
i otoczenia, bo zależy mi na tym, aby oso-
by z niepełnosprawnością mogły realizo-
wać się. Za moim pomysłem wprowadzono 
w Legionowie program asystentury osób 
z niepełnosprawnościami i są w wdraża-
ne kolejne programy.  Ta energia docenio-
na przez kapitułę zaowocuje w przyszłości 
kolejnymi projektami dla dobra wspólne-
go – mówił w trakcie uroczystości Woj-
ciech Kowalczyk, laureat tytułu „Pracow-
nik Odpowiedzialny Społecznie”.

Konkurs jest kierowany do pracodaw-
ców, firm i instytucji prowadzących dzia-
łalność na terenie powiatu legionowskie-
go, a także pracowników, którzy w swojej 
pracy kierują się ideą społecznej odpowie-
dzialności biznesu, uwzględniają intere-
sy społeczne, dobro środowiska, budują 
relacje z lokalną społecznością. Jego ce-
lem jest zwiększenie świadomości na te-
mat biznesu odpowiedzialnego społecz-
nie, a tytuł przyznawany jest firmom, 

Na terenie województwa mazowieckiego występuje wścieklizna – groźna choroba 
odzwierzęca. Chorują najczęściej lisy, psy oraz koty, ale możliwe jest zakażenie się 
także innych zwierząt oraz ludzi. Wścieklizna jest chorobą śmiertelną.

Wścieklizna atakuje!

Najbardziej typowe objawy wścieklizny u zwierząt:
• Lisy – utrata strachu przed ludźmi, agresja;
• Psy – ślinotok, porażenie żuchwy, niedowłady, próba zjadania niejadalnych przedmiotów, ochrypłe szczekanie;
• Koty – nietypowe zachowania, agresja, chowanie się, wydawanie chrapliwych dźwięków;
• Nietoperze – utrata zdolności lotu, aktywność dzienna, nadpobudliwość na dźwięki;
• Inne zwierzęta dzikie – utrata lęku przed ludźmi.
W przypadku zaobserwowania zwierzęcia zachowującego się nietypowo:
•  Zgłoś ten fakt do Gminy, na Policję, do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Nowym Dworze Mazowieckim (tel. 22 775 22 27)  

lub do leśniczego (w przypadku zwierząt dzikich);
• Nie próbuj udzielać mu pomocy;
• Nie próbuj dokarmiać.
W przypadku pogryzienia lub podrapania przez nieznane zwierzę bezzwłocznie udaj się do lekarza pierwszego kontaktu i poinformuj go 
o kontakcie ze zwierzęciem. Zaszczep przeciwko wściekliźnie swoje psy oraz koty – chroniąc zwierzęta, zabezpieczasz siebie.

dr n. wet. Maciej Wierzchoń
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Nowym Dworze Mazowieckim

instytucjom oraz ich pracownikom, którzy 
swoją postawą się do tego przyczyniają. 

KB
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Projektując na nowo witrynę, priory-
tetami były dostosowanie jej do po-
trzeb niepełnosprawnych użytkow-

ników Internetu, nadanie nowej oprawy 
graficznej oraz responsywność, czyli za-
adaptowanie do przeglądania na różnych 
urządzeniach mobilnych.

Po aktualizacji strona zyskała no-
wą, czytelną szatę graficzną. Zmienio-
no także jej układ. Odwiedzający witry-
nę znajdą tu informacje o noclegach, 
ofercie gastronomicznej i kulturalnej 
regionu Jeziora Zegrzyńskiego. Pozna-
ją historię powstania akwenu, a tak-
że przeszłość okolicy. Opis atrakcji zo-
stał podzielony na dwie sekcje: Wybierz 
przygodę, gdzie znajdują się informacje, 

jak aktywnie spędzić czas nad Jeziorem, 
oraz Wybierz relaks, skąd dowiemy się, 
jak odpocząć w naszej okolicy. W zakład-
ce Dzieje się zaplanowano kalendarium 
wydarzeń kulturalnych i sportowych. 

Jesteśmy otwarci na sugestie doty-
czące miejsc, atrakcji lub pomysłów na 
spędzenie wolnego czasu, które warto 
opisać w naszym serwisie. Właścicieli 
obiektów noclegowych oraz gastronomii 
zachęcamy do przesyłania informacji, 
które zamieścimy w naszej bazie. 

Czekamy na Państwa e-maile:  
jezioro@zegrzynskie.pl.

AMZ

turystyka

Planując aktywne spędzenie czasu lub relaks nad Jeziorem Zegrzyńskim, warto 
skorzystać z informacji zgromadzonych w witrynie www.jezioro.zegrzynskie.pl

Sprawdź, czy masz ważny paszport!
Planując zagraniczne podróże, musimy pa-
miętać o wielu sprawach. Najważniejszą jest 
jednak upewnienie się, czy dokument, który 
pozwoli nam na przekroczenie granicy, nie 
stracił ważności.

Ile ważny jest paszport? 
Dokument wydany dzieciom do 13. roku życia 
ważny jest 5 lat, młodzieży i dorosłym pasz-
port wydawany jest na 10 lat. Ważność do-
kumentu warto sprawdzić wcześniej niż pół 
roku przed planowaną podróżą, niektóre kra-
je wymagają bowiem żeby dokument ważny 
był co najmniej 6 miesięcy.

Twój paszport straci ważność, gdy:
•  upłynie termin jego ważności (w paszpor-

cie znajdziesz datę upływu terminu jego 
ważności);

• zgłosisz jego utratę albo zniszczenie;
•  ktoś zwróci do urzędu twój zgubiony pasz-

port;
• stracisz polskie obywatelstwo;
•  zmienisz swoje dane osobowe (nazwisko, 

imię albo imiona, datę i miejsce urodzenia, 
płeć, numer PESEL);

• zostanie unieważniony.

Ile trwa wyrobienie paszportu? 
Zgodnie z ustawą termin gwarantowany na 
wydanie dokumentu to 30 dni. 

Jak wygląda procedura?
Do biura paszportowego należy przyjść z: ak-
tualnym zdjęciem spełniającym wymogi foto-
grafii do paszportu, wypełnionym wnioskiem 
oraz ważnym dokumentem tożsamości (do-
wód lub paszport). W przypadku dzieci do  
18. roku życia zawsze wymagana jest obecność 

obojga rodziców/opiekunów. Dziecko do  
5. roku życia nie musi być obecne przy skła-
daniu wniosku ani przy odbiorze gotowego 
paszportu. Dziecko od ukończenia 5. roku ży-
cia musi być obecne podczas składania wnio-
sku o paszport. Jeśli skończyło 12 lat – urzęd-
nik pobierze jego odciski palców. 
Za wyrobienie paszportu pobierana jest opła-
ta, którą można wnieść na miejscu (kartą lub 
gotówką).

Ile zapłacisz za paszport?
• 30 zł – dzieci do 13 lat;
•  70 zł – m. in. uczniowie od 13. roku życia, 

studenci, renciści, emeryci, osoby niepeł-
nosprawne, kombatanci;

• 140 zł – dorośli;
• bezpłatnie osoby po 70. roku życia.
Obowiązuje zniżka z Kartą Dużej Rodziny.
Jeśli z własnej winy stracisz lub zniszczysz 
paszport – opłata za wyrobienie nowego bę-
dzie trzykrotnie wyższa.

Gdzie można wyrobić paszport?
Wniosek można złożyć w dowolnym punk-
cie paszportowym na terenie całego kraju.  
Nie obowiązuje rejonizacja. Dokument należy 
odebrać w miejscu, w którym został złożony 
wniosek. W powiecie legionowskim biuro pasz-
portowe zlokalizowane jest w budynku Urzędu 
Miasta Legionowo przy ul. Piłsudskiego 41, na 
parterze. Godziny przyjęć interesantów od po-
niedziałku do piątku w godzinach 8:00-15:45 
(numerki wydawane są do 15:30).

Jak umówić się na wizytę?
Do biura można przyjść bez wcześniejszego 
umawiania wizyty. Obowiązuje jednak system 
kolejkowy, trzeba pobrać odpowiedni nume-
rek i czekać na zaproszenie przez pracownika.

Zadanie polegało na zaproponowa-
niu atrakcyjnego, aktywnego spę-
dzenia czasu na terenie powia-

tu legionowskiego w formie wycieczki,  
np. pieszej, rowerowej, konnej lub ich połą-
czenia z innymi atrakcjami. W konkursie 
udział wzięli dorośli mieszkańcy powiatu 
oraz uczniowie szkół podstawowych i po-
nadpodstawowych, mieszkający lub uczą-
cy się w szkole na naszym terenie. Oprócz 
opisu trasy uczestnicy byli zobowiązani 
dołączyć także mapy oraz zdjęcia ilustru-
jące przebieg wędrówki. Zwycięskie i wy-
różnione prace zamieszczono na stronie  
www.jezioro.zegrzynskie.pl w zakładce Wy-
bierz przygodę / Sprawdzone scenariusze. 

AMZ

Poznajcie nową stronę 
Jeziora
Od grudnia ubiegłego roku portal jezioro.zegrzynskie.pl działa 
w odświeżonej odsłonie. Zapraszamy do odwiedzania

Mariusz Śledziewski
radny Rady Powiatu 

Dla turystów odwiedzających nasz powiat, a także dla mieszkańców szukają-
cych odpoczynku nad Jeziorem Zegrzyńskim, przygotowaliśmy całkiem no-
wą witrynę internetową. Zachęcamy do skorzystania z bogatej bazy atrakcji 
i przydatnych informacji, które ułatwią zaplanowanie pobytu w naszej okolicy.

Laureaci odebrali gratulacje i nagrody z rąk wicestarosty Konrada Michalskiego podczas spotkania, które odbyło się 4 stycznia w auli 
starostwa

Paszportowe ABC

Konkursowe wędrówki
Znamy już laureatów powiatowego konkursu „Moje wędrówki po powiecie legionowskim”. 

Laureaci konkursu:
I miejsce – Michalina Zotov
II miejsce – Andrzej Głowacki
III miejsce – Urszula Przybylska
Wyróżnienia otrzymali:
Krzysztof Górski
Mateusz Pazurek
Natasza Zotov

Piotr Choroś
radny Rady Powiatu

Cieszę się z nowy rok mogliśmy 
rozpocząć od rozdania nagród 
w konkursie „Moje wędrówki po po-
wiecie legionowskim”. Serdecznie 
gratuluję jego uczestnikom zaanga-
żowania i pomysłowości. Zachęcam 
też do skorzystania z gotowych po-
mysłów na wędrówki przygotowa-
nych i przetestowanych przez na-
szych mieszkańców.

Paweł 
Trawkowski 
sekretarz Powiatu 

Początek nowego roku to okres, 
w którym wielu z nas planuje wy-
jazdy wakacyjne. Jest to również 
dobry czas na zadbanie o wszelkie 
formalności związane z podróżą. 
Zanim zdecydujecie się Państwo na 
wyjazdy, należy upewnić się mię-
dzy innymi co do ważności swoje-
go paszportu. Wyrobienie paszpor-
tu może trwać miesiąc. Nie warto 
odkładać tej czynności na ostatnią 
chwilę, ponieważ w okresie waka-
cyjnym czas na uzyskanie nowego 
dokumentu jest najdłuższy. Wyro-
bienie dokumentu z pewnym wy-
przedzeniem pozwoli na uniknię-
cie stresu związanego z brakiem 
dokumentu przed podróżą.  

Istnieje również możliwość umówienia się 
na wizytę poprzez formularz online. Wów-
czas interesant przyjmowany jest na kon-
kretną godzinę, niezależnie od liczby osób 
oczekujących w kolejce. Formularz do 
umawiania spotkań znajduje się na stronie  
www.paszporty.legionowski.pl
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Podczas Mistrzostw Polski w lodowym 
pływaniu federacji IISA (International 
Ice Swimming Associtation ) w Gdyni 
reprezentant Powiatu Legionowskiego 
Michał Perl wywalczył 4 złote medale 
w konkurencjach: 50 m i 100 m 
stylem klasycznym oraz 25 m i 50 m 
dowolnym. Tym samym podczas tego 
turnieju nasz „mors” zwyciężył również 
w klasyfikacji zawodników z największą 

liczbą zwycięstw. Gdynia Winter 
Swimming Cup, będący jednocześnie 
Mistrzostwami Polski w lodowym 
pływaniu, odbył się w dniach  
8-9 stycznia. Temperatura wody 
w będącym areną zmagań akwenie 
wynosiła ok. 2 stopnie C. Mistrzostwa 
zgromadziły najlepszych pływaków 
zimowych – udział wzięło prawie  
400 zawodników. Wśród nich znaleźli 

Mistrzostwa Polski w lodowym pływaniu

Ignacy Sławiński – mieszkaniec Sku-
bianki w gminie Serock, uczeń szkoły 
podstawowej w Zegrzu, zawodnik Sokoła 
Serock – przywiózł srebro z 2. Grand Prix 
Polski Żaków (poniżej rocznika 2011) 
w tenisie stołowym. Zawody odbyły się 
19-20 grudnia, w Sępólnie Krajeńskim. 
Ignacy był sensacją turnieju – w drodze 
do finału pokonał m.in. rozstawionego  
z numerem pierwszym Jakuba Tureckie-
go z Gryfa Gdów.

Kolejny turniej Grand Prix Polski Ża-
ków odbędzie się 11-13 marca, w Bilczy. 
Życzymy kolejnych sukcesów.  MK

Ponad 120 zawodników walczyło pod-
czas Otwartych Juniorskich Mistrzostw 
Legionowa w Squasha. Wydarzenie od-
było się 8 stycznia, w hali Spektrum 
Sportu. Konkurencję podzielono na  
5 kategorii wiekowych, dla dziewcząt 
i chłopców – w sumie 10 grup. Powiat 
Legionowski wsparł organizację tur-
nieju poprzez zakup pucharów dla zdo-
bywców każdego z trzech pierwszych 
miejsc.   MK

Srebrny medal 
Ignacego 
Sławińskiego

Juniorskie Mistrzostwa w Squasha 

Kolejne zwycięstwa Dębiny Nieporęt

Dębina Nieporęt podczas Ogólnopolskiego 
Turnieju Minisiatkówki Dziewcząt w Ostrołęce. 

Od lewej: Hanna Czech, Zofia Anisiewicz, Nikola 
Stawowska, Zuzanna Skoczek (klęczy)

Ignacy ma już wiele dokonań 
popartych z dumą prezentowanymi 
trofeami

Squash to gra dynamiczna, wymagająca 
żelaznej kondycji i szczególnej zwinności

Michał Perl buduje nie tylko formę, ale również środowisko oparte na zimowym 
pływaniu – jest założycielem grupy Winter Swimmers 

Siatkarki Uczniowskiego Klubu Sportowego 
Dębina Nieporęt po serii 10 zwycięstw 
wygrały Ogólnopolski Turniej Minisiatkówki 
Dziewcząt w Ostrołęce. Najlepszą 
zawodniczką turnieju została Julia 
Czerwińska, uczennica Szkoły Podstawowej 
w Stanisławowie Pierwszym. Jednocześnie 
w Tomaszowie Mazowieckim turniej Ligi 
Minisiatkówki województwa łódzkiego 
rozgrywały dwa składy z Nieporętu. Oba 
wygrały swoje grupy i w kolejnym turnieju 
zagrają w I lidze województwa łódzkiego. 
Wcześniej, 28 grudnia, w Łasku podczas 
VI Ogólnopolskiego Turnieju Minisiatkówki 
Dziewcząt „czwórka” Dębiny Nieporęt zajęła 
l miejsce. 
Siatkarki Dębiny trenują w Szkole 
Podstawowej w Stanisławowie Pierwszym. 
Powiat Legionowski wspiera finansowo 
rozwój sportowy utalentowanych 
zawodniczek.

Robert Wróbel
radny Rady Powiatu 

Środowisko siatkarskie w powiecie legionowskim ma swoje długie trady-
cje, a siatkarskiej Legionovii przedstawiać nie trzeba. Poszerzyło się ono 
o UKS Dębinę, trenującą w Stanisławowie Pierwszym, w gminie Nieporęt, 
gdzie młodzież, rodzice, a przede wszystkim trenerzy, tacy jak Darek Pie-
śniak, wkładają na co dzień serce i talent, wychowując polskie kadrowiczki.

Wiesław Smoczyński
radny Rady Powiatu 

Głównym celem UKS Dębina jest wychowywanie dzieci i młodzieży poprzez 
sport, w tym przypadku jest to siatkówka. Przesłaniem podstawowym jest 
zapewnienie prawidłowego rozwoju osobowego, nabycie kultury uprawia-
nia sportu, nauka działania w grupie oraz wspólne spędzanie czasu wolne-
go. Członkowie UKS czerpią wzorce wychowawcze od jednego z założycieli 
Klubu, cenionego trenera Bronisława Orlikowskiego oraz trenera i prezesa 
Klubu Dariusza Pieśniaka.
Te piękne idee realizuje Klub w praktyce. Świadczą o tym wyniki, jak i opi-
nie mieszkańców. W Nowym Roku 2022 życzę wszystkim Członkom Klubu 
dalszych sukcesów sportowych i osobistych, a przede wszystkim kształto-
wania i rozwijania ideałów, które są zawarte w jego przesłaniu.

Michał Kobrzyński 
radny Rady Powiatu

Zimowe pływanie rokrocznie zy-
skuje na popularności. Coraz więk-
sza liczba zawodników postanawia 
spróbować swoich sił w tej ekstre-
malnej konkurencji. Tym samym 
naszemu mistrzowi, Michałowi Per-
lowi, rośnie konkurencja. Zapewne 
stanowi to dodatkową motywację, 
dlatego możemy spodziewać się 
kolejnych rekordów w wykonaniu 
reprezentanta Powiatu Legionow-
skiego.

się reprezentanci Austrii i Niemiec.  
Teraz niecierpliwie czekamy na 
Mistrzostwa Świata w lodowym 
pływaniu, które niebawem odbędą 
się w Głogowie. Niech będą równie 
pomyślne, jak gdyńskie zawody.    MK


