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Podjęcie działań w zakresie szeroko pojętej profilaktyki zdrowotnej wśród mieszkańców poprzez współpracę na rzecz realizacji 
Projektu Profilaktyki Zdrowotnej w ramach Programu „Twoje Zdrowie”, w tym utworzenie na terenie powiatu Samorządowego 
Klastra Profilaktyki Zdrowotnej, to główne założenia listu intencyjnego, podpisanego 13 lipca przez Powiat Legionowski 
z Narodowym Centrum Profilaktyki Zdrowotnej (NCPZ).

Innowacyjnie i kompleksowo dla zdrowia

Konsolidacja środowiska samorządowego wokół Programu „Twoje Zdrowie” umożliwi realizację nowych, skutecznych metod 
upowszechniania profilaktyki i promocji zdrowia jako narzędzia do poprawy jakości życia, jego wydłużenia i aktywizacji 
mieszkańców. Pierwszym krokiem do osiągnięcia tego celu było podpisanie listu intencyjnego przez przedstawicieli Powiatu 
Legionowskiego i Narodowego Centrum Profilaktyki Zdrowotnej. Na zdjęciu od lewej: członek Zarządu Powiatu Artur Stankiewicz,  
skarbnik Powiatu Katarzyna Rembelska, przewodniczący Rady Narodowego Centrum Profilaktyki Zdrowotnej  
gen. dyw. prof. dr hab. n. med. Grzegorz Gielerak, prezes zarządu Narodowego Centrum Profilaktyki Zdrowotnej  
gen. bryg. dr n. med. Andrzej Trybusz, starosta legionowski Sylwester Sokolnicki, prezes zarządu ZOZ „Legionowo” sp. z o.o. 
Dorota Glinicka oraz wicestarosta legionowski Konrad Michalski

Konrad Michalski
wicestarosta legionowski

Nie wszyscy i nie zawsze zdajemy sobie 
sprawę, że profilaktyka zdrowotna jest 
kwestią kluczową. Rozumiemy przez 
nią nie tyle możliwie najwcześniej-
sze wykrycie choroby i jej wyleczenie 
w początkowych etapach, co podjęcie 
takich działań oraz użycie takich środ-
ków, aby do zachorowania w ogóle nie 
doszło. Profilaktyka to wielka oszczęd-
ność – zarówno dla nas samych, poten-
cjalnych pacjentów, jak też dla syste-
mu ochrony zdrowia. Z tego właśnie 
względu – aby promować profilakty-
kę i na niej skupić większą uwagę - Po-
wiat Legionowski podpisał list intencyj-
ny w sprawie współpracy z Narodowym 
Centrum Profilaktyki Zdrowotnej. To się 
nam wszystkim finalnie opłaci.

Każda inicjatywa zorientowana na dbanie  
o zdrowie mieszkańców może liczyć na 
wsparcie Powiatu Legionowskiego. Realizacja 
Programu „Twoje Zdrowie” daje szansę na 
stworzenie spójnego systemu profilaktyki 
zdrowotnej, który przyczyni się do poprawy 
naszego stanu zdrowia i wydłużenia życia.

Agnieszka Powała 
radna Rady Powiatu

D o zadań własnych jednostek samo-
rządu terytorialnego należy opra-
cowywanie, realizacja oraz ocena 

efektów programów polityki zdrowot-
nej. Samorządy odgrywają kluczową rolę 
w ochronie zdrowia, ponieważ są najbli-
żej swoich mieszkańców, a więc również 
najbliżej ich problemów i potrzeb. Pod-
pisanie listu intencyjnego, a potem sto-
sownej umowy docelowo ma służyć zbu-
dowaniu na terenie powiatu Projektu 
Profilaktyki Zdrowotnej, tj. jednolitego, 
spójnego i powszechnego systemu pro-
filaktyki zdrowotnej, obejmującego dzia-
łania w obszarach profilaktyki, promo-
cji zdrowia i edukacji zdrowotnej, w tym 
w zakresie analizy danych pochodzących 
ze stałego monitorowania stanu zdrowia 
mieszkańców przy jednoczesnym pro-
mowaniu aktywności fizycznej, badań 

profilaktycznych, zasad zdrowego żywie-
nia i zachowań prozdrowotnych. 

Aplikacja i CDR
Jedno z narzędzi do realizacji progra-

mu stanowić będzie mobilna aplikacja  
Life-Profit, która powiązana zostanie z Kon-
tem Life-Profit, w ramach którego następo-
wać będzie gromadzenie, archiwizowanie, 
a następnie przetwarzanie określonych da-
nych o stylu życia każdego użytkownika. 
Dzięki monitoringowi kluczowych obszarów 
mających wpływ na dobrostan zdrowotny, 
takich jak aktywność fizyczna, odżywianie, 
sen, stres czy spożywanie używek, oraz przy 
wykorzystaniu nowoczesnych technologii, 
w tym sztucznej inteligencji, możliwe będzie 
zwrotne spersonalizowanie zaleceń prozdro-
wotnych, a także wykrywanie na wczesnym 
etapie określonych problemów zdrowotnych, 

co stanowić ma istotne wsparcie dla lekarzy 
podstawowej opieki zdrowotnej we wcze-
snej diagnostyce i utrzymaniu długotrwa-
łych efektów zdrowotnych wśród pacjen-
tów. Uzyskane tą drogą dane o stylu życia 
i nawykach mieszkańców będą także stano-
wić pomoc dla powiatu przy konstruowaniu 
rozwiązań w zakresie polityki zdrowotnej 
na szczeblu lokalnym i regionalnym. Konto  
Life-Profit zostanie ulokowane jako podkon-
to Internetowego Konta Pacjenta. 

Warto wspomnieć o tym, że realizacja 
programu będzie odbywać się w atrakcyj-
nej technologii grywalizacyjnej, motywu-
jącej mieszkańców do dbałości o zdrowie 
poprzez różnorodne formy systematycz-
nego nagradzania, wspierania i premio-
wania, oraz pozwalającej korzystać z bez-
płatnych usług wspierających profilaktykę 
zdrowotną.

Zgodnie z założeniami w 2023 roku 
bezpłatną wersją usługi Life-Profit zosta-
nie objętych ok. 5 tys. mieszkańców powia-
tu, w roku 2024 – ok. 10 tys. mieszkańców, 
w 2025 roku – ok. 14 tys. mieszkańców, 
a w roku 2026 – ok. 19 tys. mieszkańców. 
W perspektywie do 2030 r., dzięki współ-
działaniu wielu środowisk, 25% mieszkań-
ców powiatu legionowskiego, tj. ok. 30 tys. 
osób, zostanie objętych powszechnym sys-
temem profilaktyki zdrowotnej.

Drugim narzędziem będą Centra Dia-
gnostyczno-Rehabilitacyjne (CDR), oferu-
jące mieszkańcom przeprowadzanie badań 
diagnostycznych i korzystanie z zabiegów 
podtrzymujących zdrowie oraz rehabilita-
cyjnych. 

Szeroka współpraca 
Niezwykle ważną kwestią dla realizacji 

projektu jest konsolidacja na szczeblu po-
wiatowym środowisk działających w ob-
szarze i na rzecz ochrony zdrowia oraz 
profilaktyki zdrowotnej, tj. pracodawców, 
środowiska medycznego: lekarzy (szcze-
gólnie lekarzy POZ), pielęgniarek, farma-
ceutów, fizjoterapeutów, rehabilitantów, 
diagnostów laboratoryjnych, ratowników 
medycznych, absolwentów nauk o zdro-
wiu oraz absolwentów i studentów uczelni 
i szkół medycznych wszystkich wydziałów 
i kierunków, ośrodków opieki zdrowotnej, 
sportu i rekreacji, a także szkół, ośrodków 
kultury, organizacji pozarządowych oraz 
organizacji działających na rzecz środowi-
ska medycznego. W tym celu utworzony 
zostanie na terenie każdego powiatu Samo-
rządowy Klaster Profilaktyki Zdrowotnej, 
scalający wysiłki wszystkich interesariu-
szy na rzecz budowy świadomości proz-
drowotnej lokalnej społeczności, czyniący 
z powiatu koordynatora działań na szczeblu 
lokalnym. Konsolidacja członków i intere-
sariuszy Klastra będzie jednym z głównych 
warunków osiągnięcia efektu skali i obję-
cia świadczeniami profilaktyki zdrowot-
nej jak największej części społeczeństwa. 
Przyniesie to szereg korzyści dla jedno-
stek samorządu terytorialnego, pracodaw-
ców i innych uczestników Klastra, a przede 
wszystkim lokalnych społeczności, skutku-
jąc poprawą ich stanu zdrowia oraz obniże-
niem kosztów leczenia.

NCPZ przewiduje zawarcie do 2026 r. 
takich listów, a następnie umów partner-
skich z większością samorządów powiato-
wych. Na ich mocy samorządy powiatowe 
będą miały za zadanie wspierać gminy ze 
swojego terenu przy realizacji projektu na 
szczeblu lokalnym, integrować je wokół re-
alizacji celów projektu, promować uczest-
nictwo gmin w projekcie oraz inspirować 
i inicjować do wspólnych działań. Powia-
ty będą także stwarzać platformę współ-
działania gmin w realizacji zadań prozdro-
wotnych, promować sposoby pełniejszego 
wykorzystania infrastruktury sportowej 
i rekreacyjnej w intensyfikowaniu zaan-
gażowania prozdrowotnego mieszkańców, 
a także zachęcać do swoistej rywalizacji po-
między gminami w promowaniu i wspiera-
niu mieszkańców w prowadzeniu aktywno-
ści prozdrowotnej.

Program "Twoje zdrowie" przygotowano 
z inicjatywy Polskiej Akademii Nauk, przy 
współudziale organizacji pozarządowych 
i wsparciu posłów i senatorów RP. Wdra-
żać go będzie Narodowe Centrum Profilak-
tyki Zdrowotnej S.A. – organizacja non pro-
fit, integrująca działania na rzecz rozwoju 
profilaktyki zdrowotnej i prewencji chorób.

KALINA BABECKA
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Nowa linia z dofinansowaniem

Powiat Legionowski otrzymał dofinansowanie dla nowej, bezpłatnej linii autobusowej nr 9 P. 28 lipca stosowną umowę w tej 
sprawie starosta legionowski Sylwester Sokolnicki (z prawej) podpisał z wojewodą mazowieckim Konstantym Radziwiłłem 
w siedzibie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego 

Powiat Legionowski pozyskał kolejne dofinansowanie w ramach Funduszu Przewozów 
Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Dotację w kwocie 87 264,00 zł otrzymała 
uruchamiana od 16 sierpnia na terenie gminy Jabłonna bezpłatna linia nr 9 P.

Grzegorz Kubalski 
członek Zarządu Powiatu
Sprawnie działający publiczny transport zbiorowy umożliwia szerszy dostęp do 
wszelkiego rodzaju usług, w tym usług publicznych. Z tej przyczyny powiat legio-
nowski konsekwentnie rozbudowuje sieć połączeń autobusowych na swoim terenie. 
Obecnie powiatowy autobus dotrze do kolejnej gminy - ułatwiając jej mieszkańcom 
zarówno dojazd do siedziby gminy, jak i do miasta powiatowego.

D uża powierzchnia gminy Jabłonna 
i oddalenie jej wsi zachodnich od 
centrum Jabłonny powodują wy-

kluczenie komunikacyjne mieszkańców. 
Dlatego Powiat Legionowski wyznaczył 
i uruchamia nowe połączenie w ramach 
powiatowych przewozów pasażerskich. 
Linia nr 9 P skomunikuje miejscowości 
gminy Jabłonna z placówkami oświato-
wymi różnych szczebli, Urzędem Gminy 
w Jabłonnie i siedzibą Starostwa Powiato-
wego w Legionowie, a także ze stacjami 
kolejowymi PKP Chotomów i Legionowo 
Przystanek. Linię zaplanowano urucho-
mić jako pilotażową, z pięcioma kursami 
w każdy dzień roboczy.

Początek trasy linii nr 9 P został określo-
ny we wsi Trzciany, następnie autobusy poja-
dą ul. Sołecką do drogi wojewódzkiej nr 630  
i w miejscowości Skierdy skręcą w ulicę 
Nadwiślańską. Dalej trasa biegnie ulicą 

Mazowiecką do ulicy Golfowej i do drogi wo-
jewódzkiej nr 630 w kierunku Jabłonny. Uli-
cą Modlińską przez centrum Jabłonny (sta-
ry ślad drogi krajowej) autobusy pojadą aż 
do skrzyżowania z obwodnicą i dalej ulicami 
Marmurową, Przylesie i Akademijną wrócą 
do ulicy Modlińskiej, aby pojechać w kierun-
ku Chotomowa. Za wiaduktem w Chotomo-
wie skręcą w ulicę Kolejową i dalej pojadą 
w kierunku Legionowa do pętli przy Staro-
stwie Powiatowym w Legionowie.

Rok 2022 pozwoli określić zapotrzebowa-
nie i docelowy charakter użytkowy tej linii 
autobusowej. W przyszłym roku przewiduje 
się kontynuację trasy. W miarę możliwości 
i dostępności środków zewnętrznych linia 
w 2023 r. ponownie zostanie zgłoszona do 
dofinansowania w ramach Funduszu Prze-
wozów Autobusowych. 

KB

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci płk. Stanisława Sierawskiego (107 l.),  
bohatera wojny obronnej w 1939 roku, żołnierza Armii Krajowej.

Stanisław Sierawski urodził się  
12 kwietnia 1915 roku w Olszewnicy 
Starej. Jego ojciec, Tomasz, zmarł, gdy 

Stanisław miał 6 lat, matka, Franciszka, 
została z sześciorgiem dzieci. 

21 marca 1937 r. powołano go do od-
bycia służby wojskowej, którą rozpoczął 
w 32. Pułku Piechoty w Modlinie Twier-
dzy. W 1939 roku został skierowany do 
obrony Twierdzy Modlin, gdzie przez dwa 
tygodnie, na odcinku Góra – Janówek, 
odpierał ataki hitlerowców na garnizon. 
W stopniu kaprala, będąc dowódcą gra-
natników, walczył do końca na pierwszej 
linii. Podczas walk został awansowany do 
stopnia plutonowego i odznaczony Krzy-
żem Walecznych. Po kapitulacji Twierdzy 
Modlin Stanisław Sierawski trafił do obo-
zu jenieckiego w Mławie, gdzie spędził 
trzy tygodnie. W 1940 roku wstąpił do 
konspiracji – szkolił młodzież oraz brał 
udział w akcjach dywersyjnych. Pod pseu-
donimem „Stachurski” służył w oddziale 

sabotażowo-szturmowym, działającym 
w okolicach Legionowa i na warszawskiej 
Pradze. Po akcji scaleniowej działał w Ob-
wodzie VII „Obroża” AK. W 1942 r. ukoń-
czył konspiracyjną szkołę podoficerską 
w Chotomowie. Podczas powstania war-
szawskiego pełnił służbę na terenie Re-
jonu I AK „Brzozów” Legionowo w Pluto-
nie 707.

Za swoją działalność i postawę został 
odznaczony Krzyżem Kawalerskim Or-
deru Odrodzenia Polski.

29 kwietnia 2015 r. nadano mu tytuł 
Honorowego Obywatela Gminy Jabłonna. 
30 lipca 2021 r. Minister Obrony Narodo-
wej Mariusz Błaszczak wręczył ppłk. Sta-
nisławowi Sierawskiemu awans na sto-
pień pułkownika.

Pokój Jego duszy.

Wspomnienie  
o płk. Stanisławie Sierawskim

Środki finansowe ze zbiórki prowadzonej 
przez Powiat Legionowski i Stowarzyszenie 
Honorowych Dawców Krwi Legion na rzecz 
Ukrainy przeznaczono na zakup produk-
tów spożywczych, które zostały przekazane  
do partnerskiego regionu Kosiv w obwo-
dzie iwanofrankowskim. Obecnie znajduje 
się tam 6 tys. uchodźców z objętych działa-
niami wojennymi regionów Ukrainy. Trans-
port z darami wyruszył 26 lipca. Dziękuje-
my wszystkim, którzy wzięli udział w tej 
akcji, przekazując darowiznę. Zbiórka jest 
nadal prowadzona w serwisie internetowym  
zrzutka.pl, ID 8ra6gz.    
        KB

Starostwo powiatowe w Legionowie wymieniło stare i zniszczone tablice kierujące 
mieszkańców do siedziby Powiatu na nowe. Znaki są większe, znacznie bardziej czy-
telne i zauważalne od poprzednich. Łącznie wymieniono 13 tablic umieszczonych 
w siedmiu lokalizacjach na skrzyżowaniach: Szarych Szeregów – Suwalna; Nowod-
worska – Sikorskiego; rondo Nowodworska – Kościelna; Zegrzyńska – Nowodworska; 
Kościelna – Fabryczna; Wyszyńskiego – Al. Legionów oraz Zegrzyńska – Piaskowa.

AMZ

Kierunek starostwo

Robert Kowalewski 
prezes Stowarzyszenia HDK Legion
Legion wywodzi się z powiatu i od początku wspiera mieszkańców, organizu-
jąc zbiórki krwi oraz edukację dzieci i młodzieży w tematach honorowego daw-
stwa krwi i pierwszej pomocy, realizując zadania prospołeczne zlecane przez 
Starostwo Powiatowe w Legionowie. Nie mogliśmy także stać bezczynnie w sy-
tuacji, kiedy Powiat organizował wsparcie dla Ukrainy oraz poprosił nas o po-
moc w zbiórce pieniędzy. Wspólnym sukcesem było także nawiązanie działań 
z amerykańskimi żołnierzami, dzięki czemu ze Stanów bezpośrednio na Ukra-
inę wysyłano dary z pomocą.
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inwestycje 

Przebudowa drogi nr 1822W w gminie Wieliszew to kolejna inwestycja, na którą 
Powiat Legionowski pozyskał dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: 
Program Inwestycji Strategicznych. Realizację zadania zaplanowano na przyszły rok

3,5 mln zł dofinansowania dla powiatu
14 lipca ogłoszono wyniki III edycji naboru wniosków w ramach Rządowego Funduszu 
Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Powiat Legionowski uzyskał dofinansowanie 
w kwocie 3,5 mln złotych na przebudowę drogi nr 1822W w gminie Wieliszew.

Ta edycja programu poświęcona była 
projektom składanym przez jednost-
ki samorządu terytorialnego, w któ-

rych funkcjonowały zlikwidowane Pań-
stwowe Przedsiębiorstwa Gospodarki 
Rolnej (PGR). Złożony przez Powiat Legio-
nowski wniosek dotyczący realizacji zad-
nia pn. „Opracowanie dokumentacji pro-
jektowej oraz rozbudowa drogi powiatowej  
nr 1822W w Gminie Wieliszew na odcin-
ku od DW nr 632 do ul. Przedpełskiego 
wraz z budową ronda” uzyskał dofinanso-
wanie w wysokości 3,5 mln złotych. 

To kolejny raz, kiedy Powiat Legionow-
ski otrzymuje dofinansowanie z programu 
Polski Ład. W pierwszej edycji programu 
uzyskał wsparcie w wysokości 16,3 mln na 
budowę siedziby Liceum Ogólnokształcą-
cego w Stanisławowie Pierwszym. W dru-
giej edycji była to kwota 20,9 mln złotych 
na opracowanie dokumentacji projektowej 

oraz rozbudowę drogi powiatowej  
nr 1820W w gminie Jabłonna – etap 1 oraz 
na stworzenie siedziby Centrum Usług Spo-
łecznych, które powstanie w wyniku rozbu-
dowy i przebudowy budynku Starostwa Po-
wiatowego w Legionowie. KB

Ruszyły prace w Zalesiu Borowym
Wystartowały prace na drodze powiatowej nr 1821W. Ich zakończenie 
zaplanowano na koniec października.

Na blisko 2,8-kilometrowym odcin-
ku drogi, od drogi wojewódzkiej  
nr 622 w stronę Powielina przez 

Zalesie Borowe, powstanie nowa, posze-
rzona i wzmocniona nawierzchnia. Chod-
niki, zjazdy do posesji oraz peron autobu-
sowy zostaną przebudowane. Odnowione 
zostanie oznakowanie drogi. Obecnie 
trwają prace związane z wycinką drzew 
oraz roboty ziemne. Całkowita wartość 

zadania to 5 252 525,25 zł. Powiat uzy-
skał dofinansowanie na realizację tej in-
westycji z Rządowego Funduszu Rozwoju 
Dróg w wysokości 70% kosztów kwalifi-
kowanych zadania, czyli w wysokości  
3 664 713,67 zł.  AMZ

Sylwester Sokolnicki
starosta legionowski
Od kilku lat Powiat Legionowski podejmuje działania mające na celu poprawę 
bezpieczeństwa na drogach powiatowych. Już jesienią do użytku oddany zosta-
nie wyremontowany fragment drogi nr 1821W, która łączy powiat legionowski 
z powiatem pułtuskim. Ta inwestycja wpłynie nie tylko na poprawę bezpieczeń-
stwa w rejonie, ale i usprawni komunikację na tym odcinku.

Wprowadzenie wykonawcy na plac budowy nastąpiło 4 lipca, od tego czasu ma on 
cztery miesiące na wykonanie wszystkich założonych przy tej inwestycji prac 

Obniżenie kosztów utrzymania zarządzanych przez Powiat budynków jest ważne 
dla powiatowego budżetu, stąd decyzja o inwestycji w instalację fotowoltaiczną 

Przygotowywane jest postępowanie 
przetargowe, w wyniku którego wy-
brany zostanie wykonawca dokumen-

tacji technicznej dla budynków Liceum Ogól-
nokształcącego w Legionowie, Powiatowego 
Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Le-
gionowie oraz Domu Pomocy Społecznej 

„Kombatant” w Legionowie, gdzie poja-
wią się panele fotowoltaiczne. Instalacja za-
montowana ma być na dachach obiektów. Na 
etapie projektowania określona zostanie jej 
moc.  AMZ

Harmonogram prac zakłada oddanie budynku do użytku do jesieni 2023 roku

Wykonane są już ściany parteru, 
zalano strop nad pierwszą kondy-
gnacją. Równolegle powstają przy-

łącza wodno-kanalizacyjne oraz kanaliza-
cji deszczowej. W sierpniu harmonogram 
prac zakłada wykonanie ścian I piętra. Na 
koniec roku planowane jest doprowadzenie 
budowy do stanu surowego zamkniętego.

Nowoczesny, funkcjonalny i wypo-
sażony w windę obiekt będzie miał  
1540 m². Znajdzie się w nim osiem więk-
szych sal dydaktycznych i cztery mniej-
sze, a także szatnia, biblioteka, sala do 

ćwiczeń siłowych z szatnią i łazienką, po-
kój nauczycielski, pomieszczenia admini-
stracyjno-biurowe, toalety (w tym dwie dla 
osób z niepełnosprawnościami), serwe-
rownia, kotłownia, pomieszczenia gospo-
darcze i magazynowe oraz obszerny hol 
z przeznaczeniem na spotkania i uroczy-
stości dla społeczności szkolnej.

Wartość zadania to 19 189 599,00 zł, 
z czego 16 311 159,15 zł pochodzić będzie 
z Rządowego Funduszu Polski Ład: Pro-
gram Inwestycji Strategicznych.

AMZ

Największa zaplanowana na ten i przyszły rok inwestycja Powiatu Legionowskiego, budowa siedziby 
Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Lema w Stanisławowie Pierwszym,  
realizowana jest zgodnie z planem.

Liceum ma już parter

Robert Wróbel
wiceprzewodniczący  
Rady Powiatu 
W przyszłym roku szkolnym naukę 
w nowym LO im. Stanisława Lema 
rozpoczną pierwsze dwie klasy ma-
turalne. A kolejne roczniki mają uczyć 
się już w obecnie budowanej siedzi-
bie szkoły. Kierownictwo szkoły jest 
otwarte na potrzeby edukacyjne 
uczniów, w związku z tym profile na-
uczania są dostosowywane do aktual-
nych sugestii rodziców i kandydatów. 
Obecnie trwa nabór do klas matema-
tyczno-geograficznej z rozszerzo-
nym językiem angielskim i dzien-
nikarskiej z również rozszerzonym 
angielskim, poza tym – językiem pol-
skim i WOS. Nowy budynek LO w Sta-
nisławowie Pierwszym będzie mógł 
przyjąć 240 uczniów, jest więc przy-
stosowany do obsługiwania dwóch lub 
trzech oddziałów klasowych. 

Artur Stankiewicz  
członek Zarządu Powiatu
Chcąc ograniczyć koszty eksploatacji obiektów zarządzanych przez Powiat Legio-
nowski oraz podążając za innowacjami w dziedzinie technologii, planujemy wypo-
sażenie naszych budynków w instalacje fotowoltaiczne. To rozwiązanie przyjazne 
środowisku i sprzyjające oszczędnościom finansowym.
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Izabela Kownacka  
radna Rady Powiatu 

Także trzecie rozdanie środków w ra-
mach Polskiego Ładu okazało się szczę-
śliwe dla Powiatu Legionowskiego. Tym 
razem udało się pozyskać dofinansowa-
nie na realizację inwestycji bardzo waż-
nej dla mieszkańców gminy Wieliszew. 
Przebudowa ul. Wspólnej w Komorni-
cy zwiększy komfort i bezpieczeństwo 
użytkowników tej drogi.

Powiat Legionowski planuje 
ze względów ekonomicznych 
i ekologicznych zainstalowanie paneli 
fotowoltaicznych na zarządzanych 
przez siebie obiektach.

Energia ze słońca 
Powiat Legionowski planuje 
ze względów ekonomicznych 
i ekologicznych zainstalowanie paneli 
fotowoltaicznych na zarządzanych 
przez siebie obiektach.
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Misja rodzina zastępcza
Nieprzerwanie trwa nabór kandydatów na rodziców zastępczych, prowadzony przez Powiatowe 
Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie. Ci, którzy już podjęli się opieki nad dziećmi, uważają 
rodzicielstwo zastępcze za piękne doświadczenie i ważną misję.

Awanse na wyższe stopnie  
oraz nagrody za wzorową służbę 
wręczono funkcjonariuszom z terenu 
powiatu legionowskiego podczas 
uroczystych obchodów Święta Policji.

Święto 
Policji

Oficjalny apel, w którym udział wzięli 
policjanci ze wszystkich gmin powia-
tu oraz zaproszeni goście, odbył się 

22 lipca na terenie przyległym do Komendy 
Powiatowej Policji w Legionowie. W trakcie 
uroczystości 56 policjantów otrzymało akty 
mianowania na wyższe stopnie służbowe. 
Komendant Główny Policji wyróżnił nagro-
dą motywacyjną jednego funkcjonariusza, 
Minister Spraw Wewnętrznych i Administra-
cji również jednego, a starosta legionowski 
sześciu za szczególną i wzorową działalność 
na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców. 

W ramach konkursu złożono 6 cieka-
wych pomysłów na realizację pro-
jektów na rzecz społeczności są-

siedzkich, które opisane zostały szczegółowo 
na stronie dziejesie-legionowski.pl. Są to:
1.  Wydanie sąsiedzkiego, specjalnego nu-

meru czasopisma „DZIAŁAMY LOKAL-
NIE”;

2.  Sąsiedzka ławeczka pełna uczuć w Kału-
szynie;

3.  Organizacja spotkań dla miłośników gier 
planszowych;

4.  Wyjazd integracyjny (spływ kajakowy, 
grill);

5. Zaadoptuj zabytek;
6.  Piknik integracyjny dla seniorów i uczest-

ników WTZ św. Rity.
Inicjatywy, które otrzymają dofinan-

sowanie, realizowane będą w terminie  
31 sierpnia – 15 listopada 2022 r. Maksy- 

malna kwota wsparcia inicjatywy to: 
1000,00 zł. Wnioskodawcy mają szansę 
otrzymać dodatkowe środki w wysoko-
ści 500 zł na realizację swoich inicjatyw. 
Zostaną one przyznane tym projektom, 
które zdobędą najwięcej głosów w głoso-
waniu prowadzonym na stronie: dzieje-
sie-legionowski.pl/2022/07/18/aktywa-
tor-inicjatyw-sasiedzkich-glosowanie/. 
 Ankieta dostępna będzie do 17 sierpnia,  
do godz. 12.00. Wśród głosujących rozloso-
wane zostaną upominki.

Celem konkursu jest wsparcie realizacji 
inicjatyw oddolnych, realizowanych przez 
mieszkańców powiatu legionowskiego.

OPRAC. KB

Pani Małgorzata Korkosz i jej partner są rodziną zastępczą dla czworga dzieci

W trakcie obchodów Święta 
Policji wyróżniono najbardziej 
zasłużonych funkcjonariuszy 

Piotr Choroś
radny Rady Powiatu
Bezpieczeństwo jest jedną z najważniejszych potrzeb. Dzięki pracy Policji ład 
i porządek publiczny są chronione i przywracane. To trudna, niebezpieczna 
i wymagająca wielu poświęceń praca. Z okazji Święta Policji wszystkim funk-
cjonariuszom i pracownikom cywilnym życzę wielu sukcesów, powodzenia 
w życiu osobistym i zawodowym oraz jak najwięcej satysfakcji ze służby na 
rzecz lokalnej społeczności.

W 2014 roku Powiat Legionowski stworzył ponad 140-kilometrowy 
Powiatowy Szlak Polski Walczącej. Podzielony jest on na trasy: 
czarną, czerwoną i zieloną. Przemierzający go piesi i rowerzyści nie 
tylko mogą poznać historię naszego regionu, ale i zdobyć unikatowe 
odznaki. Infrastruktura szlaku jest na bieżąco odnawiana. Ostatnio 
wymieniliśmy tablice startowe trasy zielonej. Po więcej informacji 
zapraszamy na stronę: www.szlak.powiat-legionowski.pl.            AMZ

Trwa głosowanie w konkursie „Aktywator Inicjatyw Sąsiedzkich”, 
który jest elementem realizowanego przez Stowarzyszenie Dobra Fala 
projektu pn. „Przewodnik aktywności społecznej. W krainie Jeziora 
Zegrzyńskiego”.

Nowe tablice na trasie zielonej Aktywator Inicjatyw Sąsiedzkich: 
zagłosuj na najlepszy projekt

Rodzicielstwo zastępcze to misja, dzię-
ki której dzieci skrzywdzone przez 
los mają szansę wychowywać się 

w warunkach zbliżonych do domu rodzin-
nego. To bezcenne dla ich rozwoju i przy-
szłości. Pani Małgorzata Korkosz i jej part-
ner Rafał tworzą rodzinę zastępczą dla 
czworga dzieci. Dziś nie wyobrażają sobie, 
aby żyć inaczej – Wiele czynników złoży-
ło się na naszą decyzję o zostaniu rodziną 
zastępczą. Zawsze mieliśmy dobry kon-
takt z dziećmi i czuliśmy, że zajmowanie 
się nimi, to jest to, co chcemy robić. To był  
proces, te uczucia dojrzewały w nas przez 
jakiś czas. Tak nadaliśmy życiu sens.  
To dla nas wspaniałe uczucie, kiedy widzi-
my, jak dzieci przebywające u nas od kilku 

miesięcy zmieniają się i rozwijają. Zyskują 
opiekę, która daje im poczucie bezpieczeń-
stwa i stabilności. Obserwujemy, że potra-
fią wykonywać proste czynności, których 
nie umiały zanim do nas trafiły, takie jak 
ubieranie się, spożywanie posiłków. Wy-
chowując się w normalnej rodzinie, dzieci 
nabywają je bardzo wcześnie, a tu jest ina-
czej. Po wielu trudach i przejściach u nas 
uczą się normalności. To ogromna satys-
fakcja, kiedy widzimy jak dzieci, dzięki na-
szym staraniom, z dnia na dzień rozkwi-
tają, okazują uczucia, chcą się przytulać. 
Wcześniej nie miały takich doświadczeń, 
będąc przekonane, że świat jest zły, że do-
rośli są źli. W takich chwilach czujemy, że 
to, co robimy, jest naprawdę ważne i służy 

dzieciom. I chcemy to robić dalej, jedno-
cześnie namawiając innych, którzy mają 
w sobie taką potrzebę, pokłady miłości i lu-
bią dzieci, do zostania rodzicami zastęp-
czymi. Rodzicielstwa zastępczego nie nale-
ży się obawiać, bo to nie jest aż tak trudne. 
Najważniejsze to skupić się na tych pro-
stych sprawach, takich jak okazywanie 
zainteresowania i uczuć poprzez wspól-
ną zabawę, spędzanie czasu, przytulanie 
– mówi pani Małgorzata.

Osoby, które chciałyby podjąć się pomo-
cy dzieciom pozbawionym czasowo lub 
trwale opieki rodzicielskiej, zapraszamy do 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 
w Legionowie, ul. gen. W. Sikorskiego 11,  
tel.: 22 76 40 140.  KB

Ponadto prezydent Miasta Legionowo nagro-
dził dziesięciu policjantów, burmistrz Miasta 
i Gminy Serock pięciu, wójt Gminy Jabłonna 
dziewięciu funkcjonariuszy, wójt Gminy Nie-
poręt ośmiu, zaś wójt Gminy Wieliszew tak-
że ośmiu policjantów.  

Starosta Sylwester Sokolnicki i prze-
wodniczący Rady Powiatu w Legionowie 

Leszek Smuniewski osobiście wręczyli 
funkcjonariuszom nagrody oraz podzię-
kowali im, życząc wytrwałości i pomyślno-
ści w codziennej służbie na rzecz bezpie-
czeństwa mieszkańców naszego powiatu. 

KB

Leszek Smuniewski 
przewodniczący Rady Powiatu 

Powiatowy Szlak Polski Walczącej to ważne miejsce na turystycznej mapie 
powiatu zarówno ze względu na jego historyczną rolę, jak również walory 
edukacyjne. Trasy prowadzą miejscami walk Polaków o niepodległość. Dzię-
ki staraniom powiatu na Szlaku zamontowane są tablice opisujące najważ-
niejsze miejsca i wydarzenia oraz znaki kierunkowe, które są stale odświe-
żane, aktualizowane lub, jeśli zaistnieje taka potrzeba, wymieniane. Gorąco 
zachęcam do przejścia Szlaku i zdobycia odznaki. Bezpłatne mapy i książeczki 
otrzymać można w Punkcie Informacji Turystycznej na legionowskim dwor-
cu lub w wydziale kultury i promocji Starostwa Powiatowego w Legionowie. Start i meta trasy zielonej mają już nowe, 

stabilnie zamocowane tablice
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N ieużywane prysznice przy sali gimna-
stycznej o łącznej powierzchni 21 m2  
zmienią swoje przeznaczenie. 

W ich miejscu znajdą się salki dydak-
tyczne i rewalidacyjne, które w razie po-
trzeby będą pełniły rolę małych świetlic.  

Prace zakładają demontaż urządzeń sanitar-
nych, skucie okładzin ceramicznych ścian 
i podłóg, a następnie wykonanie nowych tyn-
ków, posadzek, instalacji elektrycznej i sie-
ci logicznych. Wartość zadania to 35 tys. zł.

AMZ

edukacja/zdrowie

Już niedługo społeczność PZSiPS w Legionowie zyska nową przestrzeń

Na terenie powiatu legionowskiego w pierwszym podejściu z maturą poradziło 
sobie 80% zdających 

Wakacyjny lifting

Przemysław 
Cichocki 
członek Zarządu Powiatu
W naszych instytucjach często spo-
tykamy się z niewystarczającą licz-
bą pomieszczeń, więc ważne jest, aby 
maksymalnie wykorzystać każdą do-
stępną przestrzeń. Dlatego cieszą nas 
takie inicjatywy jednostek powiato-
wych oraz współpraca, którą potrafią 
nawiązać dla realizacji celów. W tym 
przypadku uczniowie zyskają dodat-
kowe miejsce do nauki i innych aktyw-
ności, a uczestnicy warsztatu Centrum 
Integracji Społecznej zlecenie. Dyrek-
cji PZSiPS gratuluję inicjatywy, a pra-
cownikom PCIS dziękuję za zaanga-
żowanie.

Wykorzystując letnią przerwę w nauce, w Powiatowym Zespole Szkół i Placówek  
Specjalnych w Legionowie rozpoczęto remont niewykorzystywanych dotąd pomieszczeń. 
Prace wykonują uczestnicy warsztatu remontowo-porządkowego Powiatowego Centrum 
Integracji Społecznej w Legionowie.

Chcąc przypomnieć stare rzemiosła, Powiatowa Instytucja Kultury w Legionowie od początku czerwca 
zapraszała całe rodziny do udziału w warsztatach mydlarskich, wiankowych, wikliniarskich i flisackich. 
W sierpniu odbędą się zajęcia ceramiczne oraz plecenie makramy. Zapraszamy.

Familijnie i kreatywnie

Znane są już wyniki tegorocznych matur. Sprawdzamy, jak poradzili 
sobie maturzyści w szkołach z terenu powiatu legionowskiego.

W Oddziale Chirurgii Ogólnej Szpitala w Legionowie Wojskowego 
Instytutu Medycznego rozpoczęto realizację programu KOS-BAR – 
chirurgicznego leczenia pacjentów z otyłością patologiczną. 

Matura w liczbach

Leczenie otyłości

W ramach maturalnych zma-
gań należało przystąpić do 
egzaminów z trzech przed-

miotów w formie podstawowej (ję-
zyk polski, matematyka, język obcy) 
i zdać je na minimum 30 proc., a tak-
że do jednego przedmiotu w formie 
rozszerzonej. W tym przypadku nie 
obowiązywał tzw. próg zdawalności. 

W szkołach na terenie powiatu legio-
nowskiego egzamin dojrzałości zdawa-
ło 521 uczniów, a w pierwszym terminie 
zdało go 417, czyli 80,04%, co plasu-
je powiat na 13. miejscu w wojewódz-
twie mazowieckim. Uśrednione wyniki 
przedstawiają się następująco: język pol-
ski (podstawowy) – 51,16%, matematy-
ka (podstawowy) – 56,92%, język angiel-
ski (podstawowy) – 80,50%, język polski 
(rozszerzony) – 49,09%, matematyka 
(rozszerzony) – 34,05%, język angielski 
(rozszerzony) – 62,68%, biologia (rozsze-
rzony) – 38,12%, chemia (rozszerzony) – 
35,02%, fizyka (rozszerzony) – 39,43%, 
geografia (rozszerzony) 47,65%, historia 
(rozszerzony) – 32,50%, WOS (rozszerzo-
ny) – 26,43%.

Jeśli chodzi o przedmioty obowiązko-
we, to 94,05% uczniów zdało egzamin z ję-
zyka polskiego, 96,44% uczniów zadało 
egzamin z matematyki, a 82,92% uczniów 
zdało egzamin z języka angielskiego. 

Zdecydowanie najlepiej wypadło Sale-
zjańskie Liceum Ogólnokształcące w Le-
gionowie, w którym maturę zdało 100% 
uczniów (45 z 45). Na drugim miejscu 
uplasowało się Liceum Ogólnokształcą-
ce im. M. Konopnickiej w Legionowie, 
gdzie maturę zdało 95,19% uczniów (198 
z 208). Najsłabszy wynik osiągnęło LO dla 
dorosłych ŻAK – tu sukces odniosło jedy-
nie 27,27% zdających (9 z 33). Przed nim 
znalazł się Powiatowy Zespół Szkół Po-
nadpodstawowych w Legionowie, gdzie 
maturę zdało 37,14% uczniów (13 z 35).

Tegoroczne egzaminy maturalne 
uczniowie ocenili jako trudne. Ci, któ-
rym się nie powiodło, mogą przystąpić 
do egzaminu poprawkowego 23 sierpnia 
lub w maju przyszłego roku, jeśli nie zdali 
z więcej niż jednego przedmiotu.

KB

Do zabiegów będą kwalifikowani cho-
rzy, których wskaźnik masy cia-
ła (BMI) wynosi powyżej 40 kg/m2 

lub powyżej 35 kg/m2 przy współistnieniu 
innych schorzeń, takich jak np. nadciśnie-
nie tętnicze czy cukrzyca.

Program KOS-BAR zakłada komplekso-
wą, koordynowaną opiekę nad pacjentem, re-
alizowaną przez wielospecjalistyczny zespół, 
w skład którego wchodzą chirurg, internista, 
dietetyk, psycholog i fizjoterapeuta. Leczenie 

operacyjne poprzedzone będzie przygotowa-
niem pacjenta według indywidualnie stwo-
rzonego planu opieki, który obejmował bę-
dzie także okres po zabiegu, aby zapewnić 
jak najlepsze długotrwałe efekty terapeu-
tyczne.

Kwalifikacja chorych odbywa się w Porad-
ni Chirurgii Ogólnej i Chorób Piersi Szpita-
la w Legionowie - tel. 261 866 204 w godz.  
od 10.00 do 13.00.

 KB
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Warsztaty etnograficzne odbywa-
ją się w plenerze. Ich celem jest 
pokazanie dawnych technik 

rzemieślniczych i opowiedzenie o giną-
cych zawodach. Podróż szlakiem zapo-
mnianych profesji rozpoczęła się w Se-
rocku, gdzie w pierwszą sobotę czerwca 
uczestnicy robili mydła, a w ostatnią wy-
roby z wikliny, nawiązując do działań se-
rockiej szkoły koszykarstwa. Następnie 
w Jabłonnie, w Noc Sobótki, wykony-
wali wianki. W Wieliszewie wraz z fli-
sakami z Sandomierza poznali technikę 
szkutniczą, budując tradycyjną drewnia-
ną łódź.  Przed nami jeszcze dwa spo-
tkania. 7 sierpnia w Nieporęcie odbędą 
się warsztaty ceramiczne, a 27 sierpnia 
w Serocku plecenie sieci rybackich z ele-
mentami makramy.  KB

Podczas warsztatów 
zielarskich z pleceniem 
wianków w Jabłonnie 
uczestnicy wczuli się w klimat 
magicznej nocy letniego 
przesilenia

Anna Gajewska
radna Rady Powiatu
PIK uzupełnia wakacyjną ofertę skierowaną do naszych mieszkańców. Pochy-
lając się nad dawnymi tradycjami pracy, przywołuje techniki wytwarzania róż-
nych przedmiotów, których współcześnie nie znamy i nie praktykujemy. Nie moż-
na też pominąć aspektu integracyjnego tych przedsięwzięć. Rodziny, znajomi, 
osoby w różnym wieku miały okazję spotkać się i wspólnie, a przede wszystkim 
twórczo, spędzić czas.
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Szanowni Państwo,
W tym roku odbędzie się już szósta edy-

cja Festiwalu Muzyki Kameralnej i Or-
ganowej Powiatu Legionowskiego. Jak 
zawsze czeka nas wiele wspaniałych kon-
certów w znakomitych wykonaniach. Bar-
dzo interesująco przedstawia się pierwszy 
koncert z okazji 102.rocznicy Bitwy War-
szawskiej. Usłyszymy wówczas utwory 
polskiej skrzypaczki i kompozytorki Zo-
fii Ossendowskiej, której 15-letni syn Ka-
rol zginął ,biorąc udział w walkach pod 

Harmonogram koncertów:
 • 15 sierpnia 2022 r., godz. 18.00, Nieporęt, Gminny Ośrodek Kultury, ul. Dworcowa 9a
 •  21 sierpnia 2022 r., godz. 18.00, Wieliszew, Kościół Przemienienia Pańskiego, ul. Modlińska 58
 • 28 sierpnia 2022 r., godz. 10.00, Serock, Kościół św. Anny, ul. Farna 7
 • 4 września 2022 r., g. 13.00, Chotomów, Kościół Wniebowzięcia NMP, ul. Partyzantów 19
 • 11 września 2022 r., godz. 14.00, Jabłonna, Kościół Matki Bożej Królowej Polski, ul. Modlińska 115
 • 11 września 2022 r., g. 18.00, Nieporęt, Kościół Niepokalanego Poczęcia NMP, Plac Wolności 3
 •  18 września 2022 r., godz. 11.00 (koncert dla dzieci), Wieliszew, Sala Koncertowa 
 im. Krzysztofa Klenczona, ul. K. K. Baczyńskiego 1
 •  18 września 2022 r., godz. 13.00 (koncert dla dzieci), Nieporęt, Gminny Ośrodek Kultury, 
 ul. Dworcowa 9a

 • 27 sierpnia – Jabłonna, Gminne Centrum Kultury przy ul. Modlińskiej 102, godz. 16.00
 •  2 września – Wieliszew, Ośrodek Kultury, Łajski, ul. Moniuszki 2, godz. 18.30
 • 3 września – Legionowo, Muzeum Historyczne w Legionowie przy ul. A. Mickiewicza 23, 
 godz. 17.00
 • 4 września – Nieporęt, Gminny Ośrodek Kultury przy ul. Dworcowej 9a, godz. 16.00
 • 5 września – Serock, Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa przy ul. Pułtuskiej 35, 
 godz. 19.00

kultura

 

Jacek Szczepański   
radny Rady Powiatu
Temat wojny obronnej 1939 roku, podjęty przez Autorów, to bardzo ważne zagad-
nienie. Jak się okazuje, na naszym terenie wiele się działo. Cieszy również fakt, 
że dzięki wsparciu władz powiatowych i gminnych mogła ukazać się tak obszer-
na monografia.

Już niebawem do wszystkich bibliotek publicznych w powiecie 
legionowskim trafi nowa publikacja historyczna, która przedstawia 
wydarzenia kampanii wrześniowej 1939 r. na jego terenie. Autorami 
książki pt. „Wrzesień 1939 r. Jabłonna, Legionowo, Nieporęt, Serock, 
Wieliszew” są pasjonaci historii lokalnej Krzysztof Klimaszewski 
i Mirosław Pakuła. Wejść w posiadanie publikacji można, 
uczestnicząc w jednym z zaplanowanych spotkań autorskich.

AQUA-plenery jak malowaneOrgany w roli głównej – zaproszenie
Powiatowa Instytucja Kultury w Legionowie już po raz trzeci 
zorganizowała cykl plenerów. Tym razem tematem przewodnim jest 
woda i jej otoczenie. Od maja, w każdą sobotę, grupa miłośników 
malarstwa i przyrody spotyka się nad Jeziorem Zegrzyńskim, Narwią 
i Wisłą, aby uchwycić krajobraz naszych okolic. Wybrane prace 
zostaną zaprezentowane na wystawie poplenerowej i uwiecznione 
w okolicznościowym albumie. AQUA-plenery potrwają do końca 
sierpnia. Zachęcamy do udziału. 
Więcej informacji na www.pik.legionowski.pl.

Powiat legionowski we wrześniu 1939 r.
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Agnieszka Borkowska 
radna Rady Powiatu 
Powiatowa Instytucja Kultury po raz kolejny zaprosiła artystów profesjonali-
stów i amatorów do wspólnego malowania pejzaży powiatu legionowskiego. 
W ubiegłych latach motywem przewodnim były architektura oraz krajobraz. 
Tym razem twórcy na warsztat wzięli przybrzeżne rejony, których w naszej 
okolicy nie brakuje. Na poplenerowej wystawie, która odbędzie się w grudniu, 
mieszkańcy będą mogli obejrzeć pejzaże wodne, będące malarskimi wspo-
mnieniami tegorocznego lata.

To już druga, po „Bitwie Warszawskiej 
1920” wydanej wspólnie przez samo-
rządy z naszego powiatu, a później 

wznawianej przez Powiat Legionowski, 
książka tych autorów, która historię przed-
stawia w cennym dla mieszkańców powia-
tu legionowskiego ujęciu, koncentrując 
się na wydarzeniach, które miały miejsce 
na tym terenie. Tym razem wydawcą jest 
Lokalna Organizacja Turystyczna „Przy-
stań w sercu Mazowsza”. Wydanie publi-
kacji jest dofinansowane ze środków Mi-
nistra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
pochodzących z Funduszu Promocji Kul-
tury w ramach programu Literatura 2022, 
jak również z dotacji celowych udzielonych 
wydawcy przez gminy Jabłonna, Legiono-
wo, Nieporęt, Serock, Wieliszew i Powiat 
Legionowski.

Książka bardzo szczegółowo opisu-
je wydarzenia, które miały miejsce we 
wrześniu 1939 roku na terenie wszyst-
kich gmin naszego powiatu. Możemy je 
prześledzić niemal dzień po dniu, gmina 
po gminie. Autorzy w swoich badaniach 
historycznych skorzystali z niezwykle 
szerokich źródeł, łącznie z archiwami 
zagranicznymi. Publikacja ma ponad ty-
siąc stron i niewątpliwie będzie nie lada 
gratką dla pasjonatów historii.

Na przełom sierpnia i września plano-
wane są spotkania promocyjne z udziałem 
autorów, na które już dziś serdecznie za-
praszamy. Ponieważ pula książek, które 
będą dostępne podczas spotkań, jest ogra-
niczona, publikacja będzie dostępna rów-
nież we wszystkich bibliotekach publicz-
nych na terenie powiatu legionowskiego, 

jak również w formie cyfrowej w Repozy-
torium Cyfrowym Biblioteki Narodowej  
(https://polona.pl). 

Terminy i miejsca spotkań z autorami po-
dajemy w ramce. Już teraz można zaplano-
wać uczestnictwo w jednym z nich. Zapra-
szamy!

JOANNA KAJDANOWICZ

Wiesław Smoczyński
radny Rady Powiatu

(18 września) gratka dla małych słucha-
czy i tych dużych, ale bardzo ciekawskich 
– koncert dla dzieci, podczas którego pu-
bliczność pozna tajniki gry na instrumen-
tach dętych, a w świat muzyki wprowadzi 
ich wspaniała Izabela Kazimierska i boha-
terka jej koncertów – dziewczynka o imie-
niu Piosenka! Zapraszam na wszystkie 
koncerty Festiwalowe. Początek 15 sierp-
nia w Nieporęcie!

Ossowem. Jego matka napisała wzrusza-
jącą „Kołysankę dla synka”, którą wyko-
na Zuzanna Nalewajek – laureatka tego-
rocznego konkursu moniuszkowskiego.

Ponadto w kościołach naszego powiatu 
w sierpniowe i wrześniowe niedziele odbę-
dą się recitale organowe i koncerty kame-
ralne. Atrakcją będzie m.in. inaugura-
cja nowych organów w kościele NP NMP 
w Nieporęcie. Ostatniego dnia Festiwalu 

Jańcio Wodnik
5 sierpnia 2022 r., 

godz. 20.00, 
park Świętojański 

w Wieliszewie
gość: Grażyna Błęcka-Kolska

Pełnia
6 sierpnia 2022 r., 

godz. 20.00, 
plaża miejska w Serocku 

gość: Anna Seniuk

Nad rzeką, której nie ma
(+ warsztaty ceramiczne 

w godz. 16.00-19.00) 
7 sierpnia 2022 r., godz. 20.00, 
plac przy GOK w Nieporęcie 

gość: Marek Bukowski

W dniach 5-7 sierpnia 2022 r. Powiatowa Instytucja Kultury w Legionowie  
zaprasza na trzecią edycję Festiwalu Filmowego imienia Andrzeja Kondratiuka.

Harmonogram:

Zapraszamy na Festiwal

Spotkania promujące książkę  
„Wrzesień 1939 r. Jabłonna, Legionowo, Nieporęt, Serock, Wieliszew”
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Grand Prix Legionowa dla gmin powiatu
Zakończyła się 14. edycja 
Grand Prix Legionowa w tenisie 
stołowym, w której udział wzięło 
w sumie ponad 250 zawodników.  
W oczekiwaniu na kolejną 
organizatorzy zaprosili do 
Legionowskiej Areny na Letni 
Turniej tenisa stołowego.
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„Delfin” na Letnich Mistrzostwach Polski 
Juniorów Młodszych

„Dębina” Nieporęt na Mistrzostwach Polski

Stypendysta Powiatu Legionowskiego - Uczniowski Klub Sportowy „Delfin” Legionowo – pojechał na 
pływackie Letnie Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych 14-letnich w Olsztynie. 

Nasz mały, a jednak wielki sercem, umiejętnościami i radością z gry, zespół  
UKS „Dębina” Nieporęt wprowadził do finału Mistrzostw Polski w Minisiatkówce 
aż 4 drużyny. W walce z potentatami niewiele zabrakło do zdobycia medalu.

P ływackie Letnie Mistrzostwa Polski 
Juniorów Młodszych 14-letnich od-
były się na 50-metrowej pływalni 

„WCRS Aquasfera Galeria Warmińska 
OSiR w Olsztynie. O mistrzowskie tytu-
ły walczyło 590 zawodniczek i zawodni-
ków ze 177 klubów z całej Polski. UKS 
„Delfin” Legionowo pod opieką trenerów 

Daniela Krepsa i Rafała Perla reprezen-
towali: Patrycja Jurkiewicz, Amelia Kon-
giel, Tadeusz Tyczyński.

W drugim dniu zawodów Patrycja Jur-
kiewicz startowała na dystansie 50 m sty-
lem dowolnym, uzyskując wynik, który 
zapewnił  występ w finale, podczas któ-
rego nasza reprezentantka uzyskała czas 

28,59 s, bijąc swój rekord życiowy, co upla-
sowało ją na 10. miejscu.

Trzeciego dnia mistrzostw Patrycja 
wywalczyła dwa finały: 50 m stylem mo-
tylkowym i 50 m stylem grzbietowym. 
Ostatecznie w pierwszej konkurencji upla-
sowała się na 8. miejscu, drugą zakończy-
ła na 9. pozycji.  MK/UKS

UKS „Dębina” Nieporęt, wspomagana 
przez Powiat Legionowski, wyrosła na 
silną firmę w polskiej Minisiatków-

ce. Do ostatnich Mistrzostw Polski udało 
się – po zdobyciu Mistrzostwa Mazowsza 
– wprowadzić aż 4 drużyny. „Czwórka” 
dziewcząt jako jedyna podczas całego tur-
nieju przegrała tylko jeden mecz, ale wy-
starczyło to do zajęcia 5. miejsca. „Dwój-
ki” chłopców i dziewcząt otarły się o medal, 
kończąc rozgrywki na 4. pozycji. 

Po ogromnych i w niespodziewanej 
skali sukcesach na poziomie rozgrywek 

wojewódzkich miejsca tuż za podium 
u wielu fanów nieporęckiej siatkówki 
wywołują niedosyt. Może warto więc 
wspomnieć o skali, w jakiej znaleźli 
się nasi siatkarze. Konkurowanie z ta-
kimi potęgami, jak Trefl Gdańsk, Che-
mik Bydgoszcz, Metro Warszawa, jest 
dla małego klubu karkołomne. Dlatego 
serdecznie gratulujemy młodym zawod-
nikom „Dębiny”, życząc rosnącej formy 
i niesłabnącej satysfakcji z gry.

MK

Zawodnicy startujący w turnieju grali podzieleni na kategorie wiekowe – do 40 lat,  
40-60 lat i seniorzy. Pojedynki o pierwsze miejsca rozegrali zwycięzcy grup  
w poszczególnych kategoriach 

Ignacy Sławiński z brązowym 
medalem Mistrzostw Polski

Podczas rozegranych w Olkuszu In-
dywidualnych Mistrzostw Polski 
„Żaków” w tenisie stołowym zawod-

nik „Sokoła” Serock Ignacy Sławiński wy-
walczył brązowy medal. Nasz zawodnik 
miał utrudnione zadanie, gdyż podczas 
zawodów był od czołówki… młodszy o rok. 

Już rundy wstępne dały nadzieję na do-
bry wynik, ponieważ Ignacy w ich trakcie 
i drodze do ćwierćfinału  stracił, i to dość 
przypadkowo, tylko jednego seta. W walce 
o półfinał zwyciężył 3:1 – po trudnym poje-
dynku z zawodnikiem wyżej notowanym.

Ów półfinał skonfrontował Ignacego 
z późniejszym Mistrzem Polski - świet-
nym Hubertem Kwiecińskim. Po zacię-
tym pojedynku, w którym nasz zawod-
nik tanio skóry nie sprzedał, Ignacy uległ 
3:0. Ostatecznie Ignacy Sławiński zdobył 
brązowy medal. Należy podkreślić, że to 
3. miejsce w konfrontacji ze starszymi ko-
legami oznacza wielki talent zawodnika 
„Sokoła”. Czekamy zatem na kolejne wy-
stępy Ignacego, życząc mu dobrych wa-
runków treningowych i dalszego zapału 
w podnoszeniu umiejętności.  MK

Zawodnik „Sokoła” Serock, 10-letni tenisista stołowy Ignacy 
Sławiński przywiózł z Indywidualnych Mistrzostw Polski „Żaków” 
brązowy medal.

Po ostatnim turnieju 14. edycji Grand 
Prix Legionowa w tenisie stołowym or-
ganizatorzy planują już kolejne kro-

ki. Prowadzone są rozmowy z samorząda-
mi gmin powiatu legionowskiego mające 
na celu włączenie ich w to dzieło. Chcemy, 
aby Grand Prix Legionowa przerodziło się 
w imprezę o zasięgu powiatowym – mówi 

Michał  
Kobrzyński 
radny Rady Powiatu

Tenis stołowy wydaje się dyscypliną 
sportową niesprawiedliwie niedoce-
nioną. Chcę jednak podkreślić, że po-
nieważ jej uprawianie nie wiąże się 
z dużymi przeciążeniami, jest bez-
pieczna, a nawet w wielu przypad-
kach zbawienna. Zdarzają się miesz-
kańcy, którzy już w zaawansowanym 
wieku, obciążeni przewlekłymi choro-
bami, zaczynają przygodę z tenisem 
stołowym. I w krótkim czasie ich stan 
zdrowia ulega radykalnemu polep-
szeniu. W optyce Powiatu Legionow-
skiego turnieje tenisa stołowego są 
nie tylko wydarzeniami sportowymi, 
ale również wpisują się w prowadzo-
ną przez nas profilaktykę zdrowotną. 

główny koordynator wydarzenia Stanisław 
Kraszewski. – Zarządy gmin mogłyby fundo-
wać najlepszym swoim tenisistom nagrody 
specjalne, zapraszam więc do współpracy. 
Grand Prix Legionowa to cykl 9 turnie-
jów organizowanych dotychczas na legio-
nowskiej Arenie. Klasyfikacja odbywa się  
w 3 kategoriach: młodzieżowa (do lat 15), 
najlepszy zawodnik mieszkaniec Legiono-
wa i open, w której mogą startować zawod-
nicy nawet z ligowym stażem.

Tymczasem w oczekiwaniu na kolejne 
pojedynki w ramach Grand Prix organizato-
rzy zaprosili do legionowskiej Areny na Let-
ni Turniej tenisa stołowego. Udział wzięło  
53 zawodników. Kategorie podzielono we-
dług grup wiekowych. Gra odbywała się 
w systemie ligowym.

MK

Ignacy odważnie podejmuje 
sportowe wyzwania, dlatego jego 
forma stale rośnie. Gdy podejmie 
walkę z rówieśnikami, będzie miał już 
duży zasób doświadczenia 

Fo
t. 

Bo
hd

an
 S

ła
w

iń
sk

i



8
Informator Powiatu LegionowskiegoKurier sport

Kurier. Informator Powiatu Legionowskiego
Adres: 05–119 Legionowo, ul. gen. Wł. Sikorskiego 11, tel. 22 7640 505, e–mail: promocja@powiat–legionowski.pl
Redaktor naczelna: Joanna Kajdanowicz. Redakcja: Kalina Babecka, Mariusz Kraszewski, Agnieszka Matusiak–Ziółkowska. 
Zastrzegamy sobie prawo skracania i redagowania tekstów. 
Nie zwracamy materiałów niezamówionych.
Druk: Polska Press Sp. z o.o.  Skład: Adam Dziewicki.
Wydawca: Starostwo Powiatowe w Legionowie.

Mariusz 
Śledziewski
radny Rady Powiatu
Serdecznie zachęcam mieszkańców 
powiatu legionowskiego do wzięcia 
udziału w kolejnej już edycji plebi-
scytu na naszego Sportowca Roku. 
A jest w kim wybierać. Mamy bar-
dzo wielu utalentowanych i utytuło-
wanych zawodników, którzy mogą 
pochwalić się nie lada osiągnięciami. 
Tym, którzy wyróżnili się w 2022 
roku, należą się szczególne gratu-
lacje. Aby przygotować się do star-
tów na najważniejszych imprezach 
w kraju i za granicą musieli poko-
nać nie tylko własne ograniczenia 
i słabości, ale również byli zmusze-
ni zawalczyć ze społecznymi skutka-
mi trudnej sytuacji sanitarnej. Ogra-
niczenia mocno dotknęły pływalnie, 
stadiony, siłownie, sale treningowe. 
Cieszę się, że dzięki pasji, jaką dla 
wielu jest sport, udało się osiągnąć 
tak wspaniałe rezultaty. 

Plebiscyt – Najlepszy Sportowiec Powiatu Legionowskiego 
Zapraszamy do udziału w plebiscycie Najlepszy Sportowiec Powiatu Legionowskiego roku 2021. Przedstawiamy kandydatury. 
Głosowanie trwa do 31 sierpnia – za pomocą kuponu, którego wzór umieszczamy poniżej. Można go wydrukować także  
ze strony powiat-legionowski.pl, gdzie znajdziecie także regulamin plebiscytu. Wypełniony i wycięty kupon należy wysłać  
na adres: Starostwo Powiatowe w Legionowie, Wydział Spraw Społecznych, ul. gen. Wł. Sikorskiego 11, 05-119 Legionowo 
lub wrzucić do konkursowej urny w urzędzie gminy lub starostwie powiatowym. 

Patrycja  
Bereznowska
ultramaratonka, in-
struktorka jeździectwa, 
interesuje się tai chi 
i psychologią sportu. Ak-
tywnie uświadamia spo-

łeczeństwo, jak ciężką chorobą jest depresja. 
Startując i wygrywając w biegach ultra, po-
kazuje, że granice nie istnieją, a wiele zale-
ży od zaangażowania. Trenuje w drużynie 
Wieliszew Heron Team.
Osiągnięcia w 2021 r.: rekord świata w bie-
gu 72h podczas nieoficjalnych mistrzostw 
świata w Suwałkach, rekord trasy Ultrabala-
tonu 216 km na Węgrzech, po raz 7. obronio-
ny tytuł Mistrzyni Polski w biegu 24h pod-
czas Mistrzostw Polski 24h w Pabianicach, 
zwycięstwa w 18 ultramaratonach na tere-
nie Polski – w tym Open Szlem Komandosa, 
Open Bieg Herosa 9h, Dzika Rospuda Ultra 
Trail - i poza naszymi granicami.

Malwina Głowacka
cheerleaderka, wzoro-
wa uczennica i wszech-
stronna sportsmenka, 
bierze udział w biegach 
terenowych m.in. Bieg 
Morskiego Komando-

sa, Bieg Rzeźnika. Reprezentuje kluby Eli-
te Cheerleaders Academy, Młody vs Stary.
Osiągnięcia w 2021 r.: złoty medal Mi-
strzostw Polski w kategorii Pom Dance 
Premier Senior Mini Drużyny, 1. miejsce 
w Pucharze Polski – zawody w Karczewie 
i Łochowie, 1. miejsce w Grand Prix Polski 
w Kobylnicy, 1. miejsce w Otwartym Mazo-
wieckim Turnieju Cheerleaders w Garwoli-
nie, brązowy medal w Biegu Morskiego Ko-
mandosa, wielokrotne reprezentowanie SP 
nr 4 w Legionowie podczas zawodów biego-
wych, piłki nożnej, piłki ręcznej, koszykar-
skich, unihokeja.

Kornelia Olkucka 
jedna z niewielu kobiet 
ścigających się w kartin-
gu wyczynowym, w naj-
szybszej kategorii Rotax 
Max DD2 (jazda na dwu-
biegowym gokardzie, 

osiągającym prędkość nawet 140 km/h), 
trenuje od 14. roku życia, reprezentuje ze-
spół 46 Team.
Osiągnięcia w 2021 r.: wybrana do reprezen-
tacji Polski podczas Olimpiady Sportów Mo-
torowych Motorsport Games Marsylia 2022 
w kategorii karting endurance. 6. miejsce 
w klasyfikacji generalnej Pucharu Polski. 
6. miejsce w Mistrzostwach Polski w kate-
gorii DD2.

Ines Wojciechowska 
startuje w biegach długo-
dystansowych i militar-
nych. Jest wszechstron-
ną, zawsze uśmiechniętą 
sportsmenką. Motywu-
je nie tylko drużynę, ale 

również innych sportowców. Reprezentuje 
drużynę Młody vs Stary.
Osiągnięcia w 2021 r.: 1. miejsce w Szlemie 
Komandosa: Bieg o Nóż Komandosa, ¼ Ma-
ratonu Komandosa, ½ Maratonu Komando-
sa, Maraton Komandosa (wszystkie biegi 
z 10-kilogramowym plecakiem i w mun-
durze). Zwycięstwo w Maratonie Selekcji 
w Bieszczadach (bieg z plecakiem i inne za-
dania). 3. miejsce w Murph Challenge. Ma 
na koncie wiele innych startów i zwycięstw.

Osiągnięcia w 2021 r.: złote medale Mi-
strzostw Polski Młodzików w Narciarstwie 
Alpejskim – slalom gigant i super gigant, 
8 medali ( 2 x złoto, 3 x srebro, 3 x brąz) 
na 14 startów w Młodzieżowym Pucharze 
Polski w Narciarstwie Alpejskim – 2. miej-
sce w Klasyfikacji Generalnej, kwalifikacja 
przez Polski Związek Narciarski do repre-
zentacji Polski w ramach kadry A na Mi-
strzostwach Świata w Abetone we Włoszech. 
Podczas tej imprezy: 10. miejsca w slalomie 
gigancie i slalomie specjalnym w katego-
rii U14.

Paulina Saczuk 
reprezentantka Polski 
w kickboxingu. Absol-
wentka warszawskiej 
Akademii Wychowa-
nia Fizycznego – po 
ukończeniu studiów, 

pracując jako nauczyciel, zaraża dzieci 
i młodzież pasją do sportu. Od 2013 r. re-
prezentuje Polskę na zawodach między-
narodowych.
Osiągnięcia w 2021 r.:  Mistrzostwo Polski 
Seniorów w formule low-kick kickboxingu,  
złoty medal Pucharu Świata w formu-
le low-kick, 5. miejsce wywalczone w for-
mule low-kick na Mistrzostwach Świata  
w Kickboxingu.

Kamil Otowski 
wielokrotny finalista 
Mistrzostw Świata, Mi-
strzostw Europy, Para-
olimpiady w pływaniu. 
Trenuje od 10. roku ży-
cia. Jego pasją – poza 

sportem – jest prawo.
Osiągnięcia w 2021 r.: Mistrzostwo Pol-
ski w wyścigu na 200 m stylem dowol-
nym open, 5. miejsce na 200 m stylem 
dowolnym i 6. miejsce na 100 m stylem 
grzbietowym na Igrzyskach Paraolimpij-
skich w Tokio.

Michał Perl 
wielokrotny rekordzi-
sta oraz medalista Mi-
strzostw Świata w lodo-
wym pływaniu. Trenuje 
od 6. roku życia. Zawod-
nik UKS „Delfin” Legio-

nowo.
Osiągnięcia w 2021 r.: uznany przez Fe-
derację Lodowego Pływania IISA rekord 
świata w wyścigu na 50 m stylem dowol-
nym. Mistrzostwo Świata na 100 m ude-
rzeniem w całości. Nowy rekord świata 
i Mistrzostwo Świata na 100 m uderze-
niem piersiowym grupa wiekowa 25-29. 
Mistrzostwo Świata na 50 m stylem do-
wolnym grupa wiekowa 25-29.

Jakub Rochnowski 
motorowodniak, posiada 
patenty: sternika, nurka 
i ratownika wodnego, 
przestrzega fair play, jest 
zawodnikiem UKS „Del-
fin” Legionowo.

Osiągnięcia w 2021 r.: zwycięstwa we 
wszystkich trzech eliminacjach Motoro-
wodnych Mistrzostw Polski w klasie GT30, 
6. miejsce w Motorowodnych Mistrzostwach 
Europy w klasie GT30, 7. miejsce w Moto-
rowodnych Mistrzostwach Świata w klasie 
GT30, złoty medal w wyścigu na 100 m sty-
lem dowolnym oraz srebrny medal na 100 m 
stylem klasycznym podczas Mistrzostw Pły-
wania w Ostrołęce, brązowy medal w wyści-
gu na 50 m stylem dowolnym podczas zawo-
dów PowerSwim w Ciechanowie.

Maja Rybińska 
od 5. roku życia uprawia 
narciarstwo alpejskie. 
Trenuje na stokach Pol-
ski, Włoch i Austrii, w se-
zonie letnim – w Central-
nych Ośrodkach Sportu 

w Cetniewie, Wałczu, Szczyrku oraz na hali 
narciarskiej w Druskiennikach. Reprezen-
tuje Klub Narciarski Gondola Krynica/Bę-
benek Racing Group.


