ukazuje siê w:
Jab³onnie
Nieporêcie
Wieliszewie
Serocku
Legionowie

Supermarket Stop
Czy mieszkañcy Piasków odetchn¹? Czy budowa hipermarketu na wydmie zostanie powstrzymana? Starosta
Legionowski jest przekonany, ¿e tak.
Batalia dotyczy planów budowy hipermarketu o powierzchni znacznie przekraczaj¹cej 5000 metrów kwadratowych na legionowskim Osiedlu Piaski. Obecnie w tym
miejscu znajduje siê piaszczysta
wydma, minipark z du¿ym
trawnikiem i licz¹cy kilkadziesi¹t lat amfiteatr. Jeœli inwestor
zbuduje w tym miejscu market
Kaufland, pod okna okolicznych mieszkañców zajad¹
spychacze i buldo¿ery, które
w przysz³oœci zast¹pi tysi¹ce
samochodów
osobowych
i setki ciê¿arówek. Czy mo¿na
tego unikn¹æ?
– Zrobi³em i zrobiê wszystko, by komfort ¿ycia mieszkañców osiedla nie uleg³ pogorszeniu – mówi starosta Jan
Grabiec. – W rozmowach
z inwestorem nalega³em, by
swoje plany uzgodni³ tak¿e

z mieszkañcami. Jeœli wszystko
odby³oby siê zgodnie z przepisami, nie móg³bym oczywiœcie
wbrew prawu blokowaæ tej budowy. Jednak z moich informacji wynika, ¿e inwestor nie
uzgodni³ ostatecznie wjazdu
z drogi krajowej 61 na teren
planowanego marketu.
W sprawie niechcianej inwestycji liczy siê tak¿e czas. 18
wrzeœnia wchodzi w ¿ycie
zmieniona ustawa o „Tworzeniu i dzia³aniu wielkopowierzchniowych obiektów
handlowych”, z której wynika,
¿e aby zbudowaæ market
licz¹cy powy¿ej 2000 m2 niezbêdna bêdzie zgoda prezydenta, Rady Miasta, a tak¿e
Sejmiku Województwa Mazowieckiego. Z naszych informacji wynika, ¿e legionowscy
w³odarze nie s¹ przychylni tej
inwestycji.

Zmiany
w komunikacji – ZTM
do Starostwa!
Od 1 wrzeœnia warszawski Zarz¹d Transportu Miejskiego wprowadza,
zmiany w kursowaniu autobusów podmiejskich. Lini¹ 731 dojedziemy
pod drzwi powiatowego urzêdu.
Zmiany dotycz¹ g³ównie Legionowa. Nowe trasy zosta³y tak
wytyczone, by spe³nia³y oczekiwania mieszkañców i uwzglêdnia³y wyniki konsultacji spo³ecznych przeprowadzonych w ostatnich tygodniach. Autobusy ZTM
bêd¹ kursowaæ do wszystkich
dzielnic Legionowa. Zmiany
uwzglêdniaj¹ tak¿e wprowadzenie w przysz³oœci Wspólnego
Biletu Aglomeracyjnego dla
Legionowa i Warszawy. Nowy
przebieg autobusów spowoduje,
¿e od wrzeœnia ³atwiej te¿ bêdzie
dojechaæ do legionowskiej stacji
PKP, dziêki czemu korzystanie
z transportu kolejowego stanie siê
wygodniejsze.
14 sierpnia ZTM przeprowadzi³ w Legionowie tzw. przejazdy
techniczne. Autobusy przejecha³y
wszystkie wytyczone trasy, by
w praktyce zweryfikowaæ plany.
W efekcie konieczne by³y pewne
korekty, po czym ZTM mog³o

potwierdziæ ostatecznie gotowoœæ
do wprowadzenia nowego uk³adu komunikacji.
Oto szczegó³y planowanych
tras:
Linia 723: PKP Przystanek
– Krakowska – Sobieskiego
– Krasiñskiego – Sowiñskiego
– Pi³sudskiego – Sobieskiego
– Warszawska i dalej do
Warszawy.
Czêstotliwoœæ: co 12 minut rano,
15 po po³udniu,
30 w miêdzyszczycie
i 20 min. w œwiêto
Linia zapewni obs³ugê stacji PKP
Przystanek oraz Ludwisina.
Linia 731: Os. M³odych – Suwalna – Cynkowa – Al. Legionów
– Piaskowa – Zegrzyñska – Warszawska – Sowiñskiego – Pi³sudskiego – Sobieskiego i dalej
do Warszawy.
Czêstotliwoœæ: co 12 minut rano,
15 po po³udniu,
30 w miêdzyszczycie i 40 min.
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Szybciej
do Warszawy
Jeszcze w tym roku powinny
skoñczyæ siê problemy z dojazdem do stolicy.

Mieszkañcy Osiedla Piaski
z napiêciem czekaj¹ na wynik
batalii samorz¹d kontra hipermarket. Warto tylko przypomnieæ, ¿e ca³ego zamieszania
mo¿na by³o unikn¹æ, gdyby
Wojskowa Agencja Mieszkaniowa – by³y w³aœciciel terenu,
sprzeda³a go staraj¹cemu siê
w œwiêto
Kursy miêdzy 730, a 1800 na trasie
wyd³u¿onej do Starostwa
Powiatowego ulicami:
Suwalna – Szarych Szeregów –
Sikorskiego – Fabryczna – £ajski
Linia zapewni obs³ugê
komunikacyjn¹ os. M³odych
i os. Piaski, w tym nowych osiedli
w rejonie ul. Piaskowej.
Linia 801: pl. Koœciuszki
– Kwiatowa – Przemys³owa
– Daliowa – Handlowa (powrót
Handlowa)
–
Koœciuszki
– S³owackiego – Jagielloñska
– Mickiewicza – Sowiñskiego
– Pi³sudskiego – Sobieskiego
– Warszawska i dalej do
Warszawy.
Czêstotliwoœæ: co 12 minut rano,
15 po po³udniu
(tylko w dni robocze)
Linia zapewni obs³ugê
os. Bukowiec i os. Batorego,
a tak¿e poprawi obs³ugê
os. Jagielloñska.
Linia 801 bêdzie dowozi³a
pasa¿erów do poci¹gów
w kierunku Dworca Gdañskiego.
Wszystkie linie bêd¹ mia³y rozk³ady jazdy skoordynowane ze
sob¹, co pozwoli uzyskaæ wypadkow¹ czêstotliwoœæ:
• rano: co 4 min. na wspólnym
odcinku, co 5 minut po
po³udniu
• w miêdzyszczycie co 10
minut, a w œwiêto co 15–20
minut. n

o to miastu, które chcia³o wybudowaæ tam m.in. plac zabaw
dla dzieci. WAM wola³ jednak
sprzedaæ atrakcyjn¹ ziemiê
w prywatne rêce, nie bacz¹c na
dobro mieszkañców. Czy w³adze lokalne powstrzymaj¹ inwestycjê – przekonamy siê
w najbli¿szych dniach. n

Prace budowlane trwaj¹ nie
tylko przy obwodnicy Jab³onny,
ale rusza tak¿e likwidacja tzw.
w¹skiego gard³a – czyli zwê¿enia
ulicy Modliñskiej od granic
Warszawy do trójpasmówki.
Jaros³aw JóŸwiak z warszawskiego ratusza (prywatnie
mieszkaniec Legionowa) zapewnia, ¿e prace budowlane
potrwaj¹ zaledwie dwa, trzy
miesi¹ce.
Prezydentowi Warszawy ¿yczymy kolejnych udanych dzia³añ
otwieraj¹cych stolicê na mieszkañców ca³ej aglomeracji. n

2
Jabłonna
– Chotomów
– Wieliszew
1820W – za tym oznaczeniem
kryje siê droga, na której prowadzona jest najwiêksza tegoroczna
inwestycja drogowa powiatu.

Pod koniec lipca nast¹pi³o
formalne wprowadzenie na budowê wykonawców przebudowy
ul. Chotomowskiej w Jab³onnie
– odcinka od stacji paliw do drogi
wojewódzkiej (ul. Modliñskiej)
oraz przebudowy skrzy¿owania
ulic powiatowych (Partyzantów
i Piusa XI) w Chotomowie.
W pierwszym etapie robót wykonywane s¹ pomiary geodezyjne,
przygotowuj¹ce do zasadniczych
prac. W najbli¿szym czasie
rozpoczn¹ siê prace budowlane.
10 sierpnia og³oszony zosta³
przetarg na wykonanie przebudowy nawierzchni drogi powiatowej wiod¹cej z Chotomowa przez
Olszewnicê. Prace obejm¹ odcinek od skrzy¿owania ul. Partyzantów i Piusa XI w Chotomowie
do drogi wojewódzkiej nr 631
w Ka³uszynie (gm. Wieliszew).
Od przejazdu kolejowego do
granic miejscowoœci Chotomów
zbudowany zostanie chodnik (do
ul. Lipowej) i œcie¿ka pieszo-rowerowa (od ul. Lipowej do granic
wsi). O ile procedury przetargowe siê nie przed³u¿¹, prace
powinny rozpocz¹æ siê w drugiej
po³owie wrzeœnia. n
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4 miliony dla Powiatu
Inwestycje to absolutny priorytet, niestety potrzeby w tym
zakresie zdecydowanie przewy¿szaj¹ mo¿liwoœci finansowe Powiatu Legionowskiego. Jest jednak na to rada:
dofinansowanie z zewn¹trz!

Nowe rondo poprawi bezpieczeństwo użytkowników Chotomowskiej
Okazuje siê, ¿e „dla chc¹cego
nic trudnego”. Zgodnie z t¹
zasad¹ Starosta Legionowski
pozyskuje pieni¹dze na kolejne
zadania. Przypomnijmy, ¿e dostaliœmy ju¿ w tym roku 2,7 mln
z³otych z bud¿etu pañstwa na
dokoñczenie przebudowy drogi
powiatowej nr 1820W, czyli ulicy
biegn¹cej od ul. Modliñskiej w Jab³onnie, przez Chotomów, Olszewnicê, a¿ do drogi wojewódzkiej przebiegaj¹cej przez Ka³uszyn
w gminie Wieliszew. Dodatkowo
przebudowane ma byæ skrzy¿owanie ulic Partyzantów i Piusa XI

w Chotomowie. Kwota niebagatelna, ale nie spoczêliœmy na laurach i 25 czerwca 2007 r. starania
o dalsze œrodki zosta³y nagrodzone. Sejmik Województwa
Mazowieckiego przyj¹³ w tym
dniu listy projektów w ramach
Samorz¹dowego Instrumentu
Wsparcia Rozwoju Mazowsza.
Wiadomo ju¿, ¿e Powiat Legionowski uzyska³ dofinansowanie
w kwocie 1 000 000 z³ na zadanie inwestycyjne pod nazw¹:
Przebudowa i modernizacja odcinka drogi powiatowej Chotomów – Jab³onna.

Podsumowuj¹c: na jedn¹ inwestycjê pozyskaliœmy ju¿ blisko
4 miliony z³otych, zaœ w tym roku
przebudowanych w jej ramach
zostanie oko³o 6 kilometrów drogi i wspomniane wy¿ej skrzy¿owanie w Chotomowie.
Oczywiœcie budowa dróg, choæ
niezwykle wa¿na, to nie jedyne
przedsiêwziêcie inwestycyjne powiatu. 25 czerwca br. Sejmik
Województwa Mazowieckiego
zatwierdzi³ równie¿ dofinansowanie dla Powiatu Legionowskiego
na nastêpuj¹ce zadania:
1. Z komponentu B:
Mazowiecki Instrument
Wsparcia Modernizacji
Placówek Oœwiatowych,
kwotê 41 250 z³ na
wyposa¿enie sali
sportowo-widowiskowej przy
Powiatowym Zespole Szkó³
Ponadgimnazjalnych
w Serocku
2. Z komponentu D:
Mazowiecki Instrument
Wsparcia Rozwoju
Infrastruktury Sportowej
kwotê 30 000 z³ na budowê
wielofunkcyjnego boiska
sportowego przy
Powiatowym Zespole Szkó³
Ponadgimnazjalnych
w Serocku.
Jest siê z czego cieszyæ, bo pieni¹dze z zewn¹trz w znacz¹cy
sposób odci¹¿aj¹ bud¿et powiatu
i pozwalaj¹ wykonaæ wiêkszy zakres zadañ inwestycyjnych. n

Hasło dla powiatu – ostateczna wersja

»Powiat Legionowski Przystań nad Zalewem«
to nowe has³o promocyjne powiatu legionowskiego powsta³e na bazie propozycji nades³anych
na konkurs og³oszony przez starostê legionowskiego.
Wszystkim raz jeszcze dziêkujemy za udzia³ w konkursie

Trzy pytania do…
starosty Jana Grabca

W zgodzie z prawem
i dobrem mieszkańców
– Kurier: Co s¹dzi Pan o proteœcie mieszkañców Osiedla
Piaski przeciwko budowie
marketu Kaufland?
– Jan Grabiec: Mieszkañcy
zachowuj¹ siê bardzo rozs¹dnie. Nie protestuj¹ przeciw
jakiejkolwiek inwestycji, a jedynie oczekuj¹ od inwestora
zminimalizowania negatywne-

i n f o r m a t o r

go jej oddzia³ywania na najbli¿sze otoczenie. To bardzo
rozs¹dne i odpowiedzialne.
Niestety, nie doceni³ tego inwestor, proponuj¹c budowê
blaszanej hali kilkanaœcie metrów od ich okien.
– Jakie s¹ szanse na zablokowanie tej inwestycji?

Od lewej: prezydent Roman Smogorzewski, Jolanta Gurbieli
i Grzegorz Kucharski (reprezentujący wspólnoty mieszkaniowe),
starosta Jan Grabiec

– Wydanie pozwolenia na
budowê uwarunkowane jest
uzyskaniem szeregu zgód
i opinii od wielu instytucji: zarz¹dców dróg, dostawców
mediów itd. Jestem przekonany, ¿e kluczowa dla tej inwestycji decyzja Generalnej
Dyrekcji Dróg Krajowych
i Autostrad o zgodzie na wjazd
w ul. Zegrzyñsk¹ bez jakiejkolwiek przebudowy uk³adu
drogowego zostanie anulowana i inwestor straci podstawê do ubiegania siê
o pozwolenie na budowê. Pozostaje jeszcze kwestia opracowania raportu oddzia³ywania na œrodowisko, która
moim zdaniem w tym przypadku musi zostaæ przedstawiona przez inwestora mieszkañcom i w³adzom lokalnym.
– Co Pan, jako starosta,
mo¿e zrobiæ w tej sprawie?
– Jestem w sta³ym kontakcie
z protestuj¹cymi mieszkañcami. Moj¹ rol¹ jest uwzglêdniaæ wszystkie uzasadnione
prawem w¹tpliwoœci wspólnot
mieszkaniowych, dotycz¹ce inwestycji.
S¹dzê, ¿e nasza wspólna
z prezydentem Legionowa interwencja odnoœnie decyzji
uzgadniaj¹cej wjazd na ul.
Zegrzyñsk¹ spowoduje, ¿e
Kaufland wróci do rozmów
z mieszkañcami. n

Wiadukt lada
chwila
D³ugo oczekiwana przebudowa
wiaduktu nad torami kolejowymi
w Legionowie powinna siê rozpocz¹æ pod koniec wrzeœnia. OpóŸnienie, jak w wielu podobnych
przypadkach, spowodowa³y protesty firm startuj¹cych w przetargu.

Przypomnijmy, ¿e remont przeprawy mia³ siê rozpocz¹æ w lipcu,
jednak prawo zamówieñ publicznych dopuszcza mo¿liwoœæ blokowania inwestycji przez firmy,
które przegra³y postêpowanie
przetargowe. Tak sta³o siê i w tym
przypadku, jednak do 15 wrzeœnia Generalna Dyrekcja Dróg
Krajowych i Autostrad powinna
ostatecznie wybraæ wykonawcê.
Podczas przebudowy przeprawa bêdzie ca³y czas przejezdna.
Inwestycja przewiduje rozbiórkê
obecnego wiaduktu i wybudowanie dwóch nowych. Koszt – 75
mln z³. Prace potrwaj¹ do
wrzeœnia 2009 r. n

Modernizacja
parkingu przy
starostwie

1 sierpnia rozpoczê³a siê modernizacja parkingu przed siedzib¹ powiatu legionowskiego.
Ma on zyskaæ now¹, równ¹
nawierzchniê – równie¿ na
czêœci dot¹d nieutwardzonej,
odwodnienie, poszerzone zosta³y chodniki, zwiêkszona bêdzie liczba stojaków na rowery. W drugim etapie prac, który rozpocznie siê najprawdopodobniej ju¿ we wrzeœniu,
utwardzona zostanie nawierzchnia parkingu za budynkiem.
Dziêki temu zwiêkszy siê liczba i jakoœæ miejsc parkingowych, co dla klientów Starostwa oznacza zdecydowanie
wiêkszy komfort. n

Nowe numery
telefonów
… i nowe lokalizacje poszczególnych wydzia³ów to efekt
zmian wprowadzonych w Starostwie.
Trwaj¹cy od d³u¿szego czasu
remont siedziby powiatu zbli¿a siê do koñca. Jego efektem,
oprócz estetycznego wygl¹du
wnêtrza budynku i jego otoczenia (vide remont parkingu),
jest zmiana siedzib wiêkszoœci
referatów starostwa.
Na czwarte piêtro przenios³y
siê m.in kadry, wydzia³ obs³ugi, promocji czy starostowie.
Parter i pierwsze piêtro zajê³y
komórki, w których klienci za³atwiaja najwiêcej spraw, czyli
m.in komunikacja, architektura, geodezja, czy paszporty.
W referatach najczêœciej obs³uguj¹cych klientów poprawi³
siê komfort za³atwiania spraw,
np. w wydziale komunikacji
jest wiêcej okienek, w których
za³atwia siê rejestracjê pojazdów.
Efektem zmian s¹ tak¿e nowe numery telefonów wewnêtrznych. Ich wykaz znajduje siê
na stronie http: //www.powiat–legionowski

Zapraszamy Pañstwa do Starostwa. Uwagi prosimy kierowaæ
na adres:
promocja@powiat–legionowski.pl.
Nowe numery publikujemy
na stronie 7. n
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Szantowa biesiada
nad Zalewem

Nagrody dla
policjantów
Starosta Legionowski Jan Grabiec
wrêczy³ nagrody rzeczowe najbardziej wyró¿niaj¹cym siê policjantom z terenu powiatu legionowskiego. Dowody wdziêcznoœci
w imieniu mieszkañców powiatu
ufundowali równie¿ w³odarze poszczególnych gmin.

Piêkna pogoda, pla¿a, zalew, ¿eglarska muzyka i œwietna zabawa
– to wszystko znaleŸæ mo¿na by³o w sobotê 18 sierpnia
w Wieliszewie na imprezie „Szanty nad Zalewem”, zorganizowanej
wspólnie przez Starostê Legionowskiego i Wójta Gminy Wieliszew.
Przy dŸwiêkach szant bawili
siê nie tylko mieszkañcy powiatu. Warszawiaków i Legionowian dowióz³ na imprezê
„Piracki poci¹g”, startuj¹cy
z dworca Gdañskiego. Podró¿-

nikom towarzyszyli œpiewaj¹cy
korsarze. Kolej¹ mo¿na by³o
przejechaæ bezp³atnie do stacji w
Wieliszewie, sk¹d na pla¿ê
odje¿d¿a³y bezp³atne autobusy.
Pirackie bilety rozdawa³o radio

Stoisko powiatu cieszyło się, jak zwykle, dużym powodzeniem

Koleją szybciej
Wolna jazda, zamarzaj¹ce szyny
i zwi¹zane z tym opóŸnienia
w kursowaniu poci¹gów nied³ugo pozostan¹ niemi³ym wspomnieniem. Linia kolejowa z Legionowa do Warszawy bêdzie
przebudowana.
29 czerwca w siedzibie PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A.
w Warszawie, podpisana zostala umowa na wykonanie robót
wspó³finansowanych przez
Uniê Europejsk¹ w ramach
projektu „Modernizacja linii
kolejowej E 65, odcinek Warszawa – Gdynia, etap II
w Polsce”.
Przedmiotem umowy jest
wykonanie kompleksowej modernizacji linii kolejowej nr 9
na odcinku Warszawa Wschodnia (km 4,254) – Legionowo
(km 23,600) oraz stacji Nasielsk (km 58,400 – 61,100).
Wartoœæ zamówienia:
• 151 467 479,52 EUR
(netto)
• 184 790 325,02 EUR
(brutto)

• koszty kwalifikowane: 150
000 375,12 EUR
Ÿród³a finansowania:
• Fundusz Spójnoœci – 84 %,
• bud¿et pañstwa – 16 %
Okres realizacji: 20 miesiêcy
od rozpoczêcia robót.
Wykonawcy: Konsorcjum
w sk³adzie:
• „PKP Energetyka”
spó³ka z o.o.
• Przedsiêbiorstwo Napraw
Infrastruktury spó³ka z o.o.
Modernizacja trasy Legionowo-Warszawa to jeden z pierwszych, bardzo d³ugo oczekiwanych etapów przebudowy
linii kolejowej ze stolicy do
Trójmiasta. Pieni¹dze z Unii
Europejskiej oczekiwa³y na
zainwestowanie ju¿ od kilku
lat. Na szczêœcie Polska otrzyma³a prawo organizacji EURO
2012, a szybka i „bezbolesna”
podró¿ kolej¹ pomiêdzy miastami-organizatorami pi³karskich mistrzostw to jeden
z wymogów UEFA. Na imprezie skorzystaj¹ tak¿e mieszkañcy powiatu legionowskiego, którzy szybciej i bez korków dojad¹ do stolicy. n

Komfort jazdy niebawem znacznie się porawi
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Ładna plaża, dobra muzyka, świetna zabawa…
Z³ote
Przeboje,
tawerna
Gniazdo
Piratów,
portal
szantymaniak.pl, Koleje Mazowieckie, starostwo powiatowe
i urz¹d gminy.
Goœcie imprezy nie mieli prawa siê nudziæ. Regaty, konkursy
dla dzieci i doros³ych, wszystko
w rytmie ¿eglarskich przebojów
w wykonaniu szantowych
gwiazd. Nie zabrak³o równie¿
stoisk informacyjnych i handlowych oraz miejsc, gdzie mo¿na
by³o coœ przek¹siæ i odpocz¹æ
w cieniu parasoli. Niezmienn¹
popularnoœci¹ cieszy³o siê stoisko informacyjne powiatu,
szczególnie wœród najm³od-

szych, którzy cierpliwie czekali
w kolejce do malowania twarzy
przez pracownice starostwa.
Starosta Jan Grabiec nie ograniczy³ siê jedynie do pe³nienia
honorów jako gospodarz imprezy. W rozpoczynaj¹cych imprezê regatach poprowadzi³
dru¿ynê starostwa po zwyciêstwo – I miejsce w kategorii
Sunhorse 19, pokonuj¹c pozosta³e 6 dru¿yn.
Zabawa trwa³a do pó³nocy, zaœ
w „godzinie duchów” zakoñczy³a
siê widowiskowym pokazem
sztucznych ogni, zilustrowanym
muzyk¹ gwiazdy wieczoru
– grupy Mechanicy Shanty. n

Europejska Szkoła
Budownictwa w Dębem

Starosta wyró¿ni³ szeœciu
funkcjonariuszy:
• podinspektora Edwarda
Kostrzewê – Komendanta
Powiatowego Policji
• nadkomisarza Janusza
Kostrzewê
• komisarza Mariusza
Wójcika
• starszego aspiranta Karola
Stojaka
• sier¿anta sztabowego
Andrzeja Wawszczaka
• aspiranta sztabowego
Roberta Sk³adanka.
Policjanci otrzymali równie¿
awanse s³u¿bowe. Nie zabrak³o
tak¿e odznaczeñ pañstwowych.
Prezydent RP przyzna³ odznaczenia pañstwowe dwóm
spoœród legionowskich funkcjonariuszy: nadkomisarzowi
Januszowi Kostrzewie – Srebrny Krzy¿ Zas³ugi oraz aspirantowi sztabowemu Henrykowi
Krukowi – Br¹zowy Krzy¿ Zas³ugi.

Bran¿a budowlana w Polsce cierpi na niedobór wykwalifikowanych
pracowników, zaœ Powiatowy Zespó³ Szkó³ Ponadgimnazjalnych
w Dêbem od kilku lat notuje spadek liczby uczniów, szczególnie
w technikum budowlanym. Porozumienie zawarte pomiêdzy
Powiatem Legionowskim i PZSP a Polskim Stowarzyszeniem
Budowniczych Domów powinno zlikwidowaæ te k³opoty.
Wszystkim
wyró¿nionym
serdecznie gratulujemy. n

E-zegrze.com
Jezioro Zegrzyñskie to bezsprzecznie jeden z najwiêkszych atutów
naturalnych powiatu legionowskiego. Miejsce, które warto promowaæ.

Starosta Jan Grabiec i dyrektor generalny PSBD – Jerzy Łuszczek
W³adze powiatu legionowskiego od d³u¿szego czasu szuka³y
sposobu, aby pomóc szkole.
Lekiem na ca³e z³o ma byæ
wspó³praca z przedsiêbiorcami
z bran¿y budowlanej.
Polskie Stowarzyszenie Budowniczych Domów jest ogólnopolsk¹ organizacj¹ pozarz¹dow¹
zrzeszaj¹c¹ przedstawicieli œrodowiska budowlanego, w tym firm
deweloperskich, budowlanych,
projektowych, produkcyjnych
oraz firm konsultingowych, banków i firm ubezpieczeniowych.
Wspó³praca Powiatu Legionowskiego, ze Stowarzyszeniem ma
na celu, zwiêkszenie atrakcyjnoœci
szko³y i przyci¹gniêcie do niej
wiêkszej liczby uczniów, a przy
tym kszta³cenie profesjonalnej
kadry dla bran¿y budowlanej.
Ponadto na bazie porozumienia
na terenie placówki ma byæ prowadzony projekt pod nazw¹
Europejska Szko³a Budownictwa,
w ramach którego prowadzona
bêdzie dzia³alnoœæ szkoleniowa

– tak¿e na potrzeby budownictwa
i bran¿ z ni¹ powi¹zanych.
W konsekwencji problemy, jakich
doœwiadczaj¹
przedsiêbiorcy
– cz³onkowie PSBD oraz szko³a
zostan¹ do pewnego stopnia
rozwi¹zane.
Strony porozumienia przygotowuj¹ dla przysz³ych uczniów
system zachêt, które maj¹ przekonaæ m³odych ludzi, ¿e w³aœnie
tutaj warto zdobywaæ wykszta³cenie. Nale¿¹ do nich stypendia dla
uczniów technikum, zapewnienie
odbycia praktyk zawodowych i
zajêæ praktycznych na wybranych
budowach. Ponadto Stowarzyszenie zobowi¹za³o siê do podjêcia
dzia³añ, których celem jest zagwarantowanie najlepszym absolwentom technikum lub szko³y
zawodowej odbycia conajmniej
6-miesiêcznego sta¿u pracy
u wskazanych przez PSBD pracodawców.
Wspó³praca zosta³a nawi¹zana
na razie na najbli¿sze trzy lata
szkolne. n

Samorz¹dowcy z terenu powiatu postanowili stworzyæ i rozreklamowaæ produkt turystyczny
pod nazw¹ „Region Jeziora
Zegrzyñskiego”. Korzyœci z jego
promowania s¹ bezsprzeczne:
zwiêkszony ruch turystyczny,
który napêdzi koniunkturê
w bran¿y us³ug hotelarskich,
gastronomicznych i wszelkich
zwi¹zanych z wypoczynkiem, co
w konsekwencji zaowocuje wiêksz¹ liczb¹ miejsc pracy dla
mieszkañców, i przyci¹gnie równie¿ nowych inwestorów.
Pierwsze kroki zosta³y ju¿ podjête. Powiat Legionowski wykupi³
domeny internetowe o nazwach
kojarz¹cych siê z regionem (e-zalew.com, e-zegrze.com), z zamiarem stworzenia portalu informacji turystycznej. Starosta zaprosi³
równie¿ do wspó³pracy w³adze
samorz¹dowe wszystkich gmin
powiatu oraz organizacje pozarz¹dowe. Do dzia³añ w ramach
projektu chce te¿ wci¹gn¹æ lokalnych przedsiêbiorców.
Pierwsze spotkanie robocze
w tej sprawie odbêdzie siê ju¿
w pierwszych dniach wrzeœnia. n
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Numerek w starostwie
Wychodz¹c naprzeciw sugestiom i oczekiwaniom interesantów
powiatowy urz¹d w Legionowie wprowadzi³ w Wydziale Komunikacji
od 23 lipca 2007 r. system do kierowania ruchem klientów.

W najbardziej obleganym
miejscu legionowskiego starostwa, jakim jest Wydzia³ Komunikacji, pojawi³o siê urz¹dzenie do wydawania kolejno numerowanych biletów. Ka¿dy
klient, kieruj¹c siê instrukcjami
wyœwietlonymi na ekranie dotykowym, pobiera bilet z urz¹dzenia umieszczonego poni¿ej
ekranu. Nastêpnie nale¿y
poczekaæ, a¿ na wyœwietlaczu
uka¿e siê otrzymany numer
oraz numer stanowiska, w
którym zostaniemy obs³u¿eni.

Ogó³ spraw za³atwianych
w Wydziale Komunikacji zosta³ podzielony na dwie grupy:
A – rejestracja pojazdów:
• zarejestrowanie pojazdu
• wymiana dowodu
rejestracyjnego
• decyzja o skierowaniu na
nabicie numerów
identyfikacyjnych
• czasowe wycofanie
pojazdu z ruchu
• zmiana rodzaju pojazdu
B – wydawanie dokumentów:
• wyrejestrowanie pojazdu

i n f o r m a t o r
• zg³oszenie zbycia pojazdu
• wydawanie sta³ych
dowodów rejestracyjnych
i kart pojazdów
• wydawanie dowodów
rejestracyjnych
po zatrzymaniu
• wpisy dotycz¹ce gazu,
haka, wspó³w³aœcicieli
• wykreœlanie adnotacji
urzêdowych
• zamawianie i wydawanie
wtórników tablic
rejestracyjnych, nalepek
kontrolnych znaków
legalizacyjnych
Dodatkowo w legionowskiej
„komunikacji” wprowadzono
mo¿liwoœæ umawiania wizyt
w kolejnych dniach (poza
dniem, w którym wizyta jest
umawiana) – osobiœcie, telefonicznie lub za poœrednictwem
Internetu. Tê ostatni¹ mo¿liwoœæ daje wprowadzony
w marcu br. e-wniosek, formularz wype³niany on-line, po
przes³aniu którego pracownicy
starostwa kontaktuj¹ siê z
klientem i ustalaj¹ termin
wizyty w urzêdzie. Umówienie
wizyty oznacza, i¿ osoba której
wyznaczono datê i godzinê
obs³ugiwana bêdzie poza kolejnoœci¹.
System
do
kierowania
ruchem klientów to ju¿ kolejne
z rozwi¹zañ (po e-wniosku),
wprowadzonych w ramach
pilota¿owego programu obs³ugi klientów, które ma za
zadanie usprawnienie pracy
wydzia³u, skrócenie czasu
oczekiwania i obs³ugi klientów
oraz podniesienie komfortu
obs³ugi. n

Powiatowy Rzecznik
Konsumentów radzi

Zbadaj się
za darmo

Us³ugi turystyczne

Od 8 czerwca trwa kolejna,
siódma edycja, organizowanego
przez Powiat Legionowski, Samorz¹dowego Programu Promocji Zdrowia w Zakresie Prewencji Chorób Nowotworowych.

Wybieraj¹c ofertê biura podró¿y
powinniœmy w pierwszej kolejnoœci
sprawdziæ, czy dzia³a ono legalnie, tj.
czy posiada wpis do rejestru.
Mo¿emy to sprawdziæ na stronie
Ministerstwa Gospodarki http: //turystyka.crz.mg.gov.pl.
Kolejnym krokiem przed zawarciem umowy powinno byæ dok³adne
zapoznanie siê z warunkami uczestnictwa, a w szczególnoœci: z prawami
i obowi¹zkami stron, warunkami
rezygnacji, ubezpieczeniem, sposobem z³o¿enia reklamacji itd.
Biuro podró¿y przedstawiaj¹c ofertê imprezy musi podaæ jej cenê (art.
12 ust. 1 pkt 1ustawy*) Cena obejmuje koszty œwiadczeñ podanych
w programie oraz op³aty skarbowe,
op³aty manipulacyjne i wizowe, wynagrodzenie pilota i przewodników,
sk³adki ubezpieczenia, mar¿e biura
podró¿y. Konsument ma prawo
s¹dziæ, ¿e cena obejmuje wszystkie
op³aty zwi¹zane z imprez¹ turystyczn¹. Je¿eli jest inaczej, biuro zobowi¹zane jest wyraŸnie to okreœliæ.
Cena podana w ofercie wi¹¿e biuro
podró¿y i co do zasady nie mo¿e byæ
zmieniona z chwil¹, gdy konsument
ofertê przyj¹³. Zgodnie z art. 17 ust 2
ustawy*, w okresie 20 dni przed dat¹
wyjazdu cena ustalona w umowie nie
mo¿e byæ podwy¿szona. Je¿eli przed
rozpoczêciem imprezy organizator
jest zmuszony zmieniæ istotne warunki umowy powinien on poinformowaæ klienta. W tej sytuacji mo¿emy
przyj¹æ proponowan¹ zmianê umowy albo odst¹piæ od niej z zachowa-

niem prawa od zwrotu wszystkich
wp³aconych nale¿noœci.
Ustawa* wymienia tylko trzy przypadki, które powoduj¹ wy³¹czenie
odpowiedzialnoœci
organizatora
z tytu³u niewykonania lub nienale¿ytego wykonania umowy:
– dzia³anie lub zaniechanie klienta,
– dzia³anie lub zaniechanie osób
trzecich, nieuczestnicz¹cych
w wykonaniu us³ug
przewidzianych w umowie, je¿eli
tych dzia³añ lub zaniechañ nie
mo¿na by³o przewidzieæ ani
unikn¹æ
– si³¹ wy¿sz¹ (za si³ê wy¿sz¹ uznaje
siê zdarzenie zewnêtrzne,
którego skutków nie da siê
przewidzieæ ani zapobiec).
O wszelkich nieprawid³owoœciach
w trakcie imprezy turystycznej nale¿y
niezw³ocznie poinformowaæ wykonawcê us³ugi oraz organizatora. Je¿eli
oka¿e siê, ¿e w czasie naszego pobytu
nie zosta³o zrealizowane to, co
ustalono w umowie mo¿emy z³o¿yæ
reklamacjê u rezydenta, a po powrocie u organizatora. Organizator ma
30 dni na zajêcie stanowiska – je¿eli
w tym czasie nie ustosunkuje siê do
naszej reklamacji oznacza to, ¿e uzna³
j¹ za uzasadnion¹.
Wa¿ne podkreœlenia jest to, ¿e czêsto oferowanym przez biura podró¿y
imprezom typu: „Last minute”, „Joker” równie¿, czêsto wbrew zastrze¿eniom biura, przys³uguje pe³ny zakres
ochrony przewidziany w ustawie*.
*) ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o us³ugach turystycznych (tekst jedn.
Dz.U. z 2004 r. nr 223, poz. 2268 ze zm.)
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Jak załatwić…

… wypis i wyrys z ewidencji
gruntów i budynków
1. Wype³niamy wniosek
o wydanie wypisu i/lub
wyrysu z ewidencji
gruntów i budynków
(musimy znaæ numer
ewidencyjny dzia³ki
i nazwê b¹dŸ numer
obrêbu geodezyjnego, np.:
dzia³ka numer 1200,
obrêb: wieœ Chotomów);
wniosek jest dostêpny
w Biuletynie Informacji
Publicznej
(http: //www.bip.powiat–legionowski.pl)
oraz w Wydziale Geodezji
Starostwa Powiatowego
w Legionowie (I piêtro,
pokoje 109,110,112).
2. Wype³niony wniosek
sk³adamy w Wydziale
Geodezji: w³aœciciele
dzia³ek po³o¿onych
na terenie gminy Jab³onna
w pok. 109, Legionowa
– w pok. 110, gminy
Wieliszew – w pok. 112.

3. Sprawa zostanie
za³atwiona w przypadku
wypisu w ci¹gu 3 dni
roboczych, w przypadku
wyrysu w ci¹gu 14 dni
roboczych, je¿eli nie
bêdzie konieczne
wprowadzenie zmiany
w ewidencji gruntów
i budynków.
4. Op³atê skarbow¹ za
wydanie wypisu/wyrysu
mo¿na uiœciæ gotówk¹
w oddziale Banku
Spó³dzielczego,
mieszcz¹cym siê
w budynku starostwa lub
przelewem na podstawie
faktury wystawionej przez
Starostwo Powiatowe.
5. Op³ata skarbowa wynosi:
– za wypis:
12 z³ za pierwsz¹ dzia³kê,
nastêpne dzia³ki 6 z³,
o niepe³nej treœci 3,60 z³
– za wyrys: pierwsza dzia³ka
120 z³, nastêpne dzia³ki
12 z³.

Mieszk@ńcy pytają…
zapraszamy do zadawania pytań na www.powiat-legionowski.pl
Pyt@nie
Panie Starosto
Dlaczego podlegil Panu urzêdnicy ¿¹daj¹ do ka¿dego z tomów projektu
budowlanego instalacji gazowych kopii potwierdzonych „za zgodnoœæ”?
W ¿adnym rozporz¹dzeniu nie ma o tym mowy, równie¿ w Prawie
Budowlanym. Bardzo proszê o odpowiedŸ i sprawienie aby dokumentacja
projektowa zosta³a przyjêta do Referatu Architektury celem wydania decyzji
pozwolenia na budowê.
(Wojtek, 27.07.2007 r.)

Odpowiedź
Poniewa¿ nie poda³ Pan, kopii jakich dokumentów za¿¹dano od Pana
w Referacie Architektury, nie jesteœmy w stanie udzieliæ precyzyjnej
odpowiedzi.

Pyt@nie
dlaczego dzwoni¹c do starostwa w telefonie s³ychaæ „trzaski”
(zak³ócenia)? to bardzo utrudnia rozmowê.
(Hubert, 31.07.2007 r.)

Odpowiedź
Starostwo jest obs³ugiwane obecnie przez centralê telefoniczn¹ starego
typu, której stan techniczny powoduje zak³ócenia, o których Pan wspomina.
3 sierpnia br. podpisana zosta³a umowa na dostawê i monta¿ nowej,
cyfrowej centrali telefonicznej. Przewidujemy, ¿e od po³owy sierpnia, po
uruchomieniu nowej centrali, sytuacja powinna ulec zdecydowanej
poprawie

Pyt@nie

Darmowe badania bêdzie
mo¿na wykonaæ w ka¿dej
z gmin powiatu. Szczegó³owe
informacje o rodzaju badañ
i placówkach, w których bêdzie mo¿na siê im poddaæ, znaleŸæ mo¿na na stronie internetowej powiatu: www.powiat–legionowski.pl oraz uzyskaæ
w starostwie i urzêdach
gminnych.
Tegoroczna edycja Programu
potrwa do 17 grudnia.
Zapraszamy do skorzystania
z bezp³atnych badañ! n

Panie Starosto prosimy o interwencjê.
Zgodnie z informacjami prasowymi maj¹ byæ zawieszone kursowanie
poci¹gów KM do Wieliszewa. Przyjmujemy to z du¿ym niepokojem.
Dopiero co reaktywowana linia kolejowa ciesz¹ca siê coraz wiêkszym
powodzeniem ma byæ
likwidowana. Od wrzesnia korzystaæ mog³aby dodatkowo m³odzierz
szkolna. Zwracamy siê z zapytaniem czy w zamian za zawieszone
po³¹czenia MICHA£KA bêdzie kontynuowane w przeci¹gu ca³ego roku
kursowanie ZEGRZYKA. Czy przekazane œrodki samorz¹dów na
dofinansowanie KM zosta³y wyrzucone w b³oto? Zaniepokojeni
pasa¿erowie z Micha³owa Reginowa.
(Andrzej, 09.08.2007 r.)

Odpowiedź
Panie Andrzeju dziêkujê za sygna³, sam by³em zaniepokojony t¹ informacj¹
prasow¹. Poci¹g MICHA£EK nie bêdzie zawieszony, niestety w zwi¹zku
z remontem linii kolejowej Warszawa – Gdañsk Polskie Linie Kolejowe
zmniejszaj¹ iloœæ poci¹gów kursuj¹cych z Warszawy do Legionowa.
Poci¹g MICHA£EK bêdzie w zwi¹zku z tym kursowa³ z Wieliszewa do
Legionowa, Pan Grzegorz Kuciñski Cz³onek Zarz¹du Kolei Mazowieckich
zapewni³ mnie, ¿e kursowanie Micha³ka do Warszawy zostanie wznowione
w najbli¿szym mo¿liwym czasie. Przy okazji proszê o uwagi dotycz¹ce
rozk³adu jazdy, nastêpna korekta ju¿ w paŸdzierniku.
Janusz Kubicki n
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Dane teleadresowe
Starostwo Powiatowe
w Legionowie
05–119 Legionowo,
ul. gen. Wł. Sikorskiego 11
centrala (kancelaria ogólna):
022 774 20 17 (18)
www. powiat–legionowski.pl
starosta@powiat–legionowski.pl
wicestarosta@powiat–legionowski.pl
sekretarz@powiat–legionowski.pl
Godziny pracy:
poniedziałek – 800 – 1800
wtorek – piątek – 800 – 1600
Uwaga: Numery wewnętrzne,
podawane przy poszczególnych
komórkach urzędu, są dostępne
jedynie przez centralę:
022 774 20 17 (18) i nie dotyczą
numerów bezpośrednich.
Sekretariat Starosty: w. 419, 469
tel. bezp. 022 774 06 41
Rada Powiatu, Obsługa Zarządu Powiatu: w.
426
Sekretarz Powiatu: w. 428
Skarbnik Powiatu: w. 405
Radca Prawny: w. 404
Powiatowy Rzecznik Konsumentów: w. 407
rzecznik@powiat–legionowski.pl
Porady konsumenckie, wnioski
o interwencje.
Referat Architektury
Wieliszew: w. 103
Jabłonna: w. 104
Legionowo: w. 105
Kancelaria: w. 106
Kierownik: w. 116,
tel. bezp. 022 767 98 86
Pozwolenia na budowę, zgłoszenia
robót nie wymagających pozwolenia,
pozwolenia na rozbiórkę
Zamiejscowy Referat
Architektury w Serocku
05–140 Serock, ul. Rynek 21
tel. 022 782 88 00 w. 825, 826
Zamiejscowy Referat
Architektury w Nieporęcie
05–123 Nieporęt, Plac Wolności 1
tel. 022 767 04 27
Wydział Geodezji
Ewidencja gruntów gm. Jabłonna: w. 109
Ewidencja gruntów gm. Legionowo: w. 110
Ewidencja gruntów gm. Wieliszew: w. 112
Gospodarka nieruchomościami: w. 119, 118,
108
Geodeta Powiatowy: w. 117
geodeta@powiat–legionowski.pl
Referat Inwestycji
i Drogownictwa
w. 121, 122
Kierownik: w. 120
tel. bezp. 022 784 86 33
drogi@powiat–legionowski.pl
Zajęcia pasa drogowego, budowa
zjazdu z drogi, wydawanie pozwoleń na
przejazd pojazdów przekraczających
wielkości określone w odrębnych
przepisach.
Wydział Komunikacji
tel. bezp. 022 774 21 56
Fax: w. 150
Rejestracja pojazdów: w. 151, 152
Rejestracja pojazdów dla podmiotów gosp.:
w. 114
Licencje, zezwolenia i zaświadczenia na wyk.
krajow. transp. drogow., karty parkingowe,
stacje kontroli, ośr. szkol. kierowców itd.: w.
115
Prawa jazdy: w. 113
Naczelnik: w. 153
komunikacja@powiat–legionowski.pl
Wydawanie krajowych
i międzynarodowych praw jazdy,
rejestracja i wyrejestrowywanie
pojazdów, wymiana dowodów
rejestracyjnych.
Godziny pracy:
poniedziałek 800 – 1730
wtorek – piątek 800 – 1530

Referat Edukacji
w. 206
edukacja@powiat–legionowski.pl
Kierowanie do kształcenia
w placówkach specjalnych, wpisy szkół
i placówek do ewidencji prowadzonej
przez Starostę Legionowskiego
Referat Zarządzania
Środowiskiem
w. 220

Kurier

wydawanie map do celów
opiniodawczych, udostępnianie
zasobów dla geodetów.
Powiatowy Inspektorat Nadzoru
Budowlanego
05–119 Legionowo,
ul. gen. Wł. Sikorskiego 11
tel. 0–22 774 51 53, 774 20 17,
774 20 18, wew. 326
Kierownik wew. 328,
f ax 0–22 774 25 51
pinb_leg@wp.pl
Pozwolenia na użytkowanie, zgłoszenia
rozpoczęcia i zakończenia budowy,

Starostwo Powiatowe w Legionowie
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rodzinnej, pracy socjalnej,
organizowanie opieki w rodzinach
zastępczych, organizowanie
iprowadzenie lub zlecanie prowadzenia
placówek opiekuńczo-wychowawczych
oraz sprawowanie nadzoru nad ich
funkcjonowaniem.
Dom Pomocy Społecznej
„Kombatant”
05–120 Legionowo,
ul.Jagiellońska 71
tel. 0–22 784 08 31
poniedziałek – piątek – 800 – 1600
(dyż. pielęgniarka wew. 108)
tel. 0–22 784 29 03
fax 0–22 784 29 03
kombatantleg@poczta.onet.pl
Przeznaczony dla osób starszych,
w szczególności dla kombatantów.
Skierowanie na pobyt stały wydają
dyrektorzy ośrodków pomocy
społecznej, właściwi
dla miejsca zamieszkania
osób zainteresowanych.
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Legionowie
05–120 Legionowo,
ul. Jagiellońska 2
tel. 0–22 774 38 14,
fax 0–22 774 38 14
www.ppplegionowo.pl
poradnia@ppplegionowo.pl
Placówka oświatowa świadcząca
pomoc psychologiczno-pedagogiczną
dla dzieci młodzieży
i ich rodziców i wychowawców.
Działalność diagnostyczna,
terapeutyczna i doradcza
z zakresu problematyki psychologicznej,
pedagogicznej i logopedycznej.
Wydawanie orzeczeń i opinii.

W czym mogê pomóc?
Kierownik: w. 221
zs@powiat–legionowski.pl
Gospodarka odpadami, pozwolenia na
emisję zanieczyszczeń do środowiska,
usuwanie drzew na gminnych
nieruchomościach, pozwolenia
wodnoprawne, wydawanie kart
wędkarskich i rejestracja łodzi, rejestr
zwierząt chronionych, geologia
Referat Promocji i Rozwoju
Społecznego
Promocja powiatu, promocja zdrowia,
kultura, sport, stowarzyszenia: w. 423
Fundusze europejskie: w. 425
Paszporty: w. 102,
tel. bezp. 022 767 96 03
Kierownik: w. 424
promocja@powiat–legionowski.pl
Promocja powiatu, kultura, sport,
promocja zdrowia, rejestr stowarzyszeń,
zbiórki publiczne, rzeczy znalezione,
sprowadzanie zwłok z zagranicy,
przyjmowanie wniosków
paszportowych, zaproszenia dla
cudzoziemców.
Referat Finansów i Budżetu
w. 124
Kierownik: w. 123
Wydział Księgowości: w. 126
Główny Księgowy i Płace: w. 125,
tel. bezp. 022 784 42 20
Kadry: w. 406
Wydział Obsługi Starostwa
Obsługa starostwa: w. 421
Zamówienia publiczne: w. 421,
tel. bezp. 022 784 08 72
Naczelnik: w. 422
Referat Zarządzania Kryzysowego
w. 417, tel. bezp. 022 774 32 55
PFRON: w. 201

Jednostki organizacyjne
Powiatu
Powiatowy Ośrodek
Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej wLegionowie
05–119 Legionowo,
ul. gen. Wł. Sikorskiego 11
tel. 0–22 774 20 17, 774 20 18
tel. /fax 0–22 784 38 29
Kierownik wew. 160
Zespół Uzgadniania Dokumentacji:
wew. 162
podgik@powiat-legionowski.pl
Przechowywanie map zasadniczych,

samowole budowlane, utrzymanie
obiektów budowlanych, kontrole budów.
Powiatowa Stacja SanitarnoEpidemiologiczna
05–119 Legionowo,
ul. gen. Wł. Sikorskiego 11
tel. 0–22 774 15 76,
fax 0–22 774 02 52
www.legionowo.psse.waw.pl
legionowo@psse.waw.pl
Sprawowanie nadzoru nad warunkami
higieny środowiska, higieny pracy
w zakładach pracy, szkołach i innych
placówkach
oświatowo-wychowawczych, ośrodkach
wypoczynkowych i rekreacji,
zdrowotnymi żywności i żywienia i
produktami użytku.
Powiatowy Urząd Pracy
05–119 Legionowo,
ul. gen. Wł. Sikorskiego 11
tel. 0–22 774 27 73, 774 25 16,
fax 0–22 774 22 88
www.pup-legionowo.neostrada.pl
wale@praca.gov.pl
Punkt Zamiejscowy Powiatowego
Urzędu Pracy
05–140 Serock, ul. Nasielska 21
Przeciwdziałanie bezrobociu i jego
negatywnym skutkom, rejestrowanie
bezrobotnych i innych osób
poszukujących pracy, przedstawianie
im propozycji zatrudnienia, szkolenia
i innych form mających na celu ich
aktywizację zawodową a w razie braku
takich możliwości wypłacanie
uprawnionym zasiłków
i innych świadczeń pieniężnych.
Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie
05–119 Legionowo,
ul. gen. Wł. Sikorskiego 11
tel. 0–22 784 83 33, 774 20 17,
774 20 18
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie: wew. 202
Zespół ds. osób niepełnosprawnych: wew.
201
Rodziny Zastępcze: wew. 203
Poradnictwo: wew. 204
Legitymacje dla os. niepełnosprawnych,
kierowanie do DPS, uchodźcy, repatrianci:
wew. 205
fax 0–22 784 83 33 wew. 299
pcpr.legionowo@wp.pl
Udzielanie pomocy w zakresie
poradnictwa rodzinnego, terapii

Samodzielny Publiczny Zakład
Lecznictwa Otwartego
05–120 Legionowo,
ul.Sowińskiego 4
centrala tel. 0–22 774 51 51,
774 22 94, 774 52 72
sekretariat tel. /fax 0–22 774 26 34
spzlo1@unet.pl
Pogotowie ratunkowe
0–22 774 21 22, 774 29 09 lub 999
Poradnia Leczenia Uzależnień
ul.3 Maja tel. 0–22 774 41 49
Powiatowy Zespół Szkół
Specjalnych w Legionowie
05–120 Legionowo,
ul.Jagiellońska 69
tel. /fax 0–22 774 27 63
www. pzszsl.republika.pl
zssleg@interia.pl
Powiatowy Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych w Dębem
05–140 Serock,
ul. Nasielska 6
tel. 0–22 774 20 21,
tel. /fax 0–22 782 30 25
http: //zswd.webpark.pl
pz.debe@wp.pl
Powiatowy Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych
im.Włodzimierza Wolskiego
wSerocku
05–140 Serock,
ul. Wł. Wolskiego 8
tel. 0–22 782 71 01,
fax 0–22 782 74 98
http: //free.polbox.pl
/z/zsserock zsserock@op.com
Liceum Ogólnokształcące
im. Marii Konopnickiej
w Legionowie
05–120 Legionowo,
ul. Piłsudskiego 26
tel. 0–22 774 27 24,
784 40 42,
fax 0–22 774 27 24
http: //konopnicka.eu.org
lo_konopnicka@wp.pl
Powiatowy Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych
im. Jerzego Siwińskiego
w Legionowie
05–120 Legionowo,
ul. Targowa 73 A
tel. 0–22 774 28 72,
tel. /fax 0–22 774 40 96
www.pzsplegionowo.waw.pl
wiolett_wuszt@wp.pl
Komenda Powiatowa Państwowej
Straży Pożarnej
05–120 Legionowo,
ul. Mickiewicza 11
tel. 0–22 774 28 28,
774 35 31,
fax 0–22 774 28 88
legionowo@mazowsze.straz.pl

Kurier
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Powiat dzieciom
„Wiersze bez przemocy” to seria ksi¹¿ek wspó³finansowana przez
Powiat Legionowski. Celem tej klasycznej, dzieciêcej (choæ nie
tylko) literatury jest propagowanie opowieœci nie zawieraj¹cych
agresji. Autork¹ tekstów jest znana legionowska pisarka Anna Kaca.
Ilustracje zosta³y wykonane przez m³od¹ i uzdolnion¹ artystkê,
Monikê Klatkê.
Trzy ksi¹¿ki wydane w serii
Wiersze bez przemocy to:
– „Skarby” (adresowana do
dzieci do lat 5)

– „Przebieranki” (dla czytelników w wieku 4 – 9 lat)
– „¯abie kaprysy” (od 8 do 100
lat)

i n f o r m a t o r
Wydawnictwo, wpisuj¹ce siê w
tradycjê polskiej literatury dla
najm³odszych trafi³o ju¿ do
biblioteczek naszych pociech.
Wrêczaliœmy je dzieciom, które
odwiedza³y stoisko promocyjne
powiatu podczas gminnych œwi¹t
i w³asnorêcznie wykona³y dowolny rysunek. Ze swej strony
obiecujemy, ¿e z myœl¹ o najm³odszych bêdziemy w dalszym ci¹gu
organizowaæ konkursy z nagrodami i wspieraæ wydawnictwa,
które s³u¿¹ prawid³owemu rozwojowi dzieci. n

p o w i a t u

l e g i o n o w s k i e g o

Hala gotowa
Najwiêksza inwestycja w dotychczasowej historii Powiatu
Legionowskiego dobieg³a koñca. Hala sportowa w Serocku lada
moment zacznie s³u¿yæ m³odym zawodnikom.

Największa hala sportowa w powiecie oddana do użytku
Budowa obiektu rozpoczê³a
siê we wrzeœniu 2005 roku. Jej
koszt to ponad 4 miliony z³otych, a sfinansowaniem inwestycji podzieli³y siê powiat,
wojewoda mazowiecki i gmina
Serock. Oprócz wyposa¿enia
sportowego prace obejmowa³y
m. in doprowadzenie mediów
(wodoci¹g, gaz, centralne
ogrzewanie).
– To jedna z najwa¿niejszych
inwestycji dla mieszkañców
powiatu – powiedzia³ starosta
Jan Grabiec – Hala na codzieñ
s³u¿yæ
bêdzie
uczniom
serockich szkó³, jednak na
pewno bêdzie wykorzystywana przy okazji organizacji
du¿ych imprez sportowych,
w których bêd¹ mogli uczestniczyæ wszyscy mieszkañcy
naszego regionu.

Teatr buduje mosty
w Europie
Pod takim has³em trwa program teatralny wymiany m³odzie¿y, objêty patronatem Starosty Legionowskiego.

W po³owie czerwca Starosta Legionowski
og³osi³ konkurs fotograficzny „Przyroda powiatu
legionowskiego w obiektywie”. Termin sk³adania prac up³ynie 15 wrzeœnia br.
To ju¿ druga edycja konkursu. Udzia³ w nim mo¿e wzi¹æ
ka¿dy, kto podczas wêdrówek
pieszych i rowerowych lubi
utrwalaæ na fotografiach ulotne piêkno przyrody na naszym
terenie. Wykluczeni z udzia³u
w nim s¹ zawodowi fotograficy, pracownicy starostwa i ich
rodziny oraz pracownicy Domu Zjazdów i Konferencji
PAN w Jab³onnie.

Pe³n¹ treœæ regulaminu konkursowego mo¿na znaleŸæ na
stronie Powiatu Legionowskiego www.powiat–legionowski.pl.
Ze strony powiatu mo¿na
œci¹gn¹æ równie¿ formularz
zg³oszeniowy (zamieszczony
pod regulaminem).
Zapraszamy do wziêcia
udzia³u w konkursie. Na zwyciêzców czekaj¹ atrakcyjne
nagrody! n

Wymiana pomiêdzy Liceum
im. M. Konopnickiej z Legionowa i Spessart-Gymnasium z Alzenau (Bawaria) trwa ju¿ od 11
lat. Pomys³ zagrania sztuki „Romeo i Julia” w wersji dwujêzycznej, w której zwaœnione rody to
pañstwa (Polska i Niemcy), zrodzi³ siê ponad rok temu podczas
wizyty polskiej grupy m³odzie¿y
w Alzenau. Niemieck¹ premierê

poprzedzi³y dwa weekendowe
spotkania warsztatowe, dofinansowane przez w³adze Legionowa. Polska premiera przedstawienia odbêdzie siê 28 wrzeœnia
w sali sportowej LO im. M. Konopnickiej w Legionowie. Przybêd¹ na ni¹ Burmistrz Miasta
Alzenau oraz dyrektor Spessart-Gymnasium. Na dzieñ nastêpny
zaplanowano spektakl otwarty
dla mieszkañców.
Przy okazji wymiany m³odzie¿y i wydarzenia kulturalnego, jakim bêd¹ przedstawienia przygotowane przez m³odzie¿ obu
krajów, przygotowano konferencjê dla nauczycieli na temat „Wymiana czynnikiem motywuj¹cym
uczniów do nauki jêzyków
obcych”. n

Kubatura obiektu to 11 926 m3,
jej powierzchnia ca³kowita to
1872 m2, a powierzchnia u¿ytkowa jest niewiele mniejsza
i wynosi 1689 m2. Wysokoœæ hali
– ponad 12 metrów. Wymiary
areny to 18 na 30 metrów.
Wyposa¿enie obiektu umo¿liwia m.in grê w koszykówkê,
siatkówkê, pi³kê rêczn¹ i halow¹
pi³kê no¿n¹. Zmagania sportowców mo¿e obserwowaæ ponad
300. widzów. W hali znajduj¹ siê
oczywiœcie szatnie z natryskami,
pokoje trenerskie, pomieszczenia
magazynowe i sale dydaktyczne.
Nie zabraknie tak¿e bufetu.
Oficjalna uroczystoœæ poœwiêcenia i oddania obiektu do u¿ytku
planowana jest na 28 wrzeœnia,
jednak ju¿ wczeœniej pierwsi
uczniowie rozpoczn¹ sportowe
zmagania w serockiej hali. n

Wygraj bilety!
Legionowskie spotkania kabaretowe w Starostwie powracaj¹ po
wakacyjnej przerwie. Tym razem
przy Sikorskiego wyst¹pi jedna z
gwiazd polskiej sceny - Grupa
Mocarta.

Koncert ju¿ w œrodê, 26
wrzeœnia o godz. 1930 w auli Starostwa przy ul. Sikorskiego 11.
Bilety w cenie 20 z³ do nabycia w
MOK w Legionowie przy ul.
Norwida 10, tel. 0–22 774 44 90.
Starosta Legionowski przygotowa³ cztery podwójne zaproszenia
dla osób, które odpowiedz¹ na
pytanie: Jaki powiatowy obiekt
sportowy zostanie oddany do
u¿ytku we wrzeœniu? Odpowiedzi prosimy nadsy³aæ do 23
wrzeœnia na adres promocja@powiat-legionowski.pl. n
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