ukazuje się w:
Jabłonnie
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Gospodarny
powiat
Czwarte miejsce w kraju zajął powiat legionowski w ran−
kingu samorządów najlepiej gospodarujących swoimi fi−
nansami. Tak wynika z ustaleń miesięcznika Wspólnota,
który podobne zestawienia prowadzi od kilku lat.

W rankingu chodzi o tajemniczo
brzmiącą nadwyżkę operacyjną.

Cóż to takiego? Według prof. Pawła Swaniewicza z Uniwersytetu

Wypełnili i wygrali!
Znamy już zwycięzców ankiety dotyczącej nowej siedziby powiatu le−
gionowskiego. Na lutowej sesji rady powiatu „sierotka” w osobie funk−
cjonariusza straży pożarnej wylosowała osoby, które staną się posiada−
czami atrakcyjnych nagród.

Respondenci wybrali Jagiellońską

Warszawskiego, który co roku ranking przygotowuje, to „(…) niemal
doskonałe zwierciadło sytuacji finansowej. Wskaźnik ten informuje
nas o tym, co nam zostaje „w kie-

szeni” po pokryciu najważniejszych wydatków związanych z bie-

Ankieta odmiennie niż sonda,
której wyniki prezentujemy
obok, skupiała się na odpowiedzi
która z dwóch lokalizacji w Legionowie jest zdaniem mieszkańców lepsza: u zbiegu ulic Jagiellońskiej i Mickiewicza, czy też na
terenie przed przychodnią „na
górce” przy ul. Sowińskiego.
W konkursie wzięło udział 45
osób: 32 głosowało na lokalizację
„Jagiellońska”, 13 na „Sowińskiego” Odtwarzacze MP4 otrzymają: pani Edyta Woźniak-Ryży
z Legionowa, pani Marta Jesiota
z Legionowa i pan Tomasz Stańczak z Legionowa.
Zwycięzcom serdecznie gratulujemy, a wszystkim dziękujemy
za udział w ankiecie. n

żącym funkcjonowaniem. Jeżeli
nie zostaje nic (mamy więc do czynienia nie z nadwyżką, a z deficytem bieżącym) oznacza to albo, że
„przejadamy srebra rodowe”
(przykładowo: wyprzedając majątek komunalny), albo że żyjemy na
kredyt, pożyczając pieniądze na zaspokajanie bieżących potrzeb.
W obu tych przypadkach żyjemy
ponad stan, co na dłuższą metę
musi skończyć się fatalnie. Jeden
rok z takim deficytem (spowodowanym jakimś nadzwyczajnym wydarzeniem) jest do zaakceptowania. Ale jeśli stan taki trwa dłużej,
nic dobrego z tego nie może wyniknąć. Z kolei jeśli mamy nadwyżkę,
oznacza to, że dysponujemy środkami, które możemy przeznaczyć
albo na spłatę wcześniejszego zadłużenia (miejmy nadzieję, że było
ono zaciągnięte na inwestycje prorozwojowe), albo wprost na inwestycje, które będą pomnażały dobrobyt społeczności lokalnej.”
Wysoka, czwarta lokata w skali
całego kraju wśród powiatów to
niewątpliwie powód do zadowolenia dla mieszkańców. Oznacza
ona bowiem, że powiatowi urzędnicy do wydatków bieżących, czyli m.in. na administrację, podchodzą na tyle oszczędnie (oszczędniej niż trzysta dziesięć spośród
trzystu czternastu powiatów
ziemskich w Polsce), że z roku na
rok coraz więcej środków można
przeznaczać na inwestycje.
Miejmy nadzieję, że wyróżnienie miesięcznika Wspólnota nie
spowoduje zbyt wielkiego samozadowolenia powiatowych włodarzy i skłonność do oszczędzania publicznego grosza pozostanie regułą. Z korzyścią dla nas
wszystkich. n

W numerze…
Nowe biuro paszportowe
str. 3
Rady na odpady
str. 4
W daleki świat z Legionowa!
str. 5
Dębe – jest decyzja!
str. 6 i 7

Pieniądze
na szpital
30 tysięcy złotych przeznaczyła
Rada Powiatu dla szpitala w No−
wym Dworze Mazowieckim, z któ−
rego usług korzystają mieszkańcy
powiatu legionowskiego.

Decyzja to odpowiedź na
wniosek szpitala w Nowym Dworze, który zwrócił się z prośbą
o dofinansowanie świadczeń
zdrowotnych dla mieszkańców
naszego powiatu.
Pieniądze, w formie dotacji będą przeznaczone na zakup łóżek,
szafek przyłóżkowych oraz wyposażenia
szpitalnego
dla
placówki w NDM. n

Internauci za zmianą siedziby
Ponad pół tysiąca głosów i niewielka przewaga zwolenników ul. Jagielloń−
skiej, to efekt naszej sondy. Wszystkim dziękujemy za oddanie głosów.

www.powiat-legionowski.pl
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Dzieci mówią…

Słowniczek
samorządowy

Kolejny numer Kuriera i kolejny odcinek słownicz−
ka samorządowego według dzieci. Tym razem
swoimi przemyśleniami na temat, kim jest skarb−
nik i bezrobotny podzieliły się z nami przedszkola−
ki z Przedszkola Miejskiego Integracyjnego nr 5
im. Misia Uszatka w Legionowie.

Aleksandra Orłowska

Zosia Trzaśniewska

Kto to jest
skarbnik?

– Mój dziadek i babcia nie mają
roboty. Już chyba nie chcieliby
pracować.

– Niefajnie by było gdyby moja
mama i tata nie mieli pracy.
Wolę żeby zarabiali bo wtedy
kupują jedzenie no i wtedy
możemy dużo jeść.

Maciej Grzygowski

Mikołaj Wewiór

Zuzanna Strauchold

Bartłomiej Grochowski
– Skarbnik to człowiek zły bo
się nie dzieli pieniądzami.
Aleksandra Orłowska
– Mi słowo skarbnik kojarzy się
z osobą, która mieszka
w górach i tam może kopać. Nie
wiem co ludzie kopią.
Wiedziałam, ale zapomniałam.
Gdy byłam w górach widziałam
skarbnika. Chciałabym być
skarbnikiem, bo chcę być
bogata.

– Jak się nie pracuje to nie ma
pieniędzy.
Zuzanna Strauchold

– Słowo skarbnik kojarzy mi się
z karmnikiem dla ptaków, bo
jest bardzo podobna nazwa.

Bezrobotny to człowiek, który
nie ma robotny. Musi się pytać
niektórych ludzi, gdzie ma
znaleźć pracę.
Wiktoria Siporska

Bartłomiej Grochowski
Mikołaj Wewiór

– Bezrobotny to człowiek, który
nie ma zabawek.
Dagmara Makowska
– Bezrobotny to taki człowiek,
co nie pracuje.

– Skarbnik jest silny bo skarb
jest ciężki, jak np. złoto.
Daria Makowska

– Mi to słowo kojarzy się
z karmnikiem dla ptaków.
Skarbnik bierze skarby do
muzeum albo odkopuje
kryształy.
Zosia Trzaśniewska

– Słowo skarbnik kojarzy mi się
z ludźmi, którzy kopią pod
ziemią i szukają skarbów.
Rodzice mi mówili o czymś
takim. Skarbnik to mężczyzna.

– Złoto błyszczy. Ja bym się
podzieliła złotem, które bym
wykopała.

Kto to jest
bezrobotny?

Wiktoria Siporska

Bartłomiej Grochowski

– Skarbnik kojarzy mi się ze
skarbieniem.

– Bezrobotny to człowiek, który
szuka pracy. Moja mama
pracuje do nocy no bo zarabia
pieniążków dużo.
Piotr Ostrowski

– Skarbnik to człowiek bogaty.
Skarbnik powinien posiadać
dobre i złe serce.
Dagmara Makowska

Daria Makowska

– Bezrobotny to ktoś, kto nie
ma pracy.

– Ja nie wiem gdzie bezrobotny
ma szukać pracy.

– Jak nie ma pieniędzy to nie
starczy mu na pracę. Jak jest się
młodym to powinno się
pracować. Jak moja mama
byłaby bezrobotna i rodziłaby
dziecko, to nie miałaby
pieniędzy na zabawki dla
dzidziusia.
Bartosz Stołowski

Skarbnik…
…w polskim samorządzie to
główny księgowy budżetu (województwa, powiatu, miasta, gminy). Kieruje finansami, pilnuje
wydatkowania środków publicznych zgodnie z ich przeznaczeniem w budżecie. Przy zaciąganiu
zobowiązań finansowych samorządu konieczna jest kontrasygnata skarbnika, czyli jego podpis, potwierdzający, że w budżecie są środki na dany cel.
Powoływany przez sejmik województwa lub radę (odpowiednio:
powiatu, miasta lub gminy) na
wniosek marszałka województwa,
starosty (w powiecie), prezydenta
miasta lub burmistrza (w gminach miejskich) lub wójta (w gminach wiejskich).
Skarbnik jest funkcjonariuszem
publicznym, który może być odwołany jedynie przez organ stanowiący (sejmik lub radę). Jego
odejście ze stanowiska nie jest automatyczne w momencie upływu
kadencji samorządu.
Bezrobotny…
…to w szerokim rozumieniu
osoba niezatrudniona, nie prowadząca działalności gospodarczej i nie wykonująca innej pracy
zarobkowej, zdolna i gotowa do
podjęcia zatrudnienia (w pełnym
lub niepełnym wymiarze czasu
pracy). Natomiast zgodnie z wąską definicją, stosowaną przez
Urzędy Pracy (powiatowe lub
wojewódzkie)
bezrobotnym,
w rozumieniu przepisów Ustawy
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, jest osoba,
która:
• ukończyła 18 rok życia
(pełnoletnia)
• nie ukończyła 60 lat
w przypadku kobiet i 65 lat
w przypadku mężczyzn
• aktualnie nie uczy się na
żadnym szczeblu kształcenia
lub nie jest skierowana
na szkolenie
przez powiatowy urząd pracy
• jest zameldowana
lub pozostaje w naszym kraju
legalnie lub jej pobyt może
zostać zalegalizowany (azyl
polityczny, karta stałego lub
czasowego pobytu,
obywatele UE). n

Filip Chudek

Przyjdź do szkoły

– Bezrobotny to człowiek, który
nie chciał pracować w sporcie.
Pracował ciężko i nie dał rady,
aż się zmęczył i stał się
bezrobotnym. Jak człowiek jest
bezrobotny to musi umrzeć.

– mój tata pokłócił się z moim
chrzestnym i stał się
bezrobotny, bo mój chrzestny to
jest szefem. A teraz tata ma
pracę, ale też chce
zrezygnować, bo jeździ
ciężarówkami. Mój tata, gdy nie
miał pracy, to szukał w gazecie.
Można też i w komputerze. n

Dyrekcja Powiatowego Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych im. Jerzego
Siwińskiego w Legionowie informuje,
że w roku szkolnym 2009/2010 szkoła
będzie prowadzić rekrutację
do następujących klas:
• technik hotelarstwa,
• technik informatyk,
• dwuletnia klasa zawodowa
(np. kucharz, sprzedawca, fotograf,
lakiernik),
• trzyletnia klasa zawodowa
(np. fryzjer, mechanik, elektromechanik
pojazdów samochodowych,
elektryk, cukiernik).
Rekrutacja rozpocznie się,
jak co roku, w maju.
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Kasa na siedzibę
powiatu

na 1 229 829,21 zł, wynosi 29,5%.
Warunkiem otrzymania wsparcia
dla inwestycji pod nazwą „Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Legionowie” było wykazanie ekologicznego efektu przedsięwzięcia.
Pożyczka została udzielona na
preferencyjnych warunkach. Oznacza to, że powiat po spłacie połowy
środków będzie się mógł ubiegać
o umorzenie pozostałej jej części.
Aby to uzyskać, prace muszą zakończyć się w terminie przewidzianym umową z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, wyznaczonym
na 9 marca, terminowo spłacić
pierwszą połowę środków oraz
w ciągu sześciu miesięcy od zakończenia robót udokumentować ekologiczny efekt przedsięwzięcia.
Praktyka pokazuje, że większość
wniosków samorządów o umorzenie pozostałej części pożyczki, jest
rozpatrywana pozytywnie.
9 marca lada moment, prace
modernizacyjne zbliżają się do
końca, z daleka widoczna jest nowa kolorystyka, a co najważniejsze
– spora część pieniędzy nie będzie
pochodzić z naszych kieszeni. n

Modernizacja budynku starostwa zakończy się w marcu

Jeszcze w ubiegłym roku siedziba powiatu legionow−
skiego rozpoczęła zmianę swojego wyglądu. Co naj−
ważniejsze – pieniądze na ten cel dostaliśmy z Woje−
wódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodar−
ki Wodnej w Warszawie. Preferencyjna pożyczka wy−
niosła 362 660,63 zł.
Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej powiat dostał
niejako w gwiazdkowym prezencie, jako że pożyczkodawca zade-
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klarował w umowie gotowość
przekazania pieniędzy na 24
grudnia ubiegłego roku. Udział
środków WFOŚiGW w wartości
całej inwestycji, która opiewa

Wszyscy
w jednym!
Wykaz wszystkich poradni specja−
listycznych w Powiecie Legionow−
skim w jednym miejscu, tylko
u nas.
Gdzie przyjmuje alergolog?
Czy jest u nas nefrolog? Chi-

rurg? Psycholog?
Odpowiedź na te
i inne pytania możemy dziś znaleźć
w jednym miejscu – na
stronie internetowej www.powiat-legionowski.pl.
Zapraszamy do korzystania
i prosimy o ewentualne uwagi na
adres: zdrowie@powiat-legionowski.pl
lub telefonicznie pod numerem
telefonu 0 22 7640 475. n

3

Po wypis do
starostwa
Od początku roku już cała ewidencja
gruntów dla powiatu legionowskiego
znajduje się w starostwie. Jako ostatnia
dołączyła ewidencja dla gminy Serock.

Jeszcze w połowie ubiegłego
roku wypis i wyrys z ewidencji
gruntów i budynków mogli
otrzymać w starostwie jedynie
mieszkańcy gmin Jabłonna, Legionowo i Wieliszew. W ostatnim kwartale 2008 r. do powiatowego urzędu powróciła ewidencja gminy Nieporęt, a od stycznia tego roku również miasta
i gminy Serock.
Aktualne telefony do wydziału
geodezji można znaleźć w Wirtualnym Biurze Obsługi na stronie
internetowej www.powiat-legionowski.pl.
Przypominamy też o możliwości
złożenia wniosku o wypis i wyrys
z ewidencji gruntów on-line, za
pośrednictwem formularza, także
na stronie internetowej powiatu.
Od stycznia z tego ułatwienia korzystać mogą już wszyscy mieszkańcy powiatu. n

Orkiestra
zagrała
Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy odbył się w tym roku już po
raz siedemnasty. W zbiórkę pienię−
dzy na wczesne wykrywanie nowo−
tworów u dzieci włączyli się również
mieszkańcy naszego powiatu.

Nowe biuro
paszportowe
Mieszkańcy powiatów legionowskiego oraz nowodworskiego
od 5 stycznia mogą załatwiać sprawy związane z wyrobieniem paszpor−
tu w legionowskim ratuszu. Na uroczyste otwarcie nowego punktu
i podpisanie porozumienia o oprzekazaniu zadań paszportowych, przy−
jechał Wojewoda Mazowiecki Jacek Kozłowski.

Biuro już otwarte

Od lewej: Jacek Kozłowski, Jan Grabiec i Janusz Kubicki
Biuro paszportowe zostało
przeniesione ze starostwa. Teraz

mieszkańcy powiatu legionowskiego mogą składać wnioski dla

dzieci i dorosłych o wyrobienie
dokumentu paszportowego oraz
zaproszenie dla cudzoziemca
w legionowskim magistracie. Natomiast mieszkańcy powiatu nowodworskiego wnioski paszportowe składają w tym samym miejscu, zaś wnioski o zaproszenie dla
cudzoziemca w Mazowieckim
Urzędzie Wojewódzkim (MUW)
w Warszawie przy ul. Długiej 5.
Biuro w Legionowie zajmuje się
również obsługą biometryczną
wniosków paszportowych oraz
wydawaniem
dokumentów.

W tym roku MUW otworzył już
terenowe punkty w Ożarowie
i Wołominie. W planach jest
otwarcie kolejnych – w Piasecznie, Pruszkowie i Otwocku.
Zmiana lokalizacji biura
zwiększyła dostępność do usług
świadczonych przez Starostwo
Powiatowe w Legionowie w tym
zakresie. Od lutego w legionowskim magistracie można również
odebrać paszport. Nie dość, że
bliżej, to jeszcze oszczędzamy
czas, który traciliśmy w kolejkach w MUW. n

Imprezy związane z finałem odbyły się w Legionowie, Jabłonnie
i w gminie Nieporęt – w Nieporęcie i Józefowie. Wolontariusze
z gminy Wieliszew wspomagali
zbiórkę sztabów w Legionowie
i Warszawie. Na terenie naszego
powiatu były bale, koncerty, imprezy sportowe. Jak mawia Jurek
Owsiak: oj, działo się, działo!
Wyniki orkiestrowego grania
są imponujące:
• w szkole w Józefowie
– 13 585 zł
• w szkole w Nieporęcie
– 24 074 zł
• w Legionowie (sztaby WOŚP
przy zespole szkół
z Zegrzyńskiej, LO
im. Konopnickiej, zespole szkół
nr 2 przy ul. Królowej Jadwigi
oraz sztab hufca ZHP
Legionowo) – ponad 112 000 zł
• w Jabłonnie
– ponad 13 000 zł. n
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Rady na odpady
W połowie roku w Legionowie zacznie funkcjonować cen−
tralny system odbioru odpadów dla całego miasta. Na
styczniowej i lutowej sesji legionowscy radni uchwalili
stawki opłat, jakie będą odprowadzać mieszkańcy z tytułu
odbioru śmieci przez miasto. A jak jest w innych gminach
naszego powiatu?
System zacznie funkcjonować
1 lipca i obejmie całe Legionowo. Rada Miasta ustalając stawki opłat za odbiór odpadów
umożliwiła rozstrzygnięcie przetargu na odbieranie odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości w Gminie Legionowo, a w rezultacie wprowadzenie
systemu.
Centralny system odbioru odpadów to rozwiązanie, które
– jak twierdzą miejscy urzędnicy
– pozwoli na…
…oczyszczenie przestrzeni
publicznej…
…i okolicznych lasów. Obecnie pełno w nich bowiem śmieci
nielegalnie porzucanych tam
przez mieszkańców. Odbiór odpadów to rozwiązanie kompleksowe: uwzględnia nie tylko wywóz bieżących śmieci, ale również odbiór odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego,
odpadów zielonych (skoszonej
trawy i liści) i odpadów niebezpiecznych.
Administrowaniem i kontrolą
systemu będzie zajmował się
Komunalny Zakład Budżetowy.
Opłaty za wywóz odpadów to
8,50 zł od osoby za śmieci posortowane na frakcje (papier, plastik, szkło) oraz 15 zł od osoby
za śmieci nieposortowane.
W przypadku mieszkańców budynków wielorodzinnych (bloków) sortowanie oznaczać będzie oddzielenie od odpadów
komunalnych odpadów zielonych i odpadów wielkogabarytowych. Natomiast mieszkańcy domów jednorodzinnych otrzymają worki i pojemniki do segregacji śmieci (oddzielnie na makulaturę, oddzielnie na szkło i plastyki oraz pozostałe odpady komunalne). Różnica w wysokości
opłat jest jednym z elementów
budowania świadomości mieszkańców na temat korzyści, jakie
niesie dla środowiska proces wydzielania surowców wtórnych
z odpadów komunalnych. Opłata obejmuje wywóz wszystkich
wymienionych rodzajów odpadów bez limitu ilości.
Legionowo jest jedyną gminą na
Mazowszu
i jedną z niewielu w Polsce,
gdzie wdrożony zostanie system
gospodarki odpadami, polegający na przejęciu obowiązku odbioru odpadów komunalnych
przez samorząd.

Jednak i inne gminy naszego
powiatu nie pozostają obojętne
na śmieciowy problem. Próbę
wprowadzenia podobnego systemu podjęła kilka lat temu gmina
Jabłonna, jednak…
…ze względu na protesty
oferentów…
…nie udało się wówczas
w ustalonym przez Radę Gminy
terminie rozstrzygnąć przetargu
na obsługę w tym zakresie. Gmina ma jednak program segregacji odpadów u źródła. Oznacza
to odbiór raz w miesiącu posegregowanych na frakcje odpadów nadających się do recyklingu spod posesji. Mieszkańcy,
którzy zadeklarowali udział
w projekcie (obecnie około 550
gospodarstw domowych, czyli
ok. 10 procent mieszkańców
gminy), otrzymują kolorowe
worki na poszczególne rodzaje
surowców. Od kilku lat prowadzona jest też dwa razy w roku
zbiórka odpadów wielkogabarytowych od mieszkańców, zbiórka
zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego (od ubiegłego
roku w mobilnych punktach
zbiórki uruchamianych co miesiąc), jak również zbiórka zuży-

ny – puszki) odbierane są raz
w miesiącu sprzed posesji według harmonogramu podawanego do publicznej wiadomości.
Firma zatrudniona przez gminę
odbierając surowce wtórne od
mieszkańców zostawia worki na
wymianę. System działa bardzo
sprawnie o czym świadczy liczba
uczestniczących w nim miesz-
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przywozić do gminnego punktu
odbioru odpadów przez sześć
dni w tygodniu. W ubiegłym roku zebrano 1224 kg baterii, 99 kg leków, prawie 12 ton
zużytego sprzętu agd, rtv
oraz 2,28 tony odpadów wielkogabarytowych.
Wszystkie odpady zbierane
selektywnie odbierane są od
mieszkańców bezpłatnie
W gminie Nieporęt od września 2007 r. gmina prowadzi bezpłatną selektywną zbiórkę odpadów komunalnych tzw. „segre-

Selektywna zbiórka śmieci to ekologiczna korzyść dla wszystkich
kańców (na koniec 2008 r. 4886
posesji), a także ilość odbieranych odpadów (patrz ramka).
Segregację w systemie workowym prowadzą mieszkańcy do-

gację u źródła”, w której aktualnie uczestniczy ok. 670 posesji.
Zasady odbioru są takie same,
jak w gminie Jabłonna. Gmina
prowadzi trzy punkty odbioru

Ilość odpadów segregowanych zebranych w gminach powiatu legionowskiego w 2008 r. (w tonach)
Gmina

Plastik

Papier

Szkło

Metal

Jabłonna

77,35

69,34

166,63

0,73

Legionowo

74,2

317,03

198,8

b.d.

Nieporęt

14,28

9,94

21,5

0,94

Serock

59

72

140

3

Wieliszew

24,37

70,92

50,60

7,04

tych baterii. Na początku lutego
gmina Jabłonna ustawiła też
w czterech aptekach pojemniki
na przeterminowane leki.
W gminie Serock już od 2002 r.
funkcjonuje system selektywnej
zbiórki odpadów u źródła. Koszty segregacji w 100% pokrywa
gmina, która ma zawartą umowę
z firmą odbierającą odpady.
Każdy mieszkaniec, który chce
segregować odpady,…
składa w urzędzie deklarację
o przystąpieniu do segregacji,
dostaje komplet worków i zostaje wprowadzony do ewidencji segregujących. Worki z odpadami
segregowanymi (cztery rodzaje:
żółty – plastik, niebieski – papier, zielony – szkło, czar-

kogabarytowych, odpadów niebezpiecznych oraz odpadów zielonych (w sezonie koszenia traw
i zbierania liści). Gmina regularnie organizuje akcje likwidacji
dzikich wysypisk i kontrole wywiązywania się mieszkańców
z obowiązku zawarcia umowy na
wywóz nieczystości z posesji.
Również w gminie Wieliszew
prowadzona jest selektywna
zbiórka odpadów. Warunkiem
otrzymania worków na papier,
plastik, szkło i metal jest podpisanie umowy na wywóz odpadów bytowych z wyspecjalizowa-

mów jednorodzinnych, natomiast mieszkańcy bloków, a także uczniowie szkół mogą segregować odpady do specjalnych
pojemników, ustawionych przy
wiatach śmietnikowych przy blokach oraz przy każdej szkole.
Od 2002 roku prowadzony jest
także odbiór przeterminowanych leków w aptekach, a także
zużytych baterii w sklepach
i szkołach. Ponadto od 2008 roku gmina zorganizowała dla
mieszkańców odbiór odpadów
wielkogabarytowych oraz odbiór
odpadów elektrycznych i elektronicznych. Odpady wielkogabarytowe odbierane są raz na
kwartał bezpośrednio sprzed posesji, natomiast odpady elektryczne i elektroniczne można

segregowanych odpadów komunalnych, zlokalizowane w Nieporęcie, Michałowie-Grabina
i Woli Aleksandra), w których są
one składowane w workach
w dużych kontenerach, a następnie odbierane przez specjalistyczną firmę.
Od 2007 r. w powyższych
punktach raz w miesiącu organizowana jest zbiórka zużytego
sprzętu elektrycznego i elektronicznego – w 2008 roku zebrano
go blisko 7 t.
W Nieporęcie odbiera się również
eternit…
…od mieszkańców, u których
został już zdjęty z dachu. W planach na kolejne lata jest organizowanie zbiórek odpadów wiel-

ną firmą. Do systemu selektywnej zbiórki przystąpiło ok. 70%
gospodarstw domowych. To liczba imponująca, choć nie powinna dziwić, jako że korzyści ekonomiczne są oczywiste: ilość odpadów, za które mieszkańcy płacą zostaje pomniejszona o te,
które odbierane są w ramach segregacji. Gmina podzielona jest
na obwody,…
…w każdy poniedziałek
odbierane są odpady
w poszczególnych wsiach
Mieszkańcy osiedli i bloków
mogą korzystać z zestawów recyklingowych, z który posegregowane śmieci zabierane są dwa
razy w miesiącu.
Wieliszew prowadzi również
zbiórkę odpadów wielkogabarytowych. Są one podzielone na
dwa segmenty – zużyty sprzęt
elektroniczny i elektryczny oraz
pozostałe. W dwóch terminach,
w kwietniu i we wrześniu, mieszkańcy zgłaszają w urzędzie gminy potrzebę utylizacji, a ten wysyła firmę, która na zlecenie
Gminy odbiera te odpady. Warunkiem odbioru jest oddzielenie sprzętu elektronicznego
i elektrycznego od pozostałych
odpadów wielkogabarytowych.
Poza tym gmina prowadzi zbiórkę zużytych leków: w ośrodkach
zdrowia znajdują się pojemniki,
które opróżniane są przez firmę
odpowiedzialną za utylizację. n
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Czystość – wspólna sprawa
Legionowo jest jedyną gminą na Mazowszu, która wprowadziła system
odbioru odpadów. Udało nam się także ustalić niską stawkę za odbiór po−
segregowanych śmieci.
Przypomnijmy, że w 2006 roku,
w referendum, mieszkańcy zdecydowali, że stolica powiatu przejmie
od nich obowiązek wywozu śmieci
z domów i osiedli wielorodzinnych.
W tym celu przygotowany został
przetarg, który wygrała firma Remondis, oferująca najniższa cenę.
Warto przypomnieć, że tylko nam

udało się doprowadzić sprawę do
końca, nie jest tak niestety w innych
gminach naszego powiatu. System
odbioru śmieci z całego miasta powinien spowodować zniknięcie odpadów z naszych ulic, lasów, zagajników. By tak się jednak stało, podobne rozwiązania muszą zaistnieć
w całym powiecie. Może po najbliż-

szych wyborach, gdy będzie można
przeprowadzić referenda? Oby,
zwłaszcza, że sądząc po temperaturze dyskusji w Legionowie sprawa
wywołuje ogromne zainteresowanie. Tego wszystkim życzę. n

Młodzi
Senatorowie

i Renatą Tomaszewską realizowała projekt „Młodzi Senatorowie”. Projekt, w którym uczestniczyło 100 szkół, powstał z inicjatywy Kancelarii Senatu, a jego współorganizatorem jest
Fundacja Centrum Edukacji
Obywatelskiej.
Celem projektu było zapoznanie uczniów z procedurami demokratycznymi oraz procesem
powstawania ustaw. W wyniku
szkolnych wyborów, zorganizowanych 14.11 ub.r., młodym senatorem z Legionowa został Łu-

kasz Miecznikowski z klasy IIIe
technikum hotelarskiego.
Wygrana w wyborach była dopiero początkiem jego drogi. Stanowisko, powstałe po debacie z wyborcami, przedstawił podczas symulacji obrad Senatu w Warszawie.
Uczestnictwo w obradach Senatu
Młodych Senatorów było nagrodą
za uczestnictwo w projekcie i wygraną w szkolnych wyborach. Honorowymi gośćmi obrad byli Marszałek Senatu Bogdan Borusewicz
i Minister Edukacji Narodowej Katarzyna Hall. n

Wiele się mówi o konieczności
budowania społeczeństwa obywa−
telskiego. Nauczyciele i młodzież
z Powiatowego Zespołu Szkół Po−
nadgimnazjalnych im. J. Siwiń−
skiego w Legionowie wzięli sobie
te słowa do serca.
Od września 2008 do stycznia 2009 młodzież wraz z nauczycielkami Anną Gogolewską

Mirosław Pachulski

Powiat na Regiontour

Kurier
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W daleki świat
z Legionowa!
Już od marca tego roku dzięki wspólnym staraniom władz miasta
i powiatu w Legionowie znów będą zatrzymywać się pociągi da−
lekobieżne.
Przypomnijmy: połączenia kolejowe tego typu zostały w Legionowie zlikwidowane w związku z remontem torów. Jednak samorządowcy nie ustawali w wysiłkach,
aby je przywrócić. Ich starania zostały w końcu uwieńczone sukcesem po spotkaniu wiceprezydenta
Legionowa Piotra Zadrożnego
i wicestarosty Janusza Kubickiego
z członkiem zarządu PKP Intercity Markiem Nitkowskim. Ustalono, że od marca z Legionowa będziemy znów mogli pojechać
w dalszą, niż do stolicy, podróż:
do Kołobrzegu, Krakowa, Lublina, Gdyni i Katowic. Będzie to
możliwe, gdyż zatrzymywać u nas
będą się mogły pociągi o wdzięcznych nazwach „Czartoryski”, „Pobrzeże” i „Komormoran”.
– Myślę, że to świetna informacja dla mieszkańców powiatu
legionowskiego wybierających

Janusz Kubicki
się w podróż do Kołobrzegu,
Gdyni, Krakowa czy Lublina
– mówi Janusz Kubicki.
O zatrzymywaniu się większej
ilości pociągów na stacji kolejowej
w Legionowie będziemy mogli myśleć po zakończeniu modernizacji
linii kolejowej E-65 Warszawa
– Gdynia. n

Bilet – w końcu wspólny!
Bilet aglomeracyjny stał się faktem! Od 1 stycznia mieszkańcy Legiono−
wa, Jabłonny, Wieliszewa, Nieporętu, Zielonki, Józefowa, Otwocka,
Piaseczna, Lesznowoli i Ożarowa mogą już podróżować na podstawie
biletów Zarządu Transportu Miejskiego pociągami Kolei Mazowieckich.

Stoisko Powiatu cieszyło się wielkim zainteresowniem

Po raz pierwszy w historii Powiat Legionowski zaprezento− miątkowe monety „bite” własnował się na międzynarodowych Targach Regionów Tury− ręcznie przez gości targowych.
Podczas styczniowych targów
stycznych Regiontour w czeskim Brnie.
Berneńska impreza to miejsce,
w którym przezentują się głównie regiony Europy Środkowej,
co czyni ją idealnym narzędziem
marketingowym, służącym promocji regionu czy miasta.

Na naszym stoisku można było
otrzymać materiały informacyjne prezentujące walory turystyczne regionu Jeziora Zegrzyńskiego. Największym zainteresowaniem cieszyły się pa-

nasza delegacja miała okazję
spotkać się z samorządowcami
z Czech. Wymieniono się doświadczeniami związanymi z pracą w samorządzie oraz możliwościami wspólnego pozyskiwania
środków z Unii Europejskiej. n

Ogłoszenie
Zarząd Powiatu w Legionowie ogłasza konkurs na prowadzenie niepublicznego
Ośrodka Interwencji Kryzysowej.
Szczegóły na www.powiat-legionowski.pl

Do tej pory, ze wspólnego biletu
mogli korzystać jedynie mieszkańcy Warszawy oraz podwarszawskich miejscowości: Ząbki, Sulejówek, Piastów i Pruszków. Teraz
został on rozszerzony na teren całej aglomeracji warszawskiej.
Od 1 stycznia wspólny bilet
obowiązuje na obszarze ograniczonym następującymi stacjami:
• Sulejówek Miłosna
• Śródborów
• Zalesie Górne
• Pruszków
• Płochocin
• Chotomów
• Nieporęt
• Zielonka.
Pociągami Kolei Mazowieckich (KM) można podróżować

na podstawie biletów: 30i 90-dniowych (z wyłączeniem
biletów na jedną linię), dobowych, 3-dniowych, 7-dniowych,
a także na podstawie biletu seniora. KM honorują również
uprawnienia do przejazdów bezpłatnych oraz ulgowych, zgodnie
z przepisami taryfowymi warszawskiego ZTM. Wymienione
bilety ZTM są honorowane pod
warunkiem, że zostały skasowane lub aktywowane przed rozpoczęciem podróży. Bilety 30lub 90-dniowe można aktywować u kierownika pociągu. Poza
granicami pierwszej strefy biletowej ZTM, w pociągach KM
obowiązują bilety ważne w 1 i 2
strefie. n
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Zamiast leczyć
zapobiegaj
Samorządowy Program Promocji Zdrowia dla
mieszkańców gmin Legionowo i Jabłonna został prze−
dłużony do 15 czerwca 2009 r. Zapraszamy do skorzy−
stania z bezpłatnych badań!

Warto skorzystać z bezpłatnych badań
Ankiety kwalifikacyjne…
…do badań profilaktycznych
raka jelita grubego dla mieszkańców Gmin Legionowo i Jabłonna w wieku 50–74 lata
(w celu wypełnienia ankiety należy zgłosić się do zakładu opieki zdrowotnej na terenie swojej
gminy):
SZPZOZ w Jabłonnie
ul. Parkowa 21,
tel. 782 43 35,
(pon.–pt. 800–1800)
NZOZ „Zdrowie”
ul. Sowińskiego 15A
Legionowo, tel. 774 20 25;
774 41 47
(pon. –pt. 800–1900)
NZOZ „El-Med” Legionowo
ul. Krasińskiego 70,
tel. 784 93 36
(pon. – pt. 800–1800)
NZOZ „Mediq”
ul. Piłsudskiego 20
Legionowo, tel. 774 26 40
(pon. – pt. 700–2000)
SPZLO w Legionowie
ul. Sowińskiego 4
tel. 774 51 51
(pon. – pt. 800–1800)
Badania profilaktyczne raka jelita
grubego…
…dla mieszkańców Gmin Legionowo i Jabłonna w wieku 50–74 lata (dla osób z grupy
zwiększonego ryzyka wyłonionych na podstawie ankiet kwalifikacyjnych):
NZOZ „Mediq”
ul. Piłsudskiego 20
Legionowo, tel. 774 26 40
(pon. – pt. 700–1800)
Badania profilaktyczne raka
gruczołu krokowego…
…dla mieszkańców Gmin
Legionowo
i
Jabłonna
powyżej 50 roku życia
NZOZ „Mediq”
ul. Piłsudskiego 20
Legionowo, tel. 774 26 40
(pon. – pt. 800–1800)

NZOZ „El-Med” Legionowo
ul. Krasińskiego 70,
tel. 784 93 36
(pon.– pt. 800–1800)
Badania profilaktyczne chorób
układu krążenia…
…dla mieszkańców Gmin Legionowo i Jabłonna w wieku 35–55 lat.
Etap I: do badań zapraszamy
mieszkańców Gmin Legionowo
i Jabłonna w grupach wiekowych
których nie refunduje NFZ.
Dla mieszkańców Gminy Jabłonna:
NZOZ „Zdrowie”ul. Sowiń15A
Legionowo,
skiego
tel. 774 20 25; 774 41 47
(pon.–pt. 800–1800)
Dla mieszkańców Gminy Legionowo:
NZOZ „El-Med” Legionowo
ul. Krasińskiego 70, tel. 784 93
36 (pon.–pt. 800–1800).
Etap II: do badań Etapu II zapraszamy mieszkańców Gmin
Legionowo i Jabłonna skierowanych z Etapu I wykonanego
w ramach programu samorządowego oraz Etapu I finansowanego przez NFZ. Prosimy o wcześniejsze telefoniczne uzgodnienie wizyty.
NZOZ „El-Med” Legionowo
ul.
Krasińskiego
70,
tel. 784 93 36 (pon.–pt. 800–1800).
Wszystkie świadczenia w ramach programu wykonywane są
bezpłatnie.
Zgłaszając się na badanie należy zabrać ze sobą dowód osobisty.
Uwaga!
Mieszkańców Gmin Serock, Nieporęt i Wieliszew zapraszamy do
skorzystania z badań organizowanych w kolejnej edycji Programu,
która rozpocznie się w drugim
kwartale br. n
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Z życia rady
Radni z innej strony…
Janusz Wanat…
…radny z gminy
Jabłonna, z wykształcenia bankowiec, jednak
zawodowo całe
życie w branży
handlowej i paliwowej. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, członek Komisji Rodziny,
Zdrowia i Spraw Społecznych, Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Terenów Wiejskich oraz Komisji
Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego. W samorządzie od 2006 roku.
Najbardziej lubię…
…przebywać wśród ludzi mądrych,
którzy mają wiedzę w sprawach, o
których się wypowiadają.
Najbardziej nie lubię…
…cwaniactwa na drogach, a także
kierowców wyrzucających niedopałki.
Grażyna
Trzaskoma…
radna z gmin
Jabłonna i Wieliszew. Z samorządem
związana
od 1998 roku,
najpierw jako radna gminy Jabłonna, Wójt Gminy
Jabłonna, od 2006 radna powiatowa. Wiceprzewodnicząca Komisji Rozwoju, członkini Komisji Oświaty,
Kultury i Sportu, Komisji Bezpieczeństwa i Porządku
Publicznego, Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa
i Terenów Wiejskich oraz Komisji Rewizyjnej,
Najbardziej lubię…
…to co mnie zadowala, to co sprawia,
że mam uśmiech na twarzy.
Najbardziej nie lubię…
…agresji w kontaktach
międzyludzkich, bezmyślności,
ignorancji, kłamstwa.
Moja największa wada…
…to moja wrażliwość, przez co łatwo
Andrzej
Kicman…
…radny z Legionowa. Z samorządem związany
od początku jego
istnienia, w latach
1009–2002 prezydent Legionowa,
w latach 2005 – 2006 zastępca wójta gminy Jabłonna.
Radny powiatu legionowskiego od 2006 roku. Członek Komisji Rozwoju i Komisji Oświaty, Kultury
i Sportu.

Moja największa wada…
…czasami nie kończę spraw, które
zacząłem, a powiedzenie mówi, że
mężczyznę poznaje się nie po tym, jak
zaczyna, ale po tym, jak kończy.
Moja największa zaleta…
…uczciwość.
Moje magiczne miejsce to…
…dom rodzinny w Chotomowie.
Z wielką przyjemnością jem…
…słodycze (a w szczególności
galaretkę w czekoladzie)
Największe zagrożenie dla powiatu…
…brak odpowiedniej kadry
zarządzającej.
Największa szansa przed powiatem…
…rozwój poprzez pozyskanie środków
finansowych z zewnątrz oraz mądre
zagospodarowanie terenów wokół
Zalewu Zegrzyńskiego.
Moje motto…
…jedna z wielu mądrości Dalekiego
Wschodu „Pamiętaj, że dano Ci dwoje
uszu, a język jeden”.

mnie zranić. Ale ta uczuciowość
pozwala mi świetnie, wręcz w
niepojęty sposób na ustalenie
zamiarów i podejścia innych.
Moją największą zaleta…
…to odpowiedzialność
i zaangażowanie, wierność zasadom,
zdolności analityczne.
Moje magiczne miejsce to…
…chyba nie mam takiego miejsca, ale
tak w ogóle to tam gdzie się dobrze
czuję.
Z wielką przyjemnością jem…
…wszelkiego rodzaju sałatki oraz
makarony z różnymi serami.
Największa szansa przed powiatem…
…to dynamiczny rozwój i poprawa
życia społeczeństwa przez
wykorzystanie posiadanych przez
powiat atutów. A jest ich bardzo dużo
i są ze sobą powiązane.
Największe zagrożenie dla powiatu…
…nieumiejętne zarządzanie tymi
atutami, jeżeli mówimy o rozwoju
powiatu. Ale największym to…
kataklizm.

Najbardziej lubię…
…dom.
Najbardziej nie lubię…
…głupoty i hipokryzji.
Moja największa wada…
…impulsywność.
Moją największą zaleta…
…konsekwencja.
Moje magiczne miejsce to…
…Pieniny i wspaniały widok z Trzech
Koron.
Z wielką przyjemnością jem…
…domowy rosół i szarlotkę.
Największa szansa przed powiatem…
…Zalew Zegrzyński i turystyka.
Największe zagrożenie dla powiatu…
…politykierstwo. n

Ogłoszenie
Zapraszamy do udziału w konkursie fotograficzno-ekologicznym
„Zimowa stołówka”
organizowanym przez Starostę legionowskiego.
Szczegóły na stronie www.powiat-legionowski.pl

i n f o r m a t o r

p o w i a t u

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

Martyna Sokołowska, uczennica klasy 4e Technikum przy Powiatowym
Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jerzego Siwińskiego w Legio−
nowie została jednym z ośmiu laureatów konkursu „Moja przyszłość
– mój indeks” organizowanego przez Wyższą Szkołę Menedżerską
w Warszawie. Nagrodą w konkursie był indeks na dowolnie wybrany
przez ucznia kierunek studiów oraz bezpłatne studiowanie przez rok.
Dodatkową nagrodą dla szkoły były darmowe studia podyplomowe dla
nauczyciela na dowolnie wybranym kierunku.

We wrześniu 2008 r. minęła 50. rocznica tragicznej śmierci ppłk. Francisz−
ka Hynka – słynnego pilota balonowego, mieszkańca Legionowa w la−
tach 1925–1939. Z tej okazji dokonania pilota przypomnieli autorzy specjali−
zujący się w historii wojskowości tj. dr Zygmunt Kozak, dr Zbigniew Moszu−
mański i dr Jacek Szczepański – dyrektor legionowskiego muzeum, a także
radny powiatowy. Dzięki badaniom wyżej wymienionych, w grudniu 2008 r.
ukazała się książka pt. Podpułkownik Franciszek Hynek (1897–1958).
Ciekawostką jest rozdział,
w którym opisany jest wkład słynnego pilota w rozwój legionowskiego sportu. Warto bowiem pamiętać, że w połowie lat 30. kpt.
F. Hynek był prezesem Wojskowego
Klubu
Sportowego
„Wzlot”. Dzięki niemu przy klubie w 1938 r. powstała sekcja motocyklowa, utworzono sekcję kajakową, a w 1937 r., organizowano regularne mecze siatkówki
między WKS „Wzlot” a legionowskim ogniskiem Kolejowego
Przysposobienia Wojskowego.
Książka przybliża nam postać
ppłk. Franciszka Hynka, znacząco wzbogacając dotychczasową
wiedzę na jego temat, opiera się
o akta personalne, dokumenty

i wspomnienia. Jej recenzentami
są prof. Grzegorz Nowik oraz
prof. Janusz Zuziak. Badania archiwalne autorzy prowadzili
m.in. w Centralnym Archiwum
Wojskowym, Wojskowym Biurze
Badań Historycznych oraz Instytucie Polskim i Muzeum im. gen.
W. Sikorskiego w Londynie. Publikacja zawiera ponad trzydzieści niezwykle ciekawych zdjęć,
z czego większość ukazuje międzywojenne Legionowo. Stanowi
doskonałe uzupełnienie biblioteczki z książkami o Legionowie
i ludziach związanych z miastem.
Red n

Najważniejszy
sprawdzian pływaków
W niedzielę, 11 stycznia, już po raz 11. odbyła się największa doroczna impreza na
krótkim basenie – Grand Prix Legionowa w Pływaniu.

W zawodach wzięło udział kilkuset zawodników
Na zaproszenie UKS Delfin do
Legionowa zjechało 220 zawodników reprezentujących 23 kluby
z pięciu województw (mazowieckie, warmińsko-mazurskie, lubelskie, podlaskie oraz kujawsko-pomorskie). Nad imprezą honorowy
patronat objęli starosta legionowski i prezydent Legionowa. Podczas ceremonii otwarcia zawodów
została zaprezentowana Grupa
Sponsorska
„Szulich
Team
– Wsparcie Finansowe dla Dawida
Szulicha” w składzie:
Mariusz Bańkowski, Bogdan
Kiełbasiński, Radosław Kosiorek

(pomysłodawca utworzenia grupy), Jarosław Panek, Roman Smogorzewski, Rafał Perl (koordynator grupy) oraz firmy: Dachy
Kaczmarek, Zak Pol – skład budowlany, Perła Wellnes Sp. z o.o.
Przedstawiciel grupy Arkadiusz
Kaczmarek wręczył naszej nadziei
pływackiej, Dawidowi Szulichowi
symboliczny czek, opiewający na
kwotę rocznego wsparcia finansowego, udzielonego przez Grupę
Sponsorską.
W zawodach uczestniczyła liczna
reprezentacja UKS Delfin Legionowo. Oprócz naszych najlepszych
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Przyszłość Martyny

Szkic do biografii
ppłk. Franciszka Hynka

Szkic biograficzny odsłania postać F. Hynka przede wszystkim
jako pilota znanego ze swych nieprzeciętnych zdolności, zwycięzcę
w międzynarodowych zawodach
balonowych im. Gordona Bennetta (1933, 1934) i uczestnika
pierwszego polskiego lotu wysokościowego w 1933 r. Autorzy
charakteryzują go także jako oficera związanego od 1925 r. z Legionowem poprzez służbę w tutejszych jednostkach balonowych
– w Detaszowanej Kompanii Balonów Zaporowych (1925–1929)
i 2. Batalionie Balonowym
(1929–1939). W tym okresie F.
Hynek mieszkał w budynku koszarowym zachowanym do dziś
przy ul. Wąskiej.

Kurier

zawodniczek: Aleksandry Zejdler,
Joanny Paciorek oraz Anny Kalisiak, w zawodach wzięła udział duża grupa zawodniczek i zawodników, dla których był to pierwszy
start w oficjalnych zawodach.
Spośród zawodników UKS Delfin najlepiej spisały się Aleksandra
Zejdler i Joanna Paciorek, które
dwukrotnie stawały na najwyższym podium oraz Anna Kalisiak
i Michał Perl, którzy dwukrotnie
zajmowali trzecie miejsca. Niestety Dawida Szulicha zmogło zapalenie zatok i nie wystartował w zawodach.

Zadaniem uczennicy było przygotowanie w trakcie trwania
konkursu prezentacji multimedialnej na jeden z wybranych tematów. Martyna wybrała temat:
„Unia Europejska – instytucje

i organy”. Przygotowaniem
uczennicy do konkursu zajęli się
nauczyciele: Anna Gogolewska,
nauczyciel wiedzy o społeczeństwie i historii oraz Jarosław Czyżewski, nauczyciel przedmiotów
informatycznych.
Martyna Sokołowska zgodnie
z wymogami konkursu przygotowała 15 autorskich slajdów,
w których zawarła najważniejsze
informacje prezentujące instytucje i organy Unii Europejskiej.
Komisja konkursowa była pod
dużym wrażeniem poziomu merytorycznego prezentacji. W liście gratulacyjnym dla dyrektora
szkoły Wioletty Wuszt podkreślono również ciekawy i oryginalny sposób przedstawienia tematu. n

W konkurencji 100 m stylem klasycznym, w kategorii wiekowej 15
lat i starsi, Ola Zajdler nie dała
swoim konkurentkom żadnych
szans, zwyciężając z czasem 1:17,64.
Na dystansie 100 m stylem zmiennym, po bardzo zaciętej walce, również zwyciężyła z czasem 1:12,22
(nowy rekord życiowy), a w pokonanym polu pozostawiła dużo bardziej utytułowane (i starsze) zawodniczki, w tym Patrycję Palinowską reprezentującą Polonię Warszawa. Ola zajęła również bardzo
wysokie, drugie miejsce w klasyfikacji punktowej, na najbardziej
wartościowy wynik zawodów (585
pkt). W klasyfikacji tej ustąpiła jedynie Karolinie Kujawińskiej
(MZOS Płock), która w nagrodę za
najlepszy wynik (656 pkt) otrzymała wielofunkcyjny sprzęt drukujący.
Joanna Paciorek, w swojej kategorii wiekowej (rocznik 1995) zwyciężyła w swojej koronnej konkurencji 100 m stylem grzbietowym
(czas: 1:13,92) oraz na 100 m stylem zmiennym (czas: 1:14,34).
Anna Kalisiak zajęła trzecie
miejsce w konkurencji 100 m stylem grzbietowym z czasem 1:15,76
oraz trzecie miejsce w konkuren-

cji 100 m stylem zmiennym, czas:
1:13,18. Oba czasy są nowymi rekordami życiowymi Ani.
Michał Perl zajął trzecie miejsce
na 100 m stylem klasycznym (kategoria wiekowa 13 lat) &#8211;
czas: 1:27,57 oraz trzecie miejsce
na 100 m stylem zmiennym,
czas: 1:24,04.
Bardzo dobrze spisali się również: Zuzanna Sawicka, trzecia
w konkurencji 50 m stylem motylkowym (czas: 37,28 – nowy rekord
życiowy), Magdalena Ratajczyk,
trzecia na 100 m stylem klasycznym (czas: 1:33,43) oraz Paweł
Bańkowski drugi na 100 m stylem
zmiennym (czas: 1:36,61).
W klasyfikacji na najlepszego zawodnika UKS Delfin Legionowo
wśród dziewcząt zwyciężyła Aleksandra Zejdler (585 pkt), druga była Anna Kalisiak (544 pkt), a trzecia Joanna Paciorek (519 pkt).
Wśród chłopców zwyciężył Michał
Perl (288 pkt) przed Markiem Krakowiakiem (264 pkt) oraz Rafałem
Wasilewskim (236 pkt).
Zawody zostały przeprowadzone bardzo sprawnie, głównie dzięki rodzicom zawodników trenujących w UKS Delfin Legionowo. n

Martyna Sokołowska

Dawid Szulich z czekiem od sponsorów

Kurier
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Powiatowy Rzecznik
Konsumentów radzi
Ogólne
bezpieczeństwo produktów
Produkt: to rzecz ruchoma
• nowa lub używana, naprawiana lub regenerowana
• przeznaczona do użytku
konsumentów lub co do której
istnieje prawdopodobieństwo,
że może być używana przez konsumentów, nawet jeżeli nie była
dla nich przeznaczona
• dostarczana lub udostępniona przez producenta lub dystrybutora, zarówno odpłatnie jak
i nieodpłatnie
• dostarczana także w ramach
świadczenia usługi
Produktem nie jest: rzecz używana dostarczana jako antyk albo rzecz wymagająca naprawy
lub regeneracji przed użyciem,
o ile dostarczający powiadomił
o tych właściwościach rzeczy.
Produkt bezpieczny: jest to
produkt, który w zwykłych lub
innych, dających się przewidzieć
warunkach jego używania,
z uwzględnieniem czasu korzystania z produktu, a także (w zależności od rodzaju produktu)
sposobu uruchomienia oraz wymogów instalacji i konserwacji,
nie stwarza żadnego zagrożenia
dla konsumentów lub zagrożenie jest znikome, dające się pogodzić ze zwykłym używaniem
produktu i uwzględniające wysoki poziom wymagań dotyczących ochrony zdrowia i życia
ludzkiego.
Do obowiązków producentów
należy:
• wprowadzanie na rynek tylko bezpiecznych produktów
• dostarczanie konsumentom
informacji dotyczących zagrożeń związanych z użytkowaniem
produktu
• współpraca z Urzędem
Ochrony Konkurencji i Konsumentów i Inspekcją Handlową
w celu uniknięcia lub eliminacji

zagrożeń stwarzanych przez
produkty
Organem sprawującym nadzór
nad ogólnym bezpieczeństwem
produktów jest Prezes Urzędu
Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Kontrolę produktów
w zakresie wymagań dotyczących bezpieczeństwa sprawuje
Inspekcja Handlowa.
Jeżeli produkt nie spełnia wymagań bezpieczeństwa Prezes
Urzędu Konkurencji i Konsumentów może:
• żądać od producenta oznakowania produktu ostrzeżeniami o zagrożeniach z nim związanych
• nakazać
producentowi
ostrzeżenie określonej kategorii
konsumentów lub powiadomienie opinii publicznej o zagrożeniu
• nakazać wyeliminowanie zagrożeń stwarzanych przez produkt
• nakazać producentowi wycofanie produktu z rynku
• nakazać producentowi wycofanie produktu od konsumentów i jego zniszczenie, jeżeli jest
to jedyny środek zapewniający
usuniecie niebezpieczeństwa.
Rejestr produktów
niebezpiecznych:
Do rejestru produktów niebezpiecznych wpisuje się informacje
o produktach zagrażających życiu lub zdrowiu konsumentów.
Na stronach Urzędu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów
www.uokik.gov.pl znajduje się lista
produktów niebezpiecznych.
Jeżeli konsument poniesie
szkodę w związku z używaniem
produktu, ma prawo wystąpić
z roszczeniem o odszkodowanie
na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego.
oprac. na pdst. mat. UOKiK n

Mieszk@ńcy pytają…
Pyt@nie
Szanowny Panie,
Proszę o spowodowanie udzielenia rzetelnej
i rzeczowej informacji na temat przewidywanego
terminu przekazania na rzecz Gminy Wieliszew
gruntów na których leży ul. Kolejowa we wsi Łajski? Czy grunty te będą przekazane na cele publiczne, takie jak budowa układu komuniakcyjnego dla przyległych do ul. Kolejowej terenów?
Powyższe pytanie pozwoliłam sobie zadać
w związku z odpowiedzią udzieloną przez Wójta
gminy Wieliszew, którą w części związanej z ww.
pytaniem zamieszczam poniżej (pełna odpowiedź znajduje się na stronie http: //www.wieliszew.pl.
„(…) Jeżeli chodzi o grunty dzierżawione do
niedawna przez PKP to sytuacja wygląda następująco:
Według ewidencji gruntów prowadzonej przez
Starostwo Powiatowe w Legionowie działki znajdują się w posiadaniu samoistnym Skarbu Pań-
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Jak załatwić…

… wtórnik dowodu
rejestracyjnego
Każdemu z nas zdarza się zgubić dokumenty lub – co gorsza – paść ofiarą kra−
dzieży. Czasem ulegają one również zniszczeniu. Wówczas jesteśmy zmu−
szeni wyrobić nowe. W bieżącym odcinku naszego cyklu „Jak załatwić…”
podpowiadamy, jak uzyskać wtórnik dowodu rejestracyjnego pojazdu.
Krok 1
Gromadzimy potrzebne dokumenty:
1) podanie o wydanie wtórnika
dowodu rejestracyjnego,
2) dowód osobisty lub inny
dokument ze zdjęciem
potwierdzający tożsamość
wraz z zaświadczeniem
o zameldowaniu na pobyt
stały w powiecie
legionowskim (do wglądu)
– w przypadku osoby
fizycznej,
3) aktualny odpis z KRS
(wydany nie później
niż 3 miesiące przed
złożeniem wniosku),
zaświadczenie o nadaniu nr
REGON – w przypadku
pozostałych podmiotów,
Uwaga: Sprawy rejestracji
w imieniu podmiotów gospodarczych mogą załatwiać wyłącznie
osoby upoważnione do ich reprezentowania.
4) wyciąg z rejestru badań
technicznych pojazdów,
prowadzonego przez stacje
kontroli pojazdów,
określający następny termin
badania technicznego
pojazdu, jeżeli terminu
następnych badań
technicznych pojazdu nie
można odczytać z dowodu
rejestracyjnego;
w przypadku, gdy organ
posiada informacje
o terminie następnych
badań technicznych pojazdu
lub właściciel przedstawi
zaświadczenie z badań
technicznych wyciąg
z rejestru badań jest
niepotrzebny.

5) karta pojazdu, dla pojazdów,
dla których powinna być
wydana,
6) oświadczenie właściciela pod
odpowiedzialnością karną
o utracie dokumentu lub
dotychczasowy dowód
rejestracyjny w przypadku
jego zniszczenia,
7) tablice rejestracyjne (wynika
to z konieczności wymiany
hologramów na tablicach
nowego typu, obowiązek
przyniesienia nie dotyczy
czarnych tablic
rejestracyjnych starego
typu).
W przypadku gdy właścicielem
pojazdu jest cudzoziemiec, firma zagraniczna lub zagraniczne
ośrodki kultury, fundacje, korespondenci prasowi, zamiast dokumentów
wymienionych
w pkt 2–3 wymagane są:
a) dokument tożsamości
cudzoziemca: paszport oraz
wiza pobytowa
i potwierdzenie czasowego
pobytu lub karta czasowego
pobytu lub potwierdzenie
czasowego zameldowania
cudzoziemca (do wglądu)
– osoba fizyczna,
b) zaświadczenie o dokonaniu
wpisu do ewidencji
przedstawicielstw
przedsiębiorców
zagranicznych wydane przez
Ministra Gospodarki lub
odpis z KRS dla oddziału
zagranicznego
przedsiębiorcy (wydany nie
później niż 3 miesiące przed
złożeniem wniosku, do
wglądu) – firma zagraniczna.
Ośrodki kultury, fundacje,

zapraszamy do zadawania pytań
na www.powiat-legionowski.pl

stwa. Wg. informacji jakie posiadamy o zwrot
tych gruntów występuje były właściciel, wywłaszczony przed laty. Postępowanie w tych sprawach
prowadzi Starosta. Gmina ma nadzieje, że pozyska te tereny na cele publiczne.
Waldemar Kownacki
Wójt Gminy Wieliszew.”
Pragnę Pana poinformować, że obecnie ul. Kolejowa we wsi Łajski to żużlowa i wyboista droga
– systematycznie niszczona przez przyjeżdżające do składu celnego Ars Altaman TIR–y, które
w oczekiwaniu na załadunek, często uniemożliwiają mi swobodny dojazd do posesji. Przekazanie gruntów, na których leży ul. Kolejowa umożliwi gminie Wieliszew urządzenie układu komunikacyjnego dla przyległych terenów, a tym samym, na co głęboko liczę, sprawi dojazd mieszkańców do posesji mniej uciążliwym.
Eliza, 29.12.2008 r.

Tereny przedwojennej linii kolejowej w gminie
Wieliszew (również ul. Kolejowa w Łajskach) są
gruntami Skarbu Państwa o nieuregulowanym stanie
prawnym, tzn. brak jest jednoznacznego tytułu własności. Zostały one pod koniec lat trzydziestych wywłaszczone na rzecz Skarbu Państwa Polskiego, lecz
nie zachowały się jednoznaczne dokumenty, pozwalające dziś udokumentować własność w Księdze Wieczystej. Wymaga to postępowania przed sądem cywilnym. Po tym uregulowaniu możliwe będzie skomunalizowanie tych gruntów na rzecz Gminy Wieliszew.
Trudno określić termin wykonania tych czynności.
W celu umożliwienia Gminie zrealizowania na tych
gruntach lokalnego układu komunikacyjnego Starosta Legionowski w porozumieniu z Wójtem Gminy
Wieliszew wystąpi do Wojewody Mazowieckiego
o zgodę na umożliwienie Gminie użytkowanania tych
gruntów, jako drogi gminne. Niezwłocznie po uzyskaniu takiej zgody podpisany będzie dokument umożliwiający Gminie urządzanie dróg dojazdowych. n

korespondenci prasowi
– umowy międzynarodowe,
zaświadczenia z ambasad,
akredytacje (do wglądu).
Jeżeli złożono dokumenty,
stwierdzające udzielenie pełnomocnictwa, konieczny jest także
dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17 zł, którą należy
wnieść na konto UM Legionowo:
• przelewem
ING Bank Śląski SA
O/Legionowo:
nr 61105010121000000502410715
• lub gotówką
w kasie Urzędu Miasta
Legionowo przy
ul. Piłsudskiego 41.
Wymagane dokumenty powinny być złożone w formie oryginału. W przypadku dokumentów
z poz. 3 dopuszcza się poświadczone notarialnie kopie. Dokumenty sporządzone w języku obcym dołącza się do podania wraz
z ich tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego.
Krok 2
Z dokumentami i tablicami rejestracyjnymi udajemy się do Wydziału Komunikacji Starostwa
Powiatowego w Legionowie przy
ul. Sikorskiego 11 na parterze.
Możemy umówić się telefonicznie na konkretną godzinę, dzwoniąc pod numer 022 7640 153.
Wydział Komunikacji jest czynny
codziennie od poniedziałku do
piątku, obsługa klientów prowadzona jest w godzinach:
• poniedziałek 800–1730
• wtorek–piątek 800–1530.
Pracownik wydziału komunikacji sprawdza, czy mamy komplet dokumentów i prosi o dokonanie opłaty w wysokości
72,50 zł, na którą składa się:
1) 11 zł – komplet nalepek
legalizacyjnych,
2) 48 zł – dowód rejestracyjny,
3) 1,50 zł – opłata ewidencyjna
4) 12 zł – pozwolenie czasowe
W przypadku samochodów,
które mają czarne tablice rejestracyjne starego typu opłata
jest niższa o 11 zł (nie pobiera
się opłaty za nalepki legalizacyjne). Opłaty można dokonać w filii Banku Spółdzielczego w Legionowie, znajdującej się obok
Wydziału Komunikacji. Od dokonywanych tam opłat bank nie
pobiera opłaty manipulacyjnej.
Krok 3
Z potwierdzeniem dokonania
opłaty wracamy do okienka, gdzie
odbieramy pozwolenie czasowe
i zalegalizowane tablice rejestracyjne (nie dotyczy czarnych tablic
rejestracyjnych starego typu).
Krok 4
Po dwóch tygodniach zgłaszamy się z pozwoleniem czasowym
do Wydziału Komunikacji, gdzie
odbieramy wtórnik dowodu rejestracyjnego. Odbiór odbywa
się w wydzielonym stanowisku,
stąd nie należy się obawiać długiego oczekiwania w kolejce. n
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Starostwo Powiatowe
w Legionowie
05–119 Legionowo,
ul. gen. Wł. Sikorskiego 11
centrala (kancelaria ogólna):
022 774 20 17 (18), 022 7640 100 (400)
www. powiat–legionowski.pl
starosta@powiat–legionowski.pl
wicestarosta@powiat–legionowski.pl
sekretarz@powiat–legionowski.pl
Godziny pracy:
pon.: 800 – 1800 wt.– pt: 800 – 1600
Uwaga: Trzy ostatnie cyfry numeru
bezpośredniego, zaczynającego się od
„7640”, stanowią jednocześnie numer wew.
Sekretariat Starosty: w. 419, 469
tel. bezp. 022 7640 419, 022 7640 469,
Rada Powiatu, Obsługa Zarządu Powiatu:
022 7640 426
Sekretarz Powiatu: 022 7640 419
Skarbnik Powiatu: 022 7640 419
Radca Prawny: 022 7640 404
Powiatowy Rzecznik Konsumentów:
022 7640 407
rzecznik@powiat–legionowski.pl
Porady konsumenckie, wnioski o interwencje.
Biuro Rady i Zarządu Powiatu:
022 7640 426
rada@powiat–legionowski.pl,
zarzadpowiatu@powiat–legionowski.pl
Wydział Architektury
Kancelaria: 022 7640 502
Naczelnik: 022 7640 503
Wieliszew: 022 7640 504
Jabłonna: 022 7640 505
Legionowo: 022 7640 506
Pozwolenia na budowę, zgłoszenia robót nie
wymagających pozwolenia, pozwolenia na rozbiórkę
Zamiejscowy Zespół w Serocku
05–140 Serock, ul. Rynek 21
022 7828 825, 022 7828 826
Zamiejscowy Zespół w Nieporęcie
05–123 Nieporęt, Plac Wolności 1
022 7670 427
architektura@powiat–legionowski.pl
Wydział Geodezji
Ewidencja gruntów gm. Jabłonna:
022 7640 109
Ewidencja gruntów gm. Nieporęt:
022 7640 108
Ewidencja gruntów gm. Legionowo:
022 7640 110
Ewidencja gruntów gm. Serock:
022 7640 106
Ewidencja gruntów gm. Wieliszew:
022 7640 112
Gospodarka nieruchomościami:
022 7640 118, 022 7640 119, 022 7640 221
Naczelnik: 022 7640 116
Geodeta Powiatowy: 022 7640 117
geodeta@powiat–legionowski.pl
Wydział Inwestycji i Drogownictwa:
022 7640 515, 022 7640 513
Naczelnik: 022 7640 514
drogi@powiat–legionowski.pl,
inwestycje@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: 022 7640 151,
022 7640 152
Rejestracja pojazdów dla podmiotów gosp.:
022 7640 114
Licencje, zezwolenia i zaświadczenia na wyk.
krajow. transp. drogow., karty parkingowe,
stacje kontroli, ośr. szkol. kierowców itd.:
022 7640 115
Prawa jazdy: 022 7640 113
Naczelnik: 022 7640 153, fax: 022 7640 150
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
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Dane teleadresowe
Starostwo Powiatowe w Legionowie

11
Legitymacje dla os. niepełnosprawnych,
kierowanie do DPS, uchodźcy, repatrianci:
wew. 205
fax 022 784 83 33 wew. 299
pcpr.legionowo@wp.pl
Udzielanie pomocy w zakresie poradnictwa
rodzinnego, terapii 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. 022 784 08 31, tel. /fax 022 784 29 03
poniedziałek – piątek – 800 – 1600
(dyż. pielęgniarka wew. 108)
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.

W czym mogê pomóc?
Referat Edukacji
022 7640 206
edukacja@powiat–legionowski.pl
Kierowanie do kształcenia w placówkach specjalnych,
wpisy szkół i placówek
do ewidencji prowadzonej przez Starostę
Legionowskiego
Referat Zarządzania
Środowiskiem
022 7640 124, 022 7640 125, 022 7640 126
Kierownik: 022 7640 123
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:
022 7640 423, 022 7640 473
Zdrowie, stowarzyszenia i fundacje, zbiórki
publiczne: 022 7640 475
Fundusze zewnętrzne: 022 7640 403
Kierownik: 022 7640 424
Paszporty i zaproszenia: 022 774 33 90
promocja@powiat–legionowski.pl,
turystyka@powiat–legionowski.pl,
zdrowie@powiat–legionowski.pl,
fundusze@powiat–legionowski.pl
Kierownik: 022 7640 424
promocja@powiat–legionowski.pl
Promocja, kultura, sport, stowarzyszenia i fundacje,
sprowadzanie zwłok, zbiórki publiczne, rzeczy
znalezione.
Zespół ds. Zamówień Publicznych
022 7640 408,
przetargi@powiat–legionowski.pl
Referat Finansów i Budżetu
022 7640 508
Kierownik: 022 7640 507
rfb@powiat–legionowski.pl
Wydział Księgowości:
022 7640 510, 022 7640 511
Główny Księgowy i Płace: 022 7640 509
Wydział Obsługi Starostwa
Obsługa starostwa: 022 7640 422
Kadry: 022 7640 406
Naczelnik: 022 7640 421
Referat Zarządzania
Kryzysowego
022 7640 415
PFRON: 022 7640 201

Jednostki organizacyjne
Powiatu
Powiatowy Ośrodek
Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej wLegionowie
05–119 Legionowo,
ul. gen. Wł. Sikorskiego 11
0227640 156, 0227640 160
tel. /fax 022784 38 29
Zespół Uzgadniania Dokumentacji:
0227640 162
podgik@powiat-legionowski.pl
Przechowywanie map zasadniczych,
wydawanie map do celów opiniodawczych,
udostępnianie zasobów dla geodetów.
Powiatowy Inspektorat
Nadzoru Budowlanego
05–119 Legionowo,
ul. gen. Wł. Sikorskiego 11
tel. /fax 022 774 51 53, 022 7640 325
pinb_leg@wp.pl
Pozwolenia na użytkowanie, zgłoszenia rozpoczęcia
i zakończenia budowy, samowole budowlane,
utrzymanie obiektów budowlanych, kontrole budów.
Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna
05–119 Legionowo,
ul. gen. Wł. Sikorskiego 11
tel. 022 774 15 76, fax 022 774 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: 022 774 27 73; 022 7640 305
fax: 022 774 22 88
www.pup-legionowo.neostrada.pl
wale@praca.gov.pl
Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie
05–119 Legionowo,
ul. gen. Wł. Sikorskiego 11
Dyrektor Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie:
022 7640 202
Zespół ds. osób niepełnosprawnych:
022 7640 201
Rodziny Zastępcze: 022 7640 203
Poradnictwo: fax. 022 784 83 33, 022 7640 299
pcpr.legionowo@wp.pl

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Legionowie:
05–120 Legionowo,
ul. Jagiellońska 2
tel. /fax 022 774 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.
Samodzielny Publiczny
Zakład Lecznictwa Otwartego:
05–120 Legionowo,
ul.Sowińskiego 4
tel. centrala 022 774 51 51; 022 774 22 94,
022 774 52 72
tel. /fax. 022 774 26 34 (sekretariat)
spzlo1@unet.pl
Pogotowie ratunkowe:
022 774 21 22, 774 29 09 lub 999
Poradnia Leczenia Uzależnień:
ul.3 Maja tel. 022 774 51 51 w. 21 lub 38
Powiatowy Zespół Szkół
Specjalnych w Legionowie
05–120 Legionowo,
ul.Jagiellońska 69
tel. /fax 022 774 27 63
www. pzszsl.republika.pl
zssleg@interia.pl
Powiatowy Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych w Dębem
05–140 Serock,
ul. Nasielska 6
tel. 022 774 20 21,
tel. /fax 022 782 30 25
http: //zswd.webpark.pl
pz.debe@wp.pl
Powiatowy Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych
im.Włodzimierza Wolskiego
w Serocku
05–140 Serock,
ul. Wł. Wolskiego 8
tel. 022 782 71 01,
fax 022 782 74 98
http: //free.polbox.pl
/z/zsserock zsserock@op.com
Liceum Ogólnokształcące
im. Marii Konopnickiej
w Legionowie
05–120 Legionowo,
ul. Piłsudskiego 26
022 774 27 24,
784 40 42,
fax 022 774 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
022 774 28 72, tel. /fax 022 774 40 96
www.pzsplegionowo.waw.pl
wiolett_wuszt@wp.pl
Komenda Powiatowa
Państwowej Straży Pożarnej
05–120 Legionowo,
ul. Mickiewicza 11
tel. 022 774 28 28,
774 35 31,
fax 022 774 28 88
legionowo@mazowsze.straz.pl
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mieszkasz
Powiat

Legionowski

Podobnie, jak w ubiegłym roku, zachęcamy Mieszkańców powiatu legio−
nowskiego do rozliczania się z fiskusem tam, gdzie mieszkają. Oznacza to
złożenie zeznania podatkowego w urzędzie skarbowym w Legionowie. Powód
jest prozaiczny: samorząd znaczącą część dochodów uzyskuje z udziału w podat−
kach od osób fizycznych. Im więcej mieszkańców rozliczy się w legionowskiej
„skarbówce”, tym więcej będzie środków na budowę i remonty dróg, ochronę zdro−
wia, oświatę i inne zadania realizowane przez samorząd.
więcej szczegółów na www.powiat-legionowski.pl

Twoje pieniądze
dla Ciebie

Ponad 39% PIT trafia do budżetu gminy, którą wskażemy, jako miejsce zamieszkania w zeznaniu
podatkowym. Udział powiatu wynosi ponad 10%. Warto wiedzieć, że w strukturze dochodów
gminnych i powiatowych budżetów dochody
z podatku od osób
fizycznych
stanowią jedną
z największych
pozycji. Innymi słowy
rozliczając się z podatku
tam, gdzie faktycznie
mieszkamy, przyczyniamy się
do poprawy jakości naszego życia.
Znaczy to tyle, że im więcej złotówek wpływa
do budżetu samorządu z tego tytułu, tym więcej
środków na budowę dróg, wodociągów, kanalizacji,
utrzymanie szkół i przedszkoli, kulturę i inne zadania
realizowane przez gminę czy powiat. W tym kontekście nie dziwi
inicjatywa starosty i szefów gmin naszego powiatu, którzy wraz z radnymi
na codzień mierzą się z niełatwym zadaniem zaspokojenia jak największej ilości potrzeb
mieszkańców w ramach środków, którymi dysponują.
W powiecie legionowskim samorządy wydają najwięcej na oświatę, drogi, pomoc społeczną.
W gminach niebagatelną pozycję stanowi również ochrona środowiska, pod którym to hasłem kryje
się również budowa sieci kanalizacji sanitarnej.

Jak się zameldować?

Jak się rozliczyć w US Legionowo
bez zameldowania?

Krok 1
Przygotowujemy dokumenty potrzebne do zameldowania:
1. Dokument stwierdzający tożsamość (dowód osobisty, paszport)
2. Książeczka wojskowa (w przypadku osób podlegających obowiązkowi
służby wojskowej)
3. Poświadczenie wymeldowania z poprzedniego miejsca pobytu stałego.
4. Potwierdzenie tytułu prawnego do lokalu np.: akt notarialny, wyciąg
z księgi wieczystej, umowa najmu.

Jeśli z jakiegoś powodu nie możecie Państwo zameldować się na terenie
miasta Legionowo, również macie możliwość rozliczania się z podatku od osób
fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Legionowie.
W tym celu należy podjąć następujące kroki:

Krok 2
Udajemy się do Urzędu Miasta Legionowo przy ul. Piłsudskiego 3 w Legionowie, do budynku B pokój nr 29. Tam pobieramy druk zgłoszenia pobytu stałego, który wypełniamy.
Krok 3
Wypełniony druk zgłoszenia pobytu stałego oraz wymienione w kroku 1 dokumenty składamy osobiście w pokoju nr 29 w budynku B, gdzie zostaniemy
wpisani do ewidencji stałych mieszkańców oraz otrzymamy poświadczenie zameldowania na pobyt stały.

Krok 1
W rocznym rozliczeniu podatku, składanym w Urzędzie Skarbowym, jako
miejsce zamieszkania na koniec roku wskazujemy miejsce zamieszkania na terenie powiatu legionowskiego (w jednej z pięciu gmin: Jabłonna, Legionowo,
Nieporęt, Serock lub Wieliszew), a jako właściwy wskazujemy Urząd Skarbowy
w Legionowie.
Krok 2
Wypełniamy formularz NIP–3 w części dotyczącej adresu zamieszkania i dołączamy go do zeznania podatkowego. W zeznaniu podatkowym zaznaczamy
liczbę załączników NIP–3 (1 lub 2 w zależności od tego, czy rozliczamy się sami, czy ze współmałżonkiem).
Krok 3
Rozliczenie wraz z formularzem NIP-3 przesyłamy do Urzędu Skarbowego
w Legionowie, ul. Piłsudskiego 43C, 05–120 Legionowo.
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