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Budowa tunelu
rozpoczęta!

Pierwsze wkopanie łopaty pod budowę tunelu na III Parceli

We wtorek 26 października przy Alei Róż odbyło się
symboliczne wkopanie pierwszej łopaty pod inwesty−
cję realizowaną przez PKP „Budowa dwupoziomowego
skrzyżowania drogi z torami kolejowymi w ciągu ulic
alei Róż i Krakowskiej”.
Na uroczystości obecni byli
Wojewoda Mazowiecki Jacek
Kozłowski,
Paweł
Dziwisz

– Członek Zarządu PKP, Jerzy
Mieliński – Zastępca Dyrektora
Centrum Realizacji Inwestycji,

Krzysztof Pietras – Zastępca Dyrektora Projektu, przedstawiciele wykonawcy projektu Jarosław
Pruszowski oraz dyrektor Jerzy
Krakowski, Prezydent Miasta
Legionowo Roman Smogorzewski, Starosta Jan Grabiec, Wicestarosta Janusz Kubicki, radni
Legionowa Mirosław Pachulski

i Andrzej Piętka oraz Poseł Zenon Durka.
Wiadukt pozwoli na bezkolizyjne przeprowadzenie ruchu
drogowego pod torami kolejowymi w ciągu alei Róż i ulicy
Krakowskiej. Projekt zakłada
budowę tunelu dla samochodów
o długości ponad 396 metrów
i szerokości ponad 8 metrów.
Prace budowlane potrwają dwanaście miesięcy. Koszt inwestycji
to 6 885 345,89 euro brutto.
Budowa wiaduktów kolejowych i drogowych to ostatni etap
prowadzonej przez PKP PLK
modernizacji linii kolejowej
Warszawa–Gdynia na obszarze
Lokalnego Centrum Sterowania
Nasielsk. Likwidacja skrzyżowania z torami kolejowymi pozytywnie wpłynie na bezpieczeństwo użytkowników dróg. Poprawi też płynność ruchu drogowego w Legionowie i okolicach.
Dzięki modernizacji linii i przebudowie skrzyżowań z torami
ruch kolejowy będzie mógł być
prowadzony z niedostępną dotąd prędkością 160 km/h.
W końcu będziemy podróżować
po europejsku. n

Przystań
w sercu
Mazowsza

W numerze…
Milion na e-usługi

3

Radni podsumowują
kadencję
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Zaproszenia
6–7 listopada

„PierwszeLegionowskie
Targi Zdrowia i Urody”
Atrakcje:
• pokazy
• degustacje
• warsztaty kosmetyczne
• świat małego dziecka
Arena Legionowo,
wstęp 5 zł
dzieci do lat 12
bezpłatnie
6 listopada
coroczna edycja

„Maratonu Piosenki”
W tym roku odbędą się
dwie części koncertu
o nazwie
„Jesienne Czarowanie”.
Pierwsza w sali
widowiskowej Ratusza
w Legionowie
w godz.100 do 1800
Od 1930 rozpocznie się
Nocny Maraton Piosenki
w sali MOK
przy ul. Norwida 10
www.maratonpiosenki.pl

Podsumowań czas
Kończy się kolejna kadencja samorządu. To doskonała okazja na pod−
sumowanie działań naszych przedstawicieli i ocenę ich dokonań.

Nowy most przy ulicy Suwalnej

21 listopada znów pójdziemy do
urn. Wybierzemy radnych gminnych, powiatowych i do sejmiku
województwa. Będziemy głosować na wójtów, burmistrzów
i prezydentów miast. To zwykle
moment, w którym oceniamy, czy
nasi dotychczasowi przedstawiciele dobrze pełnili swoją rolę, co
zrobili dla lokalnej społeczności.
Kolejny numer Kuriera poświęcamy w dużej części na podsumowanie działań samorządu powiatowego, a więc radnych Rady Powiatu i starosty. Na kolejnych stronach

LO im. M. Konopnickiej po termomodernizacji
przedstawiamy bilans inwestycji,
działań w sferze oświaty, kultury
i spraw społecznych, jak również
inicjatyw dotyczących jakości
usług, świadczonych mieszkańcom
przez powiatową administrację.

Jedno jest pewne – warto głosować. Tylko wtedy, gdy sami
zdecydujemy, kto ma nas reprezentować, mamy wpływ na to,
jak rozwija się nasze najbliższe
otoczenie. n

Kurier
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Dziesięć lat Programu
„Szlachetne zdrowie, nikt się nie dowie, jako smakujesz, aż się zepsu−
jesz” pisał już w XV wieku mistrz Jan Kochanowski. Ostatnie dziesięć
lat trwał w powiecie legionowskim program profilaktyki zdrowotnej,
który za zadanie miał nie dopuścić do psucia się naszego zdrowia.

Przemysław Przewoźniczek odbiera podziękowania w imieniu SPZLO
Po dekadzie Samorządowy
Program Promocji Zdrowia w zakresie Prewencji Chorób Nowotworowych Kardiologicznych
i Otyłości na lata 2001–2010 dobiega końca. To doskonały moment, aby zatrzymać się na chwilę i podsumować jego efekty.

W piątek, 15 października, starosta Jan Grabiec zaprosił twórców oraz realizatorów Programu
Promocji Zdrowia na konferencję, podczas której zaprezentowane zostały osiągnięcia dziesięcioletnich działań, mających na
celu zwiększenie świadomości

Medale za
wieloletnią służbę
Codziennie pracują na rzecz mieszkańców, pomagając rozwiązywać
trudne życiowe problemy, związane z poszukiwaniem pracy. Ich trud
został doceniony. Annie Aksamit i Marii Turczyńskiej z Powiatowego
Urzędu Pracy Prezydent RP nadał medale za wieloletnią służbę.

Anna Aksamit i Maria Turczyńska
Anna Aksamit, dyrektor PUP
w Legionowie, działa w służbach
zatrudnienia od 1982 r.
Jest szczególnie zasłużonym
i wieloletnim pracownikiem
urzędu. Cechuje ją sumienność,
zaangażowanie i odpowiedzialność. Te cechy były zawsze gwarancją rzetelnie wykonanej pracy. Dysponuje zdolnością właściwego kształtowania zasad współ-

życia społecznego. Swoją bogatą
wiedzę merytoryczną i doświadczenie chętnie przekazuje współpracownikom. Dzięki kreatywności i zdolnościom organizacyjnym Anna Aksamit z powodzeniem pełni powierzone jej obowiązki. Jest osobą głęboko zaangażowaną w działalność urzędu.
Za swą pracę otrzymała szereg
podziękowań i wyrożnień m.in.

mieszkańców w zakresie dbania
o zdrowie.
Podsumowanie dziesięciu lat
przedstawiła Jolanta Grzybowska, która przez ostatnie pięć lat
koordynowała realizację Programu. Potwierdziła słowa swoich
przedmówców, podając konkretne liczby: ponad 51 tysięcy osób
przeszkolonych i przebadanych,
blisko 15 tysięcy osób, które zetknęły się z badaniami przesiewowymi, 214 wykrytych nowotworów i 1573 stanów przednowotworowych. Podkreśliła również, że Program to nie tylko badania profilaktyki nowotworowej. W swoim zakresie obejmował on również prewencję przewlekłych chorób niezakaźnych
poprzez zapobieganie i leczenie
otyłości, profilaktykę chorób
krążenia, a także edukację oraz
konkursy dla dzieci i dorosłych.
Łącznie działaniami tymi objętych zostało 20 847 osób.
Konferencję zakończył Jan
Grabiec, który złożył podzięko-

od Marszałka Województwa Mazowieckiego za najlepiej przygotowany pod względem merytorycznym projekt „Perspektywa
dla młodzieży”, od Caritas za
współpracę w zakresie pomocy
osobom bezdomnym i zagrożonym wykluczeniem społecznym
poprzez tworzenie warsztatów
integracji zawodowej. Wielokrotnie wyróżniana i doceniana
przez Starostę Legionowskiego,
Prezydenta Miasta Legionowo,
Burmistrza Miasta i Gminy Serock oraz wójtów gmin Jabłonna, Nieporęt i Wieliszew za osobiste zaangażowanie w rozwiązywanie palącego na terenie powiatu legionowskiego problemu
bezrobocia.
Maria Turczyńska w służbach
zatrudnienia pracuje od 1991 roku, obecnie na stanowisku doradcy zawodowego I stopnia.
Jest doświadczonym pracownikiem, legitymujący się licencjami
zawodowymi nadanymi przez
Wojewodę
Mazowieckiego.
Wzorowo i sumiennie wykonuje
swoje obowiązki służbowe. Cieszy się wysokim uznaniem i szacunkiem w środowisku, w którym pracuje. Posiada umiejętności sprawnego działania w sytuacjach nietypowych. Pracownik,
któremu można powierzyc każde zadanie. Silnie zaangażowana
w organizację targów pracy, za
co otrzymała szereg podziękowań. Jako pierwszy doradca wykorzytywała testy echo-performanese do badań predyspozycji zawodowych osób bezrobotnych.
Za owocną współpracę przy organizacji giełdy szkół ponadgimnazjalnych otrzymała podziękowania od Starosty Legionowskiego. n

Jan Grabiec odbiera podziękowania
wania w formie pamiątkowych
dyplomów na ręce dr Ignacego
Mackiewicza, przedstawicieli
gmin, Powiatowego Zespołu ds.
Promocji Zdrowia, dyrektorów
placówek realizujących Program
oraz Jolanty Grzybowskiej.
Wszystkie osoby, które corocznie pracowały nad założeniami

Samorządowego Programu Promocji Zdrowia wykazały się
ogromnym
zaangażowaniem
i wytrwałością. Efekty ich pracy
to dziesiątki tysięcy zbadanych
i przeszkolonych mieszkańców
powiatu legionowskiego. Pośród
nich są setki osób, którym udało
się uratować zdrowie i życie. n

Profilaktyka to podstawa
Rozmowa z Arturem Żuchowskim, twórcą Punktów Profilaktyki, Pomocy
Dziecku i Rodzinie
– Czym są Punkty Profilaktyki,
Pomocy Dziecku i Rodzinie?
– Są jednym z zadań realizowanych w ramach gminnych programów rozwiązywania problemów alkoholowych i innych uzależnień.
Ich celem jest poszerzenie oferty
profilaktycznej i psychoedukacyjnej
dla mieszkańców danej gminy.
– Czy takie placówki funkcjonują
także w naszym powiecie?
– Jestem pomysłodawcą ich
utworzenia w powiecie legionowskim i nie tylko. Obecnie Punkty
funkcjonują już w gminach Nieporęt i Wieliszew, a także w Pomiechówku, w powiecie nowodworskim.
– Jaką pomoc można w nich
otrzymać?
– Jest to pomoc psychologiczna
dla dzieci, dorosłych i rodzin, konsultacje wychowawcze dla rodziców, zajęcia dla uczniów sprawiających trudności wychowawcze, pomoc w rozwiązywaniu trudności
osobistych oraz w sytuacjach kryzysowych, jak również mediacje rodzinne i terapia rodzin.
– A jak jest z dostępnością oferowanej przez te placówki pomocy?
Czy trzeba za nią płacić?
– Wszystkie zajęcia oferowane
w ramach Punktów Profilaktyki są
bezpłatne i anonimowe. Gwarantuje to poczucie bezpieczeństwa
i komfortu w pracy terapeutycznej.
Ponadto oprócz możliwości skorzystania z wymienionej oferty, w ramach Punktu organizowane są
warsztaty profilaktyczne dla
uczniów w szkołach oraz zajęcia
psychoedukacyjne dla rodziców.

Artur Żuchowski
Częstą formą pracy z osobami dorosłymi jest tworzenie grup wsparcia lub warsztatów poświęconych
danemu problemowi.
– Jak wygląda współpraca Punktów Profilaktyki ze szkołami?
– W szkołach prowadzone są wykłady z prezentacją multimedialną
oraz panelem dyskusyjnym. Biorą
w nich udział nie tylko rodzice, ale
często nauczyciele. Większość zajęć
prowadzę osobiście, ale pomagają
mi również znakomici psycholodzy
i terapeuci: Zofia Białek, Maja
Szulczewska, Ewa Sobocka i Mariusz Michalak.
– Czy planuje Pan rozwój sieci
Punktów Profilaktyki?
– Moim planem jest utworzenie
tego typu Punktów w innych gminach naszego powiatu oraz przymierzenie się do powołania grup
wsparcia dla rodziców i grup rozwoju osobistego dla uczniów szkół
powiatowych. Uważam, że idealnym miejscem do zorganizowania
takich zajęć jest Legionowo, stolica
powiatu. Obecnie uczniowie kierowani są do ośrodków w Warszawie,
gdzie biorą udział w zajęciach terapeutycznych. n
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Milion na e-usługi
1 134 750 złotych dofinansowania uzyskało legionowskie starostwo na
projekt „e−standard w urzędzie czyli nowa jakość usług w administracji
publicznej”.

Podpisanie umowy na dofinansowanie projektu e-usługi
Starostwo zostanie zinformatyzowane, dzięki czemu mieszkańcy powiatu będą mogli załatwić
większość spraw za pośrednictwem Internetu. 19 października
starosta Jan Grabiec, wicestarosta Janusz Kubicki i skarbnik
Grażyna Szczubełek podpisali
umowę z Zarządem Województwa Mazowieckiego, na podstawie której powiatowa administracja dostanie ponad milion dofinansowania unijnego do projektu
„e-standard w urzędzie czyli nowa jakość usług w administracji
publicznej”. – Bardzo się cieszę,
że coraz więcej mazowieckich
urzędów wdraża nowoczesne
technologie. Umożliwiają one

mieszkańcom sprawne załatwianie spraw przez Internet bez wychodzenia z domu – powiedział
wicemarszałek województwa mazowieckiego Marcin Kierwiński.
Realizacja projektu, wartego 1 335 000 zł, przyniesie klientom legionowskiego starostwa
nową jakość usług administracji
powiatowej. E-karty usług, e-załatwianie spraw, e-learning,
e-skrzynka podawcza oraz
e-ogłoszenia to nowe usługi, które dostępne będą przez Internet.
Projekt zakłada także ujednolicenie serwisów internetowych
wszystkich jednostek organizacyjnych starostwa oraz modernizację i zakup niezbędnego sprzę-

tu komputerowego i oprogramowania. Powstaną także specjalne
bazy danych na potrzeby urzędu.
Mieszkańcy powiatu będą mogli korzystać m.in. z elektronicznej skrzynki podawczej oraz
e-formularzy, dzięki czemu
wnioski do urzędu będzie można
przesyłać Internetem, a także
sprawdzić na jakim etapie znajduje się dana sprawa. W specjalnym serwisie dostępna będzie
także aplikacja e-karty usług,
dzięki której mieszkańcy będą
mogli dowiedzieć się jakie sprawy można załatwić w urzędzie
i jak to zrobić. Na stronie dostępne będą także moduły:
• e-ogłoszenia zawierające
aktualne ogłoszenia, a także
informacje o ważnych
wydarzeniach;
• e-konsultacje, czyli swoiste
fora internetowe, na których
mieszkańcy będą mogli
wymieniać się informacjami
i doświadczeniami;
• e-learning, czyli narzędzie za
pomocą którego mieszkańcy
dowiedzą się m.in. w jaki
sposób wypełniać
formularze, natomiast
nowozatrudnieni pracownicy
będą mogli zapoznać się
z przepisami, statutem
urzędu, regulaminem
organizacyjnym, a także zdać
egzamin kompetencyjny.
– Wysoka jakość usług administracji powiatowej zawsze była
dla mnie sprawą priorytetową.
Tym bardziej więc cieszy mnie,
że dzięki unijnym pieniądzom
będziemy mogli zrealizować projekt, który ułatwi mieszkańcom
załatwianie spraw w starostwie.
– powiedział Jan Grabiec. n

Igrzyska podsumowane
Najlepsi sportowcy oraz czołowi trenerzy zostali nagrodzeni na paź−
dziernikowej (28. X) sesji Rady Powiatu w Legionowie.
Mazowieckie Igrzyska Młodzieży
Szkolnej odbywają się nieprzerwanie od 2000 r. Startują w nich prawie wszystkie szkoły z terenu powiatu, które rywalizują w kilkunastu dyscyplinach sportowych.

Kurier
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Pierwsze podsumowanie Igrzysk
odbyło się w 2007 r., kiedy to zaczęły tworzyć się zręby Powiatowego
Szkolnego Związku Sportowego.
W ramach współzawodnictwa sportowego, prowadzonego przez Po-

wiat, startują szkoły podstawowe,
gimnazjalne i ponadgimnazjalne.
Uhonorowanie sportowców podczas sesji Rady Powiatu miało uroczysty charakter. Nagrody wręczył
wicestarosta Janusz Kubicki wraz
z Przewodniczącym Rady Szymonem Rosiakiem. Oprócz pamiątkowych dyplomów szkoły otrzymały

3

Będziemy
bezpieczniejsi
W siedzibie Starostwa Powiatowego w Legionowie odbyło się spotka−
nie w sprawie powstania Programu Bezpieczeństwa Gmin Zalewu Ze−
grzyńskiego. Z taką inicjatywą do Starosty Powiatowego zwrócił się Ro−
bert Wróbel, jeden z mieszkańców od dawna zaangażowanych w spra−
wę poprawy bezpieczeństwa w powiecie.
Dynamiczny rozwój gmin Nieporęt i Serock w ostatnich latach
spowodował masowy wzrost liczby turystów wypoczywających
nad Zalewem Zegrzyńskim. Zagospodarowane plaże i nowe mola są przez cały sezon letni oblegane przez mieszkańców okolic
Warszawy. Tysiące wypoczywających to zupełnie nowe wyzwania
dla gmin, szczególnie z zakresu
bezpieczeństwa.
– Cieszę się, że nowe inwestycje
w turystykę stały się wizytówką
naszych gmin, jednak budowy Sopotu pod Warszawą nie można
zakończyć na molo. W ślad za
tym muszą iśc działania na rzecz
poprawy bezpieczeństwa tak, aby
hamować wiążący się z masową
turystyką wzrost przestępczości
i zagrożeń w ruchu drogowym. To
zadanie Powiatu, więc tutaj kierują swoją inicjatywę – mówi Robert Wróbel.
Program Bezpieczeństwa Gmin
Zalewu Zegrzyńskiego ma zawierać przede wszytskim rozwiązania
systemowe, które pozwolą odejść
od doraźnych działań podejmowanych przez gminy, które pełnię sił
i środków bezpieczeństwa kierują
w sezonie na wybrzeża zalewu. Ma

także poprawić koordynację pomiędzy poszczególnymi śłużbami
odpowiadającymi za bezpieczeństwo. Starosta Jan Grabiec z uznaniem wypowiada się o pomyśle powstania programu.
– Walory Zalewu Zegrzyńskiego
to nie tylko szansa na rozwój regionu, ale również zagrożenie
bezpieczeństwa, więc zwyczajne
środki, szczególnie w sezonie tusrystycznym nie wystarcząją. Dziękuję za tę inicjatywę panu Robertowi Wróblowi i mam nadzieję, że
ten projekt w najbliższych miesiącach przybierze realny kształt
– podkreśla Jan Grabiec. n

bony na zakup sprzętu sportowego,
a młodzież odtwarzacze MP3 oraz
stroje sportowe.
W kategorii podstawówek najwyżej na Mazowszu uplasowała się
szkoła nr 2 im. K. Makuszyńskiego
w Legionowie. Na 242 placówki zajęła 16 miejsce. Do jej sukcesu przyczynili się gimnastycy, którzy za I.
miejsce w woj. mazowieckim otrzymali od starosty odtwarzacze MP3.
W kategorii gimnazjów najwyżej na Mazowszu uplasowało się

gimnazjum nr 4 w Legionowie.
Na 308 sklasyfikowanych placówek zajęło 18 miejsce. Wicestarosta wręczył pierwszej na Mazowszu, a czwartej w Polsce drużynie
siatkarek stroje sportowe, aby
godnie reprezentowały Powiat na
zawodach rangi krajowej i międzynarodowej.
Dodatkowo dyplomami okolicznościowymi i bonami na zakup
odzieży sportowej wyróżnieni zostali trenerzy. n

Zwycięska drużyna siatkarek z Gimnazjum nr 4
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Radni podsumowują kadencję
Kończy się trzecia już, czteroletnia kadencja Rady Powiatu. To sprzyjający moment na podsumowanie działań naszych samorządowych reprezentantów. Udo−
stępniliśmy więc miejsce na naszych łamach radnym Powiaty Legionowskiego na ich krótkie sprawozdanie, swego rodzaju publiczny rachunek sumienia.

Szymon Rosiak – przewodniczący
Rady Powiatu
Od grudnia 2006 roku, do końca października w Powiecie Legionowskim zakończono ponad 20 inwestycji, pośród których królują przebudowy dróg
powiatowych, między innymi: ul.
Suwalnej, ul. Parkowej, czy spektakularna przebudowa ul. Sobieskiego. W ramach inwestycji kubaturowych
najważniejsze
przedsięwzięcia to przeprowadzenie termomodernizacji szkół:
Liceum Ogólnokształcącego im.
Marii Konopnickiej w Legionowie oraz Powiatowego Zespołu
Szkół Ponadgimnazjalnych w Serocku. Dbaliśmy nie tylko o poprawę komunikacji i edukacji,
ale też o komfort pacjentów:
w czerwcu rozpoczęto termomodernizację budynku przychodni
SPZLO w Legionowie, przy ul.
Sowińskiego 4.
W naszym powiecie udało się
bardzo wiele zrobić, ale nie
ukrywam, że sporo pozostało
jeszcze do zrobienia. Na szczęście z roku na rok budżet Powiatu jest coraz większy – a co za
tym idzie coraz większa jest
możliwość prowadzenia nowych
inwestycji, z korzyścią dla nas
– mieszkańców.
W czasie naszej kadencji
wspieraliśmy rozwój każdej inicjatywy, mającej na celu wzrost
przedsiębiorczości czy poprawę
sytuacji na rynku pracy. Mamy
nadzieję, że nasze wysiłki przyczyniły się do powolnego, acz
sukcesywnego spadku bezrobocia na terenie powiatu.
Prowadziliśmy programy w zakresie rozwoju edukacji oraz
promocji i ochrony zdrowia.
Dbaliśmy też o to, by powiat legionowski był postrzegany jako
przyjazny środowisku naturalnemu by stał się miejscem chętnie
odwiedzanym przez turystów.
W tym roku liczba mieszkańców
powiatu
przekroczyła 100 000. Pracowaliśmy dla
nich. Mamy nadzieję, że są zadowoleni z efektów naszej pracy.

Janusz Wanat – przewodniczący
komisji rewizyjnej
Słowo „powiat” kojarzone jest
najczęściej z budynkiem gdzieś
daleko, gdzie można zarejestrować samochód, bądź wyrobić prawo jazdy. Kilka lat temu powiat
był jeszcze kojarzony z niemocą
władzy (na przykład wciąż odkładany remont ulicy Chotomowskiej w gminie Jabłonna, po której
strach było jeździć). W czasie
kampanii wyborczej w 2006 roku
obiecałem Państwu, że dołożę
wszelkich starań, żeby to się zmieniło, i żeby kolejne cztery lata nie
były stracone.
Mieszkańcy naszego powiatu
wybrali do rady przed czterema
laty zupełnie nowe osoby. Jestem
jedną z tych osób, obdarzonych
zaufaniem i nadzieją, że coś zmienią na lepsze. I pod koniec kadencji mogę z dumą powiedzieć, że
dziś nasz powiat wygląda inaczej.
Dokonaliśmy rzeczy, które na początku naszej kadencji wydawały
się niemożliwością.
Nasza strategia zakłada równomierny rozwój całego powiatu,
prowadzenie inwestycji na terenie
wszystkich gmin, które wchodzą
w jego skład. Chcieliśmy przeprowadzać w każdym roku jedną poważną inwestycję – i te cele osiągnęliśmy. Dla naszej gminy taką
kluczowa inwestycją był kapitalny
remont ulicy Chotomowskiej
i Partyzantów. Po zakończeniu remontu ulicy w chwili obecnej budujemy chodnik wraz ze ścieżką
rowerową między Chotomowem
a Jabłonną. Cieszę się zwłaszcza
z tego, że nowa ulica z chodnikiem i ścieżką rowerową w znaczący sposób przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa wszystkich,
którzy po niej jeżdżą lub chodzą.
Dzięki współpracy z poszczególnymi gminami inwestycje powiatowe w ostatnich latach były prowadzone w sposób profesjonalny.
Myślę, że to właśnie jest najważniejsze dla naszej przyszłości –żebyśmy byli uczciwi, nie tracili energii na spory i potrafili razem budować naszą gminę i nasz powiat.

Andrzej Kicman – członek komisji
rozwoju
Podsumowując czteroletnią
kadencję mogę powiedzieć, że
była dobra na miarę dobrego budżetu. Wykonano sporo znaczących inwestycji. Na przykład inwestycje oświatowe – hala w Serocku czy modernizacja Liceum
Ogólnokształcącego im. Marii
Konopnickiej w Legionowie.
Osiągnięciem jest wprowadzenie
przez
Zarząd
Transportu
Miejskiego w Warszawie, przy
współpracy i dofinansowaniu
przez starostwo, wspólnego biletu na komunikację warszawską
i kolej podmiejską. Łyżką dziegciu jest brak parkingów przy stacji Legionowo. Na konto sukcesów należy też zaliczyć przekształcenie powiatowej służby
zdrowia w spółkę prawa handlowego będącą w 100% własnością
Powiatu. Natomiast odczuwam
duży niedosyt, że nie poradziliśmy sobie z Zespołem Szkół
w Dębe i oddaliśmy go gminie
Wieliszew. Na koniec, bardzo
mnie cieszy, że kontynuujemy
zainicjowany w 2001 roku „Samorządowy Program Promocji
Zdrowia” w zakresie Prewencji
Chorób Nowotworowych, Kardiologicznych i Otyłości.
Na konto osobistych sukcesów
mogę zaliczyć, że doprowadziłem do spotkania burmistrza
Białołęki pana Jacka Kaznowskiego i naszego Starosty w sprawie wspólnej budowy szpitala.
Burmistrz Białołęki zadeklarował chęć wspólnej realizacji.
Z racji mojej pracy w warszawskim Ratuszu uczestniczyłem
w przygotowywaniu przyjęcia
jednej z narodowych ekip Europejskiej Olimpiady Specjalnej
w naszym powiecie. Jako radny
spotkałem się z wiceministrem
Ministerstwa Infrastruktury Olgierdem Dziekońskim w sprawie
wprowadzenia do budżetu
GDDKiA na 2010 przebudowy
drogi krajowej nr 61 (ul. Warszawskiej). Co przyśpieszyło inwestycję o co najmniej rok.

Zenona Powała – przewodnicząca
komisji ochrony środowiska,
rolnictwa i terenów wiejskich
Dzięki poparciu Mieszkańców
miałam zaszczyt reprezentować naszą społeczność w Radzie Powiatu
w kadencji 2006–2010, pełniąc równocześnie funkcję przewodniczącej
Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Terenów Wiejskich. Poparcie i zaufanie, jakim mnie Państwo
obdarzyliście, oraz zdobyte doświadczenie zawodowe i życiowe,
otwartość na sprawy społeczne, pozwoliły mi skutecznie działać na
rzecz rozwoju naszego Powiatu. Jestem konsekwentna i uparta w dążeniu do celu, dlatego moje decyzje
nie zawsze były popularne, ponieważ dociekałam prawdy, dbając
tym samym o dobro mieszkańców.
Jako przewodniczącej Komisji
Ochrony Środowiska, Rolnictwa
i Terenów Wiejskich szczególnie
bliskie były mi sprawy wsi.
W III kadencji Rady Powiatu
udało się wiele zrobić. Celem było
opracowanie planu równomiernego rozwoju powiatu w zakresie budowy dróg. Należy zwrócić uwagę,
że w zakresie inwestycji drogowych
Powiat musi współpracować z gminami, ze względu na kolejność wykonywanych prac przy budowie
drogi. Aby inwestycja była trwała,
należy w najpierw wykonać media
(wodociągi, kanalizacja), a to należy do zadań własnych gminy. Przyjęto zasadę, by nie marnować środków publicznych i nie realizować
tych inwestycji przed wykonaniem
prac należących do gminy.
Uzyskano duże sukcesy w zakresie komunikacji lokalnej. Zadania
własne Powiatu były realizowane
według możliwości budżetowych.
Ponadto Powiat Legionowski posiłkuje się środkami finansowymi zewnętrznymi, są to: dotacje i środki
z programów inwestycyjnych, jak
również z kredytów. Należy uznać
za sukces, iż Komisje Rady Powiatu
i Zarząd Powiatu działały po raz
pierwszy w niezmienionym składzie, co gwarantowało stabilność
i konsekwencję podejmowanych
działań.

Marek Mazur – przewodniczący
komisji rozwoju
Cztery ostatnie lata kadencji rady
powiatu upłynęły pod znakiem realizacji wielu inwestycji.
Każda z nich była ważna dla poszczególnych gmin, w których były
realizowane. Dla Serocka kluczowym projektem było zakończenie
hali przy zespole szkół, dla Legionowa modernizacja ulicy Sobieskiego a dla Jabłonny budowa ulicy
Chotomowskiej.
W związku z tym uważam, że
wszystkie 24 zakończone inwestycje
jak również 3 trwające, są kluczowe
dla powiatu legionowskiego. Zostało jeszcze jednak sporo do zrobienia w naszym powiecie. Poza realizacją mniejszych projektów, uważam, że są dwa kluczowe do wykonania. Jednym z nich jest budowa
Ratusza Powiatowego w Legionowie, który miałby powstać razem
z sądem i prokuraturą w pobliżu
Powiatowej Komendy Policji i Powiatowej Komendy Straży Pożarnej. Ze względu na lepszy dojazd
znacznie zwiększyłaby się dostępność dla lokalnej społeczności usług
oferowanych przez starostwo. Druga kluczowa inwestycja, o której
mówi się od wielu lat i która wzbudza szereg emocji, to budowa szpitala. Wiadomo, że takie placówki,
istniejące już w innych powiatach są
jednostkami deficytowymi, które
narażają samorząd na znaczne wydatki i trudno jest je utrzymać. Myślę jednak, że rozwiązaniem tego
problemu byłaby budowa, czy też
nadbudowa na bazie istniejącego
SPZLO przy ul. Sowińskiego, szpitala jednego dnia, nie zawierającego pełnej gamy usług, będącego
jednostką jedno lub dwumodułową. Ze względu na ciągły rozwój
i wzrost meldujących się w naszym
powiecie młodych małżeństw, przydałby się placówka specjalistyczna
o charakterze ginekologiczno-położniczym.
Myślę, że przed rada stoi dużo zadań. Inwestycji i elementów do rozbudowy jest bardzo wiele i na pewno staną się one wyzwaniem dla nowej rady powiatu.
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Grażyna Trzaskoma
– wiceprzewodnicząca komisji
rozwoju
W 2006 r. dzięki poparciu mieszkańców gmin Jabłonna i Wieliszew
zostałam wybrana do Rady Powiatu Legionowskiego na lata
2006–2010. Mijająca kadencja jest
tym momentem, kiedy przychodzi
czas na podsumowania. W swoim
programie wyborczym deklarowałam, że będę dążyć do zrównoważonego rozwoju wszystkich gmin,
kompetentnej i życzliwej administracji powiatowej, modernizacji
i rozbudowy sieci dróg, sprawnej
komunikacji autobusowej i kolejowej, aktywnego pozyskiwania środków unijnych, wysokiego poziomu
edukacji i opieki zdrowotnej, bezpieczeństwa mieszkańców. Muszę
stwierdzić, że mój program wyborczy jest realizowany.
Dzięki współpracy w zespole udało się zrealizować inwestycje, dotyczące m.in. przebudowy dróg. Dużą
pomocą w realizacji tych inwestycji
były dotacje finansowe, bez których
nie można by było ich wykonać.
Przeprowadziliśmy modernizację
11 szlaków komunikacyjnych oraz 2
mostów. Łączny koszt tych inwestycji to ok. 44,5 mln zł (dotacje to
ok. 20 mln zł).
Mając na uwadze opinię lokalnej
społeczności, większość inwestycji
rozpoczynaliśmy od konsultacji
społecznych, podczas których
mieszkańcy mogą zgłaszać swoje
uwagi do przedstawionych projektów.
Komunikacja to jeden z ważnych
tematów. Znaczącym działaniem
było usprawnienie komunikacji wewnątrz powiatu, dojazdu do Warszawy, która jest głównym miejscem pracy i nauki dla większości
mieszkańców. Na początku kadencji były w powiecie legionowskim 2
linie autobusowe, dziś jest ich 8,
w tym jedna nocna. Z Legionowa
odjeżdżają dziennie 54 pociągi
SKM i KM. Uruchomiono 2 linie
dojazdowe z gminy Wieliszew L 9
i L 10. Zasługą samorządu było
uruchomienie tzw. przejścia przez
Legionowo drogi krajowej 61
i przyspieszenie budowy jej odcinka
za wiaduktem. W tych wyborach do
Rady Powiatu postanowiłam ubiegać się o poparcie mieszkańców,
ponieważ chcę wykorzystać doświadczenie i widoczne skuteczne
działanie. Chcę realizować program i zadania z pożytkiem dla
gminy i powiatu, dla dobra jego
mieszkańców.
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Jacek Szczepański
– przewodniczący komisji kultury
oświaty i sportu
Komisja Kultury Oświaty
i Sportu, poza statutowymi zadaniami, podjęła w czasie kadencji 2006–2010 kilka jakościowo
nowych przedsięwzięć.
To właśnie z inicjatywy naszej
Komisji po raz pierwszy wprowadziliśmy na sesję Rady Powiatu w Legionowieproblematykę
dotyczącą ochrony zabytków
w powiecie legionowskim. Nasze
zaproszenie przyjęła między
innymi Barbara Jezierska – Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków. W efekcie kilku spotkań zainicjowaliśmy
opracowanie Powiatowego Planu Opieki nad Zabytkami. Prace
nad tym dokumentem, będącym
ważnym instrumentem do pozyskiwania środków, dobiegają
właśnie końca.
Nasza Komisja aktywnie
wspierała Zarząd Powiatu w zakresie utworzenia powiatowej
biblioteki w Legionowie. Ta ważna placówka w krajobrazie kulturalnym miasta powstała z rozszerzenia kompetencji Miejskiej
Biblioteki Publicznej. Dzięki nowym zadaniom placówka ta znacząco rozszerzyła zasięg działalności kulturalnej.
W zakresie oświaty przejęliśmy
niezwykle trudne zagadnienie
dalszych losów Powiatowego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
w Dębem. Wydaje się, że Zarząd
Powiatu przy wsparciu komisji
wypracował kompromis satysfakcjonujący wszystkie strony
i zakończył wieloletnie spory.
Członkowie Komisji poparli
wniosek przekazania szkoły
Gminie Wieliszew, widząc w tym
jedyną szansę uratowania tej
placówki.
Komisja wspierała także zadanie inwestycyjne w postaci termomodernizacji budynku LO
im. M Konopnickiej. Dzięki nowej elewacji liceum, ta część Legionowa stała się wraz z Ratuszem, prawdziwą wizytówką
miasta
W ciągu tej kadencji członkom
naszej Komisji zależało na
zwiększeniu oferty kulturalnej
i sportowej w powiecie. W zakresie oświaty przyświecała nam
zasada szacunku dla pracy nauczycieli i dyrektorów oraz idea
poszanowania ich pełnej autonomii. n

Janusz Kubicki – wicestarosta
Jednym z ważniejszych sukcesów Rady Powiatu było zawarcie
porozumienia ze wszystkimi naszymi gminami, na mocy którego
przy Zespole Szkół Specjalnych
powstało przedszkole specjalne
dla dzieci z upośledzeniem
umiarkowanym lub znacznym
oraz dla dzieci z autyzmem. Do
roku 2008 dzieci te albo pozostawały w domach albo nieliczne
były dowożone przez rodziców
do przedszkoli specjalnych, publicznych lub prywatnych do
Warszawy. Teraz mają możliwość rozwijać się i przygotować
do realizacji obowiązku szkolnego w otoczeniu swoich rówieśniIwona Górska – przewodnicząca
komisji rodziny, zdrowia i spraw
społecznych
Cztery lata pracy w Radzie Powiatu Legionowskiego, poczytuje sobie za przyjemność.
Profesjonaliści, odpowiedzialni i przejęci rolą, którą powierzyli im mieszkańcy zarówno w Zarządzie, jak i w samej Radzie.
Osoby, z którymi rzeczowo dyskutowało się o problemach lokalnych, stanowiły podstawę do
mądrych decyzji i były ich motorem.
Myślę, że 4 ostatnie lata pokazują, że można dużo zrobić. Inwestycje drogowe, przykład chociażby pięknej i bezpiecznej ulicy
Sobieskiego, czy zakończona
trasa w Chotomowie. Przedsięwzięcia w szkołach powiatowych
– LO im. M. Konopnickiej, Zespół Szkół w Serocku, prace nad
rozbudową Zespołu Szkół Specjalnych – efekt czuja zadowole-
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ków pod okiem fachowej kadry
w placówce powiatowej. Prowadzenie tego przedszkola jest
współfiansowane przez gminy,

co dobrze świadczy o współpracy
w tym zakresie.
Sądzę, że jednym z najważniejszych wyzwań, jakie stoją przed
oświatą w powiecie legionowskim
w zakresie szkolnictwa ponadgimnazjalnego, jest odbudowa szkolnictwa zawodowego na poziomie
zarówno szkoły zasadniczej, jak
i technikum. Wyzwanie to jest
tym trudniejsze, że praktycznie
nie mamy na dzień dzisiejszy odpowiedniej bazy lokalowej dla tego typu szkoły (nie jest możliwa
rozbudowa zespołu szkół przy
ul. Targowej), a także nie jest do
końca znany kształt właśnie przeprowadzanej przez MEN reformy
szkolnictwa zawodowego. n

ni uczniowie i pracownicy. Pomoc Straży Pożarnej czy Policji,
to wsparcie, które podkreślają te
służby i czują mieszkańcy. Remont i reorganizacja Starostwa
Powiatowego pozwalają mieszkańcom być obsługiwanymi
w godnych warunkach.
Dla mnie najważniejsze jest
jednak przekształcenie Samodzielnego Publicznego Zakładu

Lecznictwa Otwartego w Legionowie. Zmiany organizacyjne,
jak i remont pozwolą się temu
zakładowi rozwijać, a przez to
świadczyć nowoczesne usługi dla
pacjentów. Będzie to kolejna dobra placówka na terenie powiatu
ułatwiająca leczenie chorych.
Powiat rozwija się dynamicznie
dzięki odważnym decyzjom, ale
też i mądremu zarządzaniu finansowemu, środkami z budżetu
oraz środkami otrzymanymi
z zewnątrz. Na to jednak, aby je
pozyskać, trzeba mieć mądre pomysły i umieć je zrealizować.
Myślę, że w naszym powiecie tak
się dzieje. Przed nami wiele inwestycji i spraw ludzkich do rozwiązania i zrealizowania.
Życzę naszemu Powiatowi, aby
utrzymywał tempo rozwoju, które nadane mu jest od kilku lat.
Deklaruje ze swojej strony
wszelką pomoc i zaangażowanie
w realizowanie tych zadań. n

Biała Sobota
Szóstego listopada w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Lecz−
nictwa Otwartego w Legionowie odbędzie się dzień otwarty pod
nazwą „Biała Sobota”.
Starosta Legionowski Jan Grabiec oraz dyrektor popularnej
przychodni „na górce” przy ul. Sowińskiego w Legionowie Sebastian
Petrykowski przygotowali dla
mieszkańców powiatu bezpłatne
konsultacje u lekarzy specjalistów.
To odpowiedź na potrzeby pacjentów, którzy od 900 do 1300 poza uzyskaniem porad lekarzy, będą mogli wykonać badanie poziomu glukozy, cholesterolu oraz pojemności płuc. Ponadto specjaliści pokażą, jak udzielać pierwszej pomocy.
W trakcie trwania akcji,
o godzinie 1000, odbędzie się także
uroczyste otwarcie zmodernizowanej części przychodni, w której rozpoczynają działalność poradnie rehabilitacji i pulmonologii. – Skończony właśnie remont to nasza
chluba i początek zmian, jakie
chcemy wprowadzać dla wygody
pacjentów. To jeden z kroków, jakie robimy na drodze do wprowa-

dzenia najwyższych standardów
w leczeniu mieszkańców naszego
powiatu. – mówi Przemysław Przewoźniczek, zastępca dyrektora
SPZLO ds. administracyjnych, odpowiedzialny za techniczną i organizacyjną stronę przedsięwzięcia.

Przemysław Przewoźniczek
Warto więc wybrać się do powiatowej przychodni, by zadbać
o swoje zdrowie i przekonać się,
jak zmienia się ta placówka. n

Starosta Legionowski
zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych,
działających na terenie powiatu legionowskiego,
na szkolenie, dotyczące nowelizacji ustawy
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
połączone z konsultacjami społecznymi
dotyczącymi projektu Programu Współpracy Powiatu
Legionowskiego z Organizacjami Pozarządowymi
w roku 2011
Spotkanie odbędzie się 8 listopada w sali widowiskowej
Urzędu Miasta Legionowo przy ul. Piłsudskiego 41.
Początek o godz. 1630.
Z projektem konsultowanego programumożna zapoznać
się na www.powiat-legionowski.pl.
Ze strony można również pobrać formularz,
na którym należy składać propozycje do Programu.
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Powiatowy bilans
Cztery lata – to dużo i mało zarazem. To jednak czas wystarczający, by
przeprowadzić szereg przedsięwzięć, podnoszących jakość życia
mieszkańców. Jak ze swoich obowiązków wywiązały się władze powia−
tu, jakie to były inicjatywy i jak wpłynęły na nasz komfort życia? Przed−
stawiamy odpowiedź na te pytania.

Droga Zegrze–Dębe
Inwestycje w Powiecie
Przez ostatnie cztery lata samorząd powiatowy realizował wiele inwestycji, mających na celu poprawę
jakości życia mieszkańców.
W ubiegłym roku w rankingu tygodnika Wspólnota („Wydatki inwestycyjne samorządów na infrastrukturę techniczną”) Powiat Legionowski zajął 5. miejsce w kraju
pod względem wielkości wydatków
na infrastrukturę. Wysoka lokata
pokazuje, jak zmieniła się sytuacja
w tej materii. Jeszcze 4 lata temu
Powiat Legionowski znajdował się
na 29. miejscu w kraju pod względem wielkości tego typu wydatków.
Większość inwestycji realizowanych przez starostwo dotyczyło
przebudowy dróg. Pod hasłem “nowocześnie i bezpiecznie” wykonano
modernizację 11 szlaków komunikacyjnych oraz 2 mostów. Łączny
koszt
tych
inwestycji
to
44 625 026,48 zł.
W ramach prac remontowych wykonano przebudowę: skrzyżowań,
nawierzchni drogowych, ciągów

pieszo-rowerowych, zatok postojowych oraz autobusowych, jak również zjazdów na posesję. Powstało
nowe oznakowanie dróg oraz
oświetlenie uliczne.
Dwie z największych zrealizowanych inwestycji w historii powiatu
legionowskiego to zakończona
przebudowa drogi Zegrze–Jachranka–Dębe (gmina Serock),
oraz projekt będący w fazie końcowej realizacji, modernizacja drogi
przebiegającej przez gminy Jabłonna i Wieliszew.
Na początku sierpnia br. została
oddana do użytku ruchliwa arteria
komunikacyjna w Legionowie, ul.
Jana III Sobieskiego. Aby zapewnić
bezpieczny ruch wprowadzno szereg zmian w planie przebudowy
drogi. 3 września 2010 r. miało
miejsce uroczyste otwarcie ulicy połączone z piknikiem rodzinnym, na
który legionowskie starostwo przygotowało dla mieszkańców szereg
atrakcji.
W ramach inwestycji kubaturowych jednym z kluczowych przed-

sięwzięć Powiatu, zakończonym
w sierpniu 2007 r., była budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Serocku. Projekt obejmował budowę oraz wyposażeniem hali w sprzęt sportowy.
Obecnie ponad kilkuset uczniów
z powiatu legionowskiego spędza
tam aktywnie czas. Modernizację
przeszedł również budynek szkoły.
Na poprawę komfortu pacjentów
Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Otwartego, jednej z największych przychodni na
naszym terenie, Powiat przeznaczył 847.075,95 zł. Za tę kwotę
przeprowadzona została termomodernizacja budynku. W kwietniu br.
zespół wyjazdowy ratownictwa medycznego otrzymał 3 karetki w pełni wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt ratowniczy. Zakup nowych pojazdów został dofinansowany przez Starostwo Powiatowe
w Legionowie. W przyszłym roku
planowana jest również adaptacja
pomieszczeń
specjalistycznych
w przychodni.
Realizacja tak wielu kosztownych
inwestycji nie byłaby możliwa bez
pozyskania przez Powiat środków
zewnętrznych z różnych źródeł:
• Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego
Priorytet III, Działań 3.1
Regionalny Program
Operacyjny Województwa
Mazowieckiego (12 500 000 zł)
• Narodowego Programu
Przebudowy Dróg Lokalnych
(3 795 000 zł)
• Samorządowego Instrumentu
Wsparcia Rozwoju Mazowsza
Komponent A (2 000 000 zł),
Komponent B (97 507 zł).
Samorząd powiatowy, mając na
uwadze opinię mieszkańców, większość inwestycji rozpoczyna od
konsultacji społecznych, podczas
których mogą oni zgłaszać swoje

Kluczowe Inwestycje Drogowe

Realizacja

Całkowity Koszt

Droga 1820W, 1819W droga
przechodząca przez Gminy
Jabłonna, Wieliszew

I etap 17.07.2007 r. kolejne etapy
inwestycji w trakcie realizacji

17 347 190,31 zł

Droga 1802W
Zegrze–Jachranka–Dębe
(gmina Serock) I etap 15.05.2008 – II etap 07.09.2009 – 23.10.2009 r.
14.08.2008 r.
Przebudowa ulicy Jana III
Rozpoczęcie inwestycji 05.05.2010 r.
Sobieskiego w Legionowie
Zakończenie inwestycji 05.08.2010 r.

15 180 303,32 zł

6 586 649,47 zł

Mosty: Łajski, Nieporęt

Most w Nieporęcie: 18.08–24.11 2008 r.
Most w Łajskach: 24.06–30.09 2009 r.

4 441 485,98 zł

Kluczowe Inwestycje Kubaturowe

Realizacja

Całkowity Koszt

Hala Sportowa w Serocku

Rozpoczęcie inwestycji 07.08.2005 r.
Zakończenie inwestycji 31.08.2007 r.

4 234 500,00 zł

Termomodernizacja Powiatowego
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
w Serocku

I etap 07.07.2008 – 06.10.2008 r.
II etap 13.07.2009 – 30.10.2009 r.

1 076 646,95 zł

Termomodernizacja Liceum
Rozpoczęcie inwestycji 22.07.2009 r.
Ogólnokształcącego w Legionowie Zakończenie inwestycji 04.05.2010 r.
Modernizacja budynku SPZLO

I etap 20.09. –29.11 2010 r.
kolejne etapy inwestycji w trakcie
realizacji

uwagi dotyczące przedstawionych
projektów.
Przy tak sprawnej działalności administracji samorządowej powiat
legionowski ma szansę stać się jednym z najnowocześniejszych regionów na Mazowszu.
Przyjazna administracja
Władze powiatowe dbają również
o zapewnienie najwyższego poziomu obsługi interesantów.
Na początek udoskonalona
została strona internetowa Powiatu. Główny nacisk przy zmianie wizerunku, położony został na funkcjonalność i łatwy dostęp do najważniejszych informacji. Wprowadzono Wirtualne Biuro Obsługi,
zawierające wykaz telefonów, adresów, maili do starostwa i jednostek organizacyjnych Powiatu. Ponadto znalazł się tam odnośnik do
wniosków i formularzy niezbędnych przy załatwianiu spraw w starostwie. Dalsza informatyzacja
urzędu to wprowadzenie tzw. hotspotów – publicznych bezprzewodowych punktów dostępu do Internetu.
Kolejnym krokiem było przeprowadzenie ankiety wśród lokalnej
społeczności, na temat funkcjonowania Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Legionowie. Po analizie badania opinii starosta zadecydował się na wprowadzenie w urzędzie e-wniosku, który
miał usprawnić obsługę klientów
wydziału. System przewiduje możliwość złożenia wniosku drogą elektroniczną, w konsekwencji czego
interesant jest umawiany na konkretny dzień i godzinę, i nie musi
czekać w kolejce. Dla wygody
mieszkańców w Wydziale Komunikacji wprowadzono jeszcze dwa
rozwiązania: system zarządzania
kolejką oraz kamerę internetową.
Istotnym udogodnieniem w dostępie do usług administracji powiatowej było przeniesienie Biura
Paszportowego do budynku ratusza
w Legionowie. Dzięki tak dogodnej
lokalizacji mieszkańcy zyskali łatwiejszy dostęp do części usług oferowanych przez Powiat.
Po wprowadzeniu tych wszystkich
udogodnień Powiat wyszedł z nową
inicjatywą, która miała zapewnić

najwyższy poziom obsługi mieszkańców. 1.03.2010 r. Starosta Legionowski powołał Rzecznika Praw
Klienta. RPK został powołany specjalnie na potrzeby mieszkańców
powiatu. Zadaniem Rzecznika jest
dbanie, aby wszelkie działania pracowników starostwa charakteryzował wysoki profesjonalizm, by były
zgodne z procedurami administracyjnymi, a przede wszystkim, aby
ich rezultatem była satysfakcja
klientów. Pierwsze działania rzecznika to przeprowadzenie ankiety,
dotyczącej poziomu usług we
wszystkich wydziałach starostwa.
Wyniki badania zostały opublikowane na stronie internetowej powiatu. Spośród osób, które wzięły
udział w ankiecie wytypowano zwyciężczynię, która otrzymała aparat
fotograficzny. Kolejna tego typu
akcja planowana jest na listopad br.
W dniach 22–26.11 każda osoba,
która wypełni w starostwie ankietę,
otrzyma drobny upominek, a spośród wszystkich biorących udział
w akcji po raz drugi zostanie wytypowany zwycięzca.
Dopełnieniem
utworzonego
w starostwie stanowiska Rzecznika
Praw Klienta było pozyskanie środków zewnętrznych na projekt „Eurojakość w urzędzie – szkolenia kadry samorządowej powiatu legionowskiego gwarancją sprawnej
i rzetelnej obsługi klienta”, który
znalazł się na 5. miejscu listy rankingowej zatwierdzonej przez Ministra
Spraw Wewnętrznych i Administracji. Całkowita wartość projektu
opiewa na kwotę 1 230 210,40 zł,
z czego dofinansowanie ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego wynosi 1 107 189,36 zł, pozostałe 123 021,04 zł stanowi wkład
własny powiatu.
Powyższe działania miały jeden
cel: podniesienie jakości i efektywności usług świadczonych mieszkańcom przez administrację powiatową. Usprawnienia w działaniu
starostwa to z pewnością wyższy na
poziom zadowolenia klientów starostwa oraz szybszy rozwój gospodarczy całego powiatu.
Oświata
Szkoły ponadgimnazjalne to najważniejsze placówki oświatowe
przygotowujące uczniów do matury, egzaminów na studia, jak również wykonywania przyszłych zawodów. W związku z tym samorząd
powiatowy modernizuje budynki
i rozwija ofertę edukacyjną
zarządzanych przez siebie szkół.

2 597 681,29 zł

1 310 249, 78 zł

Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Serocku
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l e g i o n o w s k i e g o
szkół, mającej na celu zapoznanie
uczniów III klas gimnazjów z ofertą edukacyjną szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu legionowskiego.
Radni powiatowi w ciągu czterech
lat kadencji zrealizowali wiele projektów w sferze działań edukacyjnych, jednak – jak przyznaje wicestarosta Janusz Kubicki – jest jeszcze sporo wyzwań, jakie stoją przed
oświatą w powiecie.

Giełda szkół ponadgimnazjalnych
Realizacja projektów związanych z wyrównywaniem szans
edukacyjnych poprzez programy
stypendialne to przykład takich
właśnie działań.
Pierwszy z nich „Edukacja bez barier – program stypendialny Powiatu
Legionowskiego dla uczniów szkół
ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2006/2007” objął swym działaniem 134 uczniów, którzy otrzymali
wsparcie finansowe w wysokości
1500 zł każdy. Drugi projekt „Euroszansa – program stypendialny dla
studentów z Powiatu Legionowskiego w roku akademickim 2006/2007”
obejmował pomocą absolwentów
z terenów wiejskich. Dla każdego
z 30 zakwalifikowanych studentów
dofinansowanie wyniosło 2000 zł.
Powiat, poza programami stypendialnymi, otrzymał również dofinansowanie ze środków zewnętrznych na projekt „Powiatowe przedszkole – wspieranie rozwoju dzieci
z autyzmem oraz dzieci niepełnosprawnych intelektualnie i z niepełnosprawnościami sprzężonymi”.
Działanie to będzie realizowane
w 2010 i 2011 roku. Oprócz ramowego planu nauczania w prowadzonym przez powiat legionowski
Przedszkolu Specjalnym, w ramach
projektu zorganizowane zostaną
zajęcia specjalistyczne m.in.: hipoterapia, muzykoterapia, rehabilitacja ruchowa, logopedia oraz integracja sensoryczna.
Kolejna rzecz to inwestycje w rozwój kadry nauczycielskiej. W roku 2010 projekt „Świadomy nauczyciel – czyli nowoczesna kadra
oświatowa w szkołach powiatu legionowskiego” otrzymał dofinansowanie w wysokości 431 393,00 zł.
W ramach działań, mających na
celu rozwój placówek oświatowych
samorząd powiatowy wypracował
z gminą Wieliszew porozumienie,
na mocy którego Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Dębem wraz
z jego zadaniami edukacyjnymi został przejęty przez władze gminne.
Dzięki takiemu posunięciu nie wygaszono działalności szkoły, a samorząd gminny mógł inwestować
w rozwój tej placówki.
Czteroletnia kadencja rady to
również wykonanie nowych projektów infrastrukturalnych, do których
należą między innymi:
• adaptacja na potrzeby Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej
budynku w Legionowie
– zakończenie projektu
rozpoczętego w 2006 roku
(koszt 368 590, 29 zł)

• budowa Hali Sportowej przy
Powiatowym Zespole Szkół
Ponadgimnazjalnych
w Serocku – zakończenie
inwestycji rozpoczętej w 2005 r.
(4 234 500 zł)
• termomodernizacja budynku
Liceum Ogólnokształcącego
im. Marii Konopnickiej
w Legionowie (2 597 681,29 zł)
• termomodernizacja budynku
Powiatowego Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych
w Serocku (1 076 646,95 zł).
Władze powiatu w okresie swojej
działalności wprowadziły lub kontynuowały wiele projektów związa-

Sport
Od 10 lat Powiat Legionowski
jest oficjalnym patronem „Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej” organizowanych przez placówki znajdujące się na terenie powiatu. Aby podnieść rangę tych największych lokalnych zawodów
sportowych, starostwo od trzech lat
organizuje uroczyste podsumowanie igrzysk, na którym wręczane są
puchary i nagrody dla zwycięzców.
We wrześniu bieżącego roku Powiat Legionowski był oficjalnym
partnerem Europejskich Letnich
Igrzysk Olimpiad Specjalnych. Na
mocy podpisanego porozumienia
gościł reprezentację 40 sportowców
z Izraela. Powiat miał szanse dołączyć do Programu Miast Partner-

Wręczenie nagród na turnieju Mazovia Cup

nych z możliwością rozwoju edukacyjnego młodzieży szkolnej.
„Aktywne działanie – lepsza przyszłość” to program, który zakładał
organizację zajęć pozalekcyjnych
dla uczniów szkół prowadzonych
przez Powiat Legionowski. W ramach działań w ciągu dwóch lat wykonano 141 projektów umożliwiających uczniom rozwijanie zainteresowań i uzdolnień wykraczających poza podstawy programowe.
Stworzyły one również dodatkową
szansę na uzupełnienie oraz utrwalenie wiedzy szkolnej.
Starostwo dofinansowało także
zajęcia, wśród których znalazły się:
• wycieczki
edukacyjno-krajoznawcze
• zawody sportowe.
Nagrody starosty dla najlepszych uczniów to najdłużej trwający projekt w powiecie legionowskim, który związany jest ze
wspieraniem uzdolnionej młodzieży.
Warto również wspomnieć o corocznie organizowanej giełdzie

skich ELIOS dzięki nowoczesnym
obiektom sportowym, znajdującym
się na terenie poszczególnych gmin,
oraz środkom finansowym pozwalającym udźwignąć rolę partnera.
Powiat Legionowski nie stroni
również od współpracy z organizacjami pozarządowymi. Do tej pory, w ramach patronatu, dofinansował zawody organizowane
przez: Ludowy Klub Sportowy Lotos, Uczniowski Klub Sportowy
„Delfin”, Powiatowy Szkolny
Związek Sportowy, Klub Brydża
Sportowego, Klub Biegacza z Legionowa i wiele innych.
Kolejną z inicjatyw, promujących aktywny tryb życia, są Otwarte Mistrzostwa Mazowsza Samorządów w Piłce Nożnej. To wydarzenie na stałe zagościło w kalendarzu imprez sportowych. Trzeci
rok z rzędu Starostwo Powiatowe
może pochwalić się ogromnym
sukcesem, jaki odniosła Mazovia
Cup. Poza integracją zawodników,
mistrzostwa są również atrakcją
dla lokalnej społeczności, która
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ma jedyną okazję obejrzeć piłkarskie zmagania samorządowców
z terenu Mazowsza.

ni dla Serca”, gdzie swój talent mogli zaprezentować mieszkańcy powiatu.

Podpisanie porozumienia w sprawie uruchomienia punktu
paszportowego w legionowskim ratuszu
Sprawy społeczne
Na terenie naszego powiatu wykonano wiele działań w zakresie
profilaktyki onkologicznej. Badaniami objęto 4 podstawowe grupy
nowotworów: raka piersi, gruczołu
krokowego, szyjki macicy i jelita
grubego. Aby zwiększyć dostępności świadczeń profilaktycznych
w zakresie prewencji chorób nowotworowych i objąć nimi optymalną
liczbę mieszkańców starostwo nawiązało współpracę z Mazowiecką
Regionalną Kasą Chorych.
W latach 2001–2010 badaniami
i edukacją w ramach Samorządowego Programu Promocji Zdrowia
objęto łącznie:
• 3936 kobiet (badanie
wykrywające raka piersi)
• 5565 mężczyzn (badanie
wykrywające raka prostaty)
• 3549 osób (badanie
wykrywające raka jelita
grubego)
• 216 osób dorosłych i 341 dzieci
programem z zakresu
profilaktyki otyłości
• 101 dziewcząt szczepieniami
profilaktycznymi przeciwko
HPV
• 455 osób programem
profilaktycznym chorób
układu krążenia.
Ponadto wykonano 16485 ankiet
kwalifikacyjnych, mających na celu
wyłonienie osób z grupy zwiększonego ryzyka.
Na terenie powiatu legionowskiego kilkakrotnie ustawiane były cytomammobusy, w których kobiety
mogły bezpłatnie wykonać badania
cytologiczne (957 osób) i mammograficzne (2317 osób).
Starostwo zorganizowało również
wiele konkursów o tematyce zdrowotnej, m.in.: „Zdrowie w Bajce”
kierowany do dzieci z przedszkoli
i szkół podstawowych oraz „Aktyw-

Programy profilaktyczne to nie
jedyna aktywność Powiatu Legionowskiego. Od lat starostwo współpracuje z Kołem Dzieci Specjalnej
Troski (wcześniej TPD), dla których m.in. dorocznie organizuje zabawę mikołajkową. Powiat wspiera
również przedsięwzięcia organizowane przez Związek Niewidomych,
Związek Emerytów i Rencistów.
W zakresie działalności społecznej
powiatu jest również finansowanie
rodzin zastępczych, Domu Dziecka
w Chotomowie, jak również prowadzenie Domu Pomocy Społecznej
„Kombatant” w Legionowie.
Kultura
Upowszechnianie kultury to kolejne z zadań własnych Powiatu. Od
kilku lat starosta legionowski jest
patronem odbywającego się w Pałacu w Jabłonnie „Festiwalu Nauki”.
Powiat udziela również wsparcia finansowego harcerzom, którzy organizują festiwal piosenki dla młodzieży i dzieci z terenu powiatu, jak
i lokalnym artystom.
Dla członków związków oraz kół
kombatanckich rokrocznie organizowane są uroczystości o charakterze patriotycznym oraz spotkania
wigilijne. W celu lepszego rozpowszechniania wiedzy o działaniach
lokalnego samorządu legionowskie
starostwo wydaje „Kurier”, dystrybuowany m.in. podczas świąt gminnych, na których starostwo wystawia swoje stoisko informacyjno-promocyjne. Za sprawą „zaczarowanego koła gadżetów” najdłuższa kolejka ustawia się właśnie przy
powiatowym stoisku.
Na zlecenie legionowskiego starostwa opracowywany jest powiatowy „Program ochrony zabytków”.
W ostatnich tygodniach we wszystkich gminach odbyły się konsultacje
społeczne z tym związane. n

Konkurs Zdrowie w Bajce
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Pokonaj siebie!
Rusza rekrutacja uczestników projektu „Pokonaj siebie! Udowodnij, że
możesz więcej! Edycja 2010”, którego celem jest aktywizacja zawodo−
wa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Projekt, współfinan−
sowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizuje po
raz drugi Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie.
Koszt
projektu
wyniesie 542.987,16 zł, z czego 85%
stanowią środki pochodzące
z Unii Europejskiej. Dla zakwalifikowanych uczestników udział
jest bezpłatny.
W ramach projektu zorganizowane zostaną m.in.:
• turnus rehabilitacyjny ze
szkoleniem z zakresu
kompetencji społecznych;
• kursy specjalistyczne,
dopasowane do
indywidualnych potrzeb;
• warsztaty z doradcą
zawodowym – planowanie
ścieżek kariery, poradnictwo
indywidualne, prawidłowe
postawy na rozmowie
kwalifikacyjnej, warsztaty
z zakresu pisania listów
motywacyjnych i CV;

• warsztaty z prawnikiem
– podniesienie poziomu
wiedzy o przysługujących
pracownikowi prawach;
• warsztaty z psychologiem
z zakresu asertywności.
Głównym celem projektu jest
aktywizacja społeczna uczestników, a w jej efekcie ułatwienie
ich wejścia na rynek pracy. Cel
ten będzie realizowany poprzez:
podniesienie kwalifikacji zawodowych uczestników projektu,
zwiększenie poziomu samooceny, zapoznanie się z uprawnieniami i możliwościami wynikającymi z podjęcia zatrudnienia,
poprawa relacji z rodziną i środowiskiem lokalnym.
Projekt skierowany jest do
osób w wieku aktywności zawodowej (kobiety 16–59, mężczyź-

Szkoły dla ekorozwoju
W ramach kontynuacji szkoleń dla nauczycieli z zakresu ekologii i eko−
logicznego stylu życia 28 października 2010 roku w siedzibie Starostwa
Powiatowego w Legionowie odbyły się warsztaty „Szkoły dla ekorozwo−
ju” przeznaczone dla nauczycieli przedszkoli oraz szkół z terenu całego
powiatu legionowskiego.
Podczas warsztatów zaprezentowano projekt na rok 2010–11 pt.
„Z energią ze Szkół dla Ekorozwoju do Klubu Zielonych Flag”.

Nauczyciele dowiedzieli się jak
ubiegać się o dofinansowanie działań proekologicznych, jak przystąpić do programu certyfikacyjnego
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ni 16–64), należących do grup
zagrożonych wykluczeniem społecznym, które spełniają jeden
lub kilka z podanych poniżej warunków:
• posiadają aktualne
orzeczenie
o niepełnosprawności
(wydane przez ZUS lub
Miejski/Powiatowy Zespół
ds. orzekania o stopniu
niepełnosprawności);
• korzystają ze świadczeń
pomocy społecznej;
• posiadają decyzję o statusie
uchodźcy, o udzieleniu
ochrony uzupełniającej,
o zgodzie na pobyt
tolerowany lub posiadają
zezwolenie na osiedlenie się,
zezwolenie na zamieszkanie
na czas oznaczony, zezwolenie
na pobyt długoterminowy
rezydenta WE;
• należą do grupy osób
bezrobotnych lub
nieaktywnych zawodowo;

• należą do grupy osób
opuszczających placówki
opiekuńczo-wychowawcze,
rodziny zastępcze oraz
placówki o których mowa
w artykule 88 ustawy
o pomocy społecznej;
• należą do najbliższego
otoczenia wyżej
wymienionych grup
(członkowie rodziny,
współmieszkańcy).
Rekrutację prowadzi Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Legionowie, przy ulicy
gen. Władysława Sikorskiego 11,
pokój 205, piętro II.
Dodatkowych informacji udziela Paweł Witkowski – koordynator projektu.
Kontakt: tel. 22 764 02 05,
e-mail: projekt@legionowo.pcpr.pl.
Projekt „Pokonaj siebie! Udowodnij, że możesz więcej! Edycja 2010”, realizowany od
1 kwietnia 2010 r. do 31 marca
2011 r., jest współfinansowany ze
środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego, „Priorytet VII
– Promocja integracji społecznej
– Poddziałanie 7.1.2, Program
Operacyjny Kapitał Ludzki”. n

i jakie korzyści wiążą się z posiadaniem takiego certyfikatu. Prezentację uzupełniono relacją z doświadczeń przedszkoli z Legionowa, które otrzymały certyfikat Lokalnego Centrum Aktywności
Ekologicznej i Zielonej Flagi. Słuchacze zapoznali się również z kalkulatorem ekoszkoły, pozwalającym na obliczenie emisji CO2 oraz
monitorowanie oddziaływań na
środowisko. Ponadto przedstawi-

ciele Fundacji GAP informowali,
w jaki sposób szkoła może bardziej
efektywnie i oszczędnie gospodarować energią oraz jakie proste
rozwiązania można przeprowadzić
z uczniami w celu ograniczenia zużycia energii w szkole i w domu.
Na zakończenie warsztatów
uczestnicy otrzymali pomoce dydaktyczne, dotyczące odnawialnych źródeł energii, pozwalające
na przeprowadzenie doświadczeń

Pomoc
dla ofiar
dopalaczy
Starosta Legionowski proponu−
je pomoc osobom, które zosta−
ły poszkodowane w wyniku za−
życia tzw. „dopalaczy”:
• informacje na temat
możliwości dochodzenia
odszkodowania na drodze
postępowania cywilnego,
• informacje o procedurach
prawnych,
• wykaz instytucji
nieodpłatnie udzielających
pomocy prawnej.
Kontakt:
Agnieszka Załuska
Starostwo Powiatowe
w Legionowie,
ul. Sikorskiego 11,
05–119 Legionowo
pok. 124 na I piętrze
tel. 22 7640 124
e-mail:
rzecznik@powiat-legionowski.pl

z uczniami. Wśród gadżetów znalazła się latarka zasilana korbką,
wiatraczek zasilany energią słoneczną oraz wiele innych.
Warsztaty „Szkoły dla ekorozwoju” było to drugie spotkanie poświęcone tematyce ekologii i ekologicznego stylu życia z cyklu szkoleń
organizowanych przez Starostwo
Powiatowe w Legionowie dla nauczycieli z przedszkoli i szkół z terenu powiatu legionowskiego. n

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

Nagradzamy uzdolnionych
Podobnie jak w roku ubiegłym, podczas wrześniowej (30.09.) sesji Ra−
dy Powiatu w Legionowie wręczone zostały nagrody i wyróżnienia dla
uczniów, rodziców i nauczycieli.

Wręczenie nagród dla najlepszych uczniów
Wyróżnieni uczniowie spełnili
warunki niezbędne do uzyskania

nagrody Starosty Legionowskiego – średnia ocen za rok nauki

nie mniejsza niż 4,90, co najmniej bardzo dobra ocena z zachowania oraz akceptacja rady
pedagogicznej i samorządu
uczniowskiego.
W towarzystwie swoich rodziców, dla których również ufundowane zostały pamiątkowe medale z hasłem „dla Rodziców
uczniów na medal”, młodzież
odebrała nagrody z rąk Przewodniczącego Rady Powiatu
w Legionowie Szymona Rosiaka, Starosty Legionowskiego Jana Grabca oraz Wicestarosty Janusza Kubickiego. Starosta Legionowski złożył również gratulacje dyrektorom i wychowawcom uzdolnionych uczniów, którzy poprzez swoją codzienną
pracę wychowawczą i dydaktyczną wpierali młodzieży w dążeniu
do uczniowskiej perfekcji.
Zgodnie z kilkuletnią już, powiatową tradycją nauczyciele,
którzy uzyskali stopień awansu
zawodowego nauczyciela mianowanego, złożyli podczas wrześniowej sesji Rady Powiatu uroczyste ślubowanie.
Uczniom i ich rodzicom, nauczycielom i wychowawcom raz
jeszcze raz gratulujemy. n
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Ogrom wody
Powódź. Wrąca woda. Zalane domy. Martwe zwierzęta… tak wyglądała
wiosna i lato w wielu polskich miejscowościach. Tragedia dotknęła rów−
nież Mazowsze. O tym jak organizowano akcję przeciwpowodziową i jak ta−
ka akcja wyglądała rozmawiamy z Andrzejem Rybus−Tołłoczko, Pełnomoc−
nikiem Wojewody Mazowieckiego ds. współpracy z organizacjami poza−
rządowymi, który podczas powodzi koordynował pomoc humanitarną.
– Największa woda nawiedziła
powiat płocki na przełomie maja
i czerwca. Od samego początku
był Pan na miejscu aby pomóc
poszkodowanym. Jak wspomina
Pan tamten czas?
– Pamiętam tylko ogrom wody,
ogrom ludzkiego nieszczęścia
i ogrom pracy, w wir której od
razu się rzuciliśmy. Musieliśmy
natychmiast zorganizować pomoc dla 2,5 tysiąca ewakuowanych osób. Najważniejsza z tego
wszystkiego była żywność, środki
czystości oraz ubrania, których
nie mogło zabraknąć przez najbliższych kilka tygodni. Zapewnienie jedzenia dla powodzian
było naszym głównym zadaniem.
Bez pomocy organizacji pozarządowych, z którymi, jako Pełnomocnik, na co dzień współpracuję, nie zorganizowalibyśmy
tak szybko wsparcia dla potrzebujących. Dzięki zaangażowaniu
trzeciego sektora, w tym Banków Żywności, Polskiego Czerwonego Krzyża i PKPS udało
nam się zgromadzić odpowiednią ilość żywności za co jestem
wszystkim ogromnie wdzięczny.
– W kaloszach, w jeansach,
z laptopem w jednym ręku, z telefonem w drugim koordynował
Pan nie tylko zbiórkę żywności,
środków czystości czy ubrań, ale
również pomoc dla zwierząt…
– Tak, nie mogliśmy zapomnieć
o zwierzętach, które również potrzebowały pomocy. O te gospodarskie zadbał samorząd wraz
z okolicznymi rolnikami. Brakowało jednak paszy dla zwierząt
domowych. Wspólnie z organizacjami pozarządowymi i Wojewódzkim Inspektoratem Weterynarii oraz urzędnikami z Mazowieckiego Urzędu Wojewódz-

Andrzej Rybus-Tołłoczko
kiego zorganizowaliśmy akcje
pomocy zwierzętom domowym.
Dzięki naszym działaniom udało
się zebrać i dostarczyć blisko 10
ton karmy i inne niezbędne dla
zwierząt rzeczy.
– Jedną z najistotniejszych
spraw, było zapewnie bezpieczeństwa dzieci, które w tym czasie nie mogły chodzić do szkół.
Czy udało się sprostać temu
trudnemu wyzwaniu?
– Na szczęście udało się zapewnić bezpieczeństwo dla wszystkich dzieci z terenów zalanych.
Dzięki specjalnemu programowi,
jaki przygotowało Ministerstwo
Edukacji Narodowej, wspólnie
z organizacjami pozarządowymi
oraz Starostą Legionowskim
udało się zabrać na zielone szkoły ponad 600 dzieci z powiatu
płockiego. Trzeba było jak najszybciej zabrać dzieci z zagrożonych terenów. Zielona szkoła dała możliwość wszystkim szkołom,
na realizację programu nauczania, co pozwoliło nie przedłużać
roku szkolnego. Dzieci wyjechały
w góry, nad jeziora oraz w okolice Zalewu Zegrzyńskiego. n

Konsultacje
społeczne
Starosta Legionowski Jan Grabiec
oraz
Burmistrz Miasta i Gminy Serock
Sylwester E. Sokolnicki
zapraszają Mieszkańców na konsultacje społeczne
dotyczące przebudowy drogi powiatowej
– ulicy Nasielskiej w Serocku.
Spotkanie odbędzie się 9 listopada 2010 r.
w sali konferencyjnej
Urzędu Miasta i Gminy Serock.
Początek o godzinie 1800.
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Współpraca na linii
Warszawa–Legionowo
W ciągu ostatnich 4 lat współpraca władz powiatu i Legionowa ze sto−
licą układała się nadzwyczaj pomyślnie. Co nie oznacza, że nie może
być jeszcze lepiej. O tym rozmawiamy z zastępcą dyrektora gabinetu
Prezydent m.st. Warszawy – Jarosławem Jóźwiakiem, mieszkańcem
Legionowa.
– Jak układała się współpraca
z Legionowem i Powiatem na przestrzeni ostatnich 4 lat?
– Było to swego rodzaju nowe
otwarcie. Dzięki aktywnemu podejściu władz Warszawy, we współpracy z gminami przyległymi, udało się
zrobić naprawdę wiele rzeczy, które
wcześniej nie były możliwe. Symbolem tych zmian jest komunikacja
publiczna. Skończyliśmy z czasami,
kiedy warszawską komunikacją
miejską zarządzali ludzie, którzy
nie potrafili kierować transportem
miejskim. Z powodu kłótni o niewielkie pieniądze np. autobus linii 723 nie zatrzymywał się w Jabłonnie. Obecnie współpraca układa się bardzo pomyślnie i mamy już
na koncie wiele sukcesów. Nie
można tu nie wspomnieć o aktywności prezydenta Romana Smogorzewskiego i starosty Jana Grabca.

– Co zatem udało się osiągnąć?
– Jednym z najważniejszych sukcesów wynikających ze współpracy
obu miast jest wspólny bilet ZTM
z Kolejami Mazowieckimi (honorowany już od biletu dobowego)
oraz uruchomienie szybkiej kolei
miejskiej. Autobusy 723 i 801 zostały zastąpione 4 liniami (723, 731,
736, 801), które oplatają całe miasto, stanowiąc również komunikację na terenie Legionowa. Zapewniony został też dojazd do stacji
PKP, skąd ruszają pociągi SKM dowożące pasażerów w 25 minut do
metra na dworcu Gdańskim. I coś,
co szczególne ucieszyło młodzież linia nocna, która pozwala uniknąć
popularnych kiedyś pieszych spacerów z granicy Warszawy.
– A co czeka nas w przyszłości?
– Konsekwentnie wycofujemy
wszystkie stare autobusy, które zo-

Powiatowy Rzecznik
Konsumentów radzi

Vademecum
praw konsumenckich
dzieci i młodzieży
Kiedy dziecko zaczyna być
konsumentem?
Drobne zakupy
Dzieci i młodzież do ukończenia 18 roku życia nie maja zdolności do czynności prawnych, czyli nie
mogą zawierać umów, jeśli umowy
te maja mieć znaczenie prawne.
Tak wynika z zapisów kodeksu cywilnego. I jeśli ta zasada ogólna nie
byłaby uzupełniona przepisami
szczegółowymi, konsumenci młodsi niż osiemnastolatkowie nie mogliby w ogóle nic kupować: ani
ołówka, ani cukierków, ani napojów. Wpisano więc dodatkowy
przepis, że między innymi dzieci

poniżej 18 roku życia i inne osoby,
które nie mają zdolności do czynności prawnych, mogą zawierać
umowy powszechne (czyli zwykłe
i bardzo popularne) jeśli dotyczą
one drobnych bieżących spraw życia codziennego. Dorośli mogą
więc sprzedawać dzieciom gazety,
czasopisma, artykuły papiernicze,
żywność i słodycze. Ale jeśli dziecko z młodszych klas szkoły podstawowej przyjdzie do sklepu i zechce
kupić odtwarzacz MP3 albo telewizor, to nie jest to już umowa powszechna, dotycząca bieżących
spraw życia codziennego. Taka
transakcja powinna być zawarta

Jarosław Jóźwiak
staną zastąpione nowoczesnymi, niskopodłogowymi i klimatyzowanymi. Nastąpi także rewolucja w
SKM, gdyż zdaję sobie sprawę,
w jakim tłoku i ścisku obecnie podróżują pasażerowie. Stare, wysłużone, a przede wszystkim za małe
składy, zostaną zastąpione nowoklimatyzowanymi
czesnymi,
i znacznie dłuższymi pociągami
ELF, które już produkowane są
w bydgoskiej fabryce PESA. To
wszystko czeka mieszkańców powiatu od kwietnia 2011, kiedy przyjadą pierwsze zamówione pociągi.
A pod koniec 2011 roku pociągi powinny już jeździć do lotniska. Dzię`ki czemu Legionowo zyska sprawne połączenie z Okęciem.
– Komunikacja publiczna to jednak nie wszystko, co z kierowcami?

w towarzystwie i za zgodą osoby
pełnoletniej. Co więcej, zgodnie
z kodeksem cywilnym, dzieci poniżej 13 roku życia w ogóle nie powinny zawierać umów, nawet dotyczących bieżących spraw życia codziennego. Jeżeli jednak umowa
taka została wykonana, jest ważna,
o ile dziecko nie zostało pokrzywdzone (np. poprzez zażądanie
przez przedsiębiorcę rażąco wygórowanej ceny za towar). A co się
dzieje, gdy dwunastolatek sam
przychodzi do sklepu i kupuje drogą zabawkę, lub np. akwarium pełne rybek? W myśl przepisów taka
umowa nie jest ważna. Jeśli okaże
się, że chłopiec lub dziewczynka
zrobili takie drogie zakupy (kupili
odtwarzacz, czy telefon komórkowy) bez zgody rodziców, lub opiekunów prawnych, to rodzice maja
prawo przyjąć do sklepu i zażądać
zwrotu pieniędzy oraz oddać towar.
Kupowanie – na co zwracać
uwagę?
Etykieta: oglądaj i czytaj
Opakowania towarów, napisy
i rysunki na etykietach, czy butelkach to także część reklamy. Mają przyciągać wzrok, zachęcać potencjalnych klientów do kupowania. Często na opakowaniach
czytamy, że żywność jest „bezpieczna” lub „zdrowa”. A przecież sprzedawana żywność zawsze musi być zdrowa. Bowiem
w myśl przepisów producent odpowiada za to, by jego produkt
był bezpieczny. Zasada ta dotyczy wszystkich producentów
i wszystkich towarów: żywności,
zabawek, ubrań czy urządzeń.
Na opakowaniach, oprócz elementów reklamy, są też informacje, które producent musi obo-
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– Dzięki współpracy w zakresie
dróg udało się poszerzyć ulicę Modlińską i zlikwidować wąskie gardło. Trwa budowa Mostu Północnego, który zepnie Białołękę z Bielanami. Co najważniejsze, pojadą
nim również tramwaje, których pętla zlokalizowana będzie na Winnicy, a więc w bliskim sąsiedztwie Jabłonny i Legionowa. Stąd nowoczesnymi i komfortowymi tramwajami
SWING dotrzemy do metra.
– Widać już poprawę na Modlińskiej, co jednak z innymi drogami?
– Musimy zawiązać koalicję, która powalczy o realizację tak ważnych dla powiatu projektów, jak
trasa Olszynki Grochowskiej, która
według zamierzeń ma biec od Modlina przez Chotomów, Legionowo, Michałów-Reginów, Nieporęt
do Białołęki i tam łączyć się z trasą
mostu Północnego.
Ważnym problemem jest też stan
dróg wojewódzkich, takich jak trasa
nr 631, która również wymaga remontu. Niestety takich dróg jest
o więcej, ale dzięki współpracy możemy zrobić więcej.
– Co jeszcze można zrobić dla powiatu?
– Sądzę, że należy zacząć mocniej
wykorzystywać potencjał Zalewu
Zegrzyńskiego. Jest to największy

akwen wodny w okolicach Warszawy. Może on stanowić doskonałe
miejsce wypoczynku nie tylko dla
mieszkańców powiatu, ale i dla
warszawiaków. Należy pamiętać, że
turystyka to bardzo dobry interes,
który przynosi gminom znaczne zyski. Warto też wspomnieć o potencjale realizowanego przez samorząd województwa mazowieckiego
projektu lotniska w Modlinie. To
przecież z jednej strony inwestycja
generująca wiele miejsc pracy dla
mieszkańców naszego powiatu,
a z drugiej wokół lotniska wyrastają
strefy handlowe, usługowe, turystyczne, a także przemysłowe. Musimy dopilnować, by powiat wykorzystał tę szansę.
– Jak postrzega Pan zmiany
w naszym regionie w ciągu ostatnich kilkunastu lat?
– Na przestrzeni lat Legionowo
bardzo się zmieniło. Z pełnej blokowisk sypialni Warszawy w tętniące życiem miasto, będące centrum
usług dla swoich mieszkańców.
Dziś nie musimy jechać do Warszawy, by zjeść sushi czy napić się aromatycznego espresso macchiato.
Taka zmiana, zatrzymuje mieszkańców u siebie a zarazem przyciąga
nowych. Jestem bardzo dumny, że
Legionowo to moje miasto. n

wiązkowo zamieścić. I nie mogą
one wprowadzać kupującego
w błąd. Producent na przykład powinien podać wszystkie informacje o sobie: nazwę firmy, adres.

Także gdy kupujemy ubrania, buty czy sprzęt elektroniczny. Etykieta to wizytówka i podstawowa
informacja o produkcie. Na
ubraniach musi znaleźć się informacja, z jakich materiałów (naturalnych, sztucznych) je uszyto
oraz jak należy je prać lub czyścic
(np. w jakiej temperaturze).

Jeśli kupujemy żywność,
sprawdzamy:
• datę ważności, czyli termin,
do którego możemy
bezpiecznie spożyć dany
produkt;
• w jakich warunkach mamy
trzymać żywność: czy np.
musimy wkładać ja do
lodówki;
• jak długo może leżeć po
otwarciu opakowania;
• jaka jest waga produktu
(niekiedy duże opakowania
kryją niewielkie ilości
produktu). Sprawdzamy też
skład ilościowy i jakościowy
produktu (czyli ile substancji
i w jakich ilościach wchodzi
w jego skład, np. 5 g białka
w 100 g produktu, 30 proc.
węglowodanów itp.);
• jakie składniki zawiera
produkt. Czy tylko
substancje naturalne, czy
użyto też związków
chemicznych, dających smak
i kolor podobny do
naturalnych składników?
• cechy żywieniowe lub
przeznaczenie produktu
(czyli czym się
charakteryzuje i dla kogo
jest przeznaczony, czy jest to
np. deser dla niemowląt, czy
też margaryna dla osób
z podniesionym poziomem
cholesterolu we krwi).
Czytanie etykiet jest bardzo
przydatne w każdej sytuacji, nie
tylko przy kupowaniu żywności.

CE – specjalny znak
Istnieje ponad 20 grup produktów, które są dopuszczone
do sprzedaży (obrotu) w UE
pod warunkiem, że projektanci
i wykonawcy spełnią specjalne,
przewidziane prawem wymogi.
Są to między innymi zabawki,
sprzęt elektryczny, w tym telewizory, radia, komputery, aparaty
fotograficzne, lampki, lodówki,
zamrażarki, wentylatory. Ale też
łodzie, odzież ochronna, wyroby
budowlane, dźwigi i windy. Jeśli
producent wyprodukuje towar
zgodnie z przewidzianymi prawem wymogami – oznacza swój
produkt znakiem CE. Symbol
ten stosowany jest we wszystkich
krajach Unii Europejskiej.
Paragon – przechowujmy przez 2 lata
Paragon to dowód zawarcia
umowy: sprzedawca sprzeda jakiś
towar lub usługi, a my za to zapłaciliśmy. Paragon zawsze należy ze
sobą zabrać. To podstawowe prawo i obowiązek konsumenta. Nie
powinniśmy go wyrzucać. W ciągu 2 lat od daty zakupu mamy prawo reklamować towar (oprócz
żywności). Dlatego warto przechowywać paragon, zwłaszcza jeśli
to, co kupujemy, ma nam służyć
kilka lat. To będzie dowód, kiedy
i gdzie dokonaliśmy zakupu.
oprac. na podst. mat. UOKiK n
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Starostwo Powiatowe
w Legionowie
05–119 Legionowo,
ul. gen. Wł. Sikorskiego 11
centrala (kancelaria ogólna):
22 774 20 17 (18), 22 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. 22 7640 419, 22 7640 469,
Rada Powiatu, Obsługa Zarządu Powiatu:
22 7640 426
Sekretarz Powiatu: 22 7640 419
Skarbnik Powiatu: 22 7640 419
Radca Prawny: 22 7640 404
Powiatowy Rzecznik Konsumentów:
22 7640 407
rzecznik@powiat-legionowski.pl
Porady konsumenckie, wnioski o interwencje.
Biuro Rady i Zarządu Powiatu:
22 7640 426
rada@powiat-legionowski.pl,
zarzadpowiatu@powiat-legionowski.pl
Wydział Architektury
Kancelaria: 22 7640 502
Naczelnik: 22 7640 503
Wieliszew: 22 7640 504
Jabłonna: 22 7640 505
Legionowo: 22 7640 506
Pozwolenia na budowę, zgłoszenia robót nie
wymagających pozwolenia, pozwolenia na rozbiórkę
Zamiejscowy Zespół w Serocku
05–140 Serock, ul. Rynek 21
22 7828 825, 22 7828 826
Zamiejscowy Zespół w Nieporęcie
05–123 Nieporęt, Plac Wolności 1
22 7670 427
architektura@powiat-legionowski.pl
Wydział Geodezji
Ewidencja gruntów gm. Jabłonna:
22 7640 109
Ewidencja gruntów gm. Nieporęt:
22 7640 108
Ewidencja gruntów gm. Legionowo:
22 7640 110
Ewidencja gruntów gm. Serock:
22 7640 106
Ewidencja gruntów gm. Wieliszew:
22 7640 112
Gospodarka nieruchomościami:
22 7640 118, 22 7640 119, 22 7640 121
Naczelnik: 22 7640 116
Geodeta Powiatowy: 22 7640 117
geodeta@powiat-legionowski.pl
Wydział Inwestycji i Drogownictwa:
22 7640 512, 22 7640 513
Naczelnik: 22 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. 22 774 21 56, fax: w. 150
Rejestracja pojazdów: 22 7640 151,
22 7640 152
Rejestracja pojazdów dla podmiotów gosp.:
22 7640 114
Licencje, zezwolenia i zaświadczenia na wyk.
krajow. transp. drogow., karty parkingowe,
stacje kontroli, ośr. szkol. kierowców itd.:
22 7640 115
Prawa jazdy: 22 7640 113
Naczelnik: 22 7640 153, fax: 22 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 22 784 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. 22 784 08 31, tel. /fax 22 784 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
22 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
22 7640 124, 22 7640 125, 22 7640 126
Kierownik: 22 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
Wydział Promocji
i Rozwoju Społecznego
Promocja powiatu:
22 7640 423, 22 7640 473
Zdrowie, stowarzyszenia i fundacje, zbiórki
publiczne: 22 7640 475
Fundusze zewnętrzne: 22 7640 403
Paszporty i zaproszenia: 22 774 33 90
(budynek ratusza miejskiego w Legionowie)
promocja@powiat-legionowski.pl,
turystyka@powiat-legionowski.pl,
zdrowie@powiat-legionowski.pl,
fundusze@powiat-legionowski.pl
Naczelnik: 22 7640 424
promocja@powiat-legionowski.pl
Promocja, kultura, sport, stowarzyszenia i fundacje,
sprowadzanie zwłok, zbiórki publiczne, fundusze
zewnętrzne i sprawy społeczne.
Zespół ds. Zamówień Publicznych
22 7640 408,
przetargi@powiat-legionowski.pl
Referat Finansów i Budżetu
22 7640 508
Kierownik: 22 7640 507
rfb@powiat-legionowski.pl
Wydział Księgowości:
22 7640 510, 22 7640 511
Główny Księgowy i Płace: 22 7640 509
Wydział Obsługi Starostwa
Obsługa starostwa: 22 7640 422
Kadry: 22 7640 406
Naczelnik: 22 7640 421
Referat Zarządzania
Kryzysowego
22 7640 415
PFRON: 22 7640 201

Jednostki organizacyjne
Powiatu
Powiatowy Ośrodek
Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej wLegionowie
05–119 Legionowo,
ul. gen. Wł. Sikorskiego 11
22?7640 156, 22?7640 160
tel. /fax 22784 38 29
Zespół Uzgadniania Dokumentacji:
22 7640 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 22 774 51 53, 22 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. 22 774 15 76, fax 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: 22 774 27 73; 22 7640 305
fax: 22 774 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:
22 7640 202
Zespół ds. osób niepełnosprawnych:
22 7640 201
Rodziny Zastępcze: 22 7640 203
Poradnictwo: fax. 22 784 83 33, 22 7640 299
pcpr.legionowo@wp.pl

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Legionowie:
05–120 Legionowo,
ul. Jagiellońska 2
tel. /fax 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.
Samodzielny Publiczny
Zakład Lecznictwa Otwartego:
05–120 Legionowo,
ul.Sowińskiego 4
tel. centrala 22 774 51 51; 22 774 22 94,
22 774 52 72
tel. /fax. 22 774 26 34 (sekretariat)
spzlo1@unet.pl
Pogotowie ratunkowe:
22 774 21 22, 774 29 09 lub 999
Poradnia Leczenia Uzależnień:
ul.3 Maja tel. 22 774 51 51 w. 21 lub 38
Powiatowy Zespół Szkół
Specjalnych w Legionowie
05–120 Legionowo,
ul.Jagiellońska 69
tel. /fax 22 774 27 63
www. pzszsl.republika.pl
zssleg@interia.pl
Powiatowy Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych w Dębem
05–140 Serock,
ul. Nasielska 6
tel. 22 774 20 21,
tel. /fax 22 782 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. 22 782 71 01,
fax 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
22 774 27 24,
784 40 42,
fax 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
22 774 28 72, tel. /fax 22 774 40 96
www.pzsplegionowo.waw.pl
wiolett_wuszt@wp.pl
Komenda Powiatowa
Państwowej Straży Pożarnej
05–120 Legionowo,
ul. Mickiewicza 11
tel. 22 774 28 28,
774 35 31,
fax 22 774 28 88
legionowo@mazowsze.straz.pl
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Stypendia eMKi
po raz szósty
Kolejny raz Stowarzyszenie Młodzi dla Rozwoju eMKa rozdało stypendia
utalentowanym młodym mieszkańcom gminy Wieliszew. Ich wręczenie
odbyło się 26 października w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wieliszew.

Stowarzyszenie Młodzi dla
Rozwoju eMka od lat aktywnie
wspiera młode talenty. W tym roku 23 uczniów mieszkających na
terenie gminy Wieliszew otrzymało roczne wsparcie finansowe.
Ponadto 4 osoby zostały wyróżnione jednorazową nagrodą.
Najważniejszym kryterium była
średnia ocen, która warunkuje dalsze rozpatrywania wniosku. Stypendyści muszą pochwalić się średnią ocen na poziomie nie mniej-

szym niż 4,0. Za osiągnięcia naukowe można było w skali 100-punktowej otrzymać maksymalnie 35 pkt.
Komisja Stypendialna uwzględniała również sytuację rodzinną (maksymalnie 25 pkt), szczególne osiągnięcia (maksymalnie 20 pkt) oraz
udział w życiu społecznym (maksymalnie 20 pkt).
– To już szósta grupa uczniów
z naszej gminy objęta opieką stypendialną przez Stowarzyszenie
eMka. – mówi Paweł Kownacki,
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prezes stowarzyszenia. – Pierwszy tego typu program uruchomiliśmy w 2005 r. Dzięki systematycznemu budowaniu funduszu
stypendialnego w 2010 r. na pomoc najzdolniejszej młodzieży
możemy przeznaczyć prawie 25
tys. zł – dodaje Kownacki.
Stypendia Stowarzyszenia eMka na rok szkolny 2010/2011
otrzymali:
1) Adrian Haraburda
2) Kinga Reda
3) Maria Chrzanowska
4) Karol Dyttus
5) Natalia Miller
6) Paulina Miller
7) Mariusz Janczewski
8) Konrad Matuszewski
9) Dawid Matuszewski
10)Dawid Szmigiel
11)Mateusz Karlak
12)Bartosz Teodorowicz
13)Anna Witeska
14)Klaudia Barszczewska
15)Kinga Twardo
16)Natalia Kowalik
17)Anna Cendrowska
18)Olga Smolińska
19)Emilia Pańczyk
20)Magda Grabińska
21)Monika Rasińska
22)Jarosław Grodek
23)Arkadiusz Cybulski
Jednorazowe
wyróżnienia
otrzymali:
1) Patryk Makowski
2) Klaudia Stachnik
3) Sylwia Korszeń
4) Damian Krawczyk
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Zabytkom na ratunek
Siedem i pół tysiąca złotych zebrali wolontariusze w kweście na rzecz
ratowania najcenniejszego wieliszewskiego zabytku.

W Dzień Wszystkich Świętych, 1 listopada, na cmentarzu
parafialnym w Wieliszewie wolontariusze, wśród których znaleźli się członkowie stowarzyszeń
Bonawentura i eMka, stypendyści, strażacy gminnych OSP, działacze społeczni, kwestowali na
rzecz ratowania klasycystycznej
kaplicy z 1834 roku. Jak zwykle
stanęli na wysokości zadania,
okazując lokalną solidarność
i hojnie zasilając fundusz ochrony naszego najcenniejszego zabytku. Proboszcz parafii Przemienienia Pańskiego w Wieliszewie Grzegorz Kucharski wyrażając wdzięczność za wsparcie zapowiada, że akcja będzie kontynuowana.

Klasycystyczna wieliszewska
kaplica cmentarna, której charakterystycznym elementem jest
widniejąca na frontonie piękna,
wymowna dedykacja „Żona Mężowi”,
została
wzniesiona
w 1834 r. Na początku XIX wieku właścicielami Wieliszewa byli
Tomasz Kamiński herbu Ślepowron i jego żona Maria Gautier. To
właśnie ta para pozostawiła po
sobie wspaniałą pamiątkę będącą
dzisiaj jednym z najpiękniejszych
i najcenniejszych zabytków gminy
Wieliszew. Niemym świadkiem
obecności Tomasza Kamińskiego
i Marii Gautier w Wieliszewie są
również zabudowania folwarczne, które pozostają do dzisiaj
w rękach prywatnych. n
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