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Miliony
na Sobieskiego
Jedna z najważniejszych, przy−
szłorocznych inwestycji powiatu
legionowskiego zostanie dofinan−
sowana. Własnie zdoby liśmy po−
nad 3 milony złotych na przebudo−
wę ul. Sobieskiego.

Dołącz do nas – zamelduj się w powiecie legionowskim

100 000 może więcej…
98 508 – tyle osób oficjalnie mieszka na terenie powiatu legio−
nowskiego. W przyszłym roku możemy osiągnąć sto tysięcy,
a tym samym mieć np. więcej strażaków. Wystarczy się zamel−
dować i zgarnąć cenne nagrody…
Powiat Legionowski „wielkimi
krokami” zbliża się do imponującej
liczby 100 000 mieszkańców.
W ostatnich latach kilkanaście ty-

Korzyści z przekroczenia liczby 100 000 mieszkańców są oczywiste. Oprócz swoistego prestiżu, oznacza to dodatkowy do-

Zapraszamy firmy, instytucje, deweloperów
do wzięcia udziału w akcji. Szczegółowych
informacji udzielamy pod numerem telefonu
22 764 04 23.
Zapraszamy także na stronę
www.powiat−legionowski. pl
sięcy osób przeprowadziło się tutaj
uznając, że jest to miejsce, w którym warto zamieszkać. Wciąż jednak wiele osób mieszka u nas,
będąc zameldowanym w zupełnie
innym miejscu. Chcemy to zmienić.

chód, który przeznaczony będzie
na budowę dróg, przedszkoli czy
szkół. Każdemu powiatowi powyżej stu tysięcy ludzi przysługuje także dodatkowa, pięcioosobowa załoga w powiatowej ko-

mendzie państwowej straży pożarnej.
Dlatego
chcemy namówić mieszkańców, którzy nie
mają zameldowania w naszym powiecie,
na dopełnienie
tej formalności. W tym celu
rozpoczynamy
akcję „stutysięczny mieszkaniec”. Plakaty,
bilbordy
i
ogłoszenia
prasowe będą
się pojawiać
w najbliższych
miesiącach na
terenie całego
powiatu. Przewidujemy cenne nagrody nie

tylko dla osoby, która zostanie 100 000. mieszkańcem, ale
i dla wielu innych. Zapraszamy
do wspólnej „zabawy”. Szczegółowe informacje można uzyskać
pod nr 22 764 04 23. Zapraszamy do odwiedzania strony
www.powiat-legionowski.pl, na której
będą się pojawiać informacje
o akcji. n

Pieniądze pochodzą z Narodowego Programu Przebudowy
Dróg Lokalnych, prowadzonego
przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Wniosek Powiatu Legionowskiego „Przebudowa ul. Jana III So-

bieskiego w Gminie Legionowo”
uzyskał drugi wynik wśród powiatów Województwa Mazowieckiego i otrzyma kwotę dofinansowania w wysokości 3 mln
złotych.
Przyszłoroczna inwestycja, realizowana wspólnie z gminą Legionowo, obejmie odcinek od ul.
Rycerskiej do Warszawskiej. n
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Słowniczek
samorządowy
Stowarzyszenie…
… zgodnie z definicją ustawową jest dobrowolnym, trwałym
i samorządnym zrzeszeniem
o celach niezarobkowych, które
samodzielnie określa swoje cele, programy działania i struktury organizacyjne oraz uchwala
akty wewnętrzne dotyczące jego
działalności, opierając ją na pracy społecznej członków. Specjalnymi odmianami stowarzyszeń,
oddzielnie skodyfikowanymi
i mającymi specjalne cele, są
w Polsce partie polityczne, komitety wyborcze, związki wyznaniowe, organizacje pracodawców, związki zawodowe, cechy
rzemieślnicze. Cechą wspólną
wszystkich tych organizacji jest
działalność niezarobkowa.
Najwyższym aktem prawnym
regulującym istnienie stowarzyszeń w Polsce jest Konstytucja
z 2 kwietnia 1997 r., która w artykule dwunastym stanowi, iż
„Rzeczpospolita Polska zapewnia wolność tworzenia i działania związków zawodowych, organizacji społeczno–zawodowych rolników, stowarzyszeń,
ruchów obywatelskich, innych
dobrowolnych zrzeszeń oraz
fundacji”. Natomiast podstawowym aktem prawnym regulującym problematykę stowarzyszeń, ich zakładania i funkcjonowania jest ustawa z dnia 7
kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001 r.
nr 79, poz. 855 j. t.).
Ustawa z 1989 r. wyodrębnia
dwa główne rodzaje stowarzyszeń: stowarzyszenia oraz stowarzyszenia zwykłe. Stowarzyszenia, które podlegają rejestracji w KRS, nazywa się czasami
stowarzyszeniami rejestrowymi.
Stowarzyszenie (potocznie
stowarzyszenie rejestrowe) posiada osobowość prawną, może
zakładać terenowe jednostki organizacyjne, łączyć się w związki
stowarzyszeń, przyjmować w poczet swych członków osoby
prawne oraz korzystać z ofiarności publicznej i przyjmować
dotacje od organów władzy państwowej i innych instytucji.
Kwestię zakładania tego typu
stowarzyszeń reguluje rozdział
2 „Tworzenie
stowarzyszeń”
ustawy – Prawo o stowarzyszeniach. Do założenia stowarzyszenia niezbędne jest uchwale-

nie statutu i wybranie komitetu
założycielskiego przez co najmniej 15 osób. Do finalnego
utworzenia stowarzyszenia ustawa Prawo stowarzyszeń wymaga
jego zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym. Prawo o stowarzyszeniach (art. 22)
przewiduje również możliwość
łączenia się stowarzyszeń w ich
związki – taki związek mogą założyć co najmniej 3 stowarzyszenia – które podlegają rygorom
komentowanej ustawy.
Stowarzyszenie zwykłe ma
charakter uproszczony. Nie posiada ono osobowości prawnej
(choć z mocy ustawy ma zdolność prawną), a do jego założenia wystarczy działanie jedynie
trzech osób, które muszą
uchwalić regulamin (a więc nie
statut) oraz wybrać przedstawiciela reprezentującego dane
stowarzyszenie. To stowarzyszenie, w przeciwieństwie do właściwego stowarzyszenia, nie
podlega obowiązkowi rejestracji
w KRS. Jednakże fakt założenia
tego typu zrzeszenia musi być
zgłoszony na piśmie organowi
nadzorującemu, którym jest
właściwy miejscowo starosta.
Stowarzyszenie zwykłe nie
może powoływać terenowych
jednostek organizacyjnych, łączyć się w związki stowarzyszeń,
zrzeszać osób prawnych, prowadzić działalności gospodarczej,
przyjmować spadków, darowizn
i zapisów oraz otrzymywać dotacji czy korzystać z ofiarności publicznej. Takie stowarzyszenie
winno utrzymywać się jedynie
ze składek członkowskich.
Dzierżawa…
… jeden z typów umów prawa
cywilnego. Reguluje ją kodeks
cywilny w art. 693–709, przy odpowiednim zastosowaniu przepisów o najmie (art. 659–692).
Dzierżawa należy do umów nazwanych, dwustronnie zobowiązujących, wzajemnych i konsensualnych (tzn. dochodzących do
skutku przez zgodne oświadczenie woli stron). Polega na udostępnieniu innej osobie prawa
lub rzeczy, natomiast (w odróżnieniu np. od pożyczki) nie
przenosi własności. Przedmiotem dzierżawy może być tylko
rzecz lub prawo przynoszące
pożytki.
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Istotą dzierżawy jest to, że wydzierżawiający na oznaczony
czas oddaje dzierżawcy rzecz do
używania i pobierania pożytków, w zamian za co dzierżawca
zobowiązuje się płacić wydzierżawiającemu czynsz. Konieczną
cechą dzierżawy jest zatem jej
odpłatność.
Dzierżawca powinien wykonywać swoje prawo zgodnie z zasadami prawidłowej gospodarki
i nie może zmieniać przeznaczenia przedmiotu dzierżawy bez
zgody wydzierżawiającego. Nie
może również bez zgody wydzierżawiającego oddawać rzeczy osobie trzeciej. W trakcie
dzierżawy dzierżawca zobowiązany jest do dokonywania napraw niezbędnych do zachowania rzeczy w stanie nie pogorszonym. Dzierżawić można zarówno rzeczy, jak i prawa. Odpłatność umowy dzierżawy może ulec ograniczeniu do samego
ponoszenia podatków i innych
ciężarów związanych z własnością lub posiadaniem gruntu.
Ponadto czynsz dzierżawny może być oznaczony nie tylko
w pieniądzach, ale także świadczeniach innego rodzaju, czy
w ułamkowej części pożytków
(np. 1/2 części zbioru).
Stosunek dzierżawy jest podobny do innych stosunków prawnych polegających na korzystaniu
z cudzej rzeczy. Od stosunku najmu różni dzierżawę przewidziane
wprost przez ustawę uprawnienie
dzierżawcy do pobierania pożytków z dzierżawionej rzeczy. Od
użyczenia (art. 710–719 Kodeksu
cywilnego) różni dzierżawę odpłatność. Z kolei użytkowanie
(art. 252–265 kc) nie jest stosunkiem obligacyjnym, lecz ograniczonym prawem rzeczowym.
Gdy wydzierżawiającym był
właściciel umowa dzierżawy,
podobnie jak umowa najmu,
może być ujawniona przez wpis
w dziale III księgi wieczystej.
W takiej sytuacji wpis dzierżawy
uzyskuje skuteczność względem
praw nabytych przez czynność
prawną po jego ujawnieniu
w księdze oraz pierwszeństwo
przed ograniczonym prawem
rzeczowym nie ujawnionym
w księdze.
Dzierżawa jest z założenia
przewidziana jako stosunek
prawny długotrwały, mogący
trwać nawet kilkadziesiąt lat.
Dzierżawa jest typową w stosunkach wiejskich formą udostępniania rolnikom gruntów rolnych – potocznie jest zwana
„arendą” lub „orendą”. Historycznie dzierżawca nazywany
był również tenutariuszem,
arendarzem. n

Uwaga!
Uprzejmie informujemy, że 24 grudnia (Wigilia) Starostwo Powiatowe w Legionowie
będzie nieczynne.
Za utrudnienia przepraszamy

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

Dzieci mówią…
Tym razem na pytania co to jest Stowarzyszenie
oraz Dzierżawa niezwykłych odpowiedzi udzieliły
nam przedszkolaki z Niepublicznego Przedszkola
angielsko−polskiego Ladybird Kindergarten w Le−
gionowie.

Co to jest…

Kacper Brodel 4 lat

Tomek Lawenda 4,5 lat

…Stowarzyszenie?
– to gwiazdka na niebie, która
jest złotawa i srebrnawa.
To może też być woda,
co szkodzi pociągowi, bo pociąg
nie jest na wodę.
…Dzierżawa?
– to ogień i marchewka
połączona, bo jak marchewka
będzie w ogniu, to się przypali.
A jak się pali to wszystko
choinki, drzewa i może zabić
śmiercią.

…Stowarzyszenie?
– to sto, za które można sobie
kupować warzywa i owoce.
…Dzierżawa?
– to żyrafa, która sobie je
sianko, mach agonem i ona
chodzi sobie do przyjaciół, a oni
idą do jej domu i bawią się z nią
w berka.
Oliwier Łukaszek 5 lat

Jakub Skibiński 4 lat

…Stowarzyszenie?
– to jak ktoś jest miły dla kogoś,
daje mu prezenty, przytula,
pocałuje, lubi się dzielić.
…Dzierżawa?
– to jak ktoś jest zły, bije kogoś,
kopie, wali się pięścią.

…Stowarzyszenie?
– to jak tata zawiózł mój zeszyt
do domu, bo potrzebował
zabrać do domu.
Ten zeszyt był z logopedii.
…Dzierżawa?
– to jak tata powiedział,
że kabel to jest prąd i że nie
trzeba wchodzić na kabel,
bo nie będę mógł oglądać
i dzwonić i panowie przyszli
i naprawili kabel.
Przykręcili śrubki i wszystko
było dobrze.

Mikołaj Blok 5 lat

Wiktor Szewczyk 5 lat

…Stowarzyszenie?
– to psy, które są do głaskania,
ale one są prawdziwe, można je
pogłaskać, i bawić się z nimi. To
też kotki, które można głaskać.
…Dzierżawa?
– to ciężar, który się unosi
w górę w dół i na ciężary można
założyć koła i będzie jeszcze
cięższe.
Patryk Staniaszek 4 lat

…Stowarzyszenie?
– to jak się komuś towarzyszy
np. kolegom i cioci
w przedszkolu.
I wtedy można się bawić
robić zajęcia z plasteliny liście.
…Dzierżawa?
– to żaba co skacze po listkach,
które są w rzece.
Listki leżą, a żaba odpoczywa
na nich od skakania.
Żaba jest zielona i wydaje
głos kum.

…Stowarzyszenie?
– tam pracuje robotnik, który
naprawia krany, zlewy, wanny,
rury. Jak się wylewa woda, to on
dołącza te rury.
…Dzierżawa?
– to żaba, która skacze po
liściach, bo jak liście są dojrzałe,
to spadają z drzew. n
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Muszą przyjmować naszych mieszkańców

SOR wielogodzinny
Pacjenci z powiatu legionowskiego muszą być przyjmowani na twa Otwartego w Legionowie.
szpitalny oddział ratunkowy. Starosta Legionowski podjął in− Zgodnie z ustawą z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym Raterwencję w tej sprawie.
Na teranie powiatu legionowskiego zadania z zakresu ratownic-

twa medycznego realizuje Samodzielny Publiczny Zakład Lecznic-

townictwie Medycznym osoba
w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego transportowana jest do

Mieszkańcy powiatu legionowskiego muszą mieć dobrą opiekę medyczną

Wiadukt,
nareszcie!
Zakończyła się jedna z n najbardziej oczekiwanych inwestycji w stolicy
powiatu legionowskiego. Wiadukt, bo o nim mowa, to teraz szeroka es−
takada
Trwający ponad rok inwestycja
była jedną z najbardziej oczeki-

wanych przez mieszkańców oraz
gości przejeżdżających przez

Wiadukt w niemal pełnej krasie

miasto. Stary wiadukt nie spełniał już żadnych norm, a budowę
nowego utrudniał upór kilku
mieszkańców. Na szczęście
wszystko skończyło się dobrze
i teraz możemy mknąć po dwóch
pasach z każdej ze stron.
Oczywiście przydałaby się jeszcze przebudowa odcina drogi 61
od Jabłonny na Piaski. Z ostatnich informacji wynika, że odcinek do Jabłonny do wiaduktu
będzie budowany w przyszłym
roku. Dalsza część trasy powinna być gotowa najpóźniej
do 2012 r. n

Kurier
najbliższego, pod względem czasu
dotarcia, szpitalnego oddziału ratunkowego. Dla rejonu operacyjnego Nr 11 Legionowo takie oddziały znajdują się w Szpitalu Powiatowym w Nowym Dworze Mazowieckim oraz w Wojewódzkim
Szpitalu Bródnowskim w Warszawie. Niestety realizacja tego zadania przez służby ratownictwa medycznego napotyka na poważne
problemy. W ostatnich tygodniach
odnotowaliśmy ponad 50 przypadków odmowy przyjęcia pacjentów
z powiatu legionowskiego do wyżej wymienionych Szpitali. Brak
miejsc w oddziale SOR jest głównym powodem, odsyłania pacjentów do innych ośrodków medycznych. Aby rozwiązać zaistniałą sytuację starosta powiatu legionowskiego Jan Grabiec w dniach spotkał się z przedstawicielami Narodowego Funduszu Zdrowia.
– Zrobimy wszystko, by takie
sytuacje nie zachodziły w przyszłości – powiedział Jan Grabiec.
– Nasi mieszkańcy muszą mieć
zapewnioną opiekę zdrowotną.
Zostało również wystosowane
pismo do Wojewody Mazowieckiego, w którym starosta, apeluje o zapewnienie bezpieczeństwa medycznego pacjentom zamieszkałym na terenie powiatu
legionowskiego.
Mamy nadzieję, że sytuacja
w szybkim tempie ulegnie poprawie. n
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Szybko i na
Piaskach
Coraz lepiej z połączeniami kole−
jowymi z Legionowa. Jeżdżą już
pociągi ze stacji Piaski, a od 1
marca do stolicy powiatu zawita
Szybka Kolej Miejska.

Z połączeń mogą korzystać nie
tylko mieszkańcy legionowskiego
osiedla. Inni, aby zaoszczędzić
czas, w drodze do stolicy, mogą dojechać autobusową linią podmiejską 731 do przystanku Kolejowa
i stamtąd przejść do stacji PKP Legionowo Piaski. Mimo iż dojście
zajmie ok. 5 minut, podróż do stolicy potrwa krócej niż autobusem.
Co ważne, pociągami pasażerowie
dojadą do Dworca Gdańskiego,
gdzie mogą przesiąść się do metra.
Pasażerowie mogą korzystać ze
wspólnego biletu na trasie z Legionowa, na której od 1 marca 2010
roku planowane jest uruchomienie
kursów w ramach systemu Szybkiej
Kolei Miejskiej. Dlatego też ZTM
w porozumieniu z lokalnymi władzami będzie zabiegał o budowę
przystanku komunikacji miejskiej
położonego bliżej stacji kolejowej.

Szpital w Wieliszewie
już w styczniu
Pierwszy w historii powiatu legionowskiego szpital onkologiczny
zaczyna swoją działalność.

Przygotowany jest do hospitalizacji 80 chorych w pokojach 1 i 2
osobowych z zapleczem sanitarnym. Działalność ośrodka, ukierunkowana na leczenie pacjentów
onkologicznych, zwiększy dostępność do wielospecjalistycznego leczenia stosowanego w jednej placówce z możliwością monitorowania skutków terapii, skróci też czas
oczekiwania na leczenie w północnym regionie Mazowsza. Celem
ośrodka jest również umożliwienie
pacjentom uczestnictwa we wszelkich działaniach profilaktycznych
– zwłaszcza wczesnej diagnostyce
nowotworów – oraz ułatwienie
kontaktu z ośrodkiem terapeu-

tycznym i lekarzem prowadzącym
dla pacjentów z regionów północno-wschodniej Polski i Mazowsza.
Wieliszewską placówkę wyposażono w nowoczesną aparaturę
z zakresu diagnostyki obrazowej
i laboratoryjnej, co pozwoli na
prowadzenie działań profilaktycznych w zakresie wczesnego
wykrywania nowotworów i dalsze monitorowanie podjętego leczenia. Wyposażenie szpitala
umożliwia również prowadzenie
wobec pacjentów onkologicznych terapii kompleksowej – stosowanie metod leczenia skojarzonego – chirurgii, chemioterapii i radioterapii. n
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Szachraj ma już 15 lat!
W gorącej atmosferze i wśród przyjaciół, w sobotę 5 grudnia, legionowski zespół tanecz−
no−wokalny „Szachraj”, świętował swoje 15 urodziny.

Występy Szachraja zawsze gwarantują wysoki poziom

Mikołaj w starostwie
Co roku przed Bożym Narodzeniem, w auli Starostwa Powiatowego
w Legionowie, spotykają się dzieci z Kół Specjalnej Troski przy Towa−
rzystwie Przyjaciół Dzieci, aby świętować zbliżające się święta. Podob−
nie było i w tym roku.

Mikołaj nie zapomniał o prezentach

Anioł Stróż dla starosty Jana Grabca
W
piątkowe
popołudnie
(11 grudnia), Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we współpracy z Wydziałem Promocji
i Rozwoju Społecznego zorgani-

zowało Mikołajki dla dzieci dotkniętych różnymi formami niepełnosprawności. Na samym początku popis dały dzieciaki z legionowskiego zespołu wokalno – ta-

necznego Szachraj. Z okazji 15-lecia grupa w podziękowaniu za
wsparcie wręczyła Janowi Grabcowi Anioła Stróża, który ma czuwać nad dalszą działalnością naszego Starosty. Szachraje skutecznie rozruszały publikę, dając tym
znakomity wstęp do dalszej zabawy.
Po części artystycznej zaprezentowanej przez gości, pracownicy Wydziału Promocji i Rozwoju Społecznego pozwolili zebranym wyszaleć się artystycznie, organizując im karaoke. Po
całym budynku Starostwa niosły
się takie przeboje jak: „Bal
wszystkich świętych” Budki Suflera, czy „Czerwone korale”
Brathanków. Ten, kto nie miał
ochoty pochwalić się swoim talentem wokalnym, mógł zaprezentować swoje umiejętności taneczne. Tak też zrobiła znakomita większość zebranych. Po zakończonym śpiewaniu, harcom
na parkiecie nie było końca. Do
zabawy porwani zostali również
pracownicy Starostwa.
Pomimo tego, iż wszyscy się
dobrze bawili, wciąż padały pytania o najważniejszego gościa
imprezy – Świętego Mikołaja.
Ten sympatyczny pan z białą
brodą w czerwonym wdzianku
przyszedł na imprezę troszkę
spóźniony, ale od razu przeszedł
do sedna sprawy – wręczania
prezentów. Każdy z obecnych
otrzymał paczkę pełną słodyczy
z rąk samego Świętego. Wszyscy
żałowali, że impreza tak szybko
się skończyła. Pozostaje teraz
czekać do następnego roku i cały ten czas być grzecznym
w oczekiwaniu na przyszłoroczne prezenty od Świętego Mikołaja.

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

Jest to roztańczona i rozśpiewana 60-osobowa grupa dzieci
i młodzieży w wieku od 6 do 16
lat. Zespołem opiekuje się trójka
instruktorów: Barbara Jankowska, Krzysztof Bernard i Michał
Jankowski. Trzeba przyznać, że
robią to wprost fantastycznie.
Chcąc docenić ten fakt podczas
uroczystości Prezydent Miasta
Legionowo przyznał prowadzącym zespół tytuły „Zasłużonych
dla miasta” oraz wręczył statuetki imienia gen. Bolesława Roi.
Podczas sobotniego występu
mieliśmy okazję podziwiać zarówno najmłodszych „Szachrai” oraz
tych już bardziej doświadczonych,
którzy w zespole występują od
wielu lat. Swoje umiejętności, ku
wielkiej uciesze publiczności, zaprezentowali również opiekunowie zespołu. A zaśpiewana przez
nich piosenka „Biedroneczki są
w kropeczki” spotkała się
z ogromnym aplauzem zachwyconej publiczności.
Podczas uroczystości wystąpiły
również zaprzyjaźnione z „Szachrajem” zespoły: Polski Łan, Alabama i Żuki. Całość uroczystości
poprowadził Marian Opania.

Pomoc
dla Kowla
W związku z epidemią grypy, która
dotarła do miasta partnerskiego
Kowla na Ukrainie, mer Sergiy Ko−
sharuk zwrócił się z prośbą do Prezy−
denta Miasta Legionowo o pomoc.
Na Ukrainie brakowało nie tylko ma−
seczek ochronnych, ale także środ−
ków zapobiegawczych i opatrunko−
wych oraz podstawowych lekarstw.
Chcąc pomóc mieszkańcom,
Kowla prezydent Roman Smogorzewski zdecydował się wesprzeć
akcję, ofiarowując 30 000 zł na
zakup niezbędnych lekarstw
(w tym Tamiflu) i maseczek
ochronnych. Do akcji włączył się
także Starosta Legionowski Jan
Grabiec ofiarowując 10 000 zł.
Z apelem o pomoc zwrócono się
także do legionowskich aptek,
firm i oczywiście – mieszkańców.
Zbiórkę zorganizowały Stowarzyszenie Porozumienie Samorządowe oraz Legionowskie Stowarzyszenie „Amicus”, działające
przy Parafii Matki Bożej Fatimskiej. W trakcie jednej tylko niedzieli wolontariuszom udało się
zebrać ponad 7000 zł. n

Trzy pytania do...

Można zrobić więcej
Wywiad z posłem na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, mieszkańcem
stolicy powiatu legionowskiego Mariuszem Błaszczakiem z Prawa i
Sprawiedliwości.
− Jak Pan uważa, w jakim
kierunku powinien rozwijać się
powiat legionowski.
− Jestem mieszkańcem Legionowa i rozwój powiatu legionowskiego leży mi szczególnie na sercu. Widzę, że mój powiat rozwija się dynamicznie,
szczególnie w ostatnich latach,
co jest zasługą zmiany filozofii
w finansach publicznych i przeniesienia większej odpowiedzialności, a w ślad zatem środków finansowych, na lokalne
społeczności. Myślę jednak, że
można zrobić więcej, jak choćby poprawić komunikację, stan
dróg, czy parking przy dworcu
legionowskim.
− Jakie widzi Pan największe
szanse i zagrożenia rozwoju
powiatu legionowskiego biorąc
pod uwagę jego położenie geograficzne.
− Z jednej strony musimy
wykorzystać potencjał aglomeracji warszawskiej, a z drugiej
unikatowość Jeziora Zegrzyńskiego, które jest jedynym tego
typu miejscem rekreacji, położonym tak blisko stolicy. Natomiast, głównym zagrożeniem
jest coś co dotyka większość lokalnych społeczności w Polsce
– działanie lokalnych grup interesu, które pod pozorem samorządności działają bynajmniej
nie w interesie obywateli.

Mariusz Błaszczak
− Czy bycie rzecznikiem prasowym Klubu Parlamentarnego PIS, nie koliduje z działalnością na rzecz lokalnej społeczności.
− Staram się aby tak było,
choć jest to ciężka praca nawet
po kilkanaście godzin w ciągu
doby. Spotykam się z mieszkańcami na dyżurach, na które serdecznie zapraszam – w tym celu proszę o kontakt pod nr
tel. 0–666 950 942. Ponadto podejmuję wiele inicjatyw na
rzecz lokalnej społeczności na
forum Sejmu. Wszelkie informacje czytelnicy mogą uzyskać
na mojej stronie www.mariuszblaszczak.pl, na którą również zapraszam. n
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Nasze radio
Z okazji pierwszych urodzin radia „Hobby” starosta legionowski Jan
Grabiec, został zaproszony do siedziby stacji. Podczas programu na
żywo starosta wręczył redaktorom dyplom, jak również drobny
upominek w postaci dyktafonu.
Starosta przekazał również nagrody rzeczowe dla słuchaczy,
którzy w dniu urodzin udali się
do siedziby radia. Wśród nagród

znalazł się śpiewnik „Najpiękniejsze Polskie Kolędy” wydany
dzięki wsparciu Starostwa Powiatowego w Legionowie.

Wszystkie utwory znajdujące się
na płycie, zostały wykonane
przez dzieci z miejscowego zespół Szachraj, który właśnie
obchodzi 15-lecie działalności.
Mieszkańcy Powiatu, którzy
w dniu urodzin udali się do rozgłośni radiowej, mieli możliwość
skosztowania przysmaków z lokalnych restauracji jak również
podziwiania choinki z chrupek
kukurydzianych.
Radio Hobby ma swoją
siedzibę w Legionowie.

Jak na urodziny przystało, nie zabrakło prezentu

Powiat na salonach
Po raz pierwszy w historii powiat legionowski uczestniczył w najwięk−
szych w Polsce, jubileuszowych targach turystycznych Tour Salon 2009.
Co roku udział biorą w nich
przedstawiciele polskich regionów, gminy, miasta, zagraniczne
ośrodki promocji turystycznej,
biura podróży, touroperatorzy,
przewoźnicy, wydawnictwa i portale internetowe.
Tegoroczne targi (21–24 października) były miejscem prezentacji naszego powiatu, wymiany
doświadczeń, wyznaczyły również aktualne trendy i wymaga-

nia turystów. Służyły także nawiązaniu kontaktów przedstawicieli powiatu z przedstawicielami
innych miast zarówno w Polsce
jak i w Europie. Szczególny nacisk położono na promocję Jeziora Zegrzyńskiego, które jest
naszą perłą a w skali Mazowsza
jest unikalne. Ogromnym powodzeniem podczas targów cieszyły
się gadżety i foldery związane
właśnie z Zalewem Zegrzyńskim.

Powiatowe stoisko gościło
w Poznaniu wielu profesjonalistów branży turystycznej oraz
klientów indywidualnych, szukających pomysłów na ciekawe
spędzanie wolnego czasu. Najczęściej pytano o informator
usług hotelowych i bazy rekreacyjno-sportowej. Wielkim zainteresowaniem cieszyły się nasze
mapki, publikacje i gadżety. Dużą atrakcją było własnoręczne
wybijanie pamiątkowych monet
powiatu. Odwiedzający stoisko
pytali w głównej mierze o Jezioro Zegrzyńskie i możliwości aktywnego wypoczynku w naszym
powiecie. n

Stoisko Powiatu cieszyło się dużym zainteresowaniem
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Sezon na lodzie
Przez dwa ostatnie sezony lodowisko miejskie cieszyło się ogromną
popularnością. W związku z tym Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji po−
stanowił również tej zimy uruchomić ślizgawkę.

Uroczyste otwarcie lodowiska
odbyło się w piątek, 11 grudnia.
Krótkimi przemówieniami ceremonię rozpoczęli dyrektor MOSiRu Grzegorz Gutkowski oraz
Piotr Zadrożny – Zastępca Prezydenta Miasta Legionowo. Po
oficjalnym „Lodowisko Miejskie
uważam za otwarte” na tafli pojawili się łyżwiarze RKS Marymont Warszawa, którzy niejednokrotnie zdobywali wysokie
miejsca na podium nie tylko na
Mazowszu, ale również w Mistrzostwach Polski. Podczas wykonywanych przez nich akrobacji słychać było wiele „ochów”
i „achów”. Nagrodzeni gromki-

mi brawami opuścili lód, aby
ustąpić miejsca łyżwiarzom amatorom. Tego wieczoru każdy
mieszkaniec Legionowa mógł
czerpać radość z jazdy na łyżwach całkowicie za darmo. Specjalnie dla zmarźluchów organizatorzy przygotowali gorącą czekoladę
Należy teraz żywić nadzieję, że
tegoroczna zima pozwoli długo
utrzymać lodowisko w jak najlepszej korzyści i każdy, kto tylko będzie miał ochotę na odrobinę zimowego szaleństwa, będzie mógł w pełni skorzystać
z możliwości legionowskiej ślizgawki. n

Będzie droga przez Legionowo!
W październiku wojewoda mazowiecki wydał pozwolenie na budowę drogi
krajowej nr 61 na odcinku przejścia przez Legionowo, nadając jej rygor na−
tychmiastowej wykonalności.

Droga krajowa nr 61 liczy 257 km i jest jedną z najważniejszych na Mazowszu. Prowadzi
ruch lokalny oraz tranzytowy pomiędzy województwami mazowieckim a podlaskim.
Rozbudowę drogi krajowej nr 61
na terenie Legionowa podzielono
na trzy etapy: odcinek I – od granicy z Jabłonną do wiaduktu nad torami kolejowymi, odcinek II – wiadukt oraz odcinek III – od wiaduktu do ul. Wolskiej w Michałowie-Reginowie. W lipcu tego roku
w Legionowie odbyły się konsultacje społeczne dotyczące jej przebudowy na odcinku I. Ten etap przebudowy liczy 1,374 km. – Mam nadzieję, że skończy się codzienna

udręka mieszkańców Legionowa.
Znikną weekendowe korki w drodze nad Zegrze i Mazury – powiedział Jacek Kozłowski, wojewoda
mazowiecki.
Przed wydaniem pozwolenia na
budowę przeprowadzono ocenę
oddziaływania na środowisko. Odcinek znajduje się w całości w terenie zabudowanym. Zgodnie z raportem o oddziaływaniu na środowisko zaprojektowano 1926 m
ekranów: 696 m po stronie lewej
i 1230 po stronie prawej, wysokości
od 4 do 6,5 m. Po obydwu stronach
drogi będzie wybudowany chodnik,
a po stronie północno-zachodniej
ścieżka rowerowa.
Mieszkańcy powiatu od dawna
czekają niecierpliwie na rozbudowę tej drogi. Obecny układ komunikacyjny na tym odcinku powoduje znaczne spowolnienie ruchu
w czasie szczytu porannego i popołudniowego. Od lat władze miasta
oraz powiatu zabiegają o jej jak najszybszą realizację. Mimo groźby
wykreślenia inwestycji z planów budżetowych lobbing samorządowców odniósł jednak skutek.
– To naprawdę dobra wiadomość
dla wszystkich mieszkańców powiatu legionowskiego – powiedział starosta Jan Grabiec. – Cieszę się, że
zabiegi samorządowców i dobra
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Koalicja dla Zalewu

Wiedza nagrodzona

W dniu 08.12.2009 r. W Starostwie Powiatowym w Legionowie odbyło
się spotkanie dotyczące sytuacji Zalewu Zegrzyńskiego. Było ono oka−
zją do zaprezentowania „Planu Zintegrowanego monitoringu wód
i zlewni Zalewu Zegrzyńskiego”.

W bieżącym roku miała miejsce 65. rocznica Powstania Warszawskiego.
Aby to uczcić Muzeum Historyczne w Legionowie wzięło udział w organiza−
cji Konkursu Wiedzy o Polskim Państwie Podziemnym, Armii Krajowej
i Szarych Szeregach.W sobotę starosta legionowski wręczył nagrody
zwycięzcom konkursu.

Celem, stworzonego przez naukowców Uniwersytetu Warszawskiego: prof. dr inż. Ryszarda
Chróst oraz dr hab. inż. Waldemara Siuda, programu jest stworzenie podstaw naukowych dla
ochrony zasobów wodnych. Omówiony system monitoringu pozwoli na precyzyjny opis aktualnego
stanu wód Zalewu, poprawne
wnioskowanie o kierunkach i dynamice zmian stanu jakości wód,
precyzyjne wskazanie aktualnych
oraz prognozowanie przyszłych
zagrożeń. Zaprezentowany program z uwagi na ponad powiatową skalę problemu zakłada współpracę kilku sąsiednich powiatów

i stworzenie koalicji samorządowej której inicjatorem ma być Powiat Legionowski. W dalszej części spotkania wspólnie zastanawiano się na możliwymi źródłami
finansowania Programu. Planowane jest pozyskanie środków
z budżetu państwa, w ramach projektu zamawianego o szczególnym znaczeniu dla gospodarki narodowej na wniosek władz lokalnych i województwa. Dodatkowe
źródło finansowe powinny zaś stanowić środki unijne pozyskane
w ramach oferowanych programów. Spotkanie, którego inicjatorem był Starosta Legionowski,
umożliwiło
przedstawicielom

Konwent w powiecie
9 listopada br. w Jachrance nad Zalewem Zegrzyńskim odbyło się nad−
zwyczajne posiedzenie Konwentu Powiatów Województwa Mazowiec−
kiego, którego gospodarzem był Starosta Legionowski Jan Grabiec.
Głównym tematem spotkania
było omówienie spraw związanych z przepływem środków finansowych w projektach realizowanych w ramach Regionalnego

Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego.
Gośćmi Konwentu byli m. in.:
Marszałek Województwa Mazowieckiego – Adam Struzik, Dy-

Janusz Kubicki
władz lokalnych i wojewódzkich,
Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji, Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej konsultację z ekspertami z Politechniki Warszawskiej oraz Uniwersytetu Warszawskiego. Efektem rozmów była zgodna deklaracja zaproszonych przedstawicieli
chęci współpracy oraz aktywizacji
działań na terenie całej zlewni.
Janusz Kubicki n
rektor Mazowieckiej Jednostki
Wdrażania Programów Unijnych Wiesław Raboszuk, Zastępca Dyrektora Departamentu
Strategii i Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego
– Mariusz Frankowski, Prezes
Zarządu Związku Powiatów Polskich – Ludwik Węgrzyn. W obradach wzięli udział niemal
wszyscy Starostowie z Województwa Mazowieckiego.

od lewej: starosta przasnyski Zenon Szczepankowski, starosta legionowski Jan Grabiec,
Grzegorz Świętorecki – zastępca dyrektora ds. Wdrażania RPO WM

Wygraj rower
Konkurs fotograficzny „Aktywni dla serca”, który miał za zadanie za−
chęcić nas do bardziej aktywnego trybu życia i uświadomić jak duży
wpływ ma on na zapobieganie chorobom układu krwionośnego, zorga−
nizowało Starostwo. Chętni mieli wykonać zdjęcie lub plakat (kolaż),
który obrazowałby jak można dbać o swoje serce.
Główne nagrody są bardzo atrakcyjne i z pewnością pomogą zadbać
zwycięzcom nie tylko o zdrowie, ale
również o smukłą sylwetkę. A jest
o co walczyć, bo organizator ufundował dla najlepszych dwa stacjonarne rowery treningowe – po jednym w każdej kategorii.
W ostatnią niedzielę listopada zakończył się pierwszy etap konkursu.
Komisja Konkursowa po długich

naradach wybrała spośród ogromu
nadesłanych prac po pięć z każdej
kategorii. Teraz od internautów zależy, kto będzie mógł pedałować na
rowerku w domowym zaciszu.
Do 21.12.2009 r. na portalu www.powiat-legionowski.pl zamieszczona będzie
ankieta, na której każdy, po obejrzeniu wybranych przez Komisję
prac, będzie mógł zagłosować na
swojego faworyta. n

Nagrody zwycięzcom wręczał starosta
Wśród uczniów szkół podstawowych najwięcej punktów zdobyła
Liwia Pacocha. Drugi był Krzysztof Choszczyk, a trzeci Zbigniew
Reroń.
Gimnazjaliści: 1. Kamil Marzec,
2. Konrad Szostek, 3. ex equo Justyna Astriap i Oliwia Specjalska.
Licealiści: 1. Łukasz Miecznikowski, 2. Katarzyna Kryjak, 3. Tomasz Piwnikiewicz.

Unia idzie
do przedszkola!
Zarząd Województwa Mazowieckiego zatwierdził listę rankingową wniosków, które przeszły
procedurę oceny merytorycznej.
Spośród 164 złożonych, projekt
„Powiatowe przedszkole – wspieranie rozwoju dzieci z autyzmem
oraz dzieci niepełnosprawnych intelektualnie i z niepełnosprawnościami sprzężonymi”, opracowany
przez urzędników legionowskiego
starostwa, znalazł się na 2 miejscu
listy rankingowej, uzyskując aż 112
punktów na 120 możliwych.
W ramach projektu sfinansowane zostaną działania skierowane do
niepełnosprawnych dzieci uczęszczających do prowadzonego przez
powiat Przedszkola Specjalnego.
Ponadto w ramach projektu w roku 2010 i 2011 uruchomione zostaną dodatkowe nabory dzieci z auty-

Wyróżnienia otrzymali: Janusz
Kaczorowski, Beata Suska, Krystian Głuchowski i Andrzej Paczos
ze szkół podstawowych, Krzysztof
Grabarczyk, Mateusz Panek
i Emilia Pańczyk z gimnazjów oraz
Mariusz Kwiatkowski z Powiatowego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. J. Siwińskiego w Legionowie.
Zwycięzcom gratulujemy. n
zmem. Oprócz ramowego programu nauczania zorganizowane zostaną dla nich bezpłatne zajęcia
specjalistyczne m. in.: hipoterapia,
muzykoterapia, rehabilitacja ruchowa, gimnastyka korekcyjna, logopedia, integracja sensoryczna
oraz terapia pedagogiczna. Wsparciem projektu objęci zostaną również rodzice dzieci uczęszczających
do przedszkola, dla których zorganizowane zostaną grupy wsparcia,
warsztaty oraz konsultacje indywidualne z pedagogiem i psychologiem. Projekt przyczyni się również
do podniesienia świadomości społeczności lokalnej w zakresie korzyści płynących ze wczesnej edukacji
przedszkolnej.
Projekt realizowany będzie od
marca 2010 do września 2013 roku
wspólnie z Partnerem – Fundacją
„Promień Słońca”. Całkowity budżet projektu opiewa na kwotę 815 832,66 zł, z czego 12 237,49 zł
to wkład własny powiatu. n
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Po darmowe kalendarze
zapraszamy do siedziby starostwa
przy ulicy Sikorskiego 11
w Legionowie
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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 121
Naczelnik: 022 7640 116
Geodeta Powiatowy: 022 7640 117
geodeta@powiat–legionowski.pl
Wydział Inwestycji i Drogownictwa:
022 7640 512, 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
Wydział 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
Paszporty i zaproszenia: 022 774 33 90
(budynek ratusza miejskiego w Legionowie)
promocja@powiat–legionowski.pl,
turystyka@powiat–legionowski.pl,
zdrowie@powiat–legionowski.pl,
fundusze@powiat–legionowski.pl
Naczelnik: 022 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
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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