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Konsultacje społeczne

Gdzie i jak
zbudować szpital

Jedna z proponowanych lokalizacji szpitala – teren przy ul. Sowińskiego (koło przychodni)

Nocna pomoc lekarska
Narodowy Fundusz Zdrowia rozstrzygnął konkurs na świadczenie noc−
nej pomocy lekarskiej dla mieszkańców powiatu legionowskiego.
Od kwietnia udziela jej Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekar−
ska przy ul. Zegrzyńskiej 8 w Legionowie.

Porad medycznych w godzinach
nocnych oraz w weekendy i święta, zgodnie z kontraktem z NFZ,
udzielają dwa zespoły lekarskie.
To o dwa mniej, niż jeszcze w lutym tego roku, kiedy NPL zapewniała przychodnia przy ul. Sowińskiego 4 w Legionowie (3 zespoły) oraz NZOZ „Zdrowie” w Legionowie (1 zespół).
W marcu, kiedy to NFZ nie
udzielił jeszcze kontraktu żadnemu z zakładów opieki zdrowot-

nej w naszym powiecie, opiekę
zdrowotną dla mieszkańców
w nocy, w niedziele i święta zabezpieczała, finansując ją z własnych środków, powiatowa przychodnia NZOZ „Legionowo”
przy ul. Sowińskiego 4. Tylko
1 marca lekarz internista udzielił
w ramach NPL 16 porad (w tym
dwa zawały mięśnia sercowego),
a lekarz pediatra 11. Ponadto
udzielono 6 porad w trybie wyjazdowym. n

Budowa szpitala to jedna z po−
trzeb najczęściej wymienianych
przez mieszkańców powiatu legio−
nowskiego.
Własny szpital to marzenie większości mieszkańców. Wiele jest jednak warunków, które muszą zostać
spełnione, aby on powstał. Począwszy od przychylności Narodowego
Funduszu Zdrowia i ustalenia programu medycznego, przez pozyskanie terenu pod jego budowę, aż po
znalezienie sposobu sfinansowania
tej nietaniej inwestycji. W dwóch
pierwszych kwestiach pomocna będzie analiza potrzeb medycznych
mieszkańców powiatu, której przygotowanie zlecili wspólnie starosta
legionowski i prezydent Legionowa. Ponadto badane są możliwości
organizacyjne, finansowe i lokalizacyjne budowy szpitala.
Swoje zdanie w tej sprawie powinni wyrazić mieszkańcy powiatu, dlatego rozpoczęły się właśnie
konsultacje społeczne, których celem jest sformułowanie opinii
i wniosków, które władze powiatu
i miasta przeanalizują przed podjęciem decyzji przez organy samorządów.
dokończenie na str. 3

Przystań
w sercu
Mazowsza

W numerze…
Inwestor przyjacielem

3

Bez pętli przy Centralnym

5

Lokalny procent

8

Po orzeczenie
na Sowińskiego
Z początkiem bieżącego roku Powiatowy Zespół ds.
Orzekania o Niepełnosprawności przeniósł się do nowej
siedziby. Obecnie osoby, chcące załatwić tam sprawę muszą
udać się do budynku powiatowej przychodni specjalistycznej przy ulicy Sowińskiego
w Legionowie.
Obecna lokalizacja Zespołu
jest zdecydowanie bardziej
dogodna z uwagi na dużą liczbę linii autobusowych, przebiegających w jej pobliżu n
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Dzieci mówią…
Z dziećmi rozmawiał Marcin Dembowski

Co to są targi?

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

Marcin Przepiórka

Marcin Przepiórka

jest w takim kształcie, a druga
w takim…

Dominika Mańk
Sara Banaszek

Michał Waliszewski

– Moja ciocia też pracuje na
targu. Ja widziałem taką
broszurę na targi, ale to było
w ferie więc już nie pamiętam.

Co to jest przychodnia?
Michał Waliszewski
– Ja na targach często widzę
reklamy butów.
– Na takich targach się kupuje
i sprzedaje. Tam też są reklamy.
Ja np. widzę w telewizji reklamy
coca coli. Moja mama pracuje
w urzędzie więc rzadko jeździ
na targi.

Igor Cisiak
Igor Kaczmarczyk

– Na targach są reklamy
o bluzkach. Jak się zamawia na
allegro to urząd czasem
przywozi daną rzecz i to też są
targi. Jeśli się wyjeżdża za
granicę na targi to według mnie
nie jest to dobre, bo inny kraj,
to nie nasz. Ja nie lubię
broszurek turystycznych, bo jak
się przyjedzie do danego
miejsca, to troszkę inaczej
wygląda to wszystko. W takich
broszurach to zwykle
pokazywane są plaże – jedna

Słowniczek
samorządowy
Targi…
…to tradycyjnie rodzaj wystawy, ekspozycji towarów na arenie międzynarodowej lub krajowej, połączonej ze sprzedażą.
Obecnie pojmowane jako wydarzenia targowe – narzędzie marketingu bezpośredniego (twarzą
w twarz), służące budowaniu relacji z dotychczasowymi i potencjalnymi kontrahentami.
Ekspozycja targowa jest tylko
jednym z elementów tworzących targi. Inne elementy wydarzenia targowego to m.in. eventy, matchmaking, konferencje
i seminaria. Obserwuje się wysoką specjalizację wydarzeń targowych, koncentrację na określonych sektorach rynku. Coraz
wyraźniej następuje także podział na targi typu business-to-business oraz business-to-costumer.
Targi to także określenie na
zespół infrastruktury, tj. hal,
biur i zaplecza organizacyjnego.
Największym kompleksem tego
typu w Polsce są Międzynarodowe Targi Poznańskie, skupiające
ponad 50% powierzchni wystawienniczej kraju oraz po-

– W przychodni pracuje pani
doktor. Ja chodzę do
przychodni w piątek, sobotę
i w poniedziałek. W przychodni
powinny być słodycze.
Igor Kaczmarczyk

– Na targach są reklamy
kosmetyków.

Natalia Wiączek

– Na targach mogą być reklamy
o kremach. Jeśli się jeździ za
granicę coś prezentować to ja
uważam, że jest to słuszne.
Pokazywanie broszurek za
granicą jest fajne.

pomarańczowa i widziałam
taką, gdy byłam na wakacjach.

nad 60% wystawców krajowych.
Największymi terenami targowymi w Europie dysponują Targi Frankfurt – jest to 578 000 m2
powierzchni targowej w halach
i na otwartym powietrzu.
Przychodnia zdrowia…
…to miejsce, w którym lekarze przyjmują pacjentów. Najwięcej tego typu placówek działa w ramach podstawowej opieki zdrowotnej (POZ). W Polsce
istnieją również przychodnie
specjalistyczne, w których poza
lekarzami pierwszego kontaktu
przyjmują lekarze specjaliści,
np.: dermatolodzy, laryngolodzy, okuliści itd. W Legionowie
usługi lekarzy specjalistów oferuje m.in. powiatowa placówka
NZOZ „Legionowo” przy
ul. Sowińskiego 4.
Podstawowa opieka zdrowotna (POZ, lekarz pierwszego
kontaktu) – to nazwa zasadniczego elementu opieki zdrowotnej w Polsce.
Jednostka podstawowej opieki
zdrowotnej (dawniej przychodnia rejonowa) to zakład lecznictwa, sprawujący kompleksową

– W biurze podróży można
kupić takie broszury i z nimi się
jeździ na targi.
Amelia Suchenek

– Do przychodni się idzie jak jest
się chorym i jak lekarz wyznaczy.
Psycholog to bada zwierzęta.
W przychodni nie leczy się psów,
ani ludzi. Jak człowiek jest chory
to idzie do pana doktora. Moja
mama musi często chodzić do
przychodni, bo ma małe dziecko,
które jest chore. Dla mnie
w przychodni powinny być
cukierki. Przychodnia powinna
być czerwonego koloru. Mogłaby
też wyglądać ładnie, gdyby była
kolorowa.

– W przychodni pracuje
psycholog, bo on przepytuje.
Moja siostra będzie
weterynarzem. Aby zostać
weterynarzem, to trzeba się
uczyć 2 lata.
Igor Cisiak

Marcin Przepiórka
– Moja ciocia pracuje na targu.
opiekę nad populacją. Oznacza
to leczenie oraz profilaktykę
chorób, rehabilitację, a także
orzekanie o stanie zdrowia.
W tym przypadku, przychodnia
udzielająca świadczeń zdrowotnych wobec pacjentów staje się
świadczeniodawcą POZ. Lekarzami przyjmującymi w POZ
mogą być zarówno lekarze rodzinni, jak i zespoły internista
plus pediatra. POZ jest również
zobowiązany do zapewnienia
swoim pacjentom opieki pielęgniarki środowiskowej oraz położnej.
Pod względem organizacyjnym POZ może działać jako:
• niepubliczny zakład opieki
zdrowotnej (NZOZ) – firma
prywatna
• samodzielny publiczny
zakład opieki zdrowotnej
(SPZOZ) – jednostki
państwowe lub podległe
samorządom
• indywidualna praktyka
lekarska – prywatna
praktyka lekarska lub
pielęgniarska
• grupowa praktyka lekarska
– grupa prywatnych
praktyk lekarskich
lub pielęgniarskich.
Przychodnie POZ są niezależnymi firmami (poza SPZOZ),
jednak usługi świadczone przez
nie są bezpłatne dla osób ubezpieczonych w sytuacji, gdy POZ
ma podpisany kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia. n

– Przychodnia to jest apteka.
Natalia Wiączek

– Do przychodni się idzie bo
tam jest psycholog i on bada
pamięć. Aby zostać
weterynarzem, to trzeba się
uczyć 5 lat. W przychodni jest
taka recepcja i tam pani
zapisuje. Dla mnie
w przychodni powinny być
karabiny, którymi można się
strzelać, gdy się włoży
kamizelkę. Przychodnia
powinna wyglądać
biało-granatowa i ja do takiej
chodzę.
Dominika Mańk

– W przychodni to pracuje pan
doktor. W takiej przychodni też
jest weterynarz. Dla mnie
w takiej przychodni powinien
być pokoik dla dzieci.
Przychodnia powinna być żółta
choć ja widziałam zieloną.
Sara Banaszek

– Dla mnie w przychodni
powinny być zabawki. Ja lubię
lalki.
Amelia Suchenek

– W przychodni to pracuje
pielęgniarka i psycholog, który
bada króliki. Ja tylko idę do
przychodni wtedy, gdy jestem
chora. Według mnie
przychodnia powinna być

– Budynek przychodni powinien
być we wszystkich kolorach.
Ja nigdy nie byłam w przychodni.

Przedszkole Samorządowe nr 2 w Wieliszewie
ul. 600−lecia 32
wychowawczyni: Monika Krawczewska
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Gdzie i jak
zbudować szpital
dokończenie ze str. 1
Budowa szpitala w naszym powiecie, to tylko jedna z możliwości,
żeby zapewnić usługi szpitalne
mieszkańcom. Przed podjęciem
ostatecznej decyzji w tej sprawie
warto rozważyć również inne rozwiązania. Należą do nich udział
Powiatu Legionowskiego w zarządzaniu szpitalami położonymi
w sąsiedztwie (w Nowym Dworze
Maz., w Pułtusku oraz w Warszawie – szpital Bródnowski) oraz budowa tzw. „szpitala Północnego”,
który mógłby powstać na Białołęce
i obsługiwać mieszkańców naszego
powiatu i tej dzielnicy Warszawy
– łącznie około 250 tysięcy osób.
Jeśli chodzi o lokalizację, pod
uwagę można wziąć cztery miejsca:
• teren przy ul. Sowińskiego 4
w Legionowie, obok siedziby
powiatowej przychodni,
• część terenu wojskowego po
dowództwie 1. Warszawskiej
Dywizji Zmechanizowanej
w Legionowie na Piaskach
• teren w gm. Jabłonna, na
którym planowano budowę
szpitala na początku lat

dziewięćdziesiątych,
przeznaczony w planie
miejscowym pod usługi
medyczne
• teren w gm. Jabłonna na
skraju lasów Jabłonowskich
i Józefowa w gm. Nieporęt,
położony przy
ul. Strużańskiej.
Natomiast sfinansowanie inwestycji to wybór pomiędzy budową
ze środków własnych powiatu przy
ewentualnym udziale finansowym
gmin, partnerstwem publiczno-prywatnym lub znalezieniem
w drodze konkursu operatora medycznego i zarazem inwestora
szpitala. Każdy z wariantów ma
swoje zalety, ale też i ryzyka z nim
związane. Szczegółowy ich opis
można znaleźć na stronie internetowej powiatu legionowskiego, na
której pojawiła się zakładka dotycząca konsultacji społecznych.
Same konsultacje społeczne zaplanowano tak, aby wypowiedzieć
się mogła jak największa liczba
mieszkańców. Uruchomiony został specjalny adres poczty elektronicznej konsultacje@powiat-legionowski.pl,
na który można przesyłać swoje
opinie, uwagi, pomysły. Kto woli

W kancelarii Wydziału Architektury przedstawimy nasz problem
i umówimy się na spotkanie

Administracja nieodmiennie
kojarzy nam się z czymś nieprzyjemnym, a konieczność kontaktu
z instytucjami publicznymi budzi
w nas najczęściej trudną do przezwyciężenia niechęć. Po bliższym przyjrzeniu się urzędom
nam najbliższym, czyli samorządowym, może się jednak okazać,
że te funkcjonujące od wielu lat

stereotypy są coraz dalsze od
rzeczywistości.
Dobrym przykładem zmian
w mentalności urzędników i ich
stosunku do obsługi klientów
może być legionowskie starostwo. Od kilku lat można zaobserwować kolejne inicjatywy powiatowych władz, które sprawiają, że administracja wychodzi na-

3

Przeciw nowotworom u dzieci
Bezpieczne, bezpłatne, bezbolesne! Starosta Legionowski i Prezydent
Miasta Legionowo we współpracy z Fundacją Ronalda McDonalda zor−
ganizowali badania usg dla dzieci.

Jan Grabiec
tradycyjną pocztę, może napisać
na adres Starostwo Powiatowe
w Legionowie, ul. Sikorskiego 11,
05–119 Legionowo, umieszczając
na kopercie dopisek „Konsultacje
– szpital”.
– Wszystkie otrzymane od
mieszkańców uwagi i opinie szczegółowo przeanalizujemy i weźmiemy pod uwagę przed podjęciem
decyzji w sprawie szpitala dla
mieszkańców – mówi starosta Jan
Grabiec.
Równolegle ze zbieraniem głosów mieszkańców odbędą się również spotkania z ekspertami i środowiskiem medycznym. Na koniec
planowane jest spotkanie publiczne, na którym podsumowane zostaną zebrane w trakcie konsultacji opinie.
Warto wziąć udział w konsultacjach – wszak to sprawa, która nas
bezpośrednio dotyczy i na którą,
dzięki tej procedurze, możemy
mieć wpływ. n

Inwestor przyjacielem
Centrum Informacji Inwestycyjnej to nowy pomysł starosty legionow−
skiego na wsparcie dla inwestorów, planujących swoje przedsięwzię−
cia w powiecie legionowskim.

Kurier

przeciw potrzebom ludzi. Mamy
więc już e-wydział komunikacji,
e-wniosek o wypis z rejestru
gruntów, nie mówiąc już o możliwości zadania pytania staroście
przez Internet i otrzymania na
nie publicznie dostępnej odpowiedzi. Centrum Informacji Inwestycyjnej (CII) ma być kolejnym udogodnieniem dla klientów powiatowego urzędu.
Idea Centrum jest prosta: pomoc dla zagubionego w procedurach administracyjnych inwestora, zarówno tego indywidualnego, jak i większych podmiotów.
Pierwszym widocznym efektem
działania CII jest wydanie przez
legionowskie starostwo poradnika pt. „Jak załatwić pozwolenie
na budowę – krok po kroku”. Poza tego typu informacją można
również uzyskać poradę urzędników w niejasnych, niezrozumiałych dla nas kwestiach. Wystarczy
telefonicznie przedstawić problem i umówić się na spotkanie.
Zgłoszenia przyjmuje kancelaria
Wydziału Architektury w starostwie (tel. 22 7640 502), a koordynatorem centrum jest szefowa
tego wydziału. – Problemy, z jakimi przychodzą do nas inwestorzy, często wykraczają poza sprawy związane z prawem budowlanym. Czasem nie rozumieją pro-

Specjalistyczny ambulans Ronald McDonald Care Mobile
„NIE nowotworom u dzieci” to
program, którego wartością jest
możliwość profilaktycznego zbadania dzieci. Badania pozwalają
na kompleksową ocenę stanu
narządów jamy brzusznej, tarczycy i węzłów chłonnych,
a u chłopców dodatkowo moszny. Adresowane są do dzieci
w wieku od 9 miesiąca do 6 lat.
Przez trzy dni kwietnia
(18–20.04.) z badań skorzystać
mogły dzieci z Legionowa oraz
pozostałych gmin powiatu legionowskiego. Badanie trwało około 15 minut. Po jego zakończeniu
rodzice lub opiekunowie otrzymali wyniki oraz, w razie konieczno-

ści, poradę lekarską. Bezpłatnemu
sprawdzeniu ultrasonografem
poddanych zostało 179 dzieci.
Zainteresowanie programem
było tak duże, że lista pacjentów
była zamknięta już w środę
6 kwietnia (zapisy trwały od rana
w poniedziałek). Jednak dzięki
staraniom pracowników starostwa i urzędu miejskiego udało
się zwiększyć limit pacjentów,
którzy zostali poddani testom
i w czwartek zarejestrowano dodatkowych 20 dzieci. Badania
przeprowadzone zostały z wykorzystaniem specjalistycznego
ambulansu Ronald McDonald
Care Mobile. n

cedury, czasem potrzebują podpowiedzi, jak ustalić kwestie własności lub po prostu jaką mapę
powinni zamówić w składnicy
map. Dlatego, jeśli z góry znamy
problem, możemy na spotkaniu
z inwestorem zebrać ludzi mających odpowiednią wiedzę. Na
przykład szefa wydziału drogownictwa, który podpowie, czy dla
danej nieruchomości można
uzgodnić zjazd na drogę publiczną i w którym miejscu, czy szefową referatu zarządzania środowiskiem, która wyjaśni procedurę
uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. – mówi Mirosława
Wypych, naczelnik Wydziału Architektury w Starostwie Powiatowym w Legionowie.
Centrum Informacji Inwestycyjnej dopiero rozpoczyna swoje
działanie. Trudno na razie określić, czy pomysł przyjmie się
wśród klientów powiatowego
urzędu. – Mamy nadzieję, że podobnie, jak poprzednie nasze
inicjatywy, Centrum ułatwi osobom i firmom inwestującym na
naszym terenie załatwianie
spraw. Od kilku lat staramy się
uczynić legionowskie starostwo
przyjaznym dla klientów miejscem. Odbieram sygnały, że
w znaczącym stopniu to się udaje. Nie popadamy jednak w samozadowolenie, tylko szukamy
kolejnych rozwiązań i udogodnień dla klientów. – podsumowuje Jan Grabiec, starosta legionowski. n

Nowy numer
do komunikacji
Z początkiem marca starostwo
wprowadziło dodatkowy numer te−
lefonu do Wydziału Komunikacji.
Ma to ułatwić kontakt z tym naj−
częściej odwiedzanym wydziałem
urzędu.

Dzwoniąc pod nowy numer 22 764 01 57 klienci legionowskiego starostwa będą mogli
uzyskać informacje związane
z rejestracją pojazdu, odbiorem
dowodu stałego itp. Innowacją,
która znacząco poprawi kontakt
mieszkańców z tą komórką urzędu jest fakt, że linia ta jest obsługiwana przez specjalnie wyznaczonego pracownika, który nie
jest dodatkowo obciążony bieżącą obsługą interesantów. Skróci
to z pewnością czas oczekiwania
na połączenie i poprawi komfort
obsługi mieszkańców. n
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Nowa kadencja rozpoczęta
21 listopada 2010 wybraliśmy naszych przedstawicieli w wyborach samorządowych. Nasi
wybrańcy będą nas reprezentować na wszystkich szczeblach samorządu aż do 2014 roku.
W tym numerze przedstawiamy więc radnych Powiatu Legionowskiego obecnej kadencji,
nowy zarząd powiatu oraz skład komisji Rady Powiatu w Legionowie.

Stoją od lewej: Jan Grabiec, Robert Wróbel, Waldemar Jaroń, Mirosław Kado, Igor Krajnow,
Sławomir Kwiatkowski, Piotr Płaciszewski, Marek Mazur, Szymon Rosiak, Andrzej Szczodrowski,
Sławomir Osiwała, Piotr Powała, Andrzej Kicman, Wiesław Karnasiewicz i Jacek Szczepański.
Siedzą od lewej: Iwona Górska, Grażyna Trzaskoma, Olga Wierzbicka, Matylda Durka,
Bogusława Tomasik i Ewa Płaciszewska.
Skład Rady Powiatu w Legionowie:
• Szymon Rosiak (Legionowo)
– przewodniczący
• Olga Wierzbicka (Nieporęt,
Serock)
– wiceprzewodnicząca
• Marek Mazur (Legionowo)
– wiceprzewodniczący
• Matylda Durka (Legionowo)
• Iwona Górska (Legionowo)
• Jan Grabiec (Legionowo)
• Waldemar Jaroń (Nieporęt,
Serock)
• Mirosław Kado (Jabłonna,
Wieliszew)
• Wiesław Karnasiewicz
(Legionowo)
• Andrzej Kicman
(Legionowo)
• Igor Krajnow (Jabłonna,
Wieliszew)
• Janusz Kubicki (Legionowo)
• Sławomir Kwiatkowski
(Jabłonna, Wieliszew)
• Sławomir Osiwała
(Nieporęt, Serock)
• Ewa Płaciszewska
(Legionowo)
• Piotr Płaciszewski
(Legionowo)
• Piotr Powała (Nieporęt,
Serock)
• Jacek Szczepański
(Legionowo)
• Andrzej Szczodrowski
(Jabłonna, Wieliszew)

• Bogusława Tomasik
(Nieporęt, Serock)
• Grażyna Trzaskoma
(Jabłonna, Wieliszew)
Skład Zarządu Powiatu
w Legionowie:
• Jan Grabiec
– przewodniczący/starosta
• Robert Wróbel
– wicestarosta
• Janusz Kubicki – członek
zarządu
• Waldemar Jaroń – członek
zarządu
• Andrzej Szczodrowski
– członek zarządu

•
•
•
•
•

Andrzej Kicman
Sławomir Kwiatkowski
Marek Mazur
Piotr Płaciszewski
Olga Wierzbicka

Komisja Oświaty, Kultury i Sportu
• Sławomir Osiwała
– przewodniczący
• Matylda Durka
– wiceprzewodnicząca
• Waldemar Jaroń
• Wiesław Karnasiewicz
• Igor Krajnow
• Piotr Płaciszewski
• Jacek Szczepański

Komisja Rewizyjna
• Wiesław Karnasiewicz
– przewodniczący
• Sławomir Kwiatkowski
– wiceprzewodniczący
• Iwona Górska
• Sławomir Osiwała
• Bogusława Tomasik

Komisja Rodziny, Zdrowia i Spraw
Społecznych
• Iwona Górska
– przewodnicząca
• Ewa Płaciszewska
– wiceprzewodnicząca
• Matylda Durka
• Waldemar Jaroń
• Marek Mazur
• Jacek Szczepański
• Bogusława Tomasik
• Olga Wierzbicka

Komisja Rozwoju
• Igor Krajnow
– przewodniczący
• Piotr Powała
– wiceprzewodniczący
• Mirosław Kado

Komisja Bezpieczeństwa, Ochrony
Środowiska i Promocji Turystyki
• Mirosław Kado
– przewodniczący
• Bogusława Tomasik
– wiceprzewodnicząca

Skład komisji problemowych Rady
Powiatu w Legionowie:

•
•
•
•

Sławomir Kwiatkowski
Sławomir Osiwała
Ewa Płaciszewska
Piotr Powała

obiektów
administracyjnych,
promocji powiatu oraz współpracy z Powiatową Izbą Gospodarczą.

Komisja Budżetowa
• Szymon Rosiak
– przewodniczący
• Marek Mazur
• Olga Wierzbicka
• Wiesław Karnasiewicz
• Igor Krajnow
• Sławomir Osiwała
• Iwona Górska
• Mirosław Kado

Komisja Oświaty, Kultury
i Sportu…
…zajmuje się przede wszystkim zagadnieniami z zakresu
edukacji publicznej, kultury
i ochrony dóbr kultury i kultury
fizycznej.

Czym zajmują się komisje Rady?
Ich podstawowe zadania to
opiniowanie projektów uchwał,
występowanie z inicjatywą podjęcia uchwały, sprawowanie kontroli nad wykonaniem uchwał
Rady, opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazanych komisji
przez Radę, Zarząd lub inne komisje, współpraca z organizacjami pozarządowymi i jednostkami samorządu terytorialnego
oraz przyjmowanie i analizowanie skarg i wniosków w zakresie
ich właściwości.
W skład komisji stałych Rady
Powiatu wchodzi od pięciu
do dziewięciu radnych. Każda
z komisji ma obowiązek sporządzania rocznych sprawozdań ze
swojej pracy, które przedstawiane są Radzie Powiatu.
Zakres zagadnień, jakimi zajmują się poszczególne komisje
stałe Rady Powiatu określa statut Powiatu. Poniżej przedstawiamy tematykę, jaka leży w obszarze zainteresowań poszczególnych komisji tematycznych.
Komisja Budżetowa…
…zajmuje się sprawami budżetu Powiatu. Jej podstawowym
zadaniem jest opiniowanie projektów uchwał, dotyczących proponowanych zmian w tym dokumencie. W jej skład wchodzą zawsze radni będący członkami
Prezydium Rady (przewodniczący i wiceprzewodniczący), jak
również przewodniczący poszczególnych komisji tematycznych. Członkami komisji budżetowej mogą być również radni
nie pełniący wskazanych wyżej
funkcji, jednak liczba jej członków nie może, podobnie, jak
w innych przypadkach, przekroczyć dziewięciu osób.
Komisja Rozwoju…
…jest właściwa w szczególności w sprawach transportu i dróg
publicznych, geodezji, kartografii i katastru, gospodarki nieruchomościami, zagospodarowania przestrzennego i nadzoru
budowlanego, utrzymania powiatowych obiektów i urządzeń
użyteczności publicznej oraz

Komisja Rodziny, Zdrowia i Spraw
Społecznych
Przedmiotem jej zainteresowania są sprawy związane z promocją i ochroną zdrowia, pomocą
społeczną, polityką prorodzinną,
wspieraniem osób niepełnosprawnych, przeciwdziałaniem
bezrobociu oraz aktywizacją lokalnego rynku pracy, ochroną
praw konsumenta, jak rówież
współpracą z organizacjami pozarządowymi.
Komisja Bezpieczeństwa, Ochrony
Środowiska i Promocji Turystyki
…zajmuje się kwestiami porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, obronności,
oceny występujących zagrożeń
dla życia, zdrowia i mienia obywateli, ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej oraz
zapobiegania innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi, współpracy ze służbami, strażami, inspekcjami i innymi instytucjami zajmującymi się
bezpieczeństwem
obywateli.
Ponadto w jej kompetencjach
leżą sprawy dotyczące ochrony
środowiska i przyrody, rolnictwa, leśnictwa i rybołówstwa
śródlądowego, gospodarki wodnej, turystyki jej promocji oraz
współpracy z Mazowiecką Izbą
Rolniczą.
Komisja Rewizyjna…
…jest powołana w celu kontroli Zarządu Powiatu oraz powiatowych jednostek organizacyjnych pod względem legalności,
gospodarności, rzetelności, celowości działań oraz zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym. Jej zadania są na tyle ważne, iż w statucie Powiatu poświęcono zasadom jej działania odrębny podrozdział. Celem jej
działań jest dostarczenie Radzie
Powiatu informacji niezbędnych
dla oceny działalności Zarządu
Powiatu i powiatowych jednostek organizacyjnych, zapobieganie niekorzystnym zjawiskom
w działalności kontrolowanych
jednostek oraz pomoc w usuwaniu tych zjawisk. W skład komisji
rewizyjnej nie mogą wchodzić
członkowie prezydium Rady Powiatu ani członkowie Zarządu
Powiatu. n
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Byliśmy w Berlinie
Powiat Legionowski, wspólnie z Kurpiowską Organizacją Turystyczną i
miastem Warszawa, reprezentował Mazowsze w Berlinie na najwięk−
szych i najbardziej prestiżowych targach turystycznych w Europie – ITB
Berlin.

Degustacja regionalnych produktów z Mazowsza i Kurpi
Tegoroczne targi berlińskie były dla naszego kraju wyjątkowe,
gdyż Polska była oficjalnym krajem partnerskim tej ogromnej
imprezy.

Na
stoisku
Mazowsza
przedstawiciele legionowskiego
starostwa promowali walory Regionu Jeziora Zegrzyńskiego.
Pośród materiałów prezentują-

cych bazę turystyczną rozdawany
był, specjalnie przygotowany na
targi, folder w języku niemieckim pt. „Ruhehafen im Herzen
von Masowien” (Przystań w sercu Mazowsza). To publikacja
stanowiąca kompendium wiedzy
o naszym Regionie. Każdy z odwiedzających stoisko mógł
skosztować regionalnych produktów z terenu Mazowsza, takich, jak piwo Kozicowe i ser
mozarella, przygotowany specjalnie przez jedno z gospodarstw agroturystycznych. Był
przywieziony z Kurpi sernik i łopatka w cieście chlebowym,
mozna było posłuchać muzyki
granej na harmonii nożnej tzw.
„pedałówce”.
Duże zainteresowanie naszym
terenem z pewnością zaowocuje
w przyszłości zwiększonym ruchem turystycznym. Region został na nowo odkryty przez obcokrajowców, jako atrakcyjny turystycznie, taki, w którym można
aktywnie wypocząć.

Bez pętli przy Centralnym

W stoisku Mazowsza na zwiedzających czekał folder o naszym powiecie
Stoisko podczas oficjalnego
obchodu odwiedzili burmistrz
Berlina Klaus Wowereit oraz
Lech Wałęsa.
W ciągu pięciu dni targi odwiedziło ok. 175 000 gości branżowych i indywidualnych. Polska,
jako tegoroczny kraj partnerski
targów, doskonale wykorzystała
okazję zaprezentowania się elicie branży turystycznej. Podczas
uroczystości w przeddzień ich
otwarcia w ICC Berlin w wypełnionej po brzegi sali kongresowej głos zabrali między innymi
Minister Sportu i Turystyki
Adam Giersz oraz Lech Wałęsa.

Głównym punktem gali była
opowieść o Polsce – multimedialny pokaz w technologii 3D.
Poruszając charakterystyczną
białą kostką, goście ceremonii
„wchodzili w interakcję” ze światem 3D i różnorodną polską
ofertą turystyczną: polską przyrodą, kulturą czy miastami EURO 2012.
W sumie na targach zaprezentowało się 11 163 firm oraz regionów z 188 państw. Następne
targi
ITB
odbędą
się
w dniach 7–11 marca 2012 r.
Krajem partnerskim będzie
Egipt. n

Rozpoczął się kolejny etap remontu Dworca Centralnego. 17 lutego zo−
stała zamknięta pętla autobusowa pomiędzy budynkiem dworca i Zło−
tymi Tarasami. Autobusy z niej korzystające mają postoje na przystan−
kach zlokalizowanych w najbliższym sąsiedztwie dworca.

Remont tej największej w stolicy stacji kolejowej ma trwać około trzech miesięcy, w praktyce
więc może potrwać do końca
maja. W tym czasie, autobusy linii: 102, 119, 131, 160, 407 (d.
E-5), 502, 504, 505, 510, 514,
519, 525, 700, N11, N12, N13,
N14, N21, N22, N24, N25, N31,
N32, N33, N34, N35, N36, N37,
N38, N41, N42, N43, N44, N45,
N61, N62, N63, N64, N71, N72,
N75, N81, N83, N85, N88, N91
oraz N95 zostały (w obu kierunkach) skierowane na trasy objazdowe. Uruchomione zostały dla
nich przystanki zastępcze,
a przystanki końcowe dla linii
korzystających z pętli, zostały
przeniesione głównie na Aleję
Jana Pawła II i ulicę Emilii Plater.
Poniżej przedstawiamy zmiany
tras linii autobusowych, z których najczęściej korzystają
mieszkańcy powiatu legionowskiego:
Linia 510: Nowodwory – … – al.
Jana Pawła II – rondo ONZ
– Świętokrzyska – Emilii Plater
– zawrotka przy Dw. Śródmieście – Emilii Plater – Dw. Centralny 18 – Emilii Plater – Świętokrzyska – rondo ONZ – al. Jana Pawła II – … – Nowodwory.
Linie N13/N63: Choszczówka/Legionowo – … – Świętokrzyska
– Emilii Plater – Dw. Centralny 17 (dla wysiadających) – Dw.
Centralny 20 (postojowy i dla
wsiadających) – Emilii Plater
– Świętokrzyska – … – Choszczówka/Legionowo. n
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skiej, która zaśpiewała piosenkę
„Boję się” z musicalu „Romeo
i Julia”. Pierwszą Nagrodę w kategorii „Rozrywka” dosłownie
wygrał na gitarze elektrycznej
Piotr Sokołowski. W kategorii
„Klasyka” zwyciężył Damian
Krawczyk dzięki spektakularnemu wykonaniu na ksylofonie
„Lotu trzmiela” Mikołaja Rimskiego-Korsakowa.
Nagrodę
Specjalną dla „Juniora” jury
przyznało Alicji Majsterek za
niezwykle żywiołową interpretację piosenki „Bodzio” z repertuaru Maryli Rodowicz.
Wielkie emocje towarzyszyły
przyznawaniu nagrody publiczności. Na wynik ostateczny
wpływ miało głosowanie internetowe na stronie Radia eMKa i za
pośrednictwem poczty elektronicznej. Jako swoich ulubieńców
publiczność wskazała grupę
„Fantastic five” w składzie Martyna Barszczewska, Weronika
Trzaskoma, Martyna Szarow,
Oliwia Głownia, Mateusz Sierawski.
Konkurs zorganizowali Referat Informacji i Promocji Urzędu Gminy Wieliszew, Stowarzyszenie Młodzi dla Rozwoju eMka oraz Ośrodek Kultury w Wieliszewie. Patronami medialnymi
imprezy byli: Radio eMka i Gazeta Wieliszewska. Patronem
honorowym konkursu był Wójt
Gminy Wieliszew Paweł Kownacki. n

Podziękowali za pomoc

Gimnazjalne wybory

Lepsza kadra za pieniądze UE

40 osób wzięło udział w II edycji wieliszewskiego konkursu Nasz Ta−
lent. Angela Gerłowska wyśpiewała swoje zwycięstwo wykonując
utwór „Boję się” z musicalu „Romeo i Julia”.

Angela Gerłowska
Konkursowe zmagania, które
obserwowało blisko 300 osób, zostały połączone z obchodami drugich urodzin Radia eMKa. Chętnych do kibicowania uczestnikom
było nawet więcej – nie wszyscy
zmieścili się w sali widowiskowej
Urzędu Gminy Wieliszew.
Choć konkurs rangi gminnej,
poziom uczestników nie odbiegał od profesjonalnych konkur-

sów tego typu. Jury w składzie
Tomasz Szymański (zwycięzca I edycji Konkursu), Piotr Radecki (dziennikarz radiowy i krytyk filmowy), Dariusz Skrzydlewski (Dyrektor Ośrodka Kultury w Wieliszewie), Jacek Banaszek (pedagog szkolny) mimo fachowego przygotowania, nie
miało łatwego zadania. Grand
Prix przypadło Angeli Gerłow-

Po raz jedenasty odbyła się w tym roku Powiatowa Giełda Szkół Ponad−
gimnazjalnych. Legionowską Arenę odwiedziło 22 marca blisko 1000
uczniów gimnazjów z całego powiatu.
Odwiedzający giełdę uczniowie mogli zapoznać się z ofertą
edukacyjną szkół ponadgimnazjalnych z terenu naszego powiatu. Swoje stoiska przygotowały:
• Liceum Ogólnokształcące
im. Marii Konopnickiej
w Legionowie
• Liceum Ogólnokształcące
im. Króla Jana III
Sobieskiego w Legionowie

• Salezjańskie Liceum
Ogólnokształcące
im. św. Jana Bosko
w Legionowie
• Powiatowy Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych im. J.
Siwińskiego w Legionowie
• Powiatowy Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych
im. Wł. Wolskiego
w Serocku

• Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych
w Komornicy – dawne TGW
Dębe
• Środowiskowy Hufiec Pracy
nr 7 w Warszawie
• Powiatowy Cech Rzemiosł
Różnych i Małej
Przedsiębiorczości.
Gimnazjaliści skorzystali z porad
fachowców z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Powiatowego Urzędu Pracy, Referatu Edukacji Starostwa Powiatowego oraz
Powiatowej Izby Gospodarczej. n

Swoją szkołę reklamowali między innymi uczniowie z PZSP im. J. Siwińskiego w Legionowie

Życzenia wszelkiej pomyślności i podziękowania dla mieszkańców
powiatu legionowskiego za okazaną podczas ubiegłorocznych majo−
wych powodzi solidarność przysłali na ręce starosty Jana Grabca
uczniowie, nauczyciele i rodzice ze Szkoły Podstawowej w Świniarach.

Uczniowie i nauczyciele ze Świniar
Świniary to miejscowość położona w województwie mazowieckim w gminie Słubice. Podczas
ulewnych, wiosennych deszczy
w ubiegłym roku rwące wody
rzeki Wisły przerwały w tej wsi
wał przeciwpowodziowy. Woda
w błyskawicznym tempie zalała
domy i gospodarstwa. Straty
spowodowane żywiołem były
tam ogromne. Bez dachu nad
głową pozostało kilkaset osób.
Starostwo Powiatowe w Legionowie aktywnie włączyło się
w pomoc powodzianom ze Świniar, oferując między innymi
dwutygodniowy pobyt na naszym

terenie dla grupy sześćdziesięciorga dzieci z tej miejscowości.
Za okazane w tych niezwykle
trudnych chwilach serce dzieci
przysłały na ręce starosty legionowskiego Jana Grabca życzenia
noworoczne dla mieszkańców
powiatu. Do życzeń i podziękowań dołączyły pamiątkowe zdjęcie, na którym możemy dostrzec
ich uśmiechnięte buzie.
To niejedyna akcja pomocy potrzebującym, w jakiej wzięli
udział mieszkańcy naszego terenu. Po raz kolejny udowodnili,
że nie są obojętni na cudze nieszczęście. n

„Świadomy nauczyciel czyli nowoczesna kadra oświatowa w szkołach
powiatu legionowskiego” to kolejny projekt, na jaki legionowskie staro−
stwo pozyskało pieniądze unijne. W lutym rozpoczęła się jego realizacja.

Budżet tego projektu to
431 364,00 zł. Zostanie on w stu
procentach sfinansowany ze
środków, które Powiat Legionowski pozyskał, składając wniosek konkursowy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.4 oraz przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego.
Przedsięwzięcie obejmuje trzydzieści jeden tematów szkoleń,
począwszy od wspierania rozwoju osobowego i zawodowego nauczycieli, poprzez metodykę, wychowanie, profilaktykę, aż po
pomoc psychologiczno-pedagogiczną. Szkolenia kadry pedagogicznej odbywają się w grupach
liczących od ośmiu do piętnastu
osób. Celem prowadzonych zajęć jest podniesienie jakości procesu kształcenia w wybranych
placówkach oświatowych. Zostanie on osiągnięty poprzez udoskonalenie umiejętności pedagogicznych kadry nauczycielskiej. Udział w szkoleniach jest
bezpłatny.

Projekt „Świadomy nauczyciel
czyli nowoczesna kadra oświatowa w szkołach powiatu legionowskiego” jest skierowany do
setki nauczycieli z pięciu placówek oświatowych, dla których
organem prowadzącym jest Powiat Legionowski. Są to głównie
szkoły ponadgimnazjalne, do
których należą:
• Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Legionowie
• Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Serocku
• Liceum Ogólnokształcące
im. Marii Konopnickiej
w Legionowie.
Poza nimi udział w szkoleniach
bierze kadra pedagogiczna zatrudniona w:
• Powiatowym Zespole Szkół
i Placówek Specjalnych
• Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Legionowie.
Pierwsze szkolenia rozpoczęły
się na przełomie marca i kwietnia bieżącego roku. Program
zajęć jest na tyle bogaty, że projekt będzie trwał do końca lipca 2012 roku. n
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Ofiarowują życie

Chcesz budować
– weź broszurę!
Powiat Legionowski wydał „Porad−
nik inwestora – jak uzyskać pozwo−
lenie na budowę krok po kroku”.

Już 25 lat działa Klub Honorowych Krwiodawców PCK przy Centrum Szko−
lenia Łączności i Informatyki w Zegrzu. Mimo tak długiego stażu, jego
członkowie nie osiedli na laurach i niemal co miesiąc organizują akcje
zbierania krwi.
Życiodajnej krwi nigdy za wiele. Wiedzą o tym krwiodawcy
zrzeszeni w Klubie działającym
przy CSŁiI w Zegrzu. Tylko
w tym roku zorganizowali już
kilka akcji zbierania krwi, w których brali udział żołnierze i pracownicy Centrum, mieszkańcy
powiatu oraz żołnierze odbywający w Zegrzu służbę przygoto-

wawczą do Narodowych Sił Rezerwy. Nie obce są im również
akcje zbierania krwi dla konkretnej osoby, jak ta styczniowa, kiedy krew przeznaczona była dla
dziewięciomiesięcznej dziewczynki z Nasielska.
Z okazji ćwierćwiecza działalności gratulujemy i życzymy wytrwałości na kolejne 25 lat. n

Mazovia Cup
– czwarta odsłona
Po raz czwarty odbędą się w tym roku, organizowane przez legionow−
skie starostwo, Otwarte Mistrzostwa Mazowsza Samorządów w Piłce
Nożnej Mazovia Cup.

Jak w trzech poprzednich edycjach, tak i w tym roku, drużyny

samorządowców z całego województwa mazowieckiego spotka-
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Krwiodawcy z CSŁiI w Zegrzu zawsze gotowi do pomocy

ją się w powiecie legionowskim.
Przez dwa dni rywalizować będą
o miano Mistrza Mazowsza Samorządów 2011 roku. Tak, jak
w ubiegłym roku mecze rozgrywane będą na czterech boiskach:
w Legionowie, Wieliszewie, Serocku i Jabłonnie.
Która drużyna będzie tym razem najlepsza? Ile bramek zdobędzie tegoroczny Król Strzelców? Kto zostanie Najlepszym
Bramkarzem? To wszystko zależy od zawodników. Natomiast
organizatorzy zapewniają, że dołożą wszelkich starań, aby tegoroczna impreza na długo pozostała w pamięci uczestników i kibiców. Wygląda na to, że może
się im udać, bo udało się im pozyskać wsparcie licznych sponsorów: Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego „Lipowy Przylądek” w Łasze, Sklepu Sportowego „Eurosport” w Legionowie,
PEC Legionowo, „Aut” Lunch
Bar Cafe z Legionowa, „Grafcom” Reklama Wizualna z Warszawy i Selgros Cash & Carry
z Warszawy.
Honorowy patronat nad imprezą objęli Wojewoda Mazowiecki i Marszałek Wojewódz-

Zmiany w sygnalizacji

Po zmianach w sygnalizacji zniknęły korki

twa Mazowieckiego. Mistrzosta
będą się odbywać pod auspicjami Związku Powiatów Polskich,
Związku Gmin Wiejskich RP,
Wójta Gminy Nieporęt oraz
Miejskiego Ośrodka Sportu
i Rekreacji w Legionowie, a patronatu medialnego udzieliły
TVP Warszawa, gazeta Miejscowa, LTV, Gazeta Powiatowa, Radio Hobby, Gazeta Samorządu
i Administracji, Gazeta Wieliszewska, portal jezioro.zegrzynskie.pl
oraz Kurier. Informator Powiatu
Legionowskiego.
– Mazovia Cup stała się już
sportową tradycją naszego województwa. Sportowe rozgrywki są
dla pracowników administracji
z całego Mazowsza świetną szkołą zdrowej rywalizacji i współdziałania. – mówi wojewoda mazowiecki Jacek Kozłowski, patron honorowy piłkarskich mistrzostw samorządowców. – Życzę niezapomnianych wrażeń,
zarówno zawodnikom, jak i kibicom. – dodaje.
My także przyłączamy się do
życzeń wojewody i trzymamy
kciuki za wszystkie drużyny, na
czele z reprezentacją Powiatu
Legionowskiego. n
Ulica Sobieskiego w Legionowie
po zakończonej w ubiegłym roku
modernizacji zmieniła się w spo−
sób, mający poprawiać bezpieczeń−
stwo jej użytkowników. Zainstalo−
wana została m.in. sygnalizacja
świetlna na kilku skrzyżowaniach.
Każda nowość wymaga przetestowania. Tak też było w przypadku nowej organizacji ruchu i sygnalizacji świetlnej na tej ruchliwej ulicy. Po jej uruchomieniu do
starostwa napłynęły sygnały od
mieszkańców, wskazujące na konieczność wprowadzenia zmian
w działaniu świateł. Odpowiedzią
na to było przeprowadzenie profesjonalnych badań natężenia ruchu i analizy sytuacji, a następnie
opracowanie nowego programu
sterującego światłami.
Od 1 lutego, po przetestowaniu nowej organizacji ruchu
m.in. przez policję, została ona
wdrożona wraz z nowym oprogramowaniem sterującym sygnalizacją świetlną. n

Poradnik w przejrzysty i funkcjonalny sposób poprowadzi inwestorów przez proces składania
wniosku o pozwolenie na budowę w Starostwie Powiatowym
w Legionowie.
Publikacja pomoże uniknąć
najczęściej popełnianych błędów
oraz rozwiązać trudności, napotykane przy wydawaniu pozwoleń
na budowę w Wydziale Architektury. Przedstawiamy w niej krok
po kroku, w jaki sposób skompletować potrzebne dokumenty, załatwić najistotniejsze sprawy
i uzyskać najważniejsze podpisy.
Broszurka jest dostępna dla
wszystkich
zainteresowanych
w Wydziale Architektury Starostwa Powiatowego w Legionowie,
przy ul. Sikorskiego 11 (V piętro). Elektroniczna wersja znajduje się na www.powiat-legionowski.pl.
Zapraszamy! n

Stawiają nas
za przykład!
Powiatowa inwestycja – przebu−
dowa drogi z Zegrza do Dębego
znalazła się wśród dobrych prak−
tyk, prezentowanych w wydawnic−
twie Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Mazowieckiego.
„Dla rozwoju Mazowsza. Dobre praktyki Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO)
Województwa
Mazowieckiego 2007–2013” to wydawnictwo,
w którym prezentowane są wzorowo przeprowadzone inwestycje, które uzyskały dofinansowanie ze środków RPO. Wśród
nich znalazła się również przebudowa drogi powiatowej nr 1802
łączącej Zegrze z Dębem na odcinku o długości blisko10 kilometrów. Po przebudowie droga
została zaliczona do klasy „A”
według klasyfikacji SOSN, co
oznacza m.in., że powinna zachować dobry stan przez następne
ćwierć wieku bez konieczności
wykonywania remontów.
Wartość dofinansowania, jakie
uzyskała inwestycja, wyniosła
11 860 184,59 zł, zaś wartość całej inwestycji 13 953 158,35 zł. n
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Żyj zdrowo!
Nowy powiatowy program promocji zdrowia reklamowały przedstawi−
cielki legionowskiego starostwa na kwietniowych Targach Zdrowia
i Urody.

Goście targów chętnie brali udział w powiatowej loterii
W ubiegłym roku zakończył
się 10-letni program badań profi-

laktycznych, prowadzony przez
samorządy naszego powiatu.

Lokalny procent
Dodatkowa chwila poświęcona wypełnieniu deklaracji podatkowej i 1%
naszego podatku trafi do wybranej organizacji pożytku publicznego. Ak−
cję społeczną, zachęcającą do wsparcia organizacji z powiatu legio−
nowskiego, objął swoim patronatem Starosta Legionowski.
Mieszkańcy powiatu legionowskiego odprowadzają co roku do
budżetu państwa ponad 250 milionów złotych podatku od osób
fizycznych. 1% z tej kwoty, czyli
ponad 2,5 miliona złotych, może
trafić do organizacji pożytku publicznego (OPP). Jeśli jeszcze
nie zdecydowaliśmy czy i kogo
wesprzeć w ten sposób, podpowiedź możemy znaleźć na stronie www.lokalnyprocent.pl.

Na terenie powiatu legionowskiego działa czternaście podmiotów, posiadających status organizacji pożytku publicznego, choć
organizacji pozarządowych jest
więcej. Nie każda bowiem organizacja pozarządowa może się poszczycić mianem OPP. Aby znaleźć
się na liście podmiotów uprawnionych do wsparcia jednym procentem z naszych podatków, należy
działalność prowadzić maksymal-

i n f o r m a t o r

p o w i a t u

W sobotę 9 kwietnia podczas Targów Zdrowia i Urody pracownice
Wydziału Promocji i Rozwoju
Społecznego Starostwa Powiatowego w Legionowie zachęcały do
skorzystania z nowego Powiatowego Programu Promocji Zdrowia. Tym razem będzie to samodzielna inicjatywa Powiatu.
„Tydzień dla serca” to hasło,
pod jakim dla mieszkańców powiatu legionowskiego dostępne
będą bezpłatne badania profilaktyczne chorób kardiologicznycznych. Jedynym warunkiem
zakwalifikowania się do programu jest wiek powyżej 45 lat.
Badania obejmą:
• pomiar wysokości ciśnienia
tętniczego,
• pomiar poziomu
cholesterolu we krwi,
• konsultację u kardiologa.
W stoisku starostwa, wystawionym na Targach Zdrowia i Urody w legionowskiej Arenie, poza
ulotkami informującymi o badaniach, odbywała się również loteria. Mieszkańcy mogli wygrać
w niej atrakcyjne gadżety. A że
każdy los wygrywał, nie zabrakło
chętnych do udziału w niej. n

nie przejrzyście, m.in. składając
w wyznaczonych terminach sprawozdania z działalności, jak również rozliczenie finansowe otrzymanych datków.
Dlaczego warto pomyśleć
o wsparciu lokalnych OPP?
Przede wszystkim dlatego, że ich
aktywność skupia się na potrzebach mieszkańców. Przekazując 1% podatku tym właśnie organizacjom, wspieramy działania
służące lokalnej społeczności,
czyli również nam samym.
Na stronie www.lokalnyprocent.pl znajduje się lista OPP z powiatu legionowskiego, opis ich działalności
i dane, potrzebne do wskazania ich
w PIT. Nie zapominajmy o nich
w czasie wypełniania rocznych zeznań podatkowych. n

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

Kwalifikacja wojskowa
Kwalifikacja wojskowa dla mieszkańców powiatu legionowskiego od−
będzie się w dniach 4 kwietnia–5 maja 2011 r. w Starostwie Powiato−
wym w Legionowie.

z archiwum CSŁiI w Zegrzu
Na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy z 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U.
z 2004 r. nr 241, poz. 2416 ze
zm.), §8 ust. 1 rozporządzenia
Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji oraz Ministra
Obrony Narodowej z 23 listopada 2009 r. w sprawie kwalifikacji
wojskowej (Dz.U. z 2009 r.
nr 202, poz. 1566 i nr 266,
poz. 1834), zarządzenia Wojewody Mazowieckiego nr 102 z 4
marca 2011 r. w sprawie powołania powiatowej komisji lekarskiej
oraz ustalenia wojewódzkiego
planu kwalifikacji wojskowej
w roku 2011 w dniach 4 kwietnia
– 5 maja 2011 r. w Starostwie Powiatowym w Legionowie przy ulicy Władysława Sikorskiego 11
(tel. 22 7640 181) działać będzie
Powiatowa Komisja Lekarska.
Do stawienia się przed Powiatową Komisją Lekarską ustalono 702 osoby, w tym mieszkańcy:
• miasta Legionowo
– rocznik 1992–267, roczniki
starsze – 27

• gminy Wieliszew
– rocznik 1992–82, roczniki
starsze – 7
• gminy Jabłonna
– rocznik 1992–117, roczniki
starsze – 19
• gminy Nieporęt
– rocznik 1992–77, roczniki
starsze – 15
• miasta i gminy Serock
– rocznik 1992–80, roczniki
starsze – 11.
Terminy przeprowadzenia
kwalifikacji wojskowej
w poszczególnych gminach:
• Legionowo – 4.04.2011 r.
– 14.04.2011 r.
• Wieliszew – 14.04.2011 r.
– 18.04.2011 r.
• Jabłonna – 19.04.2011 r.
– 22.04.2011 r.
• Nieporęt – 26.04.2011 r.
– 28.04.2011 r.
• Serock – 28.04.2011 r.
– 4.05.2011 r.
(bez 2.05.2011 r.)
• dzień dodatkowy
– 2.05.2011 r.
• kobiety – 5.05.2011 r. n

Jednośladem
na wycieczkę
Już niedługo brak roweru nie będzie stanowił problemu dla amatorów
wycieczek na dwóch kółkach. W maju swoją działalność rozpoczyna
wypożyczalnia rowerów.
Od 14 maja w Arenie Legionowo działać będzie punkt informacji turystycznej oraz wypożyczalnia rowerów. Do dyspozycji
mieszkańców przygotowanych
zostało 50 specjalnie oznakowanych jednośladów, które mozna
wynająć na weekendowe wycieczki. Rowery, po zapoznaniu
się z regulaminem, będzie można wypożyczać za pomocą strony
internetowej http: //www.aktywnelegionowo.pl

A już od 25 czerwca, z podobnych wypożyczalni będzie można
skorzystać w Gminie Nieporęt,
Wieliszew i Powiecie Nowodworskim. Wierzymy, że utwo-

rzenie tego typu miejsc umożliwi
naszym mieszkańcom aktywne
spędzanie wolnego czasu poprzez wycieczki po ścieżkach naszego powiatu i całego regionu.

i n f o r m a t o r

p o w i a t u
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Znów na wo(d)zie!
Pływacy z powiatu legionowskiego zdeklasowali przeciwników
na Grand Prix Polski w Gliwicach. Dawid Szulich i Łukasz Gąsior
kolejny raz potwierdzili swoją klasę.
Na
początku
kwietnia
(9–11.04.) na krytej pływalni
„Olimpijczyk” TUR – Gliwice
– Centrum Sportu i Wypoczynku
wystartowało 328 zawodniczek
i zawodników z 65 klubów z całej
Polski. UKS „Delfin” Legionowo reprezentowali Dawid Szulich w stylu klasycznym i Łukasz
Gąsior w stylu dowolnym.
Na dystansach 50,100 i 200 metrów stylem klasycznym legionowianin był bezkonkurencyjny.
Na dystansie 200 metrów uzyskał czas 2:19,13 (o 3,28 sekundy
lepszy od przeciwników). Na 100
metrów pobił konkurentów
o ponad 1,43 sekundy z czasem 1:04,07, a na dystansie 50
metrów jego przewaga wyniosła 0,74 sekundy – zwycięstwo
zapewnił mu czas 28,67 sekundy.
Dawid za osiągnięte wyniki
na 50 i 200 metrów stylem klasycznym w punktacji ogólnej
osiągnął 1570 punktów. Dzięki
temu zajął w klasyfikacji punktowej szóstych zawodów Grand

Prix Polski – Puchar Polski w sezonie 2010/2011 drugie miejsce,
ustępując jedynie Pawłowi Korzeniowskiemu.
– Pierwszy i najbardziej udany
start pod względem czasowym,
punktowym i technicznym na 50
metrów stylem klasycznym optymistycznie nastawia do dalszej
pracy i pokazuje również, że pod
względem siłowym i co za tym
idzie dynamicznym wykonaliśmy
bardzo dobrą pracę. Start na 200

Dawid Szulich

metrów pokazał, że pod względem wytrzymałościowym i taktycznym pozostało jeszcze trochę do poprawienia. Czas
2:19.13, mimo zwycięstwa, daje
mi dużo do myślenia nad zaangażowaniem i pracą nad wytrzymałością i rozkładem tempa na
dystansie – powiedział Dawid
Szulich.
– Ostatniego dnia, po pracowitej sobocie, ścigałem się na 100
metrów „klasykiem”. Po bardzo
obiecującej pierwszej części dystansu udało się dopłynąć na
pierwszej pozycji z czasem
1:04.07. Czas ten, jak na aktualny okres treningowy, nie jest rewelacyjny, ale również pokazał
braki, nad jakimi trzeba się
skoncentrować w przygotowaniach do Mistrzostw Polski.
Chcąc zakwalifikować się na Mistrzostwa Świata, trzeba zdecydowanie więcej trenować na długim, pięćdziesięciometrowym
basenie. Niestety możliwości treningowe są bardzo ograniczone
z powodu braku takich pływalni
w Polsce. Obecnie trenujemy tylko raz w tygodniu na długim basenie przy ul. Inflanckiej. Ponie-

Zapuzzluj się!

Łukasz Gąsior
waż dojazdy do Warszawy w tygodniu pochłaniają dużo czasu
i energii, a poza tym jest tam duże obłożenie różnymi innymi zajęciami, jesteśmy zmuszeni do
pływania w Legionowie na krótkiej pływalni. Mimo wszystko
Grand Prix w Gliwicach uważam
za udane. W klasyfikacji punktowej zawodów drugie miejsce za
Pawłem Korzeniowskim jest bardzo obiecujące.
Awans w punktacji ogólnej cyklu Grand Prix na 6. miejsce
optymistycznie nastawia nas do
kolejnych zawodów z tej serii,
które odbędą się w maju
Kolejna edycja konkursu „Zapuz−
zlowani” rozpocznie się 6 czerw−
ca 2011.
Przypomnijmy: konkurs polega
na odnalezieniu kawałków układanki, ukrytych w różnych miejscach powiatu legionowskiego.
Aby tego dokonać, co tydzień
trzeba rozwiązać zagadkę opublikowaną na portalu www.jezioro.zegrzynskie.pl. Zabawa będzie
trwać przez kilkanaście tygodni,
aż do końca wakacji.
W konkursie może wziąć
udział każdy, za wyjątkiem pracowników legionowskiego starostwa i ich rodzin. Osoby niepełnoletnie muszą mieć pisemną
zgodę rodziców. By zwyciężyć
potrzeba będzie systematyczności i wytrwałości, bo zagadki będą publikowane co poniedziałek
przez wszystkie wakacyjne tygodnie, a poszczególne elementy
puzzli będą czekały na szukających w piątki.
Zachęcamy do wspólnej zabawy. W ubiegłym roku zwycięzcy
otrzymali m.in. vouchery na
weekend w Pałacu Zegrzyńskim,
obiad na Barce na Jeziorze Zegrzyńskim, rodzinną sesję fotograficzną w „Studio 13” w Serocku. W tym roku nagrody mają
być nie mniej atrakcyjne.
Nie przegapcie konkursu
„Zapuzzlowani”. Śledźcie aktualności, pojawiające się na
stronie internetowej www.jezioro.zegrzynskie.pl.
Start zabawy 6 czerwca! n
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w Ostrowcu Świętokrzyskim
również na 50-metrowym basenie – dodał.
Nie gorzej wypadł Łukasz Gąsior. Na dystansach 50,100 i 200
metrów stylem dowolnym był
bezkonkurencyjny. Przeskoczył
rywali o 1,44 sekundy na 200 m,
uzyskując czas 1:52,85 i o ponad 0,58 sekundy na 100 metrów, uzyskując czas 0:51,80. Na
dystansie 50 metrów jego przewaga wyniosła 0,13 sekundy.
Zwycięstwo przyniósł mu czas
23,30 sekundy. Łukasz za osiągnięte wyniki na 100 i 200 metrów stylem dowolnym w punktacji ogólnej osiągnął 1480 punktów i zajął w tabeli 9. miejsce.
– Start na zawodach Grand
Prix Polski w Gliwicach uważam
za bardzo udany. Uzyskałem dobre rezultaty na miesiąc przed
Mistrzostwami Polski. Jest to
dobry prognostyk i uświadamia
mi to, że wszystko idzie w dobrą
stronę. To mój najlepszy wynik
od ostatnich Mistrzostw Polski
na 200 metrów stylem dowolnym. To oznacza, że plan treningowy został odpowiednio ułożony i przynosi rezultaty. Z nadzieją spoglądam w przyszłość – podsumował Łukasz.
Trzymamy kciuki za obydwu
sportowców. Miejmy nadzieję,
że dalej będą w tak doskonałej
formie i będziemy mogli wkrótce
napisać o ich sukcesach na Mistrzostwach Świata. n

W trosce o nasze
dziedzictwo
Powiatowy Program Opieki nad
Zabytkami uchwaliła Rada Powia−
tu w Legionowie podczas marco−
wej sesji.

Obowiązek opracowania takiego dokumentu nałożyła na samorządy znowelizowana ustawa
o opiece nad zabytkami. Powiat
Legionowski, jako pierwszy na
Mazowszu, podjął się uregulowania tej kwestii kompleksowo. Program opieki nad zabytkami powstał przy współpracy gmin powiatu, służb konserwatorskich
oraz przy aktywnym udziale regionalistów i społeczności lokalnej.
Sposób przygotowania dokumentu pozwolił wypracować rozwiązania, dzięki którym działania dotyczące ochrony zabytków będą bardziej skuteczne. Jednocześnie,
w porównaniu z tradycyjnymi metodami, będą zdecydowanie mniej
kosztowne. n
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Jak załatwić…

… wydanie karty parkingowej
dla osoby niepełnosprawnej
Krok 1
Przygotowujemy dokumenty
niezbędne do wydania karty:
1. fotografia osoby ubiegającej
o kartę o wymiarach
3,5 × 4,5 cm
2. wypełniony wniosek
o wydanie karty parkingowej
(formularz jest dostępny
w Biuletynie Informacji
Publicznej Starostwa
Powiatowego w Legionowie
pod adresem
www.bip.powiat-legionowski.pl

w zakładce
„Jak załatwić/Komunikacja”
lub w pok. 115 na I piętrze
starostwa);

3. oryginał orzeczenia,
wydanego przez Powiatowy
Zespół ds. Orzekania
o Niepełnosprawności:
• ustalającego stopień
niepełnosprawności
(osoby powyżej 16 roku
życia)
• lub zaliczającego do osób
niepełnosprawnych
– dotyczy osób, które nie
ukończyły 16 roku życia
• lub o wskazaniach do ulg
i uprawnień.
Wymienione orzeczenia muszą
zawierać wskazanie dotyczące
spełniania przez osobę niepełnosprawną przesłanek określonych

Powiatowy Rzecznik
Konsumentów radzi

Vademecum
praw konsumenckich
dzieci i młodzieży (cd)
Szczególne zakupy
– bezpieczny internet
Dzięki internetowi i telefonowi możemy kupować oraz zamawiać usługi i towary bez wychodzenia z domu.
Sprzedaż wysyłkowa (np. książek, ubrań) możliwa jest przez
zamawianie towarów z katalogów wydawniczych na poczcie.
To, że kupujemy towar nie widząc go z bliska i nie możemy
dopytać sprzedawcy o szczegóły
powoduje, że trudno jest sprawdzić, czy produkt rzeczywiście
nam odpowiada. Niekiedy więc
możemy być nieprzyjemnie zaskoczeni: bluza z polaru źle na
nas leży, a buty są zielone, a nie
turkusowe – jak obiecano w katalogu wysyłkowym.
W Polsce, tak jak we wszystkich krajach UE, istnieją przepisy, które chronią konsumentów
podczas zakupów w internecie
(i wszystkich innych formach tak
zwanych „zakupów na odległość”).
Przy zakupach „na odległość”
• Mamy prawo do pełnej
i podanej przystępnym
językiem informacji
o oferowanych towarach
i usługach. Powinniśmy ją
otrzymać już w momencie
składania zamówienia.
• Najpóżniej razem
z zamówionym towarem,

powinniśmy otrzymać
pisemne potwierdzenia
informacji o zakupie
(dodatkowo wydrukujmy
stronę, na której pojawia się
potwierdzenie złożenia
zamówienia).
• Nie później niż w chwili
dostawy powinniśmy
otrzymać na piśmie
lub pocztą elektroniczną
potwierdzenie zawarcia
umowy.
• Możemy w ciągu 10 dni
odstąpić od umowy i oddać
towar. Ale musimy
powiadomić pisemnie
(najlepiej listem poleconym)
sklep o swojej decyzji.
Jeśli kupujemy za granicą,
pamiętajmy jednak, że
w niektórych krajach termin
odstąpienia od umowy może
być krótszy.
Zgodnie z przepisami UE
musi to być minimum 7 dni.
• Nie musimy przyjmować
niezamówionego towaru ani
za niego płacić. Jeśli
decydujemy się na zakupy
w sklepie internetowym,
pamiętajmy o kilku
zasadach, które ułatwią nam
transakcję.
Sprawdzamy sklep
• Sprawdzamy adres sklepu
i numer telefonu do
przedsiębiorcy; skrót „pl”
w adresie internetowym nie
musi oznaczać,
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w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 20
czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu
drogowym (Dz.U. z 2005 r.
nr 108, poz. 908, z późn. zm.).
4. dowód wniesienia opłaty
w wysokości 25 złotych na
konto Starostwa
Powiatowego w Legionowie
w Banku Spółdzielczym
w Legionowie
nr 87 8013 0006 2001 0000
2424 0001.
Uwaga:
• Po wydaniu karty
parkingowej oryginał
orzeczenia zostaje
natychmiast zwrócony
wnioskodawcy.
• Jeżeli nie posiadasz
orzeczenia wydanego
przez Powiatowy Zespół
ds. Orzekania
o Niepełnosprawności,
ale dysponujesz
orzeczeniem
zaliczającym do jednej

że przedsiębiorca ma swoją
siedzibę w Polsce.
• Zobaczmy, czy na witrynie
tego sklepu stosowany jest
system bezpieczeństwa
sygnalizowany poprzez
symbol (ikonkę) kłódki na
spodzie ekranu monitora,
tak by nikt inny oprócz nas
i sklepu nie mógł odczytać
czy ściągnąć naszych danych;
to szczególnie ważne, jeśli
płacimy kartą.
• Sprawdzamy, czy sklep
będzie przestrzegał reguł
zachowania naszej
prywatności. Jeśli nie ma
takiego zapewnienia, może
się okazać, że trafimy do
bazy danych firm
wysyłkowych czy
reklamowych i będziemy od
nich dostawali propozycje
i oferty (czyli tzw. spam).
Nie spieszmy się
• Sprawdzamy oferty w kilku
sklepach. Może okazać
się, że ta pierwsza wcale nie
jest najbardziej atrakcyjna.
• Uważajmy na reklamy,
czytajmy dokładnie
ceny i informacje
techniczne, a nie
zapewnienia, że wszystko
jest „naj”.
• Skorzystajmy ze specjalnych
witryn – porównywarek,
gdzie przedstawiane są
oferty z wielu sklepów
i możemy porównać ceny
oraz parametry
poszczególnych produktów.
• Przeczytajmy warunki
zakupu: czy cena jest
całkowita – zawiera podatek,
jakie są koszty przesyłki.
• Jeśli kupujemy
w zagranicznym sklepie,
upewnijmy się, czy towar
– np. urządzenie elektryczne
– odpowiada polskim
wymogom (na przykład, czy
aparat telefoniczny ma
homologację).
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z grup inwalidów
wydanym przez np: ZUS,
KRUS lub inny
uprawniony organ,
wówczas możesz złożyć
do zespołu do spraw
orzekania
o niepełnosprawności
wniosek o ustalenie
stopnia
niepełnosprawności
i wskazań dla celów
korzystania z ulg
i uprawnień na
podstawie odrębnych
przepisów.
Krok 2
Komplet dokumentów ze zdjęciem składamy w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego w Legionowie przy ul. Sikorskiego 11 w pokoju nr 115
na I piętrze. Karta zostanie wydana od ręki, o ile nie będzie
żadnych braków formalnych. n

• Zwróćmy uwagę na to, czy
gwarancja jest honorowana
w Polsce.
• Zapiszmy na twardym dysku
dane producenta oraz kopię
zamówienia.
Dziesięć dni na decyzję
Dostajemy przesyłkę i okazuje
się, że ubranie nie pasuje,
a książka ma podartą okładkę.
• Mamy 10 dni na oddanie
towaru. Wyślijmy go poczta.
• O swojej decyzji na piśmie
(najlepiej w liście
poleconym) musimy
poinformować sklep.
• Najdalej w ciągu 14 dni
powinniśmy otrzymać zwrot
pieniędzy.
• Jeśli tak się nie dzieje,
zwróćmy się o pomoc do
rzecznika konsumentów
w swoim powiecie lub
mieście.
Uwaga!
Prawo oddawania towarów bez
podania przyczyny nie dotyczy
towarów kupionych od osób prywatnych. Nie obejmuje zatem
zakupów robionych na internetowych portalach aukcyjnych.
Jeśli decydujemy się na zakupy
w ten sposób, dokładnie przeczytajmy regulamin aukcyjny.
Umowę zawieramy z określoną
osobą, a nie z organizatorem aukcji. Zanim coś kupimy, poczytajmy opinie i komentarze o innych transakcjach tej osoby. Nie
wysyłajmy całej zapłaty, zanim
nie otrzymamy towaru. Możemy
deponować zapłatę na koncie
u organizatora aukcji do czasu
nadejścia przesyłki. Wówczas on
przekaże pieniądze sprzedawcy.
Możemy też umówić się ze
sprzedającym, iż zapłacimy w ramach „przesyłki za zaliczeniem”. Wtedy płacimy kurierowi
czy listonoszowi w momencie
otrzymania przesyłki.
opracowano na podstawie
materiałów UOKiK n

Mieszk@ńcy
pytają…
Pyt@nie
Witam. Chciałabym zapytać
o godziny otwarcia Miejskiej i Powiatowej Biblioteki w Legionowie. Na terenie Powiatu Legionowskiego jest wiele bibliotek
i tylko w Legionowie biblioteki są
otwarte w godzinach popołudniowych. Biblioteka jest otwarta od
godziny 12 do 19 w tygodniu
i w soboty od lutego w godzinach 1300–1900. Czy nie wydaje się
Panu, że godziny otwarcia są zbyt
krótkie bo tylko 7 godzin, poza
tym jest otwarta tylko w godzinach popołudniowych. Na terenie
tak dużego miasta jak Legionowo
jest niedopuszczalne, żeby w godzinach porannych nie można było skorzystać z biblioteki lub czytelni. Pozdrawiam
Sylwia
Odpowiedź
Szanowna Pani Sylwio, godziny
otwarcia biblioteki, zarówno ich
liczba jak i to, że otwarta jest ona
tylko w godzinach popołudniowych, wynika z sytuacji kadrowej.
Mała liczba pracowników uniemożliwia zmianowość pracy biblioteki, a przepisy prawa pracy
dotyczące czasu pracy pracowników uniemożliwiają im pracę
w zmiennych godzinach w tygodniu pracy. Dla zdecydowanej
większości mieszkańców godziny
popołudniowe są bardziej odpowiednie niż poranne. Dlatego też
dopóki pracujemy na jedną zmianę, preferujemy godziny sprzyjające większej dostępności do naszych zbiorów i usług.
Wyrażam nadzieję, że w przyszłości biblioteka będzie bardziej
dostępna dla użytkowników. Będzie się to jednak wiązało ze
znacznie wyższymi nakładami finansowymi na nią. Zachęcam też
do bezpośredniego kontaktu z dyrektorem biblioteki. Pani Dyrektor jest otwarta na wszelkie sugestie czytelników i chętnie odpowie na wszelkie nurtujące Panią
pytania. Kontaktować się z nią
można zarówno telefonicznie
(22 774 13 13 w. 21), jak i drogą
elektroniczną pod adresem dyrektor@bibliotekalegionowo.pl.
Jan Grabiec
Pyt@nie
Panie Starosto od lat utrzymuje się w budynku na parterze
smród szczurów trudny do zniesienia szczególnie w toalecie dla
interesantów oraz w pokojach na
parterze. Co Pan zamierza z tym
zrobić. Wiadomo że gryzonie te
przenoszą wszelkie zarazy i może
czas zadziałać. Są firmy które
rozwiązują ten problem. Odnowienie fasady i wnętrza ścian nie
rozwiązało problemu.
Katarzyna
Odpowiedź
Szanowna Pani Katarzyno, nieprzyjemny zapach odczuwalny
czasem na parterze naszego budynku, pochodzi z kanalizacji.
Znamy problem, który jest najbardziej uciążliwy dla nas samych.
Niestety nasze instalacje wodno-kanalizacyjne są przestarzałe.
Regularnie
przeprowadzamy
kontrolę ich szczelności i uszczelniamy wszelkie miejsca, którymi
ten zapach się wydostaje. Jednak
bliskość zakładu, który przyjmuje
ścieki z Legionowa i okolic sprawia, że przy niesprzyjającym ciśnieniu atmosferycznym nieprzyjemne zapachy wydostają się
w pierwszej kolejności w naszym
budynku. Staramy się, w miarę
naszych możliwości, z tym walczyć.
Jan Grabiec 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.
Wydział Architektury
Kancelaria: 22 7640 502
Naczelnik: 22 7640 503
Wieliszew: 22 7640 504
Jabłonna: 22 7640 505
Legionowo: 22 7640 506
Serock: 22 7640 526
Nieporęt: 22 7640 525
Pozwolenia na budowę, zgłoszenia robót nie
wymagających pozwolenia, pozwolenia na rozbiórkę
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
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. 22 764 01 57, fax: 22 764 01 50
Rejestracja pojazdów: 22 7640 151,
22 7640 152
Rejestracja pojazdów dla podmiotów gosp.:
22 7640 114
Licencje, zezwolenia i zaświadczenia
na wykonywanie krajowego transportu
drogowego, karty parkingowe, stacje kontroli,
ośrodki szkolenia 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
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
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Kierowanie do DPS:
22 7640 201
Legitymacje dla os. niepełnosprawnych:
05–120 Legionowo, ul. Sowińskiego 4
22 767 07 69
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 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
Naczelnik: 22 7640 421
Wydział Administracyjno-Kadrowy
Biuro Rady i Zarządu Powiatu:
22 7640 426
rada@powiat-legionowski.pl,
zarzadpowiatu@powiat-legionowski.pl
Kadry: 22 7640 427
kadry@powiat-legionowski.pl
Naczelnik: 22 7640 429
wak@powiat-legionowski.pl
Referat Zarządzania
Kryzysowego
22 7640 417
PFRON: 22 7640 201

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.

Jednostki organizacyjne
Powiatu
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
fax 22 784 83 33 wew. 299
pcpr.legionowo@wp.pl
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
Uchodźcy, repatrianci:
22 7640 204

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.
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
„Legionowo” Sp z o.o.:
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:
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
784 40 42,
22 774 27 24,
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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