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Wiadukt jednak będzie
Zagra¿aj¹cy ¿yciu i zdrowiu mieszkañców powiatu przejazd nad torami w Legionowie kaæ przy drodze krajowej, by
bêdzie zburzony. Na jego miejscu powstanie nowy, dwupasmowy wiadukt. Pozwolenie podjêli negocjacje z prezydentem
w sprawie sprzeda¿y dzia³ek.
na budowê, wydane przez Wojewodê Mazowieckiego jest wa¿ne.

Za rok pojedziemy nowym wiaduktem
Go³ym okiem widaæ postêpy
przy budowie obwodnicy Jab³onny. Pod koniec roku korek
na skrzy¿owaniu Warszawskiej
i Modliñskiej odejdzie do historii. Jesieni¹ 2008 r. dwoma
pasami powinniœmy poruszaæ
siê po Warszawskiej, nastêpnie
przyjdzie kolej na Zegrzyñsk¹.

Jedyny problem stanowi batalia o wiadukt.
Historia walki o przejazd
siêga 1999 r., kiedy rozpoczê³o
siê projektowanie wiaduktu.
W styczniu 2002 roku prezydent Legionowa Andrzej Kicman wyda³ decyzjê o warunkach zabudowy dla tej inwes-

tycji. Projekt przewidywa³ koniecznoœæ wykupu nieruchomoœci od 300 w³aœcicieli. Jak
to zwykle w takich przypadkach bywa czêœæ mieszkañców
z³o¿y³a protest. Pod koniec
2002 r. prezydent Roman
Smogorzewski rozpocz¹³ negocjacje z w³aœcicielami czêœci
dzia³ek, które nie zosta³y wykupione pod drogê przez Generaln¹ Dyrekcjê Dróg Krajowych i Autostrad. Miasto
porozumia³o siê z wiêkszoœci¹
mieszkañców i wykupi³o pozosta³e czêœci nieruchomoœci.
Niestety, na „placu boju” pozosta³o trzech w³aœcicieli,
którzy blokowali tê inwestycjê.
Wreszcie w styczniu tego roku
wojewoda wyda³ decyzjê o pozwoleniu na budowê. „Trójka”
oczywiœcie po raz kolejny z³o¿y³a protest. Pozwolenie nie zosta³o jednak uchylone. Jeœli nie
dojdzie do kolejnych prawniczych sztuczek, pod koniec
roku, najpóŸniej wiosn¹ 2008 r.
pojedziemy nowym wiaduktem.
– To wa¿ny krok w kierunku
realizacji inwestycji, o któr¹ walczymy od lat – komentuje starosta Jan Grabiec. – Apelujê do
protestuj¹cych w³aœcicieli nieruchomoœci, jeœli nie chc¹ miesz-

Hala coraz bliżej
To najwiêksza inwestycja w historii powiatowego samorz¹du. Nowa hala sportowa w Serocku
bêdzie oddana do eksploatacji ju¿ we wrzeœniu. Korzystaæ z niej bêdzie kilkuset uczniów
z naszego regionu.

Już za kilka miesięcy pierwsi uczniowie skorzystają z nowoczesnego obiektu

Mam nadziejê, ¿e po latach
sporów dobro wspólne zwyciê¿y.
Optymistyczne wieœci p³yn¹
te¿ z Warszawy. Nowa pani prezydent zdecydowa³a o likwidacji
tzw. w¹skiego gard³a. Wkrótce
ma siê rozpocz¹æ przebudowa
odcinka ul. Modliñskiej na granicy stolicy i Jab³onny – trwaj¹
prace projektowe i rozpocz¹³ siê
w³aœnie wykup gruntów. n

Zaproszenie

In-Grid
w Serocku
W³oska gwiazda muzyki
pop wyst¹pi podczas organizowanych przez w³adze
gminy obchodów dni patrona
Serocka.
Serdecznie zapraszamy w sobotê (5 maja) od godziny 1600
na rynek miejski w Serocku.
Powiat Legionowski zaprezentuje swoj¹ ofertê na kiermaszu towarzysz¹cym imprezie. Bêdzie mo¿na zaopatrzyæ
siê m.in. w foldery informacyjne, mapy turystyczne powiatu oraz inne gad¿ety.
Serdecznie zapraszamy. n
Budowa nowej hali sportowej
przy Powiatowym Zespole
Szkó³
Ponadgimnazjalnych
w Serocku rozpoczê³a siê we
wrzeœniu 2005 roku. Najwiêksza inwestycja w historii
powiatu legionowskiego ma
kosztowaæ 4 234 500 z³otych.
W kosztach budowy hali solidarnie partycypuj¹ Powiat
Legionowski, Samorz¹d Województwa
Mazowieckiego,
w imieniu którego dzia³a Totalizator Sportowy, a tak¿e
Miasto i Gmina Serock.
Inwestycjê podzielono na
trzy etapy. Dwa pierwsze zosta³y ju¿ zamkniête. Do wykonania zosta³y roboty wykoñczeniowe (pod³ogi i posadzki,
tynki, roboty malarskie), zagospodarowanie terenu oraz
wyposa¿enie hali w sprzêt
sportowy.
Przebieg tej inwestycji mo¿na
œledziæ w dziale Inwestycje na
odnowionej stronie internetowej powiatu legionowskiego
pod adresem:
(www.powiat-legionowski.pl). n
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Szanowni
Państwo
Ka¿dy z nas ma prawo wiedzieæ,
na co przeznaczone s¹ nasze
podatki. W³adze powinny na
bie¿¹co informowaæ, w jaki
sposób zamierzaj¹ realizowaæ
potrzeby mieszkañców. Takie s¹
cele wydawania „Kuriera” – oficjalnego informatora naszego
powiatu. Na jego ³amach
bêdziemy opisywaæ czekaj¹ce
nas przedsiêwziêcia.

Czekamy na Pañstwa uwagi
na temat treœci „Kuriera”,
a tak¿e propozycje dotycz¹ce
pracy Starostwa Powiatowego
i podleg³ych mu jednostek.
starosta@powiat-legionowski.pl

W tym roku Powiat Legionowski rozpoczyna realizacjê
nowych inwestycji i wprowadza zmiany w obs³udze klientów starostwa. Jesteœmy inicjatorami nowych rozwi¹zañ komunikacyjnych, wspieramy inwestycje wojewódzkie i krajowe zw³aszcza w zakresie transportu drogowego, kolejowego
i wodnego. Chcemy lepiej
wykorzystywaæ walory Zalewu
Zegrzyñskiego. Szukamy pól
wspó³pracy z organizacjami
pozarz¹dowymi. Zamierzamy
wykorzystaæ szansê jak¹ jest dla
nas organizacja w Polsce
Mistrzostw Europy w 2012 r.
Przedsiêwziêcia te mog¹ siê
powieœæ jedynie przy dobrej
wspó³pracy z mieszakñcami
– obywatelami naszej ma³ej
ojczyzny.
Starosta
Jan Grabiec n
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Namawiam na rower

Mapa powiatu
Mapy turystyczne powiatu legionowskiego mo¿na otrzymaæ
w siedzibie Starostwa.

Rower to doskona³y sposób na spêdzanie wolnego czasu, na weekendow¹ rekreacjê i niezwykle popularn¹ na œwiecie turystykê wakacyjn¹.
W Niemczech wakacje na rowerze spêdza ponad dwa miliony osób.

M³. brygadier Mariusz Mucha
obj¹³ 12 kwietnia stanowisko
Komendanta Powiatowego Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Legionowie. Przedtem by³ Komendantem Sekcji Doskonalenia
Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaœniczego przy Komendzie
Wojewódzkiej
Pañstwowej
Stra¿y Po¿arnej w Warszawie. n

Nowa strona
internetowa

2 marca zosta³a uruchomiona
nowa strona internetowa powiatu legionowskiego. Witryna,
poza now¹ szat¹ graficzn¹, zawiera wiêcej wa¿nych dla
u¿ytkowników informacji. Jest
przy tym bardziej przejrzysta.
Zamierzony efekt zosta³ osi¹gniêty w opinii ponad po³owy
Internautów, którzy oddali g³os
w sondzie oceniaj¹cej stronê
i zaznaczyli odpowiedŸ, ¿e jest
ona „³adniejsza i bardziej
funkcjonalna”.
Zapraszamy na nasz¹ stronê:
www.powiat-legionowski.pl. n

Rynek „miêkkiej” turystyki
rowerowej wykazuje stabiln¹
tendencjê wzrostow¹. By by³
jednoczeœnie dochodowy dla
naszych mieszkañców musimy
stworzyæ mu odpowiednie warunki.
Wed³ug badañ Austriackiej
Organizacji Turystycznej, rowerowi turyœci stanowi¹ atrakcyjn¹ grupê klientów. S¹ dobrze wykszta³ceni, maj¹ dochody
znacznie
wy¿sze
od przeciêtnej, wysoki status
spo³eczny i co istotne – zostawiaj¹ dziennie na trasie równowartoœæ ponad 80 euro.
W powiecie legionowskim
turystyczna infrastruktura rowerowa – istnieje (mamy
ok. 350 km tras rowerowych)
lecz jest przeznaczona przede
wszystkim na sporadycznych,

doraŸnych turystów w ró¿nych
grupach wiekowych. Rezultatem jest niewielka efektywnoœæ
ekonomiczna, bo taki adresat
to grupa klientów, zostawiaj¹ca ma³o pieniêdzy i zainteresowana najtañsz¹ ofert¹.
Rozwi¹zaniem docelowym,
nad którym bêdziemy wspólnie pracowaæ jest stworzenie
podstawowych warunków dla
„miêkkiej turystyki rowerowej” czyli d³ugodystansowych
przejazdów rowerowych dla
mieszkañców Warszawy i okolic, którzy chc¹ odetchn¹æ czystym powietrzem z dala
od wielkomiejskiego zgie³ku.
W tym modelu turysta doje¿d¿a poci¹giem do stacji i nie
powinien
mieæ
¿adnych
problemów z wyjazdem poza
miasto.

Eurostypendia
po raz trzeci
579 uczniów i 135 studentów – to liczba m³odych ludzi, którzy
w ostatnich trzech latach skorzystali, b¹dŸ korzystaj¹ z programów
stypendialnych powiatu legionowskiego.

Kilkuset uczniów już skorzystało z eurostypendiów

Nowa siedziba?
Jedn¹ z najczêstszych uwag formu³owanych przez mieszkañców
powiatu jest sprawa budynku
Starostwa Powiatowego, znajduj¹cego siê na uboczu, poza
trasami komunikacji zbiorowej.
Czy nasz urz¹d nale¿y
przenieœæ w inne miejsce? Jak to
w wiêkszoœci takich przypadków
bywa, znajdziemy gor¹cych
zwolenników i zaciek³ych
wrogów takiego rozwi¹zania.
Potwierdzi³a to nasza intenetowa
sonda, w której pytaliœmy czy:
@ powiat powinien zbudowaæ
nowy budynek w centrum
Legionowa
@ przenieœæ siê do nowego
ratusza miejskiego, nawet
jeœli nie zmieœci siê tam
czêœæ wydzia³ów
obs³uguj¹cych mieszkañców
@ nie, obecna lokalizacja
jest OK
Pierwsze rozwi¹zanie popar³o
48,4% mieszkañców, druga
5,7%, a obecna lokalizacja
zyska³a poparcie 45,8% uczestników sondy.
Wiêcej o siedzibie powiatu
– w nastêpnym numerze. n

„Czego siê Jaœ nie nauczy³,
tego Jan nie bêdzie umia³”
– mówi stare przys³owie. Przys³owia zaœ s¹ m¹droœci¹ narodów. Kwestie wspierania edu-

kacji dzieci i m³odzie¿y nale¿y
traktowaæ priorytetowo, st¹d
ju¿ po raz trzeci powiat
legionowski rozpocz¹³ realizacjê Dzia³ania 2.2 Zintegrowa-

Wybierz hasło dla powiatu
Kilka tygodni temu Referat Promocji i Rozwoju Spo³ecznego
Starostwa og³osi³ konkurs na has³o promocyjne dla naszego
powiatu.
Otrzymaliœmy ponad 100 s³ów ocenie mieszkañców popropozycji, za które wszystkim wiatu legionowskiego.
serdecznie dziêkujemy.
• Przystañ w Legionowie
Po przejrzeniu wszystkich • Powiat dla Ciebie
propozycji komisja pod prze- • Chcê tu ¿yæ
wodnictwem starosty nie wy- • Blisko stolicy, daleko
bra³a jednego has³a lecz zdecyod zgie³ku
dowa³a siê przedstawiæ 6 naj- • Nie ma na œwiecie jak
lepszych, jej zdaniem, pomyw legionowskim powiecie

Janusz Kubicki
Pokonuj¹c dziennie kilkanaœcie km na rowerze zwiedza
okolice, korzystaj¹c z wygodnych tras rowerowych o niewielkim stopniu trudnoœci. Nastêpnie „rozbija obóz” (lub korzysta z hoteli). W razie niepogody lub awarii sprzêtu mo¿e
³atwo skorzystaæ z komunikacji.
Czeka nas jeszcze du¿o pracy,
ale jesteœmy ju¿ na dobrej drodze.
Zapraszam na trasy rowerowe. n
nego Programu Operacyjnego
Rozwoju Regionalnego – wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne. W roku szkolnym/akademickim 2006/2007 realizowane bêd¹ dwa projekty.
Pierwszy z nich to „Edukacja
bez barier – program stypendialny powiatu legionowskiego
dla uczniów szkó³ ponadgimnazjalnych w roku szkolnym
2006/2007”. Ka¿dy ze 134
stypendystów otrzyma wsparcie w wysokoœci 1500 z³,
wyp³acane w transzach. Program stypendialny, jak co roku, wspó³finansowany jest
z Europejskiego
Funduszu
Spo³ecznego (67,84%) i Bud¿etu Pañstwa (32,16%), a ca³oœæ kwoty dofinansowania
wynosi 201 000 z³.
Drugi projekt „Euroszansa
– program stypendialny dla studentów powiatu legionowskiego w roku akademickim
2006/2007” obejmuje pomoc¹
30 studentów z terenów wiejskich naszego powiatu. Pomoc dla
studenta to 2000 z³ wyp³acanych
– jak w przypadku uczniów
– w kolejnych transzach. Projekt
dla studentów wspó³finansowany jest równie¿ z Europejskiego
Funduszu Spo³ecznego (75%)
i Bud¿etu Pañstwa (25%), a ca³oœæ kwoty dofinansowania wynios³a 60 000 z³.
Pierwsze transze p³atnoœci
z instytucji wdra¿aj¹cej, któr¹
w tym wypadku jest Urz¹d
Marsza³kowski Województwa
Mazowieckiego, wp³ynê³y pod
koniec marca. Wyp³aty stypendiów rozpoczê³y siê na pocz¹tku kwietnia. n
• Powiat legionowski – jesteœ
u celu Przyjacielu
Wszyscy mieszkañcy powiatu
mog¹ oddaæ g³os na jedno
z przedstawionych hase³.
W tym celu wystarczy wzi¹æ
udzia³ w sondzie na stronie
www.powiat-legionowski.pl.
Zapraszamy do oddawania
g³osów. Zwyciêska propozycja
zostanie nagrodzona.
Ostateczny wybór has³a dla
powiatu legionowskiego zostanie przedstawiony publicznie
w maju. n

Wydawnictwo zawiera mapkê
naszego terenu z zaznaczonymi
trasami rowerowymi z ca³ego
powiatu.
Serdecznie zapraszamy, zw³aszcza fanów jazdy na dwóch
kó³kach, do siedziby starostwa,
przy ul. gen. W³. Sikorskiego 11,
pok. 220 lub 208.
Warto zaopatrzyæ siê w nasze
wydawnictwo. n

Folder
informacyjny
Powiat legionowski wyda³ folder
informacyjny – przewodnik po instytucjach na swoim terenie.
W publikacji tej w jednym miejscu zebrano dane teleadresowe
wszystkich urzêdów i instytucji
z obszaru ca³ego powiatu, jak
równie¿ dane kontaktowe oœrodków kultury, parafii, szkó³, bazê
noclegow¹ itd. Znajdziemy w nim
równie¿ krótki opis ka¿dej gminy
Powiatu Legionowskiego.
Publikacja jest dostêpna dla
wszystkich zainteresowanych
w Biurze Obs³ugi Starostwa
Powiatowego w Legionowie
(ul. gen. Sikorskiego 11, Legionowo).
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Ocaleni
1510 – to liczba mieszkañców powiatu legionowskiego,
którzy mogli paœæ ofiar¹ zdradliwej choroby, jak¹ jest
nowotwór. Uratowa³y ich badania profilaktyczne, dziêki
którym wykryto u nich nowotwór lub stan przednowotworowy i skierowano na dalsze badania i leczenie.
Tysiące osób przekonało się, że warto skorzystać
z Samorządowego Programu Promocji Zdrowia

Jak skorzystać
z programu:
• Zadzwonić do placówki
medycznej prowadzącej badania
profilaktyczne wśród
mieszkańców danej gminy.
Numery telefonów dostępne będą
na plakatach, ulotkach

Samorz¹dowy Program Promocji Zdrowia, finansowany
przez powiat legionowski i samorz¹dy poszczególnych gmin
wchodz¹cych w jego sk³ad, jest
prowadzony od 2001 roku.
W jego ramach wykonywane
s¹ bezp³atne badania profilaktyczne dla mieszkañców powiatu, maj¹ce na celu wczesne
wykrywanie nowotworów. Na
program sk³adaj¹ siê: czêœæ
edukacyjna, badania raka jelita
grubego (3 etapy), badania
raka gruczo³u krokowego
(2 etapy) i badania raka sutka.
W ci¹gu 5 lat trwania programu w jego czêœci edukacyjnej wziê³o udzia³ 16 058
osób, z których 3417 skierowano do diagnostyki. Ponadto
przebadano w sumie 11 950
osób i wykryto stany przednowotworowe u 1330 osób
i nowotwór u 180 osób, które
skierowano do dalszej diagnostyki i leczenia.
W bie¿¹cym roku zaplanowano mo¿liwoœæ udzia³u 2420
osób w czêœci edukacyjnej,
natomiast w ramach badañ
profilaktycznych ma zostaæ
wykonane:
– 748 badañ raka prostaty,
– 724 badania raka piersi,
– 619 badañ raka jelita
grubego, poprzedzonych
3928 ankietami kwalifikacyjnymi,

informacyjnych lub stronach
internetowych gmin i powiatu.
• Umówić się na badanie.
• Do placówki medycznej należy
zgłosić się z dowodem
osobistym.
Ze świadczeń w ramach programu
mogą skorzystać osoby z grup
wiekowych objętych programem,
zameldowane na terenie powiatu
legionowskiego.

Kabaretowe Czwartki
w starostwie
Starosta legionowski zaprasza na Legionowskie Czwartki
Kabaretowe, które na sta³e zagoszcz¹ w siedzibie powiatu. Spektakle
odbywaæ siê bêd¹ raz w miesi¹cu, a o ich atrakcyjnoœci, oprócz
wyœmienitej dawki humoru serwowanej przez najlepsze kabarety,
stanowi niewygórowana cena biletów. W ramach „Czwartków”
w starostwie bêd¹ wystêpowaæ najlepsze polskie grupy kabaretowe.
Na „pierwszy ogieñ” poszed³
Kabaret Moralnego Niepokoju. Jeden z najlepszych polskich kabaretów 22 marca
w auli Starostwa Powiatowego

w Legionowie zaprezentowa³
program pod tytu³em „A mia³o byæ tak piêknie”. Publicznoœæ, która szczelnie wype³ni³a
aulê Starostwa Powiatowego

Publiczność wypełniła po same brzegi aulę starostwa

przyjê³a grupê bardzo ciep³o.
Wystêpowi towarzyszy³y salwy
œmiechu i gromkie oklaski.
Zabawa by³a ze wszech miar
udana, a artyœci kilkarotnie
bisowali.
Wystêp Kabaretu Moralnego
Niepokoju to oczywiœcie nie
koniec „czwartkowych atrakcji”
w Legionowie. Co miesi¹c
w starostwie wyst¹pi znana
grupa kabaretowa. Dzieñ po
zamkniêciu tego numeru „Kuriera” do wystêpu na deskach
auli Staroswa szykowa³ siê
kabaret DNO. Relajê z imprezy
postaramy siê zamieœciæ w nastêpnym numerze. Zachêcamy
Pañstwa do odwiedzania strony
internetowej Powiatu Legionowskiego (www.powiat-legionowski.pl), gdzie og³aszamy
konkursy, w których mo¿na
wygraæ darmowe zaproszenia na
kolejne imprezy.
Organizatorem cyklu jest
Miejski Oœrodek Kultury w Legionowie. n

Kurier
– 138 badañ raka szyjki
macicy w gminach
Jab³onna i Wieliszew.
W bie¿¹cym roku obni¿ony
zosta³ wiek osób, które s¹ objête programem z przedzia³u od
50 do 69 lat na 40 do 49 lat.
Nowoœci¹ bêd¹ tak¿e bezp³atne
badania mammograficzne dla
kobiet w wieku 50 – 69 lat.
W ich ramach na prze³omie
maja i czerwca cztery gminy
powiatu legionowskiego, tj. Jab³onnê, Wieliszew, Nieporêt i
Serock, odwiedzi mammobus.
Ca³kowity koszt programu
wyniesie w bie¿¹cym roku
173 776 z³otych. n

Wywiad
z Jackiem Kozłowskim
– Wicemarszałkiem
Województwa Mazowieckiego

– Panie Marsza³ku, odpowiada Pan za podzia³ funduszy unijnych w województwie mazowieckim. Czy mo¿e Pan zdradziæ kiedy te œrodki bêd¹ dostêpne, ile ich bêdzie jeszcze
w bie¿¹cym roku, oraz na co bêd¹ przeznaczane?
– G³ównym instrumentem s³u¿¹cym realizacji celów Strategii
Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020 bêdzie
Regionalny Program Operacyjny
Województwa Mazowieckiego
2007–2013 (RPO WM – przyp.
red.). Bêdzie on realizowany
przy wykorzystaniu œrodków
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Za opracowanie RPO WM odpowiedzialny jest Zarz¹d Województwa
Mazowieckiego, który bêdzie
pe³ni³ funkcjê instytucji zarz¹dzaj¹cej programem.
27 lutego zakoñczy³a siê procedura akceptacji na szczeblu
krajowym projektu RPO Województwa Mazowieckiego. 6 marca gotowy dokument zosta³ przekazany do Brukseli i w chwili
obecnej trwa proces dopuszczenia
negocjacyjnego. Oficjalne porozumienie dotycz¹ce wdra¿ania RPO
w ¿ycie zostanie najprawdopodobniej zawarte we wrzeœniu.
Dwa kluczowe projekty, które
bêd¹ realizowane w ramach
RPO 2007–2013, które w du¿ej
mierze dotycz¹ powiatu legionowskiego to: uruchomienie lotniska w Modlinie i przebudowa
drogi wojewódzkiej nr 631 (Nowy Dwór Maz. – Warszawa).
Planujemy, ¿e w tym roku, wydatkuj¹c jeszcze œrodki z okresu
programowania 2004–2006
oraz ju¿ te z nowej perspektywy
wydamy oko³o 200 mln euro.
– Jak Pan ocenia samorz¹dy
powiatu legionowskiego, jeœli
chodzi o skutecznoœæ w pozyskiwaniu œrodków unijnych?
– Samorz¹dowcy z waszego powiatu radz¹ sobie z tym bardzo
dobrze. Zwraca uwagê ich wysoka efektywnoœæ w aplikowaniu
o unijne œrodki: na 15 z³o¿onych
w ramach ZPORR projektów a¿
11 zosta³o pozytywnie zaakceptowanych i uzyska³o unijne finansowanie. To bardzo dobry wynik.
– Dziêkujemy za rozmowê. n

3

Nowy
Komendant
Policji

Podinspektor Edward Kostrzewa jest od 2 marca nowym
Komendantem Powiatowym
Policji w Legionowie. Zast¹pi³
na tym stanowisku podinsp.
Jacka Kubuszewskiego, który
odszed³ na policyjn¹ emeryturê.
Policjant z 28-letnim doœwiadczeniem w s³u¿bie, wczeœniej
pe³ni³ funkcjê 1. Zastêpcy Komendanta Powiatowego Policji
ds. Kryminalnych w Miñsku
Mazowieckim.

Samochody dla
„kryminalnych”
Powiat legionowski dofinansowa³ kwot¹ 40 tysiêcy z³otych zakup czterech nowych samochodów dla Komendy Powiatowej
Policji w Legionowie. Samochody u¿ywane bêd¹ do s³u¿by kryminalnej i konwojowania osób
zatrzymanych do aresztów œledczych i wiêzieñ.

Dziêki finansowej pomocy
samorz¹dów legionowska Komenda Powiatowa Policji
wzbogaci³a siê o dwa fiaty stilo, renault traffic oraz fiata ducato. Trzy spoœród nich bêd¹
patrolowaæ teren powiatu legionowskiego, jako radiowozy
nieoznakowane.
22 lutego w siedzibie Komendy Sto³ecznej Policji
w Warszawie odby³o siê uroczyste przekazanie aut. – Zakup samochodów na pewno
przyczyni siê do zwiêkszenia
mo¿liwoœci operacyjnych naszej policji, a co za tym idzie
zwiêkszenia poczucia bezpieczeñstwa wœród mieszkañców
– powiedzia³ starosta Jan Grabiec. – Funkcjonariusze w nieoznakowanych autach mog¹
wykonywaæ zadania zapobiegaj¹ce przestêpstwom i wykroczeniom. Chcê podziêkowaæ
samorz¹dom gminnym i w³adzom wojewódzkim za znacz¹cy wk³ad finansowy w zakup
pojazdów. Zyskaj¹ na tym
wszyscy mieszkañcy Powiatu
Legionowskiego. n
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Drogi w budowie
53,6 miliona z³otych – tyle wyniesie w roku 2007 bud¿et
powiatu legionowskiego. Ponad 12 milionów z tej kwoty,
czyli 23% ca³ego bud¿etu, to wydatki na najwazniejsze
tegortoczne inwestycje.
Bud¿et powiatu legionowskiego na rok 2007 mo¿na œmia³o uznaæ za rekordowy. I to nie
tylko ze wzglêdu
na jego
wielkoœæ, lecz równie¿ z uwagi na nie notowany dot¹d
poziom wydatków inwestycyjnych. Same inwestycje drogowe poch³on¹ 9,2 milionów
z³otych, a drogi – a w³aœciwie
kiepski stan ich nawierzchni – to
jedna z najwiêkszych bol¹czek
mieszkañców.
Wœród najwa¿niejszych inwestycji drogowych zaplanowanych
na rok 2007 znalaz³y siê:

1. przebudowa drogi
powiatowej nr 1820W
Jab³onna – Wieliszew
wraz ze skrzy¿owaniem
z drog¹ powiatow¹ nr 1819W
2. przebudowa drogi
powiatowej nr 1813W
w Wólce Radzymiñskiej
w Nieporêcie
3. projekt tech. przebudowy
drogi powiatowej nr 1802W
w Serocku
4. przebudowa drogi
powiatowej nr 1819 W
(ul. Tadeusza Koœciuszki)
w Legionowie.

Warto podkreœliæ, ¿e gminy
powiatu legionowskiego zadeklarowa³y wspó³finansowanie
drogowych inwestycji powiatowych na swoim terenie.
Inwestycje obejm¹ równie¿
oœwiatê, bezpieczeñstwo publiczne oraz inwestycje w administracjê. Wœród nich znajd¹ siê

m.in. budowa wielofunkcyjnego
boiska sportowego ze sztuczn¹
nawierzchni¹ oraz projekt
oœwietlenia hali sportowej przy
Powiatowym Zespole Szkó³ Ponadgimnazjalnych w Serocku
(5), jak równie¿ wykonanie projektu œcie¿ek rowerowych
wspólnie z Legionowem.

£¹cznie ich koszt w 2007 roku
wyniesie 12 190 260 z³. n

5
3

1
2
4

Nowa siedziba poradni
8 lutego mia³o miejsce uroczyste otwarcie nowej siedziby Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej w Legionowie.

Nowa siedziba jest przestronna i nowoczesna

Nowa, przestronnie i nowoczeœnie urz¹dzona poradnia,
mieszcz¹ca siê przy ul. Jagiel-

loñskiej 2, to przede wszystkim 280 m2 powierzchni, na
której znajduje siê 12 pomiesz-

czeñ, z których 7 to profesjonalne gabinety przystosowane
do pracy z dzieæmi. Siedziba jest
w pe³ni klimatyzowana i posiada udogodnienia dla osób niepe³nosprawnych. Obecne miejsce poradni w porównaniu do
poprzednigo wygl¹da naprawdê
imponuj¹co. Pomieszczenia s¹
przytulne, wyposa¿one w nowe
meble oraz sprzêt komputerowy. Zdecydowanie zwiêkszy siê
komfort obs³ugi osób odwiedzaj¹cych placówkê.
Poradnia prowadzi dzia³alnoœæ diagnostyczn¹, terapeutyczn¹ i doradcz¹ z zakresu
psychologii, pedagogiki i logopedii. Dokonuje siê w niej
m.in. diagnozy mo¿liwoœci intelektualnych,
dojrza³oœci
szkolnej, trudnoœci wychowawczych, zaburzeñ dyslektycznych. Pomaga rodzicom
w zakresie rozwoju umiejêtnoœci wychowawczych. Doradza
m³odzie¿y przy wyborze dalszego kierunku kszta³cenia
i zawodu. Wspiera dzieci i ich
rodziny w trudnych sytuacjach
¿yciowych. n

Złote Jabłka 2007 rozdane!
W filii Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Jab³onnie rozdano Z³ote Jab³ka. Wbrew temu, co mo¿e sugerowaæ nazwa imprezy, z sadownictwem ma ona niewiele wspólnego.

Tegoroczna edycja M³odzie¿owych Spotkañ Artystycznych
„Z³ote jab³ka” to ju¿ trzecia impreza, podczas której swoje talenty mogli zaprezentowaæ m³odzi
ludzie: od uczniów szkó³ podstawowych po licealistów. W tej
edycji wziê³o udzia³ 300 m³odych
artystów, nie tylko z terenu powiatu legionowskiego, ale tak¿e
z powiatu nowodworskiego.

W niedzielne popo³udnie
(22.04) wystêpy laureatów przegl¹du podziwia³a licznie zebrana
publicznoœæ. Po og³oszeniu wyników, wszyscy lauraci – poza rêcznie wykonan¹ w technice witra¿owej statuetk¹ i dyplomem
– otrzymali burzliwe brawa.
Tradycj¹ sta³o siê, ¿e najlepszym wykonawcom Starosta Legionowski funduje stypendia artystyczne. Tym razem po 600 z³
trafi³o do Zespo³u Teatralnego
„iKropka” z Legionowa, Zespo³u Teatralnego „Bajtuœ” z Nowego Dworu Mazowieckiego
oraz Zespo³u Tañca „Euforia
mini”. Stypendia i gratulacje
przekaza³ laureatom wicestarosta Janusz Kubicki.
W bie¿¹cej edycji stypendia artystyczne zosta³y ufundowane
równie¿ przez Wójta Gminy Jab³onna. n
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Wiedza nagrodzona
Pierwszy w historii konkurs wiedzy na temat tras rowerowych
w powiecie legionowskim zakoñczony. Zwyciêzcy otrzymali atrakcyjne nagrody.

Powiatowy Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych w Dębem
1 Alicja Pejta
2 Agnieszka Marzec
3 Justyna Banaszek
Zespół Szkół
Ogólnokształcących Nr 2
w Legionowie
1 Kamil Niedzielski
2 Przemys³aw Turski
3 Ma³gorzata Mroczek
Powiatowy Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych w Serocku
1 Edyta Bonius
2 Anna S³ojkowska
3 Karol Cieœlik

Uczestnicy konkursu wykazali się dużym zasobem wiedzy
Kilka tygodni temu og³osiliœmy konkurs, w którym nale¿a³o wykazaæ siê wiedz¹ turystyczno-przyrodnicz¹.
W rywalizacji z wiedzy na temat tras rowerowych w powiecie legionowskim oraz obiektów zabytkowych, historycznych, przyrodniczych zlokalizowanych w pobli¿u tras

wziê³o udzia³ kilkudziesiêciu
uczniów z powiatowych szkó³.
W I etapie najlepsi okazali siê:
Liceum Ogólnokształcące im.
Marii Konopnickiej
w Legionowie
1 Jakub Krysiak
2 Piotr Trzaskoma
3 Wojciech Or³owski

Powiatowy Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych
w Legionowie
1 Emil GoŸdziarski
2 Krzysztof Smogorzewski
3 Konrad Pi¹tek
Do fina³u zakwalifikowali
siê: Jakub Krysiak, Alicja Pejta,
Kamil Niedzielski, Edyta
Bonius, Emil GoŸdziarski.
Fina³ odby³ siê 30 marca
w Liceum Ogólnokszta³c¹cym
im. Marii Konopnickiej w Legionowie, podczas VII Powiatowej Gie³dy Szkó³ Ponadgimnazjalnych. Uczestnicy, dopingowani przez szkolnych przyjació³ i goœci gie³dy, ustnie
odpowiadali na pytania komisji konkursowej.

Kurier
Finaliœci odpowiadali na piêæ
serii pytañ o zró¿nicowanej
trudnoœci. Trzeba przyznaæ, ¿e
nikt nie poszed³ na ³atwiznê
i nie wybra³ pytania z tych
naj³atwiejszych za 1 punkt,
mimo, ¿e trema i ha³as w sali
pe³nej ludzi, utrudnia³y skupienie – konkurs obserwowa³o
kilkuset uczniów odwiedzaj¹cych gie³dê. Zawodnicy stanêli
jednak na wysokoœci zadania
i walka by³a wyrównana. Najlepsza zaœ okaza³a siê Edyta
Bonius i dziêki temu sta³a siê
posiadaczk¹ nowego roweru,
na którym bêdzie mog³a osobiœcie odwiedziæ wszystkie
miejsca, które ju¿ pozna³a
z mapy i literatury
Wszyscy nagrodzeni – zarówno zwyciêzcy etapu szkolnego,
jak i finaliœci – otrzymali dyplomy i nagrody w postaci
plecaków, lornetek, gwizdków
z kompasem i termometrem
oraz innego sprzêtu turystycznego renomowanych firm.
Wszyscy dostali równie¿ egzemplarz mapy powiatu legionowskiego z oznaczonymi
trasami rowerowymi – profesjonalnie przygotowanego wydawnictwa, bardzo pomocnego cyklistom w ich wycieczkach po naszym terenie. Nagrody wrêczali starosta Jan
Grabiec i jego zastêpca Janusz
Kubicki.

Logo powiatu
19 kwietnia komisja konkursowa wybra³a najlepsze prace przes³ane na konkurs
na logo powiatu legionowskiego
otrzyma³a w nagrodê aparat
fotograficzny.
Poza zwyciêskim logo jury zauroczy³y równie¿ inne propozycje, dlatego te¿ postanowiono
przyznaæ wyró¿nienia trójce
twórców:
1. Iwonie Wymaza³
2. Piotrowi Jasiñskiemu
3. Wioletcie Zieliñskiej. n

Wyróżnienie – Iwona Wymazał

Wyróżnienie – Iwona Wymazał

Wyróżnienie – Wioletta Zielińska

Wyróżnienie – Piotr Jasiński
Wyróżnienie – Iwona Wymazał

szkó³ Powiatu Legionowskiego. Na konkurs wp³ynê³o
ponad sto prac, najbardziej
p³odni autorzy przys³ali nawet
kilkanaœcie propozycji logo.
Decyzja nie by³a ³atwa, bior¹c pod uwagê ogromny wybór projektów. Po d³ugiej
i zaciêtej dyskusji zwyciê¿y³a
praca Eweliny Chaber, która

Wspania³a atmosfera imprezy
wywo³ywa³a uœmiechy na twarzach uczestników. Zadowolona i odprê¿ona ju¿ Edyta
pozwoli³a Staroœcie wypróbowaæ zdobyt¹ nagrodê, dziêki
czemu od razu mo¿na by³o
stwierdziæ, ¿e rower jest
sprawny.
Poza satysfakcj¹ finalistów
konkurs spe³ni³ jeszcze inn¹,
niezwykle wa¿n¹ rolê. Zachêci³ bowiem m³odych ludzi do
poznawania topografii, przyrody i zabytków ich Ma³ej
Ojczyzny. W niektórych, miejmy nadziejê, na sta³e zaszczepi³ chêæ poznawania piêkna
naszego powiatu i jego historii.
A kolejny konkurs ju¿
w przysz³ym roku. n

Nagroda główna – Ewelina Chaber

– konkurs rozstrzygnięty
Jury konkursowe, z³o¿one
z artystów plastyków Jagody
Ruta, Jolanty Drozd i Stanis³awa
Gadomskiego oraz wicestarosty
Janusza Kubickiego, zebra³o siê
w Starostwie Powiatowym
w Legionowie.
Zainteresowanie konkursem
by³o bardzo du¿e, szczególnie
ze strony m³odzie¿y i dzieci ze
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Wybierz szkołę
gimnazjalisto …pozwolenie
Jak załatwić…

Jak¹ szko³ê wybraæ po skoñczeniu gimnazjum? W rozwi¹zaniu tego dylematu m³odych ludzi wspomaga³a kadra pedagogiczna
i uczniowie szkó³ ponadgimnazjalnych z terenu naszego powiatu.
Giełdę odwiedziło kilkuset uczniów z całego powiatu

30 marca dziêki goœcinnoœci
dyrektora Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. M. Konopnickiej
w sali sportowej tej szko³y odby³a siê VII Powiatowa Gie³da
Szkó³ Ponadgimnazjalnych.
Imprezê co roku organizuje powiat, który jest organem prowadz¹cym dla piêciu publicznych
szkó³ ponadgimnazjalnych. Jej
celem jest przybli¿enie uczniom
gimnazjów oferty tych placówek
i zachêcenie ich do kontynuowania nauki w szko³ach na terenie
naszego powiatu.
Na gie³dzie swoje stoiska zaprezentowa³y wszystkie szko³y ponadgimnazjalne z Powiatu Legionowskiego: Powiatowy Zespó³
Szkó³ Ponadgimnazjalnych w Serocku, Liceum Ogólnokszta³c¹ce
im. Marii Konopnickiej w Legionowie, Powiatowy Zespó³ Szkó³
Ponadgimnazjalnych w Dêbem,
Powiatowy Zespó³ Szkó³ Ponadgimnazjalnych w Legionowie
oraz Liceum Salezjañskie im. Œw.
Jana Bosko. Obok szkó³ swoj¹
ofertê zaprezentowa³y Powiatowy Urz¹d Pracy, Powiatowa Izba
Gospodarcza w Legionowie, Referat Edukacji Starostwa Powiatowego, Ochotniczy Hufiec Pracy i Cech Rzemios³ Ró¿nych.
Wspólnie z Zespo³em Szkó³
w Dêbem swoje propozycje
przedstawi³ równie¿ Polski Zwi¹zek Pracodawców Budownictwa,
który obj¹³ swoim patronatem
Technikum Budowlane. Zwi¹zek
koordynuje wspólny projekt starosty legionowskiego i du¿ych
firm budowlanych (Mostostal
Warszawa, Erbud S.A.), w ra-

mach którego uczniowie technikum bêd¹ mogli odbywaæ praktyki w najwiêkszych polskich firmach budowlanych, a póŸniej
znaleŸæ w nich pracê.
Gie³da to impreza pomocna zarówno szko³om, dla których jest
okazj¹ do bezpoœredniego promowania swojej oferty edukacyjnej, jak i gimnazjalistom, dla których jest okazj¹ do zapoznania siê
z propozycjami jednostek.
– Przyszliœmy tu ca³¹ klas¹ – powiedzia³a Ma³gosia D¹browska
z Gimnazjum nr 2 w Legionowie. – Nie zdecydowa³am jeszcze, któr¹ szko³ê wybiorê, ale
z prezentowanych tutaj najbardziej podoba mi siê oferta L. O.
im. Konopnickiej.
– To bardzo potrzebna impreza. – doda³a jej kole¿anka Monika B¹czkowska. – W podjêciu decyzji bardzo pomaga mo¿liwoœæ
rozmowy z uczniami z tych szkó³.
Brakuje natomiast informacji, ile
punktów z egzaminu gimnazjalnego wymagane jest, aby dostaæ
siê do poszczególnych szkó³.
O tym, ¿e gie³da cieszy siê zainteresowaniem m³odzie¿y œwiadczy³a równie¿ ogromna rzesza
m³odych ludzi odwiedzaj¹cych
stoiska szkó³ i prezentuj¹cych siê
instytucji. Jest to sygna³ dla szkó³,
¿e warto siê do niej dobrze przygotowaæ, aby pozyskaæ nowych
uczniów. M³odzie¿ bowiem jest
coraz bardziej wymagaj¹ca, gdy
idzie o ofertê edukacyjn¹ szko³y,
rozumie bowiem, ¿e zdobyta
wiedza jest dla niej kapita³em,
który zaowocuje w ¿yciu zawodowym. n

Szkoły zaprezentowały bogatą ofertę

na budowę

Krok 1
Sprawdzamy, czy dla dzia³ki,
na której bêdziemy budowaæ,
jest plan zagospodarowania
przestrzennego – informacjê
tak¹ uzyskamy w urzêdzie
gminy, na której terenie znajduje siê nasza dzia³ka. Jeœli
plan jest – wybieramy projekt
budowlany spe³niaj¹cy warunki w nim okreœlone. Jeœli planu nie ma – wystêpujemy
do gminy o wydanie decyzji
o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Do
jej uzyskania konieczne bêdzie
okreœlenie parametrów obiektu, który chcemy budowaæ.
Krok 2
Wystêpujemy do Starostwa
Powiatowego w Legionowie
o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowê. Wniosek wraz
z wymaganymi za³¹cznikami

sk³adamy w Kancelarii Ogólnej Starostwa na parterze budynku. Formularz wniosku
mo¿na pobraæ z Biuletynu Informacji Publicznej (http:
//www.bip.powiat-legionowski.pl) z dzia³u Poradnik Inte-

resanta lub z Referatu Architektury Starostwa (pok. 106
lub 108 na I piêtrze).
Do wype³nionego wniosku
za³¹czamy:
1. cztery egzemplarze
projektu budowlanego
wraz z opiniami,
uzgodnieniami,
pozwoleniami i innymi
dokumentami,
wymaganymi przepisami
szczególnymi
(np. sanepid, p-po¿,
konserwator zabytków,
itp.) oraz aktualne
zaœwiadczenie na dzieñ
opracowania projektu

Powiatowy Rzecznik Konsumentów
– kto to taki?
Jest to instytucja samorz¹dowa o charakterze doradczym dla indywidualnego konsumenta. Pod t¹ definicj¹
kryje siê osoba, która udziela bezp³atnych porad i pomocy prawnej
konsumentom, bêd¹cym mieszkañcami naszego powiatu, w sprawach zwi¹zanych z naruszeniem ich praw i interesów.
Konsumentem jest – zgodnie
z art. 221 kodeksu cywilnego
– osoba fizyczna, dokonuj¹ca
czynnoœci prawnej niezwi¹zanej
bezpoœrednio z jej dzia³alnoœci¹
gospodarcz¹ lub zawodow¹. Innymi s³owy, ka¿dy z nas nabywaj¹c towar lub korzystaj¹c z us³ug,
jako osoba prywatna, a nie
przedsiêbiorca czy przedstawiciel przedsiêbiorcy, jest konsumentem.
Pomoc prawna, jakiej udziela
Powiatowy Rzecznik Konsumentów, obejmuje interwencje i wyst¹pienia do przedsiêbiorców
w sprawach konsumenckich. Aby
tak¹ pomoc uzyskaæ nale¿y z³o¿yæ
do rzecznika wniosek oraz za³¹czyæ do niego posiadane dokumenty, zwi¹zane ze spraw¹ (np.:
umowê, paragon, rachunek, fakturê, zg³oszenie reklamacyjne, odpowiedzi na reklamacjê itp.).
Jak i gdzie uzyskamy pomoc
Powiatowego Rzecznika
Konsumentów?
Porady udzielane s¹:
• osobiœcie w Starostwie
Powiatowym w Legionowie,
pok. 101 na I piêtrze,
• telefonicznie, tel.
0–22 774 20 17 (18) w. 101
i 0–22 774 06 41 w. 101,
• korespondencyjnie:
Powiatowy Rzecznik
Konsumentów – Starostwo
Powiatowe w Legionowie,
05–119 Legionowo,
ul. Sikorskiego 11,
fax 0–22 774 25 51
lub poczt¹ elektroniczn¹:
rzecznik@powiat-legionowski.pl

pon.– pt w godz, 800 –1600.

W pierwszym odcinku cyklu
porad rzecznika piszemy o sprzeda¿y konsumenckiej i reklamacji.
Sprzeda¿ konsumencka to
sprzeda¿ rzeczy ruchomej dokonywana w zakresie dzia³alnoœci
przedsiêbiorstwa konsumentowi.
Innymi s³owy jest to sprzeda¿
ka¿dej rzeczy za wyj¹tkiem gruntów i budynków (czyli nieruchomoœci).
Gdy sprzedano nam towar
wadliwy czy niezgodny z umow¹ mamy prawo do z³o¿enia
reklamacji. Mamy te¿ prawo
do wyboru uprawnienia, z jakiego skorzystamy przy jej z³o¿eniu.
Do wyboru mamy dwie mo¿liwoœci:
• niezgodnoœæ towaru
z umow¹ (dawna rêkojmia),
• gwarancja.
Kiedy ma zastosowanie zgodność z umową (ZU),
a kiedy gwarancja (G)?
ZU – zawsze po zawarciu umowy sprzeda¿y konsumenckiej,
obowi¹zuje z mocy prawa
G – jeœli zostanie udzielona
przez gwaranta (producenta,
importera,
sprzedawcê).
Nie ma obowi¹zku udzielania
gwarancji, gdy¿ jest to dobrowolne, dodatkowe oœwiadczenie woli gwaranta – warto wiêc
przed zakupem sprawdziæ, czy
w przypadku danego towaru
jej udzielono.
Do kogo należy złożyć reklamację?
ZU – do sprzedawcy, czyli do
przedsiêbiorcy, od którego zakupiono towar. Nie ma tu znacze-

wydane przez w³aœciw¹
izbê samorz¹du
zawodowego,
potwierdzaj¹ce
uprawnienia
(np.: projektowe,
kierownika budowy)
do wykonywania
samodzielnych funkcji
technicznych
w budownictwie.
2. oœwiadczenie z³o¿one
pod rygorem
odpowiedzialnoœci karnej
o posiadanym prawie
do dysponowania
nieruchomoœci¹ na cele
budowlane,
3. decyzjê o warunkach
zabudowy
i zagospodarowania
terenu (w przypadku
braku miejscowego planu
zagospodarowania
przestrzennego),
4. upowa¿nienie
udzielone osobie
dzia³aj¹cej w imieniu
wnioskodawcy, je¿eli
wniosek sk³ada osoba
upowa¿niona przez
wnioskodawcê.
Termin za³atwienia sprawy
wynosi 30 dni, zaœ w szczególnie skomplikowanych przypadkach do 65 dni. n
nia osoba reprezentuj¹ca sprzedawcê – do przyjêcia reklamacji
nie jest potrzebny w³aœciciel, czy
kierownik sklepu, gdy¿ ka¿da
osoba pracuj¹ca w sklepie jest
w tym przypadku „sprzedawc¹”,
G – w miejsce wskazane
w gwarancji. Mo¿e to byæ
punkt serwisowy, sprzedawca
albo producent – to zale¿y
od gwaranta i powinno byæ
okreœlone w warunkach gwarancji.
Z jakich przyczyn konsument
ma prawo złożyć reklamację?
ZU – przyczyna ogólna to niezgodnoœæ towaru z umow¹, co
mo¿e wynikaæ z nastêpuj¹cych
powodów:
• towar nie nadaje siê do celu,
do jakiego jest zwykle
u¿ywany,
• w³aœciwoœci towaru nie
odpowiadaj¹ w³aœciwoœciom
cechuj¹cym towar tego
rodzaju,
• towar nie odpowiada
oczekiwaniom dotycz¹cym
tego rodzaju towaru, które
wynikaj¹ z zapewnieñ
sprzedawcy lub producenta
(np.: podawanych
w reklamie),
• towar zosta³ nieprawid³owo
zamontowany lub
uruchomiony przez
sprzedawcê albo przez
kupuj¹cego, jeœli ten ostatni
postêpowa³ zgodnie
z instrukcj¹ otrzyman¹ przy
sprzeda¿y.
G – przyczyny te s¹ podane
w gwarancji; zwykle jest to popsucie siê sprzêtu, czêsto te¿ gwarant okreœla, jakich usterek nie
obejmuje gwarancja – dlatego
przed dokonaniem zakupu nale¿y
sprawdziæ, czy gwarant faktycznie
za coœ odpowiada, czy – byæ mo¿e – wymieniaj¹c uszkodzenia
i usterki, które nie s¹ objête gwarancj¹, chce zniechêciæ konsumenta do sk³adania reklamacji.
c.d.n. n
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Starostwo Powiatowe w Legionowie

Kurier

Ochrona Starostwa
tel. 0–22 784 42 20, wew. 157
PFRON wew. 201
Jednostki organizacyjne Powiatu
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej
w Legionowie
05–119 Legionowo,
ul. gen. Wł. Sikorskiego 11
tel. 0–22 774 20 17, 774 20 18
tel. /fax 0–22 784 38 29
Kierownik wew. 160
Zespół Uzgadniania Dokumentacji
wew. 162
podgik@powiat-legionowski.pl

W czym mogê pomóc?

Dane teleadresowe
Starostwo Powiatowe w Legionowie
05–119 Legionowo,
ul. Gen. Sikorskiego 11
tel. 0–22 774 20 17, 0–22 774 20 18
sekretariat: tel. 0–22 774 06 41
fax 0–22 774 25 51
starosta@powiat-legionowski.pl
wicestarosta@powiat-leginowski.pl
sekretarz@powiat-legionowski.pl

Godziny pracy:
poniedziałek – 800 – 1800
wtorek – piątek – 800 – 1600
Centrala telefoniczna
tel. 0–22 774 20 17, 774 20 18
fax 0–22 774 25 51
Sekretariat
tel. 0–22 774 06 41, 774 20 17, 774
20 18, wew. 104, 404
Rada Powiatu: wew. 115
Radca Prawny – Powiatowy Rzecznik
Praw Konsumentów
wew. 101
rzecznik@powiat-legionowski.pl

Porady konsumenckie, wnioski
o interwencje.
Referat Architektury
tel. 0–22 767 98 85, wew. 106, 108
architektura@powiat-legionowski.pl

Kierownik Ref. Architektury
tel. 0–22 767 98 86, wew. 107
Pozwolenia na budowę,
zgłoszenia robót nie wymagających
pozwolenia, pozwolenia na
rozbiórkę.
Zamiejscowy Referat Architektury
w Serocku
05–140 Serock, ul. Rynek 21
tel. 0–22 782 88 00, wew. 826, 825
Zamiejscowy Referat Architektury
w Nieporęcie
05–126 Nieporęt, Plac Wolności 1
tel. 0–22 767 04 00
Wydział Geodezji
geodeta@powiat-legionowski.pl

Ewidencja gruntów Gminy
Jabłonna wew. 109
Ewidencja gruntów Gminy
Legionowo wew. 110
Gospodarka Nieruchomościami
wew. 111
Gmina Wieliszew wew. 112
Geodeta Powiatowy wew. 113
Referat Inwestycji i Drogownictwa
wew. 122
drogi@powiat-legionowski.pl

Kierownik Referatu Drogownictwa
tel. 0–22 784 86 33, wew. 121
Zajęcia pasa drogowego, budowa
zjazdu z drogi, wydawanie zezwoleń
na przejazd pojazdów
przekraczających wielkości
określone w odrębnych przepisach.

Wydział Komunikacji
tel. 0–22 774 21 56, fax wew. 150
komunikacja@powiat-legionowski.pl

Rejestracja Pojazdów
poniedziałek – 800–1730
wtorek – piątek – 800–1530
Prawa jazdy wew. 151
Rejestracja pojazdów wew. 152
Naczelnik Wydz. Komunikacji
wew. 153
Wydawanie krajowych
i międzynarodowych praw jazdy,
rejestracja i wyrejestrowanie
pojazdów, wymiana
dowodów rejestracyjnych.
Informatyk wew. 154
Referat Edukacji
wew. 206
edukacja@powiat-legionowski.pl

Kierowanie do kształcenia
w placówkach specjalnych, wpisy
szkół i placówek do ewidencji
prowadzonej przez Starostę
Legionowskiego.
Referat Zarządzania Środowiskiem
wew. 220
zs@powiat-legionowski.pl

Kierownik Ref. Zarządzania
Środowiskiem wew. 208
Gospodarka odpadami; pozwolenia
na emisję zanieczyszczeń do
środowiska, usuwanie drzew na
gminnych nieruchomościach,
pozwolenia wodnoprawnymi,
wydawanie kart wędkarskich
i rejestracje łodzi, rejestr zwierząt
chronionych, geologia.
Referat Promocji i Rozwoju
Społecznego
wew. 322
promocja@powiat-legionowski.pl

Promocja, kultura, sport i zdrowie,
legalizacja stowarzyszeń paszporty i
zaproszeniami dla cudzoziemców,
zbiórki publiczne, rzeczy znalezione,
sprowadzanie zwłok zza granicy.
Paszporty
tel. 0–22 767 96 03, wew. 329
Referat Finansów i Budżetu
wew. 124
Kierownik Budżetu
wew. 123
Gł. Księgowy i Płace
tel. 0–22 784 42 20, wew. 425, 125
Wydział Księgowości
wew. 126
Kadry wew. 117
Wydział Obsługi
Naczelnik tel. 0–22 784 08 72, wew.
418, 118
Referat Zarządzania Kryzysowego
tel. 0–22 774 32 55, wew. 217

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. 0–22 774 51 53, 774 20 17, 774
20 18, wew. 326
Kierownik wew. 328,
fax 0–22 774 25 51
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. 0–22 774 15 76,
fax 0–22 774 02 52
www.legionowo.psse.waw.pl
legionowo@psse.waw.pl

Sprawowanie nadzoru
nad warunkami higieny środowiska,
higieny pracy w zakładach pracy,
szkołach i innych placówkach
oświatowo-wychowawczych,
ośrodkach wypoczynkowych
i rekreacji, zdrowotnymi żywności
i żywienia i produktami użytku.
Powiatowy Urząd Pracy
05–119 Legionowo,
ul. gen. Wł. Sikorskiego 11
tel. 0–22 774 27 73, 774 25 16,
fax 0–22 774 22 88
www.pup-legionowo.neostrada.pl
wale@praca.gov.pl

Punkt Zamiejscowy Powiatowego
Urzędu Pracy
05–140 Serock, ul. Nasielska 21
Przeciwdziałanie bezrobociu i jego
negatywnym skutkom, rejestrowanie
bezrobotnych i innych osób
poszukujących pracy,
przedstawianie im propozycji
zatrudnienia, szkolenia i innych form
mających na celu ich aktywizację
zawodową a w razie braku takich
możliwości wypłacanie
uprawnionym zasiłków
i innych świadczeń pieniężnych.
Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie
05–119 Legionowo,
ul. gen. Wł. Sikorskiego 11
tel. 0–22 784 83 33, 774 20 17,
774 20 18
Dyrektor Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie wew. 202
Zespół ds. osób
niepełnosprawnych wew. 201
Rodziny Zastępcze wew. 203
Poradnictwo wew. 204
Legitymacje
dla os. niepełnosprawnych,
kierowanie do DPS, uchodźcy,
repatrianci wew. 205
fax 0–22 784 83 33 wew. 299
pcpr.legionowo@wp.pl

Udzielanie pomocy w zakresie
poradnictwa rodzinnego, terapii
rodzinnej, pracy socjalnej,
organizowanie opieki w rodzinach
zastępczych, organizowanie
i prowadzenie lub zlecanie
prowadzenia placówek
opiekuńczo-wychowawczych
oraz sprawowanie nadzoru
nad ich funkcjonowaniem.

7
Dom Pomocy Społecznej
„Kombatant”
05–120 Legionowo,
ul. Jagiellońska 71
tel. 0–22 784 08 31
poniedziałek – piątek – 800 – 1600
(dyż. pielęgniarka wew. 108)
tel. 0–22 784 29 03
fax 0–22 784 29 03
kombatantleg@poczta.onet.pl

Przeznaczony dla osób starszych,
w szczególności dla kombatantów.
Skierowanie na pobyt stały wydają
dyrektorzy ośrodków pomocy
społecznej, właściwi
dla miejsca zamieszkania
osób zainteresowanych.
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Legionowie
05–120 Legionowo,
ul. Jagiellońska 2
tel. 0–22 774 38 14,
fax 0–22 774 38 14
www.ppplegionowo.pl
poradnia@ppplegionowo.pl

Placówka oświatowa świadcząca
pomoc psychologiczno-pedagogiczną dla dzieci młodzieży
i ich rodziców i wychowawców.
Działalność diagnostyczna,
terapeutyczna i doradcza
z zakresu problematyki
psychologicznej,
pedagogicznej i logopedycznej.
Wydawanie orzeczeń i opinii.
Samodzielny Publiczny Zakład
Lecznictwa Otwartego
05–120 Legionowo,
ul. Sowińskiego 4
centrala tel. 0–22 774 51 51,
774 22 94, 774 52 72
sekretariat tel. /fax 0–22 774 26 34
spzlo1@unet.pl

Pogotowie ratunkowe
0–22 774 21 22, 774 29 09 lub 999
Poradnia Leczenia Uzależnień,
ul. 3 Maja tel. 0–22 774 41 49
Powiatowy Zespół Szkół
Specjalnych w Legionowie
05–120 Legionowo,
ul. Jagiellońska 69
tel. /fax 0–22 774 27 63
www. pzszsl.republika.pl
zssleg@interia.pl

Powiatowy Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych w Dębem
05–140 Serock, ul. Nasielska 6
tel. 0–22 774 20 21,
tel. /fax 0–22 782 30 25
http: //zswd.webpark.pl
pz.debe@wp.pl

Powiatowy Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych
im. Włodzimierza Wolskiego
w Serocku
05–140 Serock, ul. Wł. Wolskiego 8
tel. 0–22 782 71 01,
fax 0–22 782 74 98
http: //free.polbox.pl/z/zsserock
zsserock@op.com

Liceum Ogólnokształcące im. Marii
Konopnickiej w Legionowie
05–120 Legionowo,
ul. Piłsudskiego 26
tel. 0–22 774 27 24, 784 40 42,
fax 0–22 774 27 24
http: //konopnicka.eu.org
lo_konopnicka@wp.pl

Powiatowy Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych im. Jerzego
Siwińskiego w Legionowie
05–120 Legionowo,
ul. Targowa 73 A
tel. 0–22 774 28 72,
tel. /fax 0–22 774 40 96
www.pzsplegionowo.waw.pl
wiolett_wuszt@wp.pl

Komenda Powiatowa Państwowej
Straży Pożarnej
05–120 Legionowo,
ul. Mickiewicza 11
tel. 0–22 774 28 28, 774 35 31,
fax 0–22 774 28 88
legionowo@mazowsze.straz.pl

Kurier
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Rada Powiatu Legionowskiego
III kadencja Rady Powiatu Legionowskiego rozpoczê³a siê 12 listopada 2006 roku.

Umów się z urzędniczką
Koniec ze staniem w kolejce w Wydziale Komunikacji. Od 1 marca,
po raz pierwszy w historii, podstawowe formalnoœci mo¿na za³atwiaæ przez Internet, dziêki uruchomieniu pilota¿owego programu
obs³ugi klientów Wydzia³u Komunikacji.

Pan Jerzy Rzewuski jako pierwszy skorzystał z e-wniosku

Jak to działa?
Program daje możliwość wypełnienia on-line
wniosku, który zamieszczono w Wirtualnym
Biurze Obsługi na stronie www Powiatu.
W odpowiedzi otrzymamy pocztą elektroniczną informację o dniu, godzinie i miejscu, do
którego należy się zgłosić w celu załatwienia
sprawy. Jeżeli przy przesyłaniu wniosku
podamy numer telefonu komórkowego –

Koniec ze staniem w kolejce
w Wydziale Komunikacji. Od
1 marca, po raz pierwszy w
historii, podstawowe formalnoœci mo¿na za³atwiaæ przez
Internet, dziêki uruchomieniu
pilota¿owego programu obs³ugi klientów Wydzia³u Komunikacji.
Wydzia³ Komunikacji to jedno z najbardziej zat³oczonych,
obleganych przez klientów
miejsc. Kolejka do okienka
obs³ugi to do niedawna widok,
który nikogo nie dziwi³, za to z
pewnoœci¹ irytowa³. Nikt nie
mia³ w¹tpliwoœci, ¿e niezbêdne
jest usprawnienie pracy, które
tê sytuacjê zmieni.
Jednym z kroków, który ma
poprawiæ szybkoœæ obs³ugi,

odpowiedź przyjdzie także sms-em. W informacji podany zostanie też numer telefonu,
pod który należy zadzwonić, jeżeli wskazany
termin nie odpowiada wnioskodawcy.
W umówionym dniu zgłaszamy się do
Wydziału Komunikacji z kompletem wymaganych dokumentów, gdzie podpisujemy
przesłany drogą elektroniczną wniosek i na
miejscu załatwiamy sprawę. Może to również
zrobić prawnie umocowany pełnomocnik.

27 listopada, na pierwszej
sesji, 21 przedstawicieli rajców
wybra³o sk³ad zarz¹du i prezydium rady. Miesi¹c póŸniej
ukonstytuwoa³y siê poszczególne komisje – Rewizyjna; Rozwoju; Oœwiaty, Kultury i Sportu;
Rodziny, Zdrowia i Spraw
Spo³ecznych; Œrodowiska, Rolnictwa i Terenów Wiejskich.
W sk³ad Zarz¹du Powiatu
wchodz¹:
Starosta Jan Grabiec, wicestarosta
Janusz
Kubicki,
Pawe³ Kownacki, Anna Mateuszczyk, Waldemar Jaroñ.
Przewonicz¹cym Rady jest
Szymon Rosiak, wiceprzewodnicz¹cymi Irena Kopañska-Araszkiewicz oraz Andrzej
Kiljan.

Radni powiatu legionowskiego
kadencji 2006–2010
w górnym rzêdzie od lewej:
Szymon Rosiak, Stanis³aw
Kraszewski, Dariusz Jakubczak,
Andrzej Kiljan, Iwona Górska,
Zenon Durka, Zenona Powa³a,
Piotr Minkowski, Waldemar
Jaroñ, Krzysztof P³aciszewski,
œrodkowy rz¹d od lewej:
Kazimierz P³aciszewski, Pawe³
Kownacki, Andrzej Kicman,
Gra¿yna Trzaskoma, Janusz
Wanat
siedz¹ od lewej: Marek
Mazur, Irena Kopañska-Araszkiewicz, Janusz Kubicki,
Anna
Mateuszczyk,
Jan
Grabiec
nieobecny: radny Jacek
Szczepañski

jest uruchomienie od 1 marca
2007 r. pilota¿owego programu obs³ugi, uwzglêdniaj¹cego
zastosowanie Internetu dla
za³atwiania bie¿¹cych spraw.
– Sprawny i przyjazny urz¹d,
w którym nie ma miejsca na
kolejki w Wydziale Komunikacji, jest naszym priorytetem, dlatego postanowiliœmy
uruchomiæ ten program. – powiedzia³ wicestarosta Janusz
Kubicki. – Liczê, ¿e z czasem
pozwoli on na roz³adowanie
t³oku i zwiêkszenie komfortu
za³atwiania spraw. Program ma
charakter pilota¿owy, bêdziemy wdziêczni za wszelkie uwagi, które mog¹ przyczyniæ siê
do wprowadzania dalszych
usprawnieñ.
Od pocz¹tku marca wniosek
o rejestracjê pojazdu mo¿na
wys³aæ za poœrednictwem

Internetu. Pierwotnie trzeba
by³o go pobraæ z Biuletynu
Informacji Publicznej i wys³aæ
mailem. Obecnie dostêpny jest
ju¿ formularz, który mo¿na
wype³niæ on-line. W ci¹gu
niespe³na dwóch miesiêcy dzia³ania pilota¿u z tego udogodnienia skorzysta³o blisko 20
osób.
Uwagi o programie nale¿y
kierowaæ na adres poczty elektronicznej:

Co do tego, że warto z tego
skorzystać, nie miał wątpliwości pan Jerzy Rzewuski
z Legionowa, który jako pierwszy
uniknął
czekania
w kolejce. – Komputer jest
moim narzędziem pracy.
Często korzystam ze światowych zasobów Internetu,
który jest kopalnią informacji. Naturalne więc było dla
mnie zajrzenie na stronę

komunikacja@powiat-legionowski.pl.

To nie koniec usprawnieñ
w internetowej obs³udze mieszkañców. Stopniowo mo¿liwoœæ
sk³adania wniosków za poœrednictwem internetowych
formularzy ma byæ udostêpniana dla kolejnych us³ug œwiadczonych przez Starostwo Powiatowe w Legionowie. n
Starostwa, kiedy pojawiła się
potrzeba załatwienia tu
sprawy. I, ku mojej radości,
dowiedziałem się, że mogę
sobie ułatwić życie.
Zapytany, czy wprowadzone
rozwiązanie spełniło jego
oczekiwania, pan Jerzy
potwierdził i dodał, że
każdemu poleciłby skorzystanie z e-wniosku.
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