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Różowy dach zniknie?
Wiele osób uznawało różowy dach LO im. Konopnickiej w Legionowie za
symbol miasta. Niebawem jednak ten kontrowersyjny element legionowskie−
go krajobrazu zniknie.

Centrum Legionowa systematycznie się zmienia. Nowoczesna
bryła miejskiego ratusza wyznacza nowy standard miejskiej architektury. Dlatego też władze
powiatu, przy okazji termomo-

dernizacji budynku LO im. Konopnickiej, postanowiły poprawić również jego estetykę.
W
ramach
rozpoczętych
w sierpniu prac zniknie z gmachu
charakterystyczny różowy dach,

który, jak żartowali niektórzy,
był jednym z niewielu obiektów
na Ziemi widzianych z kosmosu.
Dotychczasowy kolor zastąpi
stonowana szara blachodachówka. Na nowo zaprojektowana zo-

Kasa od marszałka

stała również elewacja budynku,
dzięki czemu będzie lepiej komponował się z otoczeniem. Przyszły wygląd obiektu przedstawia
przygotowana przez projektantów wizualizacja (patrz zdjęcie).
Wykonawcą inwestycji jest MB
Max Sp. z o.o. z Warszawy. Koszt
prac to 2 465 000 zł, a zakończenie
robót jest planowane na drugą połowę listopada. Warto dodać, że
powiat będzie starać się o refundację 85% poniesionych kosztów
z Priorytetu IV Działania 4.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego. Przewidywany termin złożenia
wniosku o dofinansowanie inwestycji to koniec grudnia br., jako
że Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych ma
ogłosić konkurs 9 grudnia br.
Docelowo planowane jest również zagospodarowanie terenów
na zewnątrz budynku liceum od
strony ul. Piłsudskiego. Za kilka
miesięcy więc powiatowa szkoła
nie będzie już wyglądać jak uboga krewna nowoczesnego gmachu legionowskiego ratusza, na
który spoglądają jej okna.
Wywiad z dyrektorem i opinie
uczniów LO im. M. Konopnickiej
na stronie 5

jego trwania powiat legionowski
pozyskał ponad 1,6 mln zł, między innymi na inwestycje drogowe i związane z modernizacją
placówek oświatowych. n

Kolejna powiatowa inwestycja zostanie zrealizowana przy
udziale zdobytych z zewnętrznych źródeł pieniędzy. Tym ra−
zem będzie to termomodernizacja cokołu budynku Powiato−
wego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Serocku.
W ubiegłym roku, nakładem
blisko 850 tysięcy złotych, powiat przeprowadził zasadniczą
część termomodernizacji budynku szkoły. Obiekt zyskał
cieplejsze ściany i estetyczny
wygoląd. Teraz starał się o pieniądze z Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza na jej dokończenie. Jak
się okazało, starania zostały
uwieńczone sukcesem.
Powiat legionowski ubiegał się
o dofinansowanie realizacji zadania „Wykonanie termomodernizacji budynku Powiatowego

Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Serocku przy ul. Wolskiego 8 – II etap, do poziomu cokołu” w ramach komponentu B
Samorządowego Instrumentu
Wsparcia Rozwoju Mazowsza.
Decyzją Sejmiku Województwa
Mazowieckiego otrzymaliśmy
wsparcie finansowe w kwocie 55 507 zł.
To już kolejna edycja trwającego od 2007 roku programu,
w którym samorząd wojewódzki
przyznaje dotacje celowe na zadania inwestycyjne, realizowane
przez samorządy. Od początku
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str. 3
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Poduszkowce na Zalewie
str. 4
Goście z Białorusi
str. 9

Komentarz przewodniczącego
komisji oświaty, kultury i sportu
Rady Miasta
– Mirosława Pachulskiego:

– Jesteśmy bardzo zadowoleni,
że po latach wspólnych starań
władz miasta i powiatu, udało się
ruszyć z termomodernizacją tego
najstarszego legionowskiego liceum. Taki zresztą przyświecał
nam cel, gdy przekazywaliśmy na
rzecz powiatu cały majątek szkoły.
Mamy nadzieję, że efekty prowadzonych obecnie prac posłużą
zwłaszcza najbardziej zainteresowanym, czyli uczniom, nauczycielom i innym pracownikom placówki. Zyskają na niej jednak także wszyscy mieszkańcy miasta
i powiatu, gdyż gmina Legionowo
dołoży swoją cegiełkę do pozytywnych zmian, przebudowując ul.
Piłsudskiego i budując tak potrzebne, zwłaszcza w centrum,
miejsca parkingowe. n

Przyducha
pokonana
Mało brakowało, a Zalew Ze−
grzyński dotknęłaby katastrofa
ekologiczna. Udało się jej unik−
nąć dzięki sprawnej akcji ra−
towniczej. Swoje siły połączyły
służby powiatowe, straż pożar−
na, ochotnicy z legionowskiego
WOPR i wędkarze.

Szkoła w Serocku po termomodernizacji

więcej na stronie 7
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Anastazja Matejko – 4 lata
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Maja Jabłońska – 4 lata

Kamil Michno – 5 lat

– taki pan, który sprzedaje pieniążki, ja z mamą byłam w urzędzie, jest duży i ogromny z wielkim dachem.

– pan jakiś i pani, oni pracują
w pracy, ciężko.

Dzieci mówią…
Co to za stwór fundacja i kim jest według nich urzędnik, opowie−
działy nam dzieci z Niepublicznego Przedszkola „Przy Lesie”
w Legionowie z grupy 4− i 5−latków.

Co to jest fundacja?

Iga Szulczewska – 4 lata

– fundacja daje jeść i ludzie dają pieniążki żeby fundacja nakarmiła ale ja nie widziałam
żadnej fundacji.

Gabrysia Felicka – 5 lat

Mikołaj Patejuk – 5 lat

Benita Matecka – 4 lata
Maja Jabłońska – 4 lata

– fundacja to taki pan co zarabia pieniążki i daje ludziom pieniążki.
Kalina Mikutowicz – 4 lata
– fundacja to może być jakaś
rozmowa i… może zaprowadzić
jakieś dziecko do mamy; może
dać pieniążki a jak jakieś dziecko blisko jest ulicy to może
wpaść pod samochód, możne
uratować człowieka.
Amelia Przybyłowska – 4 lata

– fundacja to takie coś co może
pomóc.
Gabrysia Felicka – 5 lat

– fundacja to wiadomość; fundacja może pomóc np. dzieciom od utonięcia albo może
dzieciom dać jakieś zabawki;
jest jak ktoś jest jeszcze zajęty
to może włączyć telewizor.

Kto to jest
urzędnik?
Mikołaj Felicki – 4 lata

– fundacja ratuje dzieci na pokład.
Antosia Merecz – 5 lat

– fundacja może odwieźć do
pracy dorosłego.

Słowniczek
samorządowy
Fundacja – forma prawna organizacji pozarządowej, której istotnym fundamentem jest kapitał
przeznaczony na określony cel
oraz statut zawierający reguły dysponowania tym kapitałem. Fundacje są, po stowarzyszeniach,
drugą w Polsce co do popularności formą prawną wśród organizacji pozarządowych.
Fundacja może być ustanowiona
dla realizacji zgodnych z podstawowymi interesami
Rzeczypospolitej Polskiej celów
społecznie lub gospodarczo użytecznych, w szczególności,
takich jak: ochrona zdrowia,
rozwój gospodarki i nauki, oświata i wychowanie, kultura i sztuka,
opieka i pomoc społeczna, ochrona środowiska oraz opieka nad zabytkami. Może ją ustanowić osoba

– pan co pisze na komputerze,
ubrany w spodnie, krawat i buty, czarne, podpisuje umowy
i ma stemple.

– kiedyś byłam w urzędzie i widziałam człowieka, który rozdawał pieniążki, ja dostała 4 pieniążki.
Antosia Merecz – 5 lat

Anastazja Matejko – 4 lata

– pan co wyrabia pieniążki i pomaga, nosi krawat i spodnie,
w pracy daje pieniążki ludziom,
którzy chcą mieć nową pracę jak
ktoś ich zwolnił, byłam w urzędzie
z mamą i widziałam panią urzędniczkę, która dała mamie pieniążki, żeby miała sklep.

– to taka pani w spódnicy, czarnej
albo różowej np. jak pani, do którego trzeba zawsze chodzić.
Maciek Korolko – 4 lata

Benita Matecka – 4 lata
– fundacja to taki pan co rozdaje pieniążki z lokaty.

– pan co zamawia pieniążki.

– taki pan, który pomaga załatwić jakąś sprawę.

Kamil Michno – 5 lat

Piotrek Bentkowski – 5 lat

Iga Szulczewska – 4 lata

– ja nie znam żadnej fundacji.

– to taki pan co jest w urzędzie.

– taki pan, który jest bardzo
ważny i zarabia bardzo dużo
pieniążków, byłam z mamą
w urzędzie, to taki pan co pracuje i pisze na kartce.

fizyczna, niezależnie od jej obywatelstwa lub miejsca zamieszkania,
lub osoby prawne mające siedziby
w Polsce lub za granicą. Natomiast siedziba fundacji powinna
znajdować się na terytorium RP.
Oświadczenie woli o ustanowieniu fundacji powinno być złożone
w formie aktu notarialnego. Zachowania tej formy nie wymaga
się, jeżeli ustanowienie fundacji
następuje w testamencie.
Fundator ustala statut fundacji,
określający jej nazwę, siedzibę
i majątek, cele, zasady, formy i zakres działalności fundacji, skład
i organizację zarządu, sposób powoływania
oraz
obowiązki
i uprawnienia tego organu i jego
członków. Statut może zawierać
również inne postanowienia,
w szczególności dotyczące prowadzenia przez fundację działalności
gospodarczej, dopuszczalności
i warunków jej połączenia z inną
fundacją, zmiany celu lub statutu,
a także przewidywać tworzenie

obok zarządu innych organów
fundacji.
Aktem prawnym regulującym
problematykę fundacji, ich zakładania i funkcjonowania jest ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz.U. z 1991 r. nr 46,
poz. 203 z późn. zm.).
Urzędnik – osoba pracująca lub
pełniąca funkcję w administracji
publicznej. Stanowisko urzędnicze w prawie polskim może przybrać formę urzędnika służby cywilnej, pracownika samorządowego lub inną.
Urzędnik służby cywilnej to osoba zatrudniona w urzędzie administracji publicznej na podstawie
mianowania zgodnie z zasadami
określonymi w ustawie z dnia 24
sierpnia 2006 r. o służbie cywilnej.
Urzędników służby cywilnej nazywa się także urzędnikami mianowanymi. Od dnia 1 stycznia 2010
mianowanie będzie odbywać się
na podstawie przepisów ustawy
z dnia 21 listopada 2008 r.

o o służbie cywilnej [2] (Dz.U.
nr 227 poz. 1505).
Pracownik samorządowy to osoba zatrudniona w urzędach gminnych (miasta), powiatowych i marszałkowskich oraz jednostkach
podporządkowanych administracji samorządowej na podstawie
umowy o pracę, wyboru lub powołania, w świetle przepisów ustawy
z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.
Do podstawowych obowiązków
urzędnika należy dbałość o wykonywanie zadań publicznych oraz
o środki publiczne, z uwzględnieniem interesów państwa oraz indywidualnych interesów obywateli, a w szczególności:
• przestrzeganie prawa,
• wykonywanie zadań urzędu
sumiennie, sprawnie
i bezstronnie,
• informowanie organów,
instytucji i osób fizycznych
oraz udostępnianie
dokumentów znajdujących

– to taki pan, który ubrał się
w bluzkę i czarne spodnie. n

•

•

•
•

•

się w posiadaniu urzędu,
jeżeli prawo tego nie
zabrania,
zachowania tajemnicy
państwowej i tajemnicy
służbowej w zakresie przez
prawo przewidzianym,
zachowanie uprzejmości
i życzliwości w kontaktach ze
zwierzchnikami,
podwładnymi,
współpracownikami oraz
w kontaktach z obywatelami,
zachowanie się z godnością
w miejscu pracy i poza nim,
sumienne i staranne
wypełnianie poleceń
przełożonego,
pracownik samorządowy jest
obowiązany złożyć
oświadczenie majątkowe na
żądanie pracodawcy,
a w przypadku niektórych
pracowników (np.
wydających decyzje
administracyjne) także co
roku. n
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Największa, najdłuższa
Ruszyły prace przy największej inwestycji drogowej w historii powiatu legionowskiego, czyli drugi etap prze−
budowy drogi z Zegrza do Dębego. Co najważniejsze – lwią część pieniędzy na tę inwestycję – ponad 12 mi−
lionów złotych starostwo pozyskało z zewnątrz.

Jesienią pojedziemy bez wstrząsów
W kwietniu informowaliśmy
państwa, że starostwo pozyskało

największe w historii środki na
przebudowę drogi, dokładnie

Schetynówka oddana!
1,275 km jezdni i 600 m chodnika – to dane dotyczące przebudowane−
go w tym roku odcinka powiatowej drogi, przebiegającej przez Wólkę
Radzymińską w gminie Nieporęt, łączącej nasz powiat z powiatem wo−
łomińskim.

Wstęgę przecinali także młodzi użytkownicy drogi
Przebudowa ul. Szkolnej
w Wólce Radzymińskiej rozpoczęła się w 2007 roku, kiedy to
zmodernizowany został jej
pierwszy odcinek od długości 679 m, nakładem 1,1 mln zł.
W bieżącym roku powiat kontynuował przebudowę na dalszym
odcinku drogi. Do szybkiej realizacji tegorocznego zadania przyczyniło się pozyskanie przez starostwo dofinansowania inwestycji z Narodowego Programu
Przebudowy Dróg Lokalnych,

nazywanego często „schetynówką” od nazwiska pomysłodawcy
programu wicepremiera Grzegorza Schetyny. Kwota dofinansowania pokryła 50%, czyli 703
tysiące z 1,4 mln złotych wartości
robót. Ponadto do budżetu przebudowy dołożyła się gmina Nieporęt, przekazując na ten cel
kwotę 200 tysięcy złotych. Pozostałe 0,5 mln zł pochodziło z budżetu Powiatu Legionowskiego.
W połowie czerwca w Wólce
Radzymińskiej odbyło się uro-

12 617 539 złotych. Kwota dofinansowania, którą otrzymał Po-

czyste oddanie przebudowanego
odcinka do użytkowania mieszkańcom. W spotkaniu uczestniczyli Jacek Kozłowski – wojewoda mazowiecki, Waldemar Roszkiewicz – członek zarządu Województwa Mazowieckiego, Jan
Grabiec – starosta legionowski,
Janusz Kubicki – wicestarosta
legionowski, Irena Kopańska-Araszkiewicz – wiceprzewodnicząca Rady Powiatu, Zenona Powała, Stanisław Kraszewski i Dariusz Jakubczak
– radni powiatu legionowskiego,
Sławomir Mazur – wójt gminy
Nieporęt, Eugeniusz Woźniakowski – przewodniczący Rady
Gminy Nieporęt, Lucjan Chrzanowski – wiceprezydent Legionowa oraz mieszkańcy Wólki
Radzymińskiej. Symbolicznego
przecięcia wstęgi dokonali
wspólnie wojewoda, samorządowcy oraz mieszkańcy.
– Mam nadzieję, że dzięki rządowemu wsparciu w powiecie
powstanie zmodernizowana sieć
dróg powiatowych, które będą
lepiej służyły mieszkańcom – powiedział Jacek Kozłowski, wojewoda mazowiecki. Po części oficjalnej wszyscy uczestnicy uroczystości spotkali się na pikniku
rodzinnym przy szkole w Wólce
Radzymińskiej, podczas którego
mieszkańcy mogli osobiście wymienić poglądy ze swoimi przedstawicielami w gminie, powiecie,
województwie i administracji
rządowej. n

Kurier
wiat z Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa
Mazowieckiego stanowi 85%
wartości całego projektu.
Droga nr 1802W liczy dziesięć kilometrów. Połowę tej trasy
powiat przebudował w ubiegłym
roku. Kolejne pięć kilometrów,
wraz z ciągiem pieszo-rowerowym o szacowanej długości sześć kilometrów zostanie
wybudowane do końca października. Najważniejsze jednak, że
największa inwestycja drogowa
w historii nie obciąży znacząco
budżetu mieszkańców powiatu.
– Nie chcemy jednak spocząć
na laurach, dlatego w najbliższym czasie planujemy złożenie
kolejnych wniosków, które w odróżnieniu od projektów infrastrukturalnych będą dotyczyły
między innymi.: szkoleń specjalistycznych oraz studiów podyplomowych dla pracowników Starostwa Powiatowego w Legionowie, zmniejszenia nierówności
w upowszechnianiu edukacji
przedszkolnej poprzez wsparcie
dla jedynego w powiecie przedszkola dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu
umiarkowanym. Będziemy się
też starali o uzyskanie dofinansowania na stworzenie profesjonalnego portalu turystycznego
oraz budowę nowych ścieżek rowerowych – dodał starosta Jan
Grabiec. n

Powiatowy
e-standard
Ponad milion złotych dofinanso−
wania otrzymał projekt Powiatu
Legionowskiego pt. „E−standard
w urzędzie czyli nowa jakość usług
w administracji publicznej”.
Projekt złożony przez starostwo
znalazł się na dwudziestym pierwszym miejscu listy uzyskując 84,3 %
punktów.
Jego
celem
j e s t
głównie
podniesienie
jakości obsługi klienta poprzez wprowadzenie e-usług w powiatowych jednostkach organizacyjnych. Ponadto
dzięki środkom Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego
zakupiony i zmodernizowany zostanie sprzęt komputerowy. Cele
szczegółowe projektu to poprawa
konkurencyjności urzędu poprzez
rozwój nowoczesnej infrastruktury informatycznej, wzrost bezpieczeństwa danych, a także wzrost
wykorzystania technologii informatycznych.
Całkowita wartość projektu to
1 335 000 zł. Kwota dofinansoEFRR
wynosi
wania
z
1 134 750 zł, co stanowi 85%
jego wartości. Pozostałe 15%
środków stanowi wkład własny
powiatu. n
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Nowy dyrektor
SPZLO

Sebastian Petrykowski ma wykształcenie medyczne i ekonomiczne. Zawodowo ratownik medyczny i ekonomista specjalizujący
się w organizacji ochrony zdrowia.
Kilka słów o sobie zawodowo…
...pracę rozpocząłem w 1999 r. od
pogotowia ratunkowego w Warszawie, pracowałem również w pogotowiu w Falck oraz przez 4 lata
w Szpitalu Bielańskim w oddziale
ratunkowym. Po studiach pracowałem w Ministerstwie Zdrowia
w Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, gdzie zajmowałem się wnioskami unijnymi
Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego i Europejskiego
Funduszu Społecznego, czyli dofinansowaniem na ochronę zdrowia,
dokładnie na ratownictwo medyczne. W lipcu 2008 r. zostałem
szefem SPZOZ w Nasielsku, gdzie
w ciągu 9 miesięcy spłaciliśmy długi, lecz brak współpracy z organem
założycielskim zmusił mnie do rezygnacji ze stanowiska. Powróciłem wówczas do pracy w Ministerstwie Zdrowia, ale już na wyższe
stanowisko. Kilka miesięcy temu
aplikowałem w konkursie na stanowisko dyrektora SPZLO w Legionowie i konkurs wygrałem.
Kilka słów o sobie prywatnie…
…mieszkam od 2001 r. w Legionowie, żona jest lekarzem specjalistą chorób wewnętrznych, mamy
dwóch synów, 2-miesięcznego
i 5-latka.
Jakie ma Pan plany odnośnie
przejmowanej placówki?
Będziemy chcieli wystąpić
z wnioskiem o zakup nowych ambulansów. Konkurs rusza w styczniu 2010 r., duże poparcie mamy ze
strony starostwa, które będzie występowało z wnioskiem unijnym.
Mam nadzieję, że w połowie przyszłego roku będą już nowe ambulanse. Nie mamy niestety szpitalnego oddziału ratunkowego. By taki
powstał, musiałby być na terenie
powiatu szpital. Myślimy o zmianie
prawno-organizacyjnej Zakładu.
Została już powołana spółka,
SPZLO zostanie postawione
w stan likwidacji, mam nadzieję że
z 1.01.2010 r. będziemy Niepublicznym Zakładem, którego właścicielem będzie w 100% Powiat
Legionowski. Przygotowywany jest
obecnie projekt rozbudowy pomieszczenia fizykoterapii i fizjoterapii co mam nadzieję usprawni
od 1 stycznia przyszłego roku nasz
oddział rehabilitacji. n
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Polskie kadetki górą!
Poniżej wyniki finałowe MazoI Międzynarodowy Turniej w Piłce Siatkowej Kadetek Mazo−
via Volleyball Cup. Zawodniczki walczyły o zwycięstwo via Volleyball Cup Legionowo 2009:
w obiektach sportowych gmin powiatu legionowskiego.
1. SMS Sosnowiec – Polska

W rozgrywkach, objętych patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego i Starosty
Legionowskiego, wzięły udział
drużyny z Polski, Białorusi,
Chin, Ukrainy, Węgier, Łotwy,
Czech, Niemiec i Słowacji.
Pierwsze zmagania odbyły się
w hali sportowej przy Powiatowym Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Serocku. Pierwszego dnia najlepsze okazały się
dziewczęta z SMS PZPS Sosno-

wiec – Polska w grupie C i LTS
Legionovia – Polska w grupie A.
W niedzielę dużym powodzeniem cieszył się mecz finałowy
pomiędzy drużynami SMS Sosnowiec a Slavia Bratysława. I tym razem Polki nie okazały gościnności
pokonując reprezentację Słowacji. Na podium znalazły się także
zawodniczki z LTS Legionovia.
Obydwu drużynom gratulujemy.
Miejmy nadzieję, że kolejne edycje imprezy będą równie udane.

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

4. Grodno Białoruś
5. Banik Pribram Czechy
6. Lanskroun Czechy
7. Daugavpils Ryga – Lotwa
8. Rackeve VSE Węgry
9. Kowel Ukraina
10. MOSiR Nowy Dwór Maz.
11. Sachsem – Anhalt Niemcy
12. Sokół Rojca Radzionków

2. Slavia Bratysława
3. LTS Legionovia

13. Jiujiang Chiny
zdjęcia T. Talarski n

Od lewej: Czesław Lang,
Robert Korzeniowski
i Sylwester Sokolnicki
O godzinie 1232 miał miejsce start
honorowy, podczas którego odbyła
się prezentacja zawodników. Niecałe 10 minut później nastąpił start
ostry – zawodnicy wyruszyli do Białegostoku, w trasę o długości
219,1 km. Po zakończeniu II etapu
najlepszy był reprezentant Włoch
Angelo Furlan, na drugim miejscu
uplasował się Niemiec Jurgen Roelandts, na trzecim Argentyńczyk
Juan Jose Haedo. n

W sierpniowy weekend (23–24.08) na wodach Zalewu Zegrzyńskiego
rozegrane zostały Mistrzostwa Europy Poduszkowców – Grand Prix Pol−
ski 2009. Honorowy patronat nad imprezą objęli m.in. Starosta Legio−
nowski i Wójt Gminy Nieporęt.

cjalne otwarcie zawodów, prezentacja przybyłych ekip ze
Szwecji, Francji, Włoch, Słowacji, Czech, Niemiec, Austrii, Belgii oraz Polski i można było zaczynać sportowe zmagania.
W sobotę rozegrano wyścigi
w Formułach: Novice, 50, Special, Formule 2 i 1. Na prowadzenie w poszczególnych bie-

159 zawodników z 18 najlepszych
drużyn kolarskich z całego świata
zebrało się 3 sierpnia na rynku
w Serocku, aby wziąć udział
w drugim etapie 66. Tour de Polo−
gne. Organizację w Serocku startu
tego kolarskiego święta wsparł
m.in. Powiat Legionowski.

W poniedziałek okolice serockiego rynku tętniły życiem. Ustawione
zostało miasteczko kolarskie,
w którym stanęła scena i gdzie zawodnicy podpisywali listę startową.
Wśród tłumu zebranych można było spotkać znanych polskich sportowców, między innymi Roberta
Korzeniowskiego, Czesława Langa
oraz Lecha Piaseckiego.

Poduszkowce
na Zalewie

Pierwszy dzień zawodów, to
oswajanie maszyn i poznawanie
możliwości przeciwników. Adrenalina, huk bolidów oraz determinacja zawodników z całej Europy i ich zespołów sprawiły, że
nawet kapryśna i zmienna pogoda sobotniego ranka ustąpiła pola słońcu i gorącej sportowej atmosferze. Sesja treningowa, ofi-

Kolarskie
święto

gach wysunęły się odpowiednio
ekipy Szwecji, Francji (w Formule 50, Specjal i 2) oraz Włoch.
Kolejnego dnia zawodów dopisywała już nie tylko pogoda, ale
przede wszystkim coraz większe
grupy kibiców zdążające nad
brzeg podwarszawskiego akwenu. Publiczność, zwabiona możliwością przyjrzenia się z bliska
maszynom zgromadzonym na zamkniętym podczas wyścigów
paddocku, z zaciekawieniem
przechadzała się pomiędzy rozstawionymi bolidami. Ogromnym zainteresowaniem cieszył się
team reprezentacji Polski. Niestety podczas tych zawodów zawodził sprzęt, uniemożliwiając
naszym reprezentantom zademonstrowanie swoich umiejętności. Zawodnikom z TEAMPOLAND pozostaje życzyć więcej
szczęścia w przyszłości. Ostatniego dnia rywalizacji, rozegrane zo-

stały wyścigi w Formułach: Novice, 50, S, 2 oraz w Formule 1.
Na koniec zawodów na wody
Zalewu Zegrzyńskiego wyruszyły wszystkie bolidy na Open Race, czyli wspólny start wszystkich
poduszkowców podczas jednego
biegu. Ten bardzo widowiskowy
wyścig szczególnie przypadł do
gustu zebranej publiczności.
Dwa dni międzynarodowej rywalizacji można uznać za udane.
Należą się gratulacje dla organizatorów imprezy Polskiego Klubu
Poduszkowców, za pomysł, determinację i sprawne przeprowadzenie zawodów. Należy mieć nadzieję, że to nie koniec, a dopiero początek propagowania w naszym
kraju wyścigów tego typu pojazdów. Zadowolenie zgromadzonej
widowni podczas tegorocznego
Grand Prix Polski, niech będzie
tego najlepszym zwiastunem.
Źródło: www.nieporet.pl n

Powiat
na podium
II miejsce wywalczyła reprezentacja Powiatu Legionowskiego
w regatach, które odbyły się
w przedostatni weekend sierpnia
na Zalewie Zegrzyńskim.
Podczas III Letnich Regat o Puchar Wójta Gminy Wieliszew załoga Powiatu, podobnie jak w roku
ubiegłym, zajęła II miejsce. Osada
w składzie Jarosław Firlej i Jan
Wielechowski pokonała harcerzy
z Legionowa, załogę wieliszewskiego workcampu oraz reprezentację Ośrodka Kultury w Wieliszewie. Nie udało się niestety pokonać reprezentantów Warszawskiego Przedsiębiorstwa Geodezyjnego, którzy okazali się bezkonkurencyjni. n
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Prymusy Mazowsza
Gdzie najlepiej przygotują cię do matury? W szkołach powiatu legio−
nowskiego, oczywiście!

jewództwa mazowieckiego wyniosła 81,4%.
Procentowy wynik zdanych
matur w poszczególnych szkołach naszego powiatu wyniósł:
w liceach ogólnokształcących:
• Liceum Ogólnokształcące
im. św. Jana Bosko
w Legionowie – 100,00%
• Liceum Ogólnokształcące
w Zespole Szkół
Ogólnokształcących nr 2
im. Króla Jana III
Sobieskiego w Legionowie
– 99,04%
• Liceum Ogólnokształcące
im. M. Konopnickiej
w Legionowie – 95,26%
• Liceum Ogólnokształcące
w PZSP w Dębem – 81,82%

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna (OKE) w Warszawie na
swoich stronach internetowych
(http: //www.oke.waw.pl) udostępniła
wstępne informacje o wynikach
egzaminu maturalnego w województwie mazowieckim w 2009
roku. Szkoły z terenu Powiatu
Legionowskiego, ze średnią zdawalnością matury na poziomie 90,7% drugi rok z rzędu

okazały się najlepsze (na 42 powiaty, w tym miasta na prawach
powiatu i miasto stołeczne Warszawa) w Województwie Mazowieckim.
Do egzaminu maturalnego
w br. w naszych szkołach przystąpiło
539
absolwentów
z 2009 r. Na drugim miejscu
z wynikiem 88,5% uplasował się
Powiat Otwocki. Średnia dla wo-

w grupie liceów profilowanych:
• Liceum Profilowane w PZSP
im. Wł. Wolskiego
w Serocku – 85,00%
• Liceum Profilowane w PZSP
w Dębem – 71,43%
• Liceum Profilowane w PZSP
im. J. Siwińskiego
w Legionowie – 66,67%
w technikach:
• Technikum w PZSP
im. J. Siwińskiego
w Legionowie – 83,00%
• Technikum w PZSP
im. Wł. Wolskiego
w Serocku – 74,36%.

Kurier

Wywiad z dyrektorem LO – Brygidą
Wagner-Konstantynowicz

Brygida
Wagner-Konstantynowicz
– Na terenie wokół liceum możemy zobaczyć hałdy materiałów
budowlanych. Proszę w kilku słowach opowiedzieć jakie oblicze zyska LO.
– Przede wszystkim budynek
zostanie poddany termomodernizacji. Nowy wygląd zyska również elewacja, która będzie pasowała do okolicznych budynków,
m.in. Ratusza Miejskiego. Na ulicy Piłsudskiego – głównej ulicy
miasta, budynek LO był tak naprawdę ostatnim, który „straszył”. Poza tym w trakcie silnych
wiatrów mieliśmy problem
z oknami, które się otwierały,
a w skrajnych przypadkach wypadały, co stwarzało bezpośrednie
zagrożenie dla uczniów. Wymianie ulegnie również dach sali
gimnastycznej, którego kolor
w żaden sposób nie pasował do
otoczenia. Już teraz uczniowie
mówią, że szkoła wewnątrz jest

Samorządowe
kopanie
W ostatni weekend czerwca, na boiskach w Legionowie, Serocku i Wie−
liszewie 26 drużyn samorządowych stworzyło fantastyczną atmosferę
sportowego święta.

Kopać należy w piłkę ;–)
Nie zabrakło jednak dramatów
i wzruszeń, podsycanych emo-
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cjonalną rywalizacją poszczególnych drużyn. Trzeba przyznać, że

piękna i z chęcią do niej przychodzą. Zmiana wyglądu zewnętrznego będzie dodatkowym elementem dzięki któremu placówka zyska zupełnie nowe oblicze.
Bycie dyrektorem, to przede
wszystkim bycie menadżerem,
dlatego podejmuje różnego rodzaju działania, aby była to szkoła na miarę XXI wieku.
– Dziękuję bardzo za rozmowę.
Opinie uczniów:
Marta Bieńkowska, klasa IIIB.
Według mnie prowadzone prace wpłyną na wygląd estetyczny
szkoły. Gdy szkoła jest z zewnątrz
ładna, to z chęcią też się do niej
przychodzi.
Patryk Bazylak, klasa IIIB.
Według mnie najbardziej pozytywnym efektem prowadzonych
prac będzie wymiana dachu sali
gimnastycznej, który nie pasował
do otoczenia.
Daria Dybczyńska, klasa IIIC .
Termomodernizacja budynku
Liceum wyjdzie wszystkim na dobre. My uczniowie będziemy się
mogli skupić na nauce, a nie na
tym, że w salach zimą jest chłodno. Szkoła zyskała już nowy,
atrakcyjny wygląd wewnątrz więc
najwyższa pora, aby zadbać też
o wygląd zewnętrzny. n

i poziom sportowy niektórych
meczów mógł się podobać nawet
koneserom futbolu. Tym razem
pogoda nas nie rozpieszczała,
aczkolwiek deszcz tylko pokropił. Typowa, brytyjska pogoda
futbolowa.
W wyniku piątkowej i sobotniej rywalizacji najlepszą drużyną turnieju okazała się ekipa Zarządu Transportu Miejskiego
w Warszawie. Zwycięska ekipa
w zaciekłym starciu finałowym
pokonała Powiat Płoński. Po
rzutach karnych wynik meczu
ustalił się na 4:3 (w regulaminowym czasie było 1:1).
Ukoronowaniem mistrzostw
była impreza integracyjna nad
Jeziorem Zegrzyńskim, gdzie
wszystkie drużyny otrzymały dyplomy i statuetki, a pierwszych osiem zespołów także nagrody rzeczowe. Nie zabrakło
oczywiście pucharów.
Wszyscy zgodnie przyznali, że
spotkają się u nas za rok, podczas kolejnej edycji mistrzostw.
Rezultaty wszystkich meczów
można znaleźć na http: //www.mazoviacup.pl pod ikoną „wyniki”.
W galerii dostępne są również
zdjęcia z Mistrzostw. n

Paszportowa kasa
Koniec problemów z dokonaniem opłaty za paszport.
Od końca lipca można ją uiszczać w kasie Urzędu Miasta Legionowo.
Kasa jest czynna:
poniedziałek: 800–1800
wtorek – piątek: 800–1600

Kurier
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Krzyż z powiatu
Zniszczony i zapomniany krzyż przydrożny, wykonany z tegorocznych
plonów zbóż i suszonych kwiatów, to efekt pracy kilkunastu mieszkań−
ców Parafii Najświętszej Maryi Panny Królowej w Józefowie koło Le−
gionowa. Wieniec dożynkowy zaprezentowała delegacja Powiatu Le−
gionowskiego w Siedlcach na XI Dożynkach Województwa Mazowiec−
kiego w ostatnią niedzielę sierpnia.

Delegacja Powiatu Legionowskiego
Celem tej największej tego typu
imprezy na Mazowszu jest podtrzymywanie wielowiekowej tradycji
i podziękowanie za tegoroczne plony. Po tradycyjnej mszy świętej na

stwo Ekologiczne” i „Bezpieczne
Gospodarstwo Rolne”.
Imprezie towarzyszyły liczne
kiermasze i wystawy, na których
można było kupić wyroby z go-

Wieniec przygotowany przez mieszkańców Nieporętu
scenie głównej obchodów wręczono
nagrody w konkursach rolniczych
oraz państwowe i branżowe odznaczenia „Zasłużony dla Rolnictwa”,
„AgroLiga”, „Najlepsze Gospodar-

spodarstw ekologicznych, rękodzieła, rośliny oraz sprzęt rolniczy. Ponadto prezentowano wiele
ciekawych przewodników turystycznych z terenu Mazowsza. n

Zmiany w komunikacji
autobusowej
Od 1 lipca uległ zmianie numer linii 804 na 736. Teraz autobus kur−
suje przez cały tydzień.
Na wniosek Gminy Nieporęt,
po zmianie numeru na 736 linia
stała się linią całotygodniową.
W dni wolne od pracy kursuje na
trasie skróconej do pętli przy ul.
Mickiewicza w Legionowie.
Kolejna zmiana to uruchomienie od 1 września linii 806 z Chotomowa (gm. Jabłonna) przez Jabłonnę do Warszawy. Autobusy
kursują trasą: Chotomowska

– Modlińska – Szkolna – osiedle
Przylesie – droga serwisowa
wzdłuż obwodnicy – rondo S1
– Modlińska – Henryków. Przewidziano 15 kursów dziennie, co godzinę w szczycie i co półtorej godziny poza nim. Autobus będzie
jeździł od poniedziałku do piątku.
Ze szczegółowym rozkładem
jazdy można się zapoznać na stronie ZTM http: //www.ztm.waw.pl. n
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Z życia rady
Radni z innej strony…
Waldemar Jaroń…
… radny I i III kadencji, członek Zarządu Powiatu w Legionowie. Na stałe zamieszały w Serocku.
Pełnił szereg funkcji
w oświacie. Był inspektorem oświaty,
dyrektorem Zespołu
Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół,
a ostatnio do roku 2007 pełnił funkcję dyrektora Powiatowego Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych
w Serocku.
Najbardziej lubię…
…obserwować przyrodę i jej „słuchać” oraz
zwiedzać stare kościoły i cmentarze.
Najbardziej nie lubię…
…spóźniania się, obłudy i „cwaniactwa”.
Moją największą wadą jest…
…zbytnia wiara w drugiego człowieka, co często przynosi mi rozczarowanie.
Moja największa zaleta…
…czystość, ład, porządek, który lubię sam
utrzymywać i wymagam tego od innych.

Piotr Minkowski…
… radny III kadencji z gm. Wieliszew
oraz Jabłonna, mieszkaniec Łajsk, bezpartyjny, członek klubu
Radnych
Prawa
i Sprawiedliwości,
szczęśliwie żonaty od
kilkunastu lat, żona
Małgorzata z zawodu
mgr inż. budownictwa, ma 12-letnią córkę Karolinę, uczennicę publicznej szkoły
podstawowej oraz
4-letniego synka Macieja, który uczęszcza
do przedszkola publicznego. Z wykształcenia doktor
nauk ekonomicznych, inżynier nawigator morski.
Obecnie wykładowca na uczelni
Najbardziej lubię…
…solidnych, uczciwych i przewidywalnych ludzi
Najbardziej nie lubię…
…chamstwa, prostactwa i oszustwa

Sto lat Pani
Marianny!
W poniedziałek, 3 sierpnia, miesz−
kanka naszego powiatu, Pani Ma−
rianna Banaszek, obchodzi 100. uro−
dziny. Życzymy 200 lat!
W niedzielę, 2 sierpnia,
o godz. 1200, w wieliszewskim kościele Przemienienia Pańskiego,
ks. proboszcz Marek Janicki odprawił mszę św. w intencji jubilatki. Oprócz Pani Marianny Banaszek, modlili się przedstawiciele władz Gminy Wieliszew,
rodzina i przyjaciele licznie
zgromadzeni w świątyni.
Po nabożeństwie życzeniom
i radości nie było końca. Wszy-

Moją największą pasją jest…
…ostatnio tworzenie drzewa genealogicznego
rodu mojej matki, a od zawsze literatura „obozowa” z okresu II wojny światowej oraz wszystko to,
co związane jest z postacią Sługi Bożego Jana
Pawła II.
Na bezludnej wyspie nie mógłbym żyć…
…z uwagi na brak „domowego ogniska”, (a może coś innego..?)
Moje magiczne miejsce to…
…maleńka osada w Bieszczadach – jej wieczorna cisza mącona odgłosami dzikich zwierząt i obcowanie z samą naturą.
Największe zagrożenie dla powiatu…
…zbyt mała ilość środków finansowych na zadania własne.
Największa szansa przed powiatem…
…to dobre wykorzystanie środków europejskich na poprawę infrastruktury związanej z rekreacją i agroturystyką, jaką daje atrakcyjność
Zalewu Zegrzyńskiego dla Warszawy.
Moje motto życiowe…
…tak ucz i wychowuj młodego człowieka, by
ten „najgorszy” po latach powiedział ci „dzień
dobry” i miłe słowo o szkole, której był
uczniem. n

Moja największa wada…
…dobra pamięć
Moja największa zaleta…
…solidność
Moje magiczne miejsce to…
…jeziora i lasy na pojezierzu zachodnim oraz
lasy legionowskie
Z wielka przyjemnością jem…
…kuchnię polską z dużą ilością warzyw
Największe zagrożenie dla powiatu…
…brak szpitala (chociaż oddziału ratunkowo-reanimacyjnego w 100 tys. powiecie), brak kina,
brak teatru
Największa szansa przed powiatem…
…dalsze kontynuowanie i przyśpieszenie inwestycji infrastrukturalnych, które spowodują, ze
w przeciągu kilku lat warunki życia w powiecie legionowskim oraz w dobrych dzielnicach warszawskich będą porównywalne
Moje motto…
…Nie rób bliźniemu tego, co tobie nie miłe. n

scy byli zgodni, że chętnie spotkaliby się z Panią Marianną

za 100 lat w tym samym miejscu
i z podobnej okazji. n

i n f o r m a t o r

p o w i a t u

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

Kurier

7

Przyducha pokonana
Do akcji ratunkowej, mającej wego Jan Grabiec, starosta legioMało brakowało, a Zalew Zegrzyński dotknęłaby katastrofa
zminimalizować
zagrożenie spo- nowski.
ekologiczna. Udało się jej uniknąć dzięki sprawnej akcji ra−
wodowane
przyduchą,
przystąpili
Już następnego dnia sytuacja na
towniczej. Swoje siły połączyły służby powiatowe, straż po−
strażacy
zawodowi
i
ochotnicy,
raZalewie
zaczęła się poprawiać,
żarna, ochotnicy z legionowskiego WOPR i wędkarze.
Kilkutygodniowe
ulewy
w czerwcu i pierwszych dniach lipca tego roku zmyły do wód rzek
zgniłe siano wymieszane z błotem
i innymi gnijącymi organizmami
żywymi, które zabierają tlen z wo-

dy. Tzw. „przyducha” doprowadziła do masowego zdychania ryb
m. in. w Bugu i jego dopływach.
Wody tych rzek płyną zaś do jeziora Zegrzyńskiego. 9 lipca zebrał
się wojewódzki sztab kryzysowy,

w którym uczestniczył wojewoda
Jacek Kozłowski oraz przedstawiciele powiatów, których dotyczy
problem. O 15.00 starosta legionowski zwołał odprawę sztabu
kryzysowego powiatu legionow-

skiego, podczas której rozdzielono zadania, mające zapobiec zanieczyszczeniu Jeziora Zegrzyńskiego. Już następnego dnia rano
wszystkie kąpieliska akwenu zostały prewencyjnie zamknięte.

townicy legionowskiego WOPR
oraz wędkarze z terenu powiatu.
Ich zadaniem było odławianie
śniętych ryb u ujścia Bugu i Rządzy, aby jak najmniej wpływało ich
do Zalewu.
Mimo ciągłej pracy kilkudziesięciu osób, nie udało się zapobiec
obniżeniu poziomu tlenu w wodach zalewu. Do zbiornika wpływały wody Bugu i jego dopływów
– choć oczyszczone ze śniętych
ryb, to pozbawione tlenu. Im
większa ich ilość mieszała się
z wodami jeziora, tym gorsze były
w nim warunki tlenowe. Stąd 11
lipca, kiedy poziom tlenu w zalewie wyniósł 1,5 mg/l (niezbędny
do życia rybom to 4 mg/l), powiatowy sztab kryzysowy podjął decyzję o miejscowym natlenianiu wód
Jeziora Zegrzyńskiego. Specjalny
zestaw dyfuzorów rozpoczął pracę
następnego dnia w okolicach wyspy na północnym Zegrzu. Sonary

przede wszystkim dzięki zasileniu
go wodami Narwi i Bugu, których
jakość uległa znacznej poprawie.

wiecki Jacek Kozłowski podsumował pracę wojewódzkiego sztabu
kryzysowego, zobowiązując koordynatorów akcji w województwie

mazowieckim do przygotowania
raportu i rekomendacji działań,
minimalizujących wystąpienie takiego zjawiska w przyszłości.
Przed powiatem natomiast stanęło kolejne zadanie: poprawa
nadszarpniętego przez przyduchę
wizerunku regionu. Reportaże
w mediach odstraszyły bowiem turystów, a około zalewowe ośrodki
zaczęły świecić pustkami. Starosta
na spotkaniu z przedsiębiorcami
zaproponował połączenie sił i zorganizowanie wspólnej kampanii
promującej akwen i okolice. Rezultatem była akcja „Morże pod
Warszawą…”, w której udział
wzięło kilka największych obiektów działających nad Jeziorem
Zegrzyńskim. Oferta promocyjna
objęła ponad 800 miejsc w hotelach i dziesiątki łodzi do wypożyczenia oraz rabaty najlepszych restauracji nad Zalewem. Kontynuacją przedsięwzięcia była akcja
billboardowa – reklama portalu
wykryły tam ławice ryb. Kluczową Wody zalewu były jeszcze natle- turystycznego jezioro.zegrzynskie.pl pokwestią było ratowanie ichtiofau- niane przez zwiększenie ich falo- jawiła się w sierpniu na terenie
ny i niedopuszczenie do katastro- wania (do akcji oprócz WOPR po Warszawy i okolic na ponad 70
wielkoformatofy ekologicznej,
wych tablicach.
jaka wydarzyła
Uzupełnieniem
się w Bugu – całW akcji ratowania zalewu świetnie sprawdzili się ludzie: zwłasz- tych działań były
kowitego wyginięcia populacji cza strażacy z OSP i PSP, ochotnicy z WOPR, wędkarze z PZW. reklamy w dożyjących tam ryb. Dzięki ich ogromnej determinacji i ofiarności, a także dobrej or- datku do GW
Dyfuzory są wy- ganizacji udało się zapobiec najgorszemu – katastrofie ekologicz- „Mazowsze na
k o r z y s t y w a n e nej na Jeziorze Zegrzyńskim. Musimy jednak zadbać, żeby takie weekend” oraz
stawach problemy nie wystąpiły w przyszłości. Dlatego zawiązujemy „ko- w dwóch kolejw
i
oczyszczal- alicję dla zalewu” jako forum współpracy administracji samorzą- nych numerach
niach, nie używa- dowej (powiat i gminy), rządowej (Ministerstwo Ochrony Środo- warszawskiego
tygodnika „Echo
no ich jeszcze na wiska, RZGW, WIOŚ) oraz naukowców. n
Miasta”. Szczętak
dużych
śliwie powiatową
akwenach. – To
eksperyment, jutro, po badaniach apelu starosty włączyli się motoro- akcję promocyjną wsparła pogoinspekcji ochrony środowiska, wodniacy), co prowadziło do da, miejmy więc nadzieję, że podokaże się, czy system poprawi ja- większej absorpcji tlenu. Osta- sumowując sezon letni nasi przedkość wody – powiedział wówczas tecznie 17 lipca uznano sytuację siębiorcy znad Zalewu będą liczyć
szef powiatowego sztabu kryzyso- za opanowaną. Wojewoda mazo- zyski, a nie straty. n

mówi starosta Jan Grabiec
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Goście z Białorusi
Czterdzieścioro polskich dzieci z Białorusi wraz
z czwórką opiekunów byli gośćmi Powiatu Legionow−
skiego. Od 3 sierpnia spędzali u nas wakacje na za−
proszenie Starosty Legionowskiego i Stowarzyszenia
„Wspólnota Polska”.

9

Legionowo
Rock Festiwal
15 sierpnia 2009 r. zostanie za−
pamiętany w historii LRF. Tego
dnia odbyła się bowiem jego
piąta edycja. Zdaniem wielu
najlepsza.

Sexbomba

Wspólna nauka poloneza
Pamiątkowe zdjęcie ze starostą i marszałkiem Płażyńskim
Dzięki wspólnej inicjatywie
powiatowego samorządu i Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” młodzi ludzie mieli okazję
odwiedzić Polskę – kraj ich
przodków. Organizatorzy postarali się, aby dziesięciodniowy pobyt wypełnić jak największą liczbą atrakcji.

Podczas dziesięciodniowego
pobytu goście z Białorusi odwiedzili warszawskie Stare Miasto,
zwiedzili Zamek Królewski, Muzeum Techniki, pałac i park w Wilanowie, byli na wycieczce w zoo.
Nie obeszło się bez wyprawy do
kina i wycieczki do Pułtuska. Na
miejscu, w Ośrodku Wypoczynku

Żeglarskie
klimaty
W przedostatni weekend sierpnia, na wieliszewskiej plaży odbyła
się V edycja Wieliszewskiego Festiwalu Folkowo−Szantowego Szanty
nad Zalewem, podczas której bawiły się całe rodziny od lat przybywają−
ce na nią z Gminy Wieliszew, powiatu legionowskiego i całego regionu.

Występujący rozgrzali publiczność lepiej niż sierpniowe słońce
Pierwszego dnia imprezy wystąpiły zespoły Duan, Ajagore,
Wa da da i Morżebyć. Pogoda
niestety nie sprzyjała żywiołowej
zabawie, a jednak wiernych fanów folku i szant nie zabrakło.
Zaludniło się „iglopolis” – pole
namiotowe umieszczone tuż za

sceną. Każdy chętny mógł nieodpłatnie rozbić biwak, by przy
ognisku, w gronie przyjaciół aż
do rana przedłużyć imprezę.
W niedzielę, gdy niebo się wypogodziło, w warszawskiej tawernie „Gniazdo Piratów” rozpoczął się konkursowy przegląd

Letniego w Jadwisinie, gdzie
mieszkali, gospodarze organizowali dla nich dyskoteki i ogniska.
Ostatniego dnia pobytu polskie
dzieciaki z Białorusi odwiedził
marszałek Maciej Płażyński.
Dzięki zaangażowaniu pracowników Referatu Edukacji starostwa oraz nauczycieli z powiatowych placówek oświatowych,

młodzież wyjechała do domu wypoczęta, pełna wrażeń i zadowolona, wyposażona w pamiątki podarowane przez starostę: firmowe czapeczki, długopisy, piłki
plażowe i płyty z polskimi pieśniami patriotycznymi. Na koniec
pobytu otrzymali też albumy,
ukazujące najciekawsze i najpiękniejsze miejsca w Polsce. n

szantowych kapel amatorskich.
Startujące zespoły wykonały po
dwa utwory nawiązujące do tradycji żeglarskiej, morskiej lub
śródlądowej. Najlepszy okazał
się zespół w składzie: Przemek
Maruchacz, Przemek Burel, Tomasz Matłoch. Jedną z nagród
był występ z gwiazdami głównego koncertu na wieliszewskiej
plaży.
Nim jednak to nastąpiło na
wodach Jeziora Zegrzyńskiego
odbyły się regaty o Puchar Wójta Gminy Wieliszew. Zawody,
podzielone na dwie kategorie:
przedstawiciele instytucji i open,
zdominowała warszawska załoga
reprezentująca geodezyjną firmę WPG wygrywając obie konkurencje.
Koncert rozpoczął się skierowanym do dzieci i ich rodziców występem kapeli Zejman i Garkumpel. Na scenie odbyły się rodzinne
konkursy połączone z radosnymi
pląsami, podczas których najmłodsi mogli poczuć się ważniejsi, a starsi nieco odświeżeni. Potem Zejman i Garkumpel już na
poważnie zaśpiewali o zamorskich rejsach i urokach miasteczek portowych. Nietypowym, bo
hard rockowym koncertem, był
występ Strefy Mocnych Wiatrów.
Po nich z podziałem na głosy zaśpiewały Prawdziwe Perły.
Wieczorem nadszedł czas
gwiazd muzyki szantowej, wśród
których niewątpliwie poczesne
miejsce zajmują zespoły EKT

Gdynia i 4 Refy. Pierwszy to
wulkan energii – grupa mająca
świetny kontakt z publicznością,
potrafiąca porwać do tańca nawet osoby nie mające na co
dzień styczności z piosenką żeglarską. Drugi – uznany wśród
fachowców profesjonalny i już
legendarny skład potrafiący zadowolić niejednego melomana.
Występy obu gwiazd rozdzielił
program przygotowany przez
międzynarodową
młodzież
z wieliszewskiego workcampu.
Młodzi ludzie, którzy przez 3 tygodnie sprzątali plaże i brzeg Jeziora Zegrzyńskiego wystąpili
z ekologicznym przesłaniem
ubranym w formę muzycznego
protest songu.
Po zakończeniu scenicznej aktywności zabawa przeniosła się
na pole namiotowe, gdzie przy
ognisku każdy uczestnik imprezy
mógł zaprezentować swój talent
wokalno-instrumentalny nierzadko prezentując własne kompozycje.
Imprezę poprowadził Tomek
EMERYT Lenard.
Zorganizowali ją: Ośrodek
Kultury w Wieliszewie, Starostwo Powiatu Legionowskiego,
Referat Informacji i Promocji
UG Wieliszew, Stowarzyszenie
Młodzi dla Rozwoju „eMka”.
Partnerami byli: Gniazdo Piratów, Szanty24.pl, FolkowaArt. pl
oraz Królewskie.
źródło:
www.wieliszew.pl n

Obejrzeliśmy kapitalne koncerty, wszyscy wykonawcy bisowali.
Na wyróżnienie zasługuje debiutująca legionowska formacja
Tama, która potrafiła zagrać selektywny rockandrollowy koncert i porwać do zabawy publiczność. Są na początku drogi, ale
dali się zapamiętać od dobrej
strony.
Drugi z występujących zespołów – Werwolf'77 to również legionowska formacja. W końcu
było nie było w tym roku miasto
obchodzi 90-lecie nadania nazwy, a to zobowiązuje.
Znakomity występ dała toruńska Rejestracja, jedna z najbardziej długowiecznych punkowych załóg w Polsce. Po reaktywacji i wydaniu płyty są naprawdę w szczytowej formie.
No i na deser Brytyjczycy
z Goldblade – rockandrollowa
petarda. Ich muzyka, show sceniczny i wygląd nikogo nie mogły
pozostawić obojętnym. Ich lider
i wokalista John Robb jest uznanym dziennikarzem brytyjskiej
BBC, nagrywa programy telewizyjne poświęcone historii muzyki oraz Europy Wschodniej, do
tego jest autorem kilku poważnych książek. Jak sam mówi,
granie w zespole daje mu drugie
życie i dystans do samego siebie.
Podczas V LRF dopisała również publiczność. Pod sceną
przewinęło się ponad 1000 osób.
Już od występu pierwszego wykonawcy było tłoczno i panowała świetna zabawa. Z roku na
rok rośnie grupa przyjezdnych
fanów LRF – największego letniego rockandrollowego grania
na Mazowszu.
Premierę podczas imprezy
miała płyta Sexbomby z dedykacją „90 minut Rockandrolla
na 90-lecie Legionowa”, która
była dostępna na festiwalowych
stoiskach. Hasłem V edycji LRF
było zawołanie: „Nie bo tak”.
Organizatorami jak co roku
byli: Miejski Ośrodek Kultury,
Powiat Legionowski, Miasto Legionowo.
Patroni medialni to Antyradio
i Mazowieckie To i Owo. Bezinteresownego wsparcia medialnego udzieliło też Radio Hobby.n
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Powiatowy Rzecznik
Konsumentów radzi

Jak poradzić sobie
na rynku nieruchomości
cz. 1 – Rynek
pierwotny
Jeżeli podejmujemy decyzję
o zakupie nieruchomości nowej,
z reguły będziemy zmuszeni do
zawarcia umowy z deweloperem, czyli podmiotem, który zawodowo trudni się budową
i sprzedażą nieruchomości nowych. Zanim jednak dojdzie do
podpisania takiej umowy, warto
sprawdzić jego wiarygodność,
rzetelność, kondycje finansową.
Żeby zabezpieczyć swój interes
przed zawarciem umowy konsument powinien:
• ustalić, czy deweloper
wybudował wcześniej jakieś
domy, w jakim standardzie,
czy dochował terminów,
a jeżeli nie, to z jakich
powodów;
• zapytać osoby mieszkające
we wzniesionych przez
dewelopera budynkach o ich
opinię na temat jakości
mieszkania/domu
i doświadczeń z realizacji
umowy;
• bardzo dokładnie zapoznać
się z planami nie tylko
konkretnego budynku, lecz
całego osiedla, ustalając
w jaki sposób mają być lub
już są zagospodarowane
sąsiednie działki, jaki jest
obecnie i jaki ma być
w przyszłości dojazd, gdzie
są zlokalizowane sklepy,
szkoły, przychodnie itp.;
• sprawdzić stan prawny
gruntów, na których ma być
wybudowane osiedle lub
choćby konkretny budynek
(odpis z księgi wieczystej
danej nieruchomości, odpis
z rejestru gruntów), a także
aktualność decyzji
zezwalającej na budowę
i zatwierdzającej projekt
techniczny;
• sprawdzić, czy deweloper
jest członkiem Polskiego
Związku Firm
Deweloperskich (www.pzfd.pl),
który zrzesza firmy
przestrzegające
dobrowolnego Kodeksu
Dobrych Praktyk, a więc
daje rękojmię wyższej
jakości usług.
Umowa zawarta z deweloperem
jest umową cywilnoprawną. Postanowienia umowy konsument
może, a nawet powinien, negocjować. Wobec tego przed jej zawarciem konieczne jest bardzo dokładne zapoznanie się z treścią
umowy, przeanalizowanie jej po-

stanowień – klauzul (Rejestr niedozwolonych klauzul umownych,
których stosowanie w umowach
z konsumentami jest zakazane
znajduje
się
na
stronie
www.uokik.gov.pl). Zaznaczyć należy,
że tylko w przypadku zawarcia
umowy z deweloperem w formie
aktu notarialnego, w sytuacji wadliwego albo sprzecznego z umową jej wykonania przez dewelopera, nabywca zyskuje prawo zwrócenia się do sądu z wnioskiem
o powierzenie dalszego wykonania umowy innemu wykonawcy na
koszt i niebezpieczeństwo właściciela gruntu, czyli dewelopera. To
deweloper zapłaci za pracę innego
wykonawcy i poniesie wszelkie ryzyko związane z tymi pracami.
Dodatkowo, do ważności takiej
umowy niezbędne jest aby:
• deweloper uzyskał
pozwolenie na budowę,
• deweloper był właścicielem
gruntu, na którym ma być
wzniesiony budynek,
• roszczenie o ustanowienie
odrębnej własności lokalu
i o przeniesienie tego prawa
zostało ujawnione w księdze
wieczystej.
Wpisu do księgi wieczystej dokonuje się w jej dziale III (Prawa,
roszczenia i ograniczenia) dla danej nieruchomości. Wpis stanowi
dla potencjalnych nabywców nieruchomości (działki z budynkiem
w budowie) nie tylko ostrzeżenie
o roszczeniach osób trzecich, lecz
także powiadomienie, że z dniem
podpisania umowy kupna przejdzie na nich obowiązek wywiązania się ze zobowiązania odnośnie
przeniesienia własności odrębnych nieruchomości lokalowych.
Księgi wieczyste prowadzone są
przez wydziały sądów rejonowych, właściwych miejscowo dla
położenia nieruchomości. Dopóki nie wzniesiono budynku kilkulub wielomieszkaniowego, nie
jest możliwe ustanowienie odrębnej własności lokali, a więc i przeniesienie własności mieszkań na
nabywców.
Jeżeli umowa z deweloperem
nie jest sporządzona w formie
aktu notarialnego, wskazana powyżej ochrona konsumenta nie
obowiązuje. Umowa sporządzona jedynie w formie pisemnej
nie gwarantuje nabywcy innej
ochrony prawnej, poza ewentualnie odszkodowawczą, czyli żądaniem naprawienia szkody wyrządzonej przez dewelopera z tytułu niewykonania tej umowy.
nabywcę. cdn…
opracowano na podstawie materiałów UOKiK n
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Jak załatwić…

…pozwolenie na użytkowanie
obiektu budowlanego
Kończymy budowę wymarzonego domu. Już nie możemy się doczekać,
kiedy nareszcie w nim zamieszkamy. Nie zapomnijmy, że każdy inwe−
stor ma obowiązek uzyskać pozwolenie na użytkowanie domu, czy inne−
go obiektu, który wybudował. Jak się do tego zabrać radzimy poniżej.
Krok 1
Gromadzimy potrzebne dokumenty:
1) oryginał dziennika budowy
z wpisem geodety
uprawnionego do wytyczenia
obiektu na gruncie,
2) kserokopię pozwolenia na
budowę, projekt budowlany
oraz projekt
zagospodarowania działki
do wglądu,
3) decyzję lub zaświadczenie
o oznaczeniu nieruchomości
numerem porządkowym
(dot. budynków mieszkalnych
– dokument taki uzyskamy
w naszym urzędzie gminy),
4) oświadczenie kierownika
budowy o zgodności
wykonania obiektu
budowlanego z projektem
budowlanym i warunkami
pozwolenia na budowę oraz
przepisami, o doprowadzeniu
do należytego stanu
i porządku terenu budowy,
a także – w razie korzystania
– ulicy, sąsiedniej
nieruchomości, budynku lub
lokalu oraz oświadczenie
o właściwym
zagospodarowaniu terenów
przyległych – jeżeli
eksploatacja wybudowanego
obiektu jest uzależniona
od ich odpowiedniego
zagospodarowania (wzór
oświadczenia jest dostępny
na www.bip.powiat-legionowski.pl
w dziale „Jak załatwić”,
zakładka Powiatowy
Inspektorat Nadzoru
Budowlanego),
5) aktualne zaświadczenie
właściwej izby samorządu
zawodowego, do której
należy kierownik budowy,
6) protokoły badań i sprawdzeń:

– protokół przeglądu
kominiarskiego
– protokół lub oświadczenie
osoby posiadającej
wymagane kwalifikacje
o wykonaniu instalacji
elektrycznej w budynku
– protokół z odbioru
instalacji gazowej oraz
próby jej szczelności,
7) inwentaryzację geodezyjną
powykonawczą,
8) kopię świadectwa
charakterystyki energetycznej
budynku, z zastrzeżeniem
art. 5 ust. 7 ustawy Prawo
budowlane,
9) potwierdzenie, zgodnie
z odrębnymi przepisami,
odbioru wykonanych
przyłączy,
10)w razie zmian nie
odstępujących w sposób
istotny od zatwierdzonego
projektu lub warunków
pozwolenia na budowę,
dokonanych podczas
wykonywania robót, do
wniosku dołączyć należy
kopie rysunków wchodzących
w skład zatwierdzonego
projektu budowlanego,
z naniesionymi zmianami,
a w razie potrzeby
– uzupełniający opis.
W takim przypadku,
oświadczenie kierownika
budowy powinno być
potwierdzone przez
projektanta i inspektora
nadzoru inwestorskiego,
jeżeli taki został ustanowiony
11)oświadczenia o braku
sprzeciwu lub uwag ze strony
organów wymienionych
w art. 56, tj. Powiatowa Stacja
Sanitarno Epidemiologiczna:
05–119 Legionowo
ul. Sikorskiego 11,

Mieszk@ńcy pytają…
Pyt@nie
Szanowny Panie Starosto
Dziękuję za odpowiedź na moje
pytanie z 22.06.2009. Cieszę się,
że żaden właściciel posesji nie zostanie pokrzywdzony, ale odkrywcze to nie jest. W tym przypadku nie widzę innej możliwości. Powracając do mojego pytania nie odpowiedział Pan na kwestie związane z grożącym nam
paraliżem komunikacyjnym. Sytuacja w sprawie przebudowy
DK 61 na odcinku Jabłonna
– Legionowo zmienia się dyna-

Państwowa Inspekcja Pracy:
00–973 Warszawa
ul. Lindleya 16, Komenda
Powiatowa Państwowej
Straży Pożarnej:
05–120 Legionowo
ul. Mickiewicza 11,
12)atesty, certyfikaty oraz
deklaracje zgodności
dot. materiałów budowlanych
zastosowanych do budowy
obiektu.
W przypadku budynków jednorodzinnych, garaży do 2 stanowisk, budynków letniskowych
i gospodarczych nie musimy dostarczać dokumentów wymienionych w punktach 11 i 12.
Krok 2
zawiadomienie
Wypełniamy
o zakończeniu budowy, a w przypadku obiektów wymagających pozwolenia na użytkowanie w formie
decyzji administracyjnej – wniosek
o udzielenie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego. Druki są dostępne w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego (PINB) w Legionowie przy ul.
Sikorskiego 11 (budynek starostwa, 3 piętro) oraz na www.bip.powiat-legionowski.pl w dziale „Jak załatwić”, zakładka Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego.
Krok 3
Wniosek wraz z załącznikami
składamy w PINB. W przypadku
budynków jednorodzinnych, garaży do 2 stanowisk, budynków
letniskowych i gospodarczych, jeśli w ciągu 21 dni PINB nie zgłosi
sprzeciwu do użytkowania, możemy zacząć użytkować budynek.
W przypadku częściowego odbioru wymienionych wyżej obiektów
konieczne jest uzyskanie pozwolenia na użytkowanie w formie
decyzji administracyjnej. Zostanie ona wydana po dokonaniu
przez PINB kontroli na budowie,
która odbędzie się nie później,
niż w 21 dni od złożenia wniosku.
Wszelkie wątpliwości, co do trybu załatwienia sprawy rozwieją
pracownicy PINB w Legionowie
osobiście w Inspektoracie lub
pod
numerem
telefonu
022 774 51 53. n

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

micznie. Słychać już głosy w mediach, że zabraknie środków na
dokończenie tej przebudowy
w rozsądnym czasie. Na wiadukt
będą jeszcze pieniądze, ale na
resztę nie. W takiej sytuacji będziemy mieli piękny wiadukt
i brak dojazdów po obu stronach.
Jakie ma Pan propozycje na rozwiązanie tego problemu?
Arek
Odpowiedź
Szanowny Panie Arku! Sensowna propozycja jest tylko jedna
– musimy jak najszybciej przebu-

dować drogę krajową „61” na odcinku przejścia przez Legionowo
(etap I i III). Zamierzam wraz
z prezydentem Legionowa przekonać do tego Ministerstwo Infrastruktury i GDDKiA. Wykorzystamy w tym celu wszystkie dostępne
argumenty i atuty. Na szczęście
przygotowanie inwestycji zmierza
do końca. Wydanie przez Wojewodę Mazowieckiego decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji
– co mam nadzieję nastąpi wkrótce – będzie w tym zakresie najważniejszym argumentem.
Jan Grabiec n
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Starostwo Powiatowe
w Legionowie
05–119 Legionowo,
ul. gen. Wł. Sikorskiego 11
centrala (kancelaria ogólna):
022 774 20 17 (18), 022 7640 100 (400)
www. powiat–legionowski.pl
starosta@powiat–legionowski.pl
wicestarosta@powiat–legionowski.pl
sekretarz@powiat–legionowski.pl
Godziny pracy:
pon.: 800 – 1800 wt.– pt: 800 – 1600
Uwaga: Trzy ostatnie cyfry numeru
bezpośredniego, zaczynającego się od
„7640”, stanowią jednocześnie numer wew.
Sekretariat Starosty: w. 419, 469
tel. bezp. 022 7640 419, 022 7640 469,
Rada Powiatu, Obsługa Zarządu Powiatu:
022 7640 426
Sekretarz Powiatu: 022 7640 419
Skarbnik Powiatu: 022 7640 419
Radca Prawny: 022 7640 404
Powiatowy Rzecznik Konsumentów:
022 7640 407
rzecznik@powiat–legionowski.pl
Porady konsumenckie, wnioski o interwencje.
Biuro Rady i Zarządu Powiatu:
022 7640 426
rada@powiat–legionowski.pl,
zarzadpowiatu@powiat–legionowski.pl
Wydział Architektury
Kancelaria: 022 7640 502
Naczelnik: 022 7640 503
Wieliszew: 022 7640 504
Jabłonna: 022 7640 505
Legionowo: 022 7640 506
Pozwolenia na budowę, zgłoszenia robót nie
wymagających pozwolenia, pozwolenia na rozbiórkę
Zamiejscowy Zespół w Serocku
05–140 Serock, ul. Rynek 21
022 7828 825, 022 7828 826
Zamiejscowy Zespół w Nieporęcie
05–123 Nieporęt, Plac Wolności 1
022 7670 427
architektura@powiat–legionowski.pl
Wydział Geodezji
Ewidencja gruntów gm. Jabłonna:
022 7640 109
Ewidencja gruntów gm. Nieporęt:
022 7640 108
Ewidencja gruntów gm. Legionowo:
022 7640 110
Ewidencja gruntów gm. Serock:
022 7640 106
Ewidencja gruntów gm. Wieliszew:
022 7640 112
Gospodarka nieruchomościami:
022 7640 118, 022 7640 119, 022 7640 121
Naczelnik: 022 7640 116
Geodeta Powiatowy: 022 7640 117
geodeta@powiat–legionowski.pl
Wydział Inwestycji i Drogownictwa:
022 7640 512, 022 7640 513
Naczelnik: 022 7640 514
drogi@powiat–legionowski.pl,
inwestycje@powiat–legionowski.pl
Zajęcia pasa drogowego, budowa zjazdu z drogi,
wydawanie pozwoleń na przejazd pojazdów
przekraczających wielkości określone w odrębnych
przepisach.
Wydział Komunikacji
tel. bezp. 022 774 21 56, fax: w. 150
Rejestracja pojazdów: 022 7640 151,
022 7640 152
Rejestracja pojazdów dla podmiotów gosp.:
022 7640 114
Licencje, zezwolenia i zaświadczenia na wyk.
krajow. transp. drogow., karty parkingowe,
stacje kontroli, ośr. szkol. kierowców itd.:
022 7640 115
Prawa jazdy: 022 7640 113
Naczelnik: 022 7640 153, fax: 022 7640 150
komunikacja@powiat–legionowski.pl

Wydawanie krajowych i międzynarodowych praw
jazdy, rejestracja i wyrejestrowywanie pojazdów,
wymiana dowodów rejestracyjnych.
Godziny pracy:
poniedziałek 800 – 1730
wtorek – piątek 800 – 1530
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Dane teleadresowe
Starostwo Powiatowe w Legionowie

11
Legitymacje dla os. niepełnosprawnych,
kierowanie do DPS, uchodźcy, repatrianci:
wew. 205
fax 022 784 83 33 wew. 299
pcpr.legionowo@wp.pl
Udzielanie pomocy w zakresie poradnictwa
rodzinnego, terapii rodzinnej, pracy socjalnej,
organizowanie opieki w rodzinach zastępczych,
organizowanie iprowadzenie lub zlecanie prowadzenia
placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz
sprawowanie nadzoru nad ich funkcjonowaniem.
Dom Pomocy Społecznej
„Kombatant”
05–120 Legionowo,
ul.Jagiellońska 71
tel. 022 784 08 31, tel. /fax 022 784 29 03
poniedziałek – piątek – 800 – 1600
(dyż. pielęgniarka wew. 108)
kombatantleg@poczta.onet.pl
Przeznaczony dla osób starszych, w szczególności dla
kombatantów. Skierowanie na pobyt stały wydają
dyrektorzy ośrodków pomocy społecznej, właściwi
dla miejsca zamieszkania osób zainteresowanych.

W czym mogê pomóc?
Referat Edukacji
022 7640 206
edukacja@powiat–legionowski.pl
Kierowanie do kształcenia w placówkach specjalnych,
wpisy szkół i placówek
do ewidencji prowadzonej przez Starostę
Legionowskiego
Referat Zarządzania
Środowiskiem
022 7640 124, 022 7640 125, 022 7640 126
Kierownik: 022 7640 123
zs@powiat–legionowski.pl
Gospodarka odpadami, pozwolenia na emisję
zanieczyszczeń do środowiska, usuwanie drzew
na gminnych nieruchomościach, pozwolenia
wodnoprawne, wydawanie kart wędkarskich
i rejestracja łodzi, rejestr zwierząt chronionych,
geologia
Wydział Promocji
i Rozwoju Społecznego
Promocja powiatu:
022 7640 423, 022 7640 473
Zdrowie, stowarzyszenia i fundacje, zbiórki
publiczne: 022 7640 475
Fundusze zewnętrzne: 022 7640 403
Paszporty i zaproszenia: 022 774 33 90
(budynek ratusza miejskiego w Legionowie)
promocja@powiat–legionowski.pl,
turystyka@powiat–legionowski.pl,
zdrowie@powiat–legionowski.pl,
fundusze@powiat–legionowski.pl
Naczelnik: 022 7640 424
promocja@powiat–legionowski.pl
Promocja, kultura, sport, stowarzyszenia i fundacje,
sprowadzanie zwłok, zbiórki publiczne, fundusze
zewnętrzne i sprawy społeczne.
Zespół ds. Zamówień Publicznych
022 7640 408,
przetargi@powiat–legionowski.pl
Referat Finansów i Budżetu
022 7640 508
Kierownik: 022 7640 507
rfb@powiat–legionowski.pl
Wydział Księgowości:
022 7640 510, 022 7640 511
Główny Księgowy i Płace: 022 7640 509
Wydział Obsługi Starostwa
Obsługa starostwa: 022 7640 422
Kadry: 022 7640 406
Naczelnik: 022 7640 421
Referat Zarządzania
Kryzysowego
022 7640 415
PFRON: 022 7640 201

Jednostki organizacyjne
Powiatu
Powiatowy Ośrodek
Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej wLegionowie
05–119 Legionowo,
ul. gen. Wł. Sikorskiego 11
0227640 156, 0227640 160
tel. /fax 022784 38 29
Zespół Uzgadniania Dokumentacji:
0227640 162
podgik@powiat-legionowski.pl
Przechowywanie map zasadniczych,
wydawanie map do celów opiniodawczych,
udostępnianie zasobów dla geodetów.
Powiatowy Inspektorat
Nadzoru Budowlanego
05–119 Legionowo,
ul. gen. Wł. Sikorskiego 11
tel. /fax 022 774 51 53, 022 7640 325
pinb_leg@wp.pl
Pozwolenia na użytkowanie, zgłoszenia rozpoczęcia
i zakończenia budowy, samowole budowlane,
utrzymanie obiektów budowlanych, kontrole budów.
Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna
05–119 Legionowo,
ul. gen. Wł. Sikorskiego 11
tel. 022 774 15 76, fax 022 774 02 52
www.legionowo.psse.waw.pl
legionowo@psse.waw.pl
Sprawowanie nadzoru nad warunkami higieny
środowiska, higieny pracy w zakładach pracy,
szkołach i innych placówkach
oświatowo-wychowawczych, ośrodkach
wypoczynkowych i rekreacji, zdrowotnymi żywności
i żywienia i produktami użytku.
Powiatowy Urząd Pracy
05–119 Legionowo,
ul. gen. Wł. Sikorskiego 11
tel: 022 774 27 73; 022 7640 305
fax: 022 774 22 88
www.pup-legionowo.neostrada.pl
wale@praca.gov.pl
Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie
05–119 Legionowo,
ul. gen. Wł. Sikorskiego 11
Dyrektor Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie:
022 7640 202
Zespół ds. osób niepełnosprawnych:
022 7640 201
Rodziny Zastępcze: 022 7640 203
Poradnictwo: fax. 022 784 83 33, 022 7640 299
pcpr.legionowo@wp.pl

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Legionowie:
05–120 Legionowo,
ul. Jagiellońska 2
tel. /fax 022 774 38 14
www.ppplegionowo.pl; poradnia@ppplegionowo.pl
Placówka oświatowa świadcząca pomoc
psychologiczno-pedagogiczną dla dzieci młodzieży i
ich rodziców i wychowawców. Działalność
diagnostyczna, terapeutyczna i doradcza
z zakresu problematyki psychologicznej,
pedagogicznej i logopedycznej. Wydawanie orzeczeń
i opinii.
Samodzielny Publiczny
Zakład Lecznictwa Otwartego:
05–120 Legionowo,
ul.Sowińskiego 4
tel. centrala 022 774 51 51; 022 774 22 94,
022 774 52 72
tel. /fax. 022 774 26 34 (sekretariat)
spzlo1@unet.pl
Pogotowie ratunkowe:
022 774 21 22, 774 29 09 lub 999
Poradnia Leczenia Uzależnień:
ul.3 Maja tel. 022 774 51 51 w. 21 lub 38
Powiatowy Zespół Szkół
Specjalnych w Legionowie
05–120 Legionowo,
ul.Jagiellońska 69
tel. /fax 022 774 27 63
www. pzszsl.republika.pl
zssleg@interia.pl
Powiatowy Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych w Dębem
05–140 Serock,
ul. Nasielska 6
tel. 022 774 20 21,
tel. /fax 022 782 30 25
http: //zswd.webpark.pl
pz.debe@wp.pl
Powiatowy Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych
im.Włodzimierza Wolskiego
w Serocku
05–140 Serock,
ul. Wł. Wolskiego 8
tel. 022 782 71 01,
fax 022 782 74 98
http: //free.polbox.pl
/z/zsserock zsserock@op.com
Liceum Ogólnokształcące
im. Marii Konopnickiej
w Legionowie
05–120 Legionowo,
ul. Piłsudskiego 26
022 774 27 24,
784 40 42,
fax 022 774 27 24
http: //konopnicka.eu.org
lo_konopnicka@wp.pl
Powiatowy Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych
im. Jerzego Siwińskiego
w Legionowie
05–120 Legionowo,
ul. Targowa 73 A
022 774 28 72, tel. /fax 022 774 40 96
www.pzsplegionowo.waw.pl
wiolett_wuszt@wp.pl
Komenda Powiatowa
Państwowej Straży Pożarnej
05–120 Legionowo,
ul. Mickiewicza 11
tel. 022 774 28 28,
774 35 31,
fax 022 774 28 88
legionowo@mazowsze.straz.pl
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Wielki format promocji
Ponad siedemdziesiąt to liczba billboardów na terenie
Warszawy i okolic, na których pojawiła się reklama powia−
towego portalu turystycznego i akcji promocyjnej regionu
Jeziora Zegrzyńskiego. Wielkoformatowe plakaty zawisły
na dwa tygodnie sierpnia.
Już od lipca starostwo wraz
z przedsiębiorcami działającymi
nad zalewem prowadzą wspólną

akcję promocyjną regionu. Kolejną jej odsłoną jest umieszczenie wielkoformatowych reklam

portalu www.jezioro.zegrzynskie.pl i akcji „Morże pod Warszawą…”
w ponad 70 punktach na terenie
Warszawy i okolic.
Akcja była prowadzona na terenie aglomeracji warszawskiej,
ze szczególnym uwzględnieniem
stolicy, jako że Zalew Zegrzyński to naturalne miejsce wypo-

czynku weekendowego dla jej
mieszkańców. Stąd organizatorzy akcji promocyjnej chcieli do-

trzeć do jak największej liczby
mieszkańców Warszawy i jej
okolic. n

Uwaga uczniowie! Konkurs ekologiczny
Już po raz siódmy Samorząd Województwa Mazowieckiego organizuje Konkurs Ekologiczny
dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z terenu województwa mazowieckiego.
Jego podstawowym celem jest promocja postaw proekologicznych poprzez realizację jednego z głównych
zadań Wojewódzkiego Programu Ochrony Środowiska.
Kontynuując działania z lat poprzednich organizatorzy Konkursu pragną utrwalać w uczniach świadomość wobec zagrożeń środowiska, a także
zachęcić ich do tworzenia trwałych nawyków i zachowań ekologicznego stylu życia w domu, szkole i najbliższym otoczeniu. Tego typu edukacja
ułatwia między innymi zmianę sposobu patrzenia młodego pokolenia na przyrodę i zrozumienie konieczności dbania o stan najbliższej okolicy.
Do udziału w konkursie zapraszamy wszystkie szkoły podstawowe oraz gimnazja z terenu powiatu. Zainteresowane placówki prosimy o zapoznanie
się z Regulaminem Konkursu, dostępnym na www.mazovia.pl oraz przygotowanie prac zgodnie z wytycznymi w nim zawartymi. Zgłoszenia należy
składać wyłącznie na karcie zgłoszeniowej w terminie do 15 października 2009 r.
Szczegółowe informacje na temat konkursu można uzyskać w Departamencie Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego
w Warszawie w Wydziale Edukacji Ekologicznej,
pod numerami tel. 0–22 59 79 263, 0–22 59 79 340 oraz 0–22 59 79 335.
Kartę zgłoszeniową oraz regulamin można pobrać ze strony www.mazovia.pl.
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