ukazuje siê w:
Jab³onnie
Nieporêcie
Wieliszewie
Serocku
Legionowie

Wiadukt – nareszcie!
Rozpoczê³y siê d³ugo oczekiwane prace przy budowie nowego wiaduktu nad torami kolejowymi w Legionowie.

Ten plac budowy…
S³u¿¹ca nam dot¹d przeprawa
nad torami ju¿ dawno zosta³a
uznana, jako zagra¿aj¹ca bezpieczeñstwu jej u¿ytkowników. Nie
maj¹c wyjœcia tysi¹ce kierowców
gra³o codziennie w rosyjsk¹ ruletkê, pokonuj¹c wiadukt w drodze do i z Warszawy.
Jak zapowiadaliœmy w poprzednich numerach Kuriera,
inwestycja mia³a rozpocz¹æ siê
w lipcu tego roku. ¯ycie jednak
zweryfikowa³o plany inwestora,
czyli Generalnej Dyrekcji Dróg
Krajowych i Autostrad. Prace
ruszy³y dopiero w grudniu. Na
szczêœcie ca³kiem niezimowa

aura sprzyja drogowcom i zmêczonym czekaniem kierowcom,
zupe³nie jakby chcia³a wynagrodziæ wieloletnie czekanie takim
nieco nietypowym prezentem
gwiazdkowym.
Przypomnijmy, ¿e historia walki o budowê nowego przejazdu
siêga 1999 r., kiedy rozpoczê³o
siê projektowanie wiaduktu.
Projekt przewidywa³ koniecznoœæ wykupu nieruchomoœci
od 300 prywatnych w³aœcicieli.
Kiedy w 2002 r. ówczesny prezydent Legionowa Andrzej Kicman
wyda³ decyzjê o warunkach zabudowy czêœæ mieszkañców z³o-

¿y³a protest. Negocjacje trwa³y
d³ugo. Zaanga¿owa³y siê w nie
w³adze miasta. Prezydent Roman Smogorzewski porozumia³
siê z wiêkszoœci¹ w³aœcicieli dzia³ek poza trojgiem, którzy blokowali inwestycjê.
W koñcu w styczniu br. wojewoda wyda³ decyzjê o pozwoleniu na budowê wiaduktu. Mimo protestów pozosta³ej „na
placu boju” trójki w³aœcicieli nie
zosta³a ona uchylona. Inwestor
mia³ nareszcie zielone œwiat³o,
aby rozpocz¹æ procedury przetargowe.
Jak to w ¿yciu bywa, radoœæ
z tego powodu nie trwa³a d³ugo.
Jedne problemy siê skoñczy³y,
rozpoczê³y siê nastêpne – tym razem protestowa³y firmy bior¹ce
udzia³ w przetargu. Przyk³ady innych du¿ych inwestycji na na-

szym terenie, jak budowa obwodnicy Jab³onny czy poszerzenie w¹skiego gard³a na Modliñskiej, pokazuj¹, ¿e widocznie
¿adne powa¿ne przedsiêwziêcie
nie mo¿e siê obyæ bez tzw. „schodów”. W przypadku wiaduktu
niezwykle krêtych i wysokich.
Choæ historia budowy naszego d³ugo wyczekiwanego wiaduktu brzmi jak klasyka horroru
czy senny koszmar ka¿dego inwestora, skoñczy³a siê zupe³nie
jak w bajce – happy endem. Prace siê rozpoczê³y i id¹ pe³n¹ par¹. Ca³a inwestycja bêdzie kosztowaæ 63,5 mln z³. Roboty zaplanowano na lata 2007
– 2009. Prawdopodobnie ju¿
w przysz³ym roku pojedziemy
nowym wiaduktem – stary trafi
w rêce drogowców. Miejmy nadziejê, ¿e ta inwestycja wyczerpa³a ju¿ przys³uguj¹cy jej limit
przeciwnoœci i wszelakich kataklizmów, i ¿e bez problemów
zostanie doprowadzona do rych³ego koñca. Czego Pañstwu
i sobie ¿yczymy. n

…w przyszłym roku zamieni się w piękny wiadukt

grudzień
nr 4/2007

W numerze…
SMS-em po straż pożarną
str. 2
Inwestycyjny rachunek
sumienia
str. 5 i 8
Internetowy Wydział
Komunikacji

str. 6

Zmiana
numerów
telefonów
w starostwie
Od 16 listopada br. w legionowskim starostwie uruchomiony zosta³ nowy system telekomunikacyjny „Trakt cyfrowy”, który w po³¹czeniu
z wczeœniejsz¹ wymian¹ starej centrali telefonicznej na
cyfrow¹ wprowadzi³ ogromne
udogodnienia w komunikacji
z urzêdem.
Dziêki systemowi wszystkie wydzia³y i referaty zyska³y bezpoœrednie numery telefonów, równie¿ na centralê
telefoniczn¹ mo¿na dzwoniæ
siê ³atwiej, gdy¿ do dyspozycji mamy cztery, a nie jak dotychczas, dwa numery. Mo¿liwoœæ po³¹czenia siê przez
centralê na numer wewnêtrzny pozostaje bez
zmian.
Szczegó³owy wykaz telefonów na str. 7. n

2

Nowy szeryf
w Legionowie
24 wrzeœnia nast¹pi³a zmiana na
stanowisku Komendanta Powiatowego Policji w Legionowie.

Kurier
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Lepsze dojazdy

SMS-em
po straż pożarną

Podró¿ do Warszawy poci¹giem
w godzinach szczytu to istny horror.
Wie to ka¿dy doje¿d¿aj¹cy tym
œrodkiem lokomocji.

Ka¿dy mo¿e powiadomiæ o po¿arze! Od po³owy wrzeœnia tak¿e osoby z dysfunkcj¹ mowy maj¹ mo¿liwoœæ zg³oszenia niebezpiecznego
zdarzenia. Komenda Powiatowa Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Legionowie, jako pierwsza na Mazowszu, uruchomi³a alarmow¹ wiadomoœæ tekstow¹.

podinsp. Wojciech Wołkowicz
Podczas uroczystoœci, która odby³a siê z tej okazji w legionowskiej KPP, nominacjê na to stanowisko odebra³ podinsp. Wojciech Wo³kowicz.
Nowy komendant s³u¿y w policji ju¿ 21 lat, mo¿e wiêc pochwaliæ siê wieloletnim doœwiadczeniem w tej nie³atwej pracy.
Przez ostatnie 8 lat kierowa³ Komisariatem Policji w Nasielsku.
Gratulujemy nowemu Komendantowi nominacji i ¿yczymy
sukcesów w zwalczaniu przestêpczoœci i podnoszeniu poziomu bezpieczeñstwa na terenie
naszej Ma³ej Ojczyzny. n

Urodziny Poradni
15 listopada Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Legionowie obchodzi³a jubileusz 40-lecia
swojego istnienia.
Uroczystoœæ by³a okazj¹ do podziêkowania zespo³owi placówki
za pracê na rzecz lokalnej spo³ecznoœci. W imieniu w³adz samorz¹dowych i mieszkañców powiatu
z³o¿y³ je starosta Jan Grabiec,
¿ycz¹c równie¿ wytrwa³oœci i dalszego, równie wielkiego zaanga¿owania w pe³nieniu wa¿nej roli
spo³ecznej, jak¹ jest pomoc i poradnictwo dla m³odych ludzi.
Poradniê Psychologiczno-Pedagogiczn¹ powo³ano 01.09.1967 r.
decyzj¹ Kuratorium Okrêgu
Szkolnego Warszawskiego. Pod
nazw¹ Poradnia Wychowawczo-Zawodowa powsta³a na potrzeby ówczesnego Powiatu Nowodworskiego i zosta³a zlokalizowana w Legionowie. Z pocz¹tkiem 1999 r. prowadzenie poradni, podleg³ej dot¹d resortowi
oœwiaty, przekazano reaktywowanemu samorz¹dowi powiatowemu. Odt¹d organem prowadz¹cym poradniê jest starosta legionowski.
Oferowana tu pomoc obejmuje
problemy rozwojowe dzieci
i m³odzie¿y, ujawniaj¹ce siê
zw³aszcza w procesie edukacji
i wychowania. Szczególn¹ form¹
dzia³alnoœci poradni jest orzecznictwo i opiniowanie. Zespó³
pracowników w chwili jej powo³ania liczy³ zaledwie 6 osób.
Z up³ywem lat zwiêksza³ siê systematycznie. Dziœ poradnia zatrudnia 10 psychologów, 5 pedagogów, 2 logopedów i lekarza.
Od stycznia 2007 r. poradnia
funkcjonuje w nowym, dobrze
wyposa¿onym i wygodnie urz¹dzonym lokalu przy ul. Jagielloñskiej 2. Ta zmiana, jak mówi dyrektor Okarska, napawa zespó³
poradni optymizmem i jest zachêt¹ do podejmowania nowych wyzwañ. n

Do tej pory osoby maj¹ce
k³opoty ze s³uchem i mow¹ nie
mog³y zawiadomiæ telefonicznie s³u¿b ratowniczych np.
o po¿arze. Teraz jest to mo¿liwe. Wystarczy wys³aæ sms na
specjalny numer telefonu. Oficer dy¿urny odbierze takie
zg³oszenie i odpowie na nie,
równie¿ sms-em. Mo¿liwe jest
tak¿e wys³anie szablonu meldunku, przygotowanego przez
stra¿aków.
Numer alarmowy nie zostanie podany do publicznej wiadomoœci, bêdzie on znany tylko abonentom zarejestrowa-

nym w specjalnej bazie danych, obejmuj¹cej osoby zrzeszone w zwi¹zkach g³uchoniemych. W bazie bêd¹ siê mogli
znaleŸæ tak¿e ludzie, którzy sami zg³osz¹ siê do stra¿y po¿arnej i wyka¿¹ potrzebê korzystania z alarmowego sms.
Oczywiœcie to zabezpieczenie
ma na celu wykluczyæ fa³szywe
alarmy i u³atwiæ komunikacjê
na linii oficer dy¿urny – osoba
zg³aszaj¹ca. Oficer w bazie danych bêdzie mia³ informacje
o w³aœcicielu telefonu, co wykluczy reakcje na sms-y „dowcipnisiów”.

– Cieszê siê, ¿e nasza komenda, jako jedyna na Mazowszu,
wysz³a z tak¹ inicjatyw¹ – powiedzia³ starosta Jan Grabiec.
– Mam nadziejê, ¿e sms-alarm
siê przyjmie i u³atwi kontakt ze
s³u¿bami ratowniczymi wielu
mieszkañcom powiatu legionowskiego.
Alarmowy numer bêdzie
dzia³a³ co najmniej przez najbli¿szy rok. n

Wiedza nagrodzona…
… tak¿e finansowo. Starosta Legionowski wrêczy³ najlepszym uczniom szkó³ prowadzonych przez Powiat Legionowski nagrody pieniê¿ne.

Wiedza jest na wagę złotego
Kryteria przyznawania nagród
ustali³a Rada Powiatu w Legionowie. Trzeba by³o tylko spe³niæ
trzy warunki: mieæ œredni¹ ocen
za rok nauki co najmniej 4,90,
co najmniej bardzo dobr¹ ocenê
z zachowania oraz uzyskaæ akceptacjê rady pedagogicznej
i samorz¹du uczniowskiego.
Powy¿sze kryteria w roku
szkolnym 2006/2007 spe³ni³o 23 uczniów, którzy na wrzeœniowej sesji Rady Powiatu Legionowskiego odebrali z r¹k
starosty Jana Grabca, przewodnicz¹cego Rady Powiatu Szymona Rosiaka i wicestarosty Janusza Kubickiego nagrody pieniê¿ne w wysokoœci 1650 z³
brutto. Oto lista osób „bogatych w wiedzê”:
1. Andrzej Fr¹czek z Liceum
Ogólnokszta³c¹cego
im. M. Konopnickiej
w Legionowie – œrednia
ocen 5,50, wychowawca
klasy p. Agata
Kaczymarczyk
2. Wojciech Somerski
z Liceum
Ogólnokszta³c¹cego
im. M. Konopnickiej

3.

4.

5.

6.

7.

w Legionowie – œrednia
ocen 5,44, wychowawca
klasy p. Anna Wichrowska
Edyta Macko z Liceum
Ogólnokszta³c¹cego
im. M. Konopnickiej
w Legionowie – œrednia
ocen 5,33, wychowawca
klasy p. Anna Wichrowska
Joanna Leszczyñska
z Liceum
Ogólnokszta³c¹cego
im. M. Konopnickiej
w Legionowie – œrednia
ocen 5,33, wychowawca
klasy p. Halina D¹browska
Tomasz Stañkowski
z Liceum
Ogólnokszta³c¹cego
im. M. Konopnickiej
w Legionowie – œrednia
ocen 5,13, wychowawca
klasy p. Anna Wichrowska
Kamil Burzyñski z Liceum
Ogólnokszta³c¹cego
im. M. Konopnickiej
w Legionowie – œrednia
ocen 5,10, wychowawca
klasy p. El¿bieta
Herbergier – Nowak
Justyna Smoliñska
z Liceum

Ogólnokszta³c¹cego
im. M. Konopnickiej
w Legionowie – œrednia
ocen 5,10, wychowawca
klasy p. Halina D¹browska
8. Aleksandra Deczkowska
z Liceum
Ogólnokszta³c¹cego
im. M. Konopnickiej
w Legionowie – œrednia
ocen 5,09, wychowawca
klasy p. Celina Kryjom
9. Pawe³ G¹golewski
z Powiatowego Zespo³u
Szkó³ Ponadgimnazjalnych
w Dêbem – œrednia ocen
5,08, wychowawca klasy
p. Eugeniusz Pietraszek
10.Aleksandra Dom¿a³a
z Powiatowego Zespo³u
Szkó³ Ponadgimnazjalnych
w Dêbem – œrednia ocen
5,08, wychowawca klasy
p. Larysa D¹browska
11.Izabela Romanowicz
z Liceum
Ogólnokszta³c¹cego
im. M. Konopnickiej
w Legionowie – œrednia
ocen 5,01, wychowawca
klasy p. Halina D¹browska
12.Damian Jasiñski
z Powiatowego Zespo³u
Szkó³ w Legionowie
– œrednia ocen 5,00,
wychowawca klasy
p. Agnieszka Klimkiewicz
13.Katarzyna Skibiñska
z Powiatowego Zespo³u
Szkó³ w Legionowie
– œrednia ocen 5,00,
wychowawca klasy
p. Agnieszka Klimkiewicz
14.Pawe³ Lisowski
z Liceum
Ogólnokszta³c¹cego
im. M. Konopnickiej
w Legionowie – œrednia
ocen 5,00, wychowawca
klasy p. Wies³awa
Szaryñska
15.Agnieszka Kutrowska
z Liceum
Ogólnokszta³c¹cego
im. M. Konopnickiej
w Legionowie – œrednia

Sytuacji nie poprawi³y ani
skargi pasa¿erów, ani pisemne
interwencje w³adz powiatu. 17
grudnia pose³ z naszego okrêgu
Zenon Durka wraz ze starost¹
Janem Grabcem i jego zastêpc¹
Januszem Kubickim spotkali
siê wiêc w tej sprawie z cz³onkiem Zarz¹du Województwa
Mazowieckiego
Piotrem
Szprenda³owiczem.
Przy okazji tej rozmowy przedstawiciele naszego regionu, zarówno samorz¹dowy, jak i pose³,
zwrócili uwagê wicemarsza³ka na
fatalne funkcjonowanie Kolei
Mazowieckich na trasie Legionowo – Warszawa. Prosili te¿
o zwiêkszenie pojemnoœci sk³adów poci¹gów osobowych, obs³uguj¹cych nasz powiat.
Marsza³ek Szprenda³owicz zapewni³ jednak, ¿e do³o¿y starañ,
aby sytuacja uleg³a poprawie. n
ocen 5,00, wychowawca
klasy p. Anna Wichrowska
16.Katarzyna Newecka
z Liceum
Ogólnokszta³c¹cego
im. M. Konopnickiej
w Legionowie – œrednia
ocen 5,00, wychowawca
klasy p. Anna Wichrowska
17.Rados³aw Ró¿ycki
z Liceum
Ogólnokszta³c¹cego
im. M. Konopnickiej
w Legionowie – œrednia
ocen 5,00, wychowawca
klasy p. Anna Wichrowska
18.Katarzyna Suszyñska
z Liceum
Ogólnokszta³c¹cego
im. M. Konopnickiej
w Legionowie – œrednia
ocen 5,00, wychowawca
klasy p. Halina D¹browska
19.Pawe³ Strzemecki
z Liceum
Ogólnokszta³c¹cego
im. M. Konopnickiej
w Legionowie – œrednia
ocen 5,00, wychowawca
klasy p. Wies³awa
Szaryñska
20.Brygida Wyszyñska
z Liceum
Ogólnokszta³c¹cego
im. M. Konopnickiej
w Legionowie – œrednia
ocen 5,00, wychowawca
klasy p. Anna £oziñska
21.Aldona Groszkowska
z Powiatowego Zespo³u
Szkó³ Ponadgimnazjalnych
im. W³. Wolskiego
w Serocku – œrednia ocen
4,91, wychowawca klasy
p. Edyta Ku³akowska
22.Ma³gorzata Brodowska
z Liceum
Ogólnokszta³c¹cego
im. M. Konopnickiej
w Legionowie – œrednia
ocen 4,90, wychowawca
klasy p. Anna £oziñska
23.Miros³aw Jacoszek
z Liceum
Ogólnokszta³c¹cego
im. M. Konopnickiej
w Legionowie – œrednia
ocen 4,90, wychowawca
klasy p. El¿bieta
Herbergier – Nowak.
Upominkami obdarowani
zostali równie¿ wychowawcy
prymusów. n
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Supermarketu nie będzie!
Kaufland wbrew protestom mieszkañców s¹siaduj¹cych budynków chce
zbudowaæ na legionowskim osiedlu Piaski supermarket o powierzchni
ponad 5 tysiêcy m kw. Œcigaj¹c siê z czasem firma z³o¿y³a wniosek o pozwolenie na budowê w ostatnim dniu obowi¹zywania starego prawa, dotycz¹cego budowy wielkopowierzchniowych obiektów handlowych.

Amfiteatr zostaje
Wniosek zosta³ z³o¿ony 17
wrzeœnia br., a ju¿ nastêpnego
dnia wesz³a w ¿ycie ustawa z maja 2007 r. o tworzeniu i dzia³aniu
wielkopowierzchniowych obiektów handlowych. Nowe prawo
uzale¿nia budowê obiektów handlowych o tak du¿ej powierzchni,
jak ten, który mia³by powstaæ na
Piaskach, od zgody rady gminy

Koniec drogi
Czekali i siê doczekali – mowa
o mieszkañcach Chotomowa i D¹browy Chotomowskiej w gminie
Jab³onna oraz Olszewnicy Starej
w gminie Wieliszew. Od lat narzekali na stan nawierzchni powiatowego ci¹gu ulic Chotomowska
– Partyzantów – Kordeckiego
– Warszawska, teraz mog¹ ju¿ zapomnieæ o wybojach.

Ta powiatowa arteria by³a modernizowana ju¿ od wielu lat.
Tworz¹c bud¿et na 2007 rok w³odarze ze starostwa podjêli decyzjê, aby resztê drogi przebudowaæ
za jednym razem. Nie bez wp³ywu na ich odwagê inwestycyjn¹
pozostawa³a z pewnoœci¹ przychylnoœæ samorz¹dowców z gmin
Jab³onna i Wieliszew, którzy
wsparli dzia³ania powiatu. Jab³onowska rada przeznaczy³a na ten
cel blisko 1,2 mln z³, zaœ w³adze
Wieliszewa wspomog³y starostê
w uzyskaniu dofinansowania
z bud¿etu pañstwa w wysokoœci 2,7 mln z³. Nie nale¿y te¿ zapominaæ o staraniach samego powiatu, dziêki którym pozyskano
od Marsza³ka Województwa Mazowieckiego okr¹g³y milion z³.
I jak na potwierdzenie ludowego porzekad³a, ¿e „zgoda buduje”, zbudowano w tym roku ponad 5,5 km drogi, chodnik i œcie¿kê pieszo-rowerow¹ oraz przebudowano skrzy¿owanie w Chotomowie. Ca³a inwestycja kosztowa³a blisko 10,5 mln z³. n

oraz uzyskania przez inwestora
pozytywnej opinii Sejmiku Województwa. Jasne jest, ¿e przy tak
z³o¿onych procedurach przeprowadzenie inwestycji staje siê du¿o
trudniejsze. A w przypadku, gdy
nie chce jej lokalna spo³ecznoœæ,
mo¿e okazaæ siê niemo¿liwe.
Szybko nie zawsze oznacza dobrze. Poniewa¿ Kaufland z³o¿y³

wniosek bez wymaganych za³¹czników, m.in. decyzji o œrodowiskowych uwarunkowaniach,
pozwolenia wodnoprawnego
oraz opinii Zespo³u Uzgadniania
Dokumentacji, zosta³ wezwany
do jego uzupe³nienia. Inwestor
nie wywi¹za³ siê z tego obowi¹zku w przewidzianym przepisami
terminie, w zwi¹zku z czym 9
paŸdziernika starosta zdecydowa³ o zwrocie wniosku o pozwolenie na budowê marketu
bez rozpoznania ze wzglêdu na
braki formalne.
Jednym z warunków koniecznych do uzyskania pozwolenia na
budowê, w przypadku tak du¿ego
obiektu, jest uzyskanie decyzji
o œrodowiskowych uwarunkowaniach pozwolenia na realizacjê
przedsiêwziêcia. Kaufland nie za³¹czy³ takiej decyzji, co wiêcej
w ogóle nie wyst¹pi³ o jej wydanie
do prezydenta Legionowa. Inwestor twierdzi, ¿e jego inwestycja
nie wymaga uzyskania takiej decyzji, podczas gdy spe³nia ona co
najmniej dwa spoœród warunków
sprecyzowanych w przepisach:
1. powierzchnia dzia³ki,
na której ma powstaæ
supermarket jest wiêksza ni¿
2 ha (dok³adnie 2,49 ha),
2. powierzchnia centrum
handlowego wraz

Hala oddana
28 wrzeœnia w serockim Powiatowym Zespole Szkó³ Ponadgimnazjalnych odby³a siê wyj¹tkowa uroczystoœæ. Spo³ecznoœæ szkolna oficjalnie odebra³a w u¿ytkowanie now¹ halê sportow¹.

Żeby otworzyć halę, niezbędny jest klucz
Serocka hala to najwiêksza
w historii powiatu legionowskiego inwestycja sportowa,
jak równie¿ najwiêkszy tego
typu obiekt na naszym terenie. Od pomys³u jej wybudowania do oddania w u¿ytkowanie minê³o 7 lat, z których
pierwsze piêæ poœwiêcono na
przygotowanie projektu i pozyskanie œrodków finansowych. Przedsiêwziêcie zosta³o
sfinansowane ze pieniêdzy
powiatu legionowskiego, samorz¹du Serocka oraz samorz¹du województwa mazowieckiego.
Uroczystoœæ zaszczycili swoj¹
obecnoœci¹ m.in.:
Mariusz B³aszczak, szef
Kancelarii Prezesa Rady
Ministrów, który przyby³

w imieniu premiera
Jaros³awa Kaczyñskiego,
Artur Pozorek, pe³nomocnik
Marsza³ka Województwa
Mazowieckiego ds. Osób
Niepe³nosprawnych, który
reprezentowa³ marsza³ka
Adama Struzika,
Jadwiga Zakrzewska,
pos³anka na Sejm RP,
Grzegorz Kostrzewa-Zorbas,
radny Sejmiku
Województwa
Mazowieckiego,
Nie zabrak³o w³odarzy gmin
naszego powiatu, radnych powiatowych i radnych Serocka,
przedstawicieli policji, wojska
i innych instytucji z terenu
powiatu
legionowskiego.
W uroczystoœci uczestniczyli
równie¿ ci, dla których inwe-

Kurier
z towarzysz¹c¹ infrastruktur¹
przekracza 1 ha (wynosi
1,81).
Kolejny dokument, jaki nale¿y
za³¹czyæ do wniosku o pozwolenie na budowê to pozwolenie
wodnoprawne. Starosta wyda³
inwestorowi tak¹ decyzjê, pozytywn¹ dla Kauflandu. Jednak zosta³a ona zaskar¿ona przez dwie
wspólnoty mieszkaniowe, z budynków s¹siaduj¹cych z inwestycj¹. W efekcie decyzja nie jest
prawomocna, zaœ dokumenty zosta³y wys³ane, zgodnie z procedur¹, do Wojewody Mazowieckiego. Praktyka pokazuje, ¿e rozpatrzenie odwo³ania z³o¿onego
przez mieszkañców mo¿e potrwaæ nawet kilka miesiêcy.
Inny brak formalny to negatywna opinia Zespo³u Uzgadniania Dokumentacji, wynikaj¹ca m.in. z faktu, i¿ PW-K odmówi³o wydania warunków zaopatrzenia w wodê. Urz¹dzenia
wodno-kanalizacyjne nie gwarantuj¹ bowiem zabezpieczenia
przeciwpo¿arowego w wodê tego obiektu.
W chwili obecnej sytuacja wygl¹da tak, ¿e wniosek Kauflandu nie zosta³ rozpatrzony
i zwrócony inwestorowi z powodów podanych wy¿ej. Mo¿e
on zaskar¿yæ decyzjê starosty
lub ponownie z³o¿yæ kompletny
wniosek. W tym drugim przypadku jednak stosowane ju¿ bêd¹ obecnie obowi¹zuj¹cej ustawy z maja tego roku. n
stycja ta powsta³a – uczniowie, nauczyciele i przedstawiciele rodziców, a wiêc ca³a
spo³ecznoœæ szko³y.
By³y przemówienia okolicznoœciowe, poœwiêcenie, którego dokona³ ks. Dr Jan Kasiñski – Dziekan Parafii œw.
Anny w Serocku i uroczyste
przeciêcie wstêgi. Starosta
Jan Grabiec wspólnie z burmistrzem Sylwestrem Sokolnickim wrêczyli symboliczny
klucz do sali dyrektorowi Zespo³u Szkó³ pan Les³awowi
Kozaniowi.
Uroczystoœæ mia³a równie¿
wzruszaj¹ce akcenty. Sta³a siê
okazj¹ do podziêkowania panu Waldemarowi Jaroniowi,
który niedawno zakoñczy³
misjê dyrektora szko³y, za jego 20-letni¹ pracê na rzecz
m³odzie¿y. W imieniu w³adz
samorz¹dowych i spo³ecznoœci szkolnej podziêkowania
z³o¿y³ starosta legionowski.
Wydarzenie zakoñczy³ wspania³y polonez, odtañczony
przez uczniów Powiatowego
Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych w Serocku.
Nowoczesny obiekt oddany
w³aœnie do u¿ytku m³odzie¿y
z Powiatowe Zespo³u Szkó³
Ponadgimnazjalnych ma kubaturê 11 926 m3, jego powierzchnia ca³kowita wynosi 1872 m2, a powierzchnia
u¿ytkowa jest niewiele mniejsza – 1689 m2. Hala ma wysokoœæ ponad 12 metrów i arenê
o wymiarach 18 na 30 metrów.
Mo¿na w niej graæ w koszykówkê, siatkówkê, pi³kê rêczn¹ i halow¹ pi³kê no¿n¹. Zmagania sportowców mo¿e obserwowaæ ponad 300 widzów.
W hali znajduj¹ siê szatnie
z natryskami, pokoje trenerskie, pomieszczenia magazynowe i sale dydaktyczne. Nie zabraknie tak¿e bufetu. n
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W poszukiwaniu
zaginionej
historii
Stowarzyszenie „M³odzi dla Rozwoju – EMKA” wraz z partnerami
(gmin¹ Wieliszew, gmin¹ Jab³onna, Stowarzyszeniem Wspierania
Kultury i Folkloru Polskiego) z³o¿y³o do Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, w ramach rz¹dowego programu Ministerstwa Pracy i Polityki Spo³ecznej, wniosek o dofinansowanie projektu „W poszukiwaniu
zaginionej historii”.

Projekt otrzyma³ dofinansowanie w wysokoœci ponad 12 tys. z³.
S¹ nim objête gminy Wieliszew oraz Jab³onna. Przedsiêwziêcie obejmuje zorganizowanie serii spotkañ. Podczas nich
mieszkañcy poznaj¹ historiê
swojej miejscowoœci, przekazan¹
przez historyków specjalizuj¹cych siê w historii naszego powiatu. Równie¿ mieszkañcy
– uczestnicy spotkania s¹ zachêcani do dzielenia siê swoj¹ wiedz¹ na temat przesz³oœci, opowiadania znanych im anegdot
i ciekawostek zwi¹zanych z dan¹
miejscowoœci¹.
Ide¹ projektu jest aktywne
w³¹czenie w spotkania mieszkañców naszego powiatu w ró¿nym wieku. Pomimo i¿ historia
naszych miejscowoœci jest bardzo ciekawa nie jest upowszechniona, a m³odzie¿ niechêtnie
siêga do fachowej literatury.
Osoby starsze znaj¹ wiele ciekawych historii, które niestety ju¿
nied³ugo zostan¹ zapomniane.
Do udzia³u w projekcie zaproszono równie¿ szko³y podstawowe oraz gimnazja z gmin objêtych projektem. W zwi¹zku
z powy¿szym og³aszono konkurs na najciekawsz¹ pracê pt.
„Moja ma³a ojczyzna w opowiadaniach dziadków”.
Przed rozpoczêciem projektu
podczas VII Festiwalu Pieœni
i Tañców Polskich 10 listopada
w Hali Sportowej w Wieliszewie
odby³o siê spotkanie inauguracyjne. Zakoñczeniem projektu by³o
spotkanie podsumowuj¹ce, na
którym przedstawiono wyniki
projektu, tj.:
– wystawê historycznych zdjêæ
przedstawiaj¹cych nasze
miejscowoœci, jakie
zgromadzimy podczas
spotkañ z mieszkañcami
(wystawa ta bêdzie
prezentowana w ka¿dej
z gmin objêtej projektem)
– prezentacjê materia³u
podsumowuj¹cego,
w którym przedstawiono
historiê naszych
miejscowoœci, poznan¹
podczas spotkañ
– prezentacjê najlepszych prac,
wy³onionych z konkursu
zorganizowanego dla szkó³
pt. „Moja ma³a ojczyzna
w opowiadaniach”
dziadków”. n
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Opis zdjęć
Droga 1820W – odcinek ok. 1 km w Jab³onnie. Nowa nak³adka asfaltowa,
pobocza, rowy odwadniaj¹ce. Koszt 1 579 177,85 z³.
2. Droga 1820W – odcinek 2,36 km od skrzy¿owania z ul. Piusa XI do granicy
gminy w Chotomowie. Nowa nak³adka asfaltowa, chodnik i œcie¿ka pieszo
rowerowa, odwodnienie.
Koszt 3 955 363,22 z³.
3. Droga 1820W – odcinek 2,3 km przebiegaj¹cy przez Olszewnicê Star¹
(gm. Wieliszew) od granicy z Chotomowem do drogi woj. nr 630.
Nowa nak³adka asfaltowa, odwodnienie.
Koszt 3 577 629,13 z³.
4. Skrzyżowanie ulic Partyzantów i Piusa XI w Chotomowie – zbudowane rondo,
miejsca parkingowe, odwodnienie, doœwietlenie.
Koszt 1 376 513,63 z³.
5. Droga 1813W – ul. Szkolna odcinek ok. 1 km od skrzy¿owania
z ul. Topolow¹ do ul. Wira¿owej.
6. Droga 1813W – Nowa nak³adka asfaltowa, odwodnienie.
Koszt 1 536 116,15 z³.
7. Hala sportowa w Serocku przy Powiatowym Zespole Szkó³
Ponadgimnazjalnych im. W. Wolskiego.
Koszt 4 943 000, – z³.
8. Hala sportowa w Serocku – kubatura 11 926 m3, powierzchnia ca³kowita
1872 m2, powierzchnia u¿ytkowa 1689 m2, wysokoœæ ponad 12 metrów,
arena o wymiarach 18 na 30 m.
9. Hala sportowa w Serocku – hala ju¿ têtni ¿yciem sportowym
10. Parking przy budynku Starostwa Powiatowego w Legionowie – wyznaczone miejsca
dla niepe³nosprawnych.
11. Parking przy budynku Starostwa Powiatowego w Legionowie.
Powierzchnia 2861 m2.
12. Parking przy budynku Starostwa Powiatowego w Legionowie – miejsca parkingowe
na ty³ach budynku.
1.

Inwestycyjny rachunek
sumienia
Koniec roku to zwykle okres podsumowañ. Równie¿ dla w³adz samorz¹dowych, które
bêd¹ musia³y rozliczyæ siê przed wyborcami ze swoich dokonañ w mijaj¹cym roku.

11

12

Zapytaliœmy szefów jednostek samorz¹dowych naszego powiatu, co uwa¿aj¹ za swoje najwiêksze dokonanie ostatnich dwunastu miesiêcy.
Olga Muniak, wójt
Jabłonny:
– Wœród najwiêkszych
dokonañ ostatnich dwunastu miesiêcy chcia³abym
wymieniæ nastêpuj¹ce inwestycje: oddan¹ do u¿ytku pe³nowymiarow¹ halê sportow¹ przy
Publicznym Gimnazjum im. Or³a Bia³ego
w Jab³onnie wraz z boiskiem, parkingiem,
drog¹ dojazdow¹ i ogrodzeniem. Koszt budowy wyniós³ 4,7 mln. z³; wybudowanie
w kostce oko³o 3 km chodnika, o szerokoœci 2 – 2,5 metra, miêdzy wsiami Suchocin
i Bo¿¹ Wol¹ za kwotê oko³o 1 mln z³ oraz
wykonanie dokumentacji chodnika na nastêpny odcinek od Suchocina do Skierd.
Wspólna inwestycja z powiatem maj¹ca
na celu modernizacjê ci¹gu ulic – Chotomowskiej, Partyzantów i Kordeckiego,
wraz z rondem w Chotomowie w wysokoœci oko³o 7 mln. z³.
Jestem równie¿ bardzo zadowolona z realizacji najwiêkszych inwestycji w gminie
– obwodnicy Jab³onny wraz z w¹skim gard³em. Ju¿ na pocz¹tku 2008 r. obwodnica
zostanie oddana do u¿ytku. W trakcie ca³ego roku, zawsze gdy tylko mog³am, pomaga³am w rozwi¹zywaniu problemów administracyjnych zwi¹zanych z budow¹ obwodnicy i „w¹skiego gard³a” od ul. Dêbowej do ul. Aluzyjnej w dzielnicy Bia³o³êka.
Chcê bardzo podziêkowaæ wszystkim
mieszkañcom gminy Jab³onna, którzy na
pocz¹tku tego roku odpowiedzieli na mój
apel, sk³adaj¹c deklaracjê PIT i NIP3
w Urzêdzie Skarbowym w Legionowie.
Dziêki temu wp³ywy do bud¿etu by³y
wiêksze ni¿ w roku ubieg³ym. Jeszcze raz
serdecznie dziêkujê i ponawiam proœbê do
mieszkañców nie zameldowanych z ró¿nych przyczyn na terenie gminy o sk³adanie deklaracji podatkowych w tutejszym
Urzêdzie Skarbowym.

Sławomir Maciej Mazur,
wójt Nieporętu:
– Najwa¿niejsza inwestycja to ta, której realizacja
wp³ynê³a na podniesienie
poziomu bezpieczeñstwa
mieszkañców.
Mówiê
o chodniku, który po³o¿ony zosta³ wzd³u¿
ul. Jana Kazimierza – ok. 2 km. Ponadto na
skrzy¿owaniu z ul. Izabeliñsk¹ zainstalowano sygnalizacjê œwietln¹. Czêsto dochodzi³o tam do wypadków, teraz wydzielony zosta³ oddzielny pas dla skrêcaj¹cych w lewo.
Przy trasie chodnika usytuowana jest najwiêksza gminna placówka oœwiatowa
– Gimnazjum w Stanis³awowie I. Teraz
droga do szko³y jest bezpieczna. Nie mniej
wa¿ne s¹ inwestycje drogowe, które zrealizowane zosta³y w poszczególnych miejscowoœciach np. chodniki w Bia³obrzegach
i Zegrzu P³d, w Aleksandrowie i Izabelinie,
asfalt na ul. Radziwi³³a i Rybaki w Zegrzu
P³d, przebudowa wspólnie z powiatem ul.
Szkolnej w Wólce Radzymiñskiej i wiele innych. Warto te¿ wspomnieæ, ¿e w Ryni wykonane zosta³o dojœcie do jez. Zegrzyñskiego, z wygodnym podjazdem dla wózków,
zabezpieczone barierkami.
Bardzo wa¿nym przedsiêwziêciem by³a
budowa Stacji Uzdatniania Wody w Józefowie. Zasila w wodê p³d-zach. tereny gminy,
a jej wydajnoœæ wynosi 100 m3 na godzinê.
Po³o¿ono równie¿ nitki wodoci¹gu w Wólce Radzymiñskiej i Ryni.
Rozbudowujemy te¿ bazê sportow¹ i rekreacyjn¹. Najwa¿niejsza z tych inwestycji to
rozpoczêcie budowy sali gimnastycznej przy
szkole podstawowej w Józefowie. Bêdzie
mia³a powierzchniê ok. 650 m2. Nie mniej
wa¿ne by³o wykonanie wielofunkcyjnego
boiska sportowego za sztuczn¹ nawierzchni¹ przy gimnazjum w Stanis³awowie I,
a tak¿e budowa placów zabaw dla dzieci
w Zegrzu P³d, Bia³obrzegach i Nieporêcie.
Jeszcze dwie istotne inwestycje to: funkcjonuj¹cy ju¿ budynek dla GOPS oraz, bêd¹cy na ukoñczeniu, budynek dla przysz³ego zak³adu komunalnego.
dokoñczenie na str. 8
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Internetowy … zezwolenie na
Wydział
lokalizację zjazdu
z
drogi
publicznej
Komunikacji
Jak załatwić…

Program obs³ugi klientów wprowadzony w wydziale komunikacji legionowskiego starostwa w marcu br. wyszed³ ju¿ z fazy pilota¿u.

Budowa zjazdu na posesjê nale¿y zgodnie z prawem do w³aœciciela
lub u¿ytkownika nieruchomoœci przyleg³ej do drogi. Podstawowym
dokumentem, który musimy uzyskaæ, aby wybudowaæ zjazd jest zezwolenie na lokalizacjê zjazdu z drogi publicznej, wydawane przez
Zarz¹d Powiatu. Poni¿ej krok po kroku pokazujemy, jak taki dokument otrzymaæ.
Krok 1
Kompletujemy potrzebne
dokumenty:
• plan sytuacyjny
w skali 1:500 lub 1:1000
z zakreœlon¹ na czerwono
lokalizacj¹ zjazdu
• wype³niony wniosek
o wydanie zezwolenia na
lokalizacjê zjazdu z drogi
publicznej, który mo¿na
pobraæ ze strony Biuletynu
Informacji Publicznej
starostwa (http:
//www.bip.powiat–legionowski.pl) z dzia³u

Po uruchomieniu e-wniosku
i systemu zarz¹dzania kolejk¹,
pod koniec wrzeœnia zainstalowano tam kamerê internetow¹.
Dziêki niej za poœrednictwem
strony powiatu mo¿na sprawdziæ, który numer jest wywo³any
do obs³ugi. Klienci, którzy rano
pobior¹ numerek ze specjalnie
do tego celu ustawionego automatu mog¹ wiêc kontrolowaæ
sytuacjê spoza budynku starostwa, korzystaj¹c z Internetu.
Za poœrednictwem sieci mo¿na równie¿ sprawdziæ stan realizacji sprawy w odniesieniu do
wydania dowodu rejestracyjne-

go i prawa jazdy. Tak¹ mo¿liwoœæ zaoferowa³a klientom wydzia³ów komunikacji Pañstwowa Wytwórnia Papierów Wartoœciowych na stronach www.pojazd.pwpw.pl i www.kierowca.pwpw.pl.
Dla wygody mieszkañców powiatu wszystkie u³atwienia dotycz¹ce za³atwiania spraw w wydziale komunikacji zosta³y zebrane na witrynie powiatu
w jednym miejscu, w tzw. „Internetowym Wydziale Komunikacji”. Z czasem planowane jest
udostêpnianie kolejnych us³ug
t¹ drog¹. n

Powiatowy Rzecznik
Konsumentów radzi

Kupuj świadomie
„7 zasad g³ównych” – nie tylko
przedœwi¹tecznych zakupów
Im wczeœniej, tym lepsze okazje. Im póŸniej, tym wiêksze
przeceny. Sza³ przedœwi¹tecznych zakupów to ju¿ tradycja
na polskim rynku. £atwo wtedy
straciæ g³owê i dokonaæ niew³aœciwego wyboru. W zwi¹zku
z tym warto przypomnieæ jakie
prawa przys³uguj¹ nam równie¿
podczas przedœwi¹tecznych zakupów, promocji, wyprzeda¿y
i sezonowych obni¿ek cen.
w szale zakupów nie zapominajmy o paragonach, które powinniœmy
otrzymaæ niezale¿nie od tego,
gdzie i na jakich warunkach
nabyliœmy towar. Pomog¹ nam
w dochodzeniu praw w przypadku zakupu wadliwej rzeczy.
nie zapominajmy, ¿e jeœli
produkt jest wadliwy, zawsze przys³uguje nam prawo do reklamacji i fakt, ¿e kupiliœmy coœ w promocji czy na wyprzeda¿y nie ma tu znaczenia.
Reklamacjê sk³adamy u sprze-

1
2

dawcy – najlepiej na piœmie.
Gdy do produktu do³¹czona jest
gwarancja, wtedy mo¿emy zg³osiæ reklamacjê gwarantowi (najczêœciej jest to producent lub
dystrybutor towaru). Prawo wyboru miêdzy obiema mo¿liwoœciami nale¿y do nas.
zanim zdecydujemy siê na
skorzystanie z oferty promocyjnej, sprawdŸmy, czy
rzeczywiœcie jest ona dla nas
najkorzystniejsza. Mo¿e siê bowiem okazaæ, ¿e ten sam towar
w innym sklepie kosztuje mniej.
jeœli kupiony produkt nie
ma wad, a jedynie – po
namyœle – stwierdzamy,
¿e nam siê po prostu nie podoba, to tylko od dobrej woli
sprzedawcy zale¿y, czy przyjmie go z powrotem i zwróci
nam pieni¹dze. Przedsiêbiorcy
coraz czêœciej stosuj¹ tak¹
praktykê. Pamiêtajmy, by
sprzedawca deklaruj¹cy tak¹
wolê zaznaczy³ na paragonie,
w jakim terminie przys³uguje
nam zwrot.

3
4

„Jak za³atwiæ sprawê”
• pe³nomocnictwo do
za³atwienia sprawy lub
jego odpis, o ile w imieniu
w³aœciciela posesji,
do której zjazd ma
prowadziæ, wystêpuje
pe³nomocnik,
• dowód wniesienia op³aty
skarbowej od
pe³nomocnictwa lub jego
odpisu w wysokoœci 17 z³
(jedynie w przypadku, gdy
dokumenty sk³ada
pe³nomocnik).
Warunki lokalizacji zjazdów
z drogi publicznej okreœla rozporz¹dzenie Ministra Transportu

i Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadaæ drogi publiczne i ich
usytuowanie. W sprawach szczególnie skomplikowanych zarz¹dca drogi mo¿e ¿¹daæ dodatkowych wyjaœnieñ lub do³¹czenia
dodatkowych dokumentów.
Krok 2
Wype³niony wniosek z za³¹czonym planem sytuacyjnym,
ewentualnie pe³nomocnictwo
lub jego odpisem z dowodem
uiszczenia op³aty skarbowej od
pe³nomocnictwa
sk³adamy

w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Legionowie przy ul. Sikorskiego 11.
Kancelaria mieœci siê na parterze budynku na lewo od wejœcia.
Dla sprawniejszego za³atwienia sprawy warto pamiêtaæ
o wpisaniu telefonu kontaktowego we wniosku.
Krok 3
Gdy decyzja o zezwoleniu na
lokalizacjê zjazdu jest gotowa
do odbioru uiszczamy op³atê
skarbow¹ za wydanie decyzji
w wysokoœci 82 z³. Op³atê
wnosi siê gotówk¹ w kasie
Urzêdu Miasta Legionowo
przy ul. Pi³sudskiego 3 lub
przelewem na konto Gminy
Legionowo w ING Banku Œl¹skim
O/Legionowo
nr
61 1050 1012 1000 0005 0241
0715. Dowód wp³aty lub potwierdzenie przelewu okazujemy przy odbiorze decyzji.
Ustawowy czas za³atwienia
sprawy wynosi do 30 dni,
a w sprawach szczególnie
skomplikowanych mo¿e wyd³u¿yæ siê do 2 miesiêcy. Jednak po ok. 2 tygodniach mo¿na dowiadywaæ siê telefonicznie w Referacie Inwestycji
i Drogownictwa starostwa, czy
decyzja jest gotowa do odbioru
(tel. 0–22 7640 122). n

Powiat stawia na turystykę
Turystyka to niezwykle prê¿nie rozwijaj¹ca siê ga³¹Ÿ gospodarki.
Dla regionu mo¿e oznaczaæ nowe miejsca pracy i sowity zastrzyk
pieniêdzy. Trzeba tylko po nie siêgn¹æ.

5

jeœli powodem obni¿enia
ceny jest wada towaru,
o której wiedzieliœmy
podczas zakupów, nie mo¿emy
jej reklamowaæ u sprzedawcy;
wszystkie inne wady – tak.
nie bójmy siê pytaæ
i sprawdzaæ– sprzedawca
zobowi¹zany jest udzieliæ
nam jasnych, zrozumia³ych
i niewprowadzaj¹cych w b³¹d
informacji co do cech i w³aœciwoœci oferowanego towaru
oraz umo¿liwiæ sprawdzenie
jakoœci, kompletnoœci oraz
funkcjonowania g³ównych mechanizmów towaru – jeœli to
uniemo¿liwi, b¹dŸ wprowadzi
nas w b³¹d odpowiada za
sprzeda¿ towaru niezgodnego
z umow¹.
pomoc w dochodzeniu
swoich praw uzyskamy bezp³atnie od powiatowych
lub miejskich rzeczników konsumentów; dla mieszkañców naszego powiatu bêdzie to Powiatowy Rzecznik Konsumentów
z siedzib¹ w Starostwie Powiatowym w Legionowie przy ul. gen.
W³adys³awa Sikorskiego 11
(pok. 407). Pe³na lista rzeczników wraz z ich danymi adresowymi jest dostêpna na stronie
www.uokik.gov.pl.
W przypadku zakupów za
granic¹ pomo¿e nam Europejskie Centrum Konsumenckie
www.konsument.gov.pl. n
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W³adze powiatu legionowskiego postanowi³y nie przespaæ tej szansy. Poniewa¿ Jezioro Zegrzyñskie to pere³ka w naszym regionie i jego niezaprzeczalna atrakcja turystyczna,
chc¹ ten atut wykorzystaæ.
22 listopada odby³o siê w starostwie spotkanie dotycz¹ce
tworzenia strategii turystycznej
dla powiatu legionowskiego.
Poza przedstawicielami samorz¹dów lokalnych udzia³ w nim
wziêli reprezentanci organizacji
pozarz¹dowych.
Na tym nie koniec. Powiat
planuje wypromowaæ Region
Jeziora Zegrzyñskiego jako
produkt turystyczny. W tym
celu stworzony zostanie portal
internetowy z informacj¹ turystyczn¹. Jego zadaniem bêdzie
zachêciæ do odwiedzenia naszych stron, ale równie¿ u³atwiæ poruszanie siê po terenie
powiatu, szczególnie wokó³ jeziora Zegrzyñskiego.
Co wiêcej starostwo przyst¹pi³o do projektu tworzenia Internetowego Systemu Informacji Turystycznej (ISIT), bêd¹cego czêœci¹ Narodowego Portalu
Turystycznego, jednego z najwiêkszych przedsiêwziêæ Polskiej Organizacji Turystycznej.

Tworzony przy udziale powiatu portal to nie tylko prosta strona www z treœciami promocyjnymi, ale ca³y system, pozwalaj¹cy
na prowadzenie dialogu z internautami na wielu rynkach przy
pe³nej spójnoœci merytorycznej
i graficznej serwisu. Docelowo
ma stanowiæ sieæ redaktorów tematycznych, stale zasilaj¹cych
portal w informacje i aktualizuj¹cych bazê danych. Legionowskie
starostwo koordynuje tworzenie
bazy obiektów turystycznych,
znajduj¹cych siê na terenie naszego powiatu. Po pe³nym uruchomieniu projektu internauci
z ca³ego œwiata bêd¹ mogli zapoznaæ siê z kompleksow¹ ofert¹
i potencja³em polskiej bran¿y turystyczno-rozrywkowej.
W zwi¹zku z dwoma internetowymi inicjatywami wszystkie
podmioty prowadz¹ce dzia³alnoœæ w dziedzinie szeroko rozumianej turystyki, które chcia³yby
zaistnieæ w obydwu portalach,
s¹ proszone o kontakt z Referatem Promocji i Rozwoju Spo³ecznego Starostwa Powiatowego w Legionowie pod numerem
telefonu 0–22 7640 423 lub
e–mail: turystyka@powiat–legionowski.pl (w temacie wiadomoœci nale¿y wpisaæ: ISIT). n
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Dane teleadresowe
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:
poniedziałek – 800 – 1800
wtorek – piątek – 800 – 1600
Uwaga: Trzy ostatnie cyfry numeru
bezpośredniego, zaczynającego się
od „7640”, stanowią jednocześnie
numer wewnętrzny, dostępny przy
połączeniu przez centralę, np.:
dla numeru 7640 101 numer
wewnętrzny przy połączeniu za
pośrednictwem centrali to 101.
Sekretariat Starosty: w. 419, 469
tel. bezp. 022 7640 419, 022 7640 469,
022 774 06 41
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.
Referat Architektury
Wieliszew: 022 7640 103
Jabłonna: 022 7640 104
Legionowo: 022 7640 105
Kancelaria: 022 7640 106
Kierownik: 022 7640 116
Pozwolenia na budowę, zgłoszenia robót nie
wymagających pozwolenia, pozwolenia na rozbiórkę
Zamiejscowy Referat
Architektury w Serocku
05–140 Serock, ul. Rynek 21
tel. 022 782 88 00 w. 825, 826
Zamiejscowy Referat
Architektury w Nieporęcie
05–123 Nieporęt, Plac Wolności 1
tel. 022 767 04 27
Wydział Geodezji
Ewidencja gruntów gm. Jabłonna:
022 7640 109
Ewidencja gruntów gm. Legionowo:
022 7640 110
Ewidencja gruntów gm. Wieliszew:
022 7640 112
Gospodarka nieruchomościami:
022 7640 119, 022 7640 118,
022 7640 108
Geodeta Powiatowy: 022 7640 117
geodeta@powiat–legionowski.pl
Referat Inwestycji
i Drogownictwa
022 7640 121, 022 7640 122
Kierownik: 022 7640 120
drogi@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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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 iprowadzenie lub zlecanie
prowadzenia placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz sprawowanie nadzoru nad
ich funkcjonowaniem.
Dom Pomocy Społecznej
„Kombatant”
05–120 Legionowo,
ul.Jagiellońska 71
tel. 0–22 784 08 31, tel. /fax 0–22 784 29 03
poniedziałek – piątek – 800 – 1600
(dyż. pielęgniarka wew. 108)
kombatantleg@poczta.onet.pl
Przeznaczony dla osób starszych, w szczególności
dla kombatantów. Skierowanie na pobyt stały wydają
dyrektorzy ośrodków pomocy społecznej, właściwi
dla miejsca zamieszkania osób zainteresowanych.
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Legionowie:
05–120 Legionowo,
ul. Jagiellońska 2
tel. /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.

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 220,
022 7640 221
Kierownik: 022 7640 208
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
Referat Promocji i Rozwoju
Społecznego
Promocja powiatu: 022 7640 473
promocja zdrowia, kultura, sport,
stowarzyszenia: 022 7640 423
Fundusze europejskie: 022 7640 425
Paszporty: 022 7640102
Kierownik: 022 7640 424
promocja@powiat–legionowski.pl
Promocja powiatu, kultura, sport,
promocja zdrowia, rejestr stowarzyszeń, zbiórki
publiczne, rzeczy znalezione,
sprowadzanie zwłok z zagranicy, przyjmowanie
wniosków paszportowych, zaproszenia
dla cudzoziemców.
Referat Finansów i Budżetu
022 7640 124
Kierownik: 022 7640 123
Wydział Księgowości: 022 7640 126
Główny Księgowy i Płace: 022 7640 125
Wydział Obsługi Starostwa
Obsługa starostwa: 022 7640 422
Kadry: 022 7640 406
Zamówienia publiczne: 022 7640 421,
022 784 08 72
Naczelnik: 022 7640 422
Referat Zarządzania
Kryzysowego
022 7640 417
PFRON: 022 7640 201

Jednostki organizacyjne
Powiatu
Powiatowy Ośrodek
Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej wLegionowie
05–119 Legionowo,
ul. gen. Wł. Sikorskiego 11
tel. 0 22 7640 156, 0 22 7640 160
tel. /fax 0 22 784 38 29
Zespół Uzgadniania Dokumentacji:
0 22 7640 162
podgik@powiat-legionowski.pl
Przechowywanie map zasadniczych,
wydawanie map do celów
opiniodawczych, udostępnianie zasobów
dla geodetów.
Powiatowy Inspektorat Nadzoru
Budowlanego
05–119 Legionowo,
ul. gen. Wł. Sikorskiego 11
tel. /fax 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 SanitarnoEpidemiologiczna
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; 0–22 7640 305
fax: 0–22 774 22 88
www.pup-legionowo.neostrada.pl
wale@praca.gov.pl
Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie
05–119 Legionowo,
ul. gen. Wł. Sikorskiego 11
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie: 0–22 7640 202
Zespół ds. osób niepełnosprawnych:
0–22 7640 201
Rodziny Zastępcze: 0–22 7640 203
Poradnictwo: fax. 0–22 784 83 33, 0–22 7640 299
e–mail: pcpr.legionowo@wp.pl

Samodzielny Publiczny Zakład
Lecznictwa Otwartego:
05–120 Legionowo,
ul.Sowińskiego 4
tel. centrala 0–22 774 51 51; 0–22 774 22 94,
0–22 774 52 72
tel. /fax. 0–22 774 26 34 (sekretariat)
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 51 51 w. 21 lub 38
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
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Kalendarz historyczny
Po raz pierwszy w historii powiat legionowski wyda³ kalendarz pokazuj¹cy dawne dzieje naszego regionu.
Dziêki uprzejmoœci dr. Jacka Szczepañskiego, dyrektora legionowskiego muzeum, za ilustracjê pos³u¿y³y dawne pocztówki
z terenu powiatu.

Inwestycyjny
rachunek sumienia
dokoñczenie ze str. 5
Waldemar
Kownacki, wójt
Wieliszewa:
– Najwa¿niejszym dla rozwoju gminy Wieliszew osi¹gniêciem jest zapewne jednoœæ
w organie uchwa³odawczym,
czyli w radzie i dobra wspó³praca wójta z rad¹. Przy niekiedy burzliwych dyskusjach na
wiele tematów, potrafimy,
zgodnie z zasad¹,, zgoda buduje, niezgoda rujnuje” wypracowaæ taki konsensus, który s³u¿y
dynamicznemu rozwojowi. Zapewne w kategoriach pozytywnych osi¹gniêæ nale¿y postrzegaæ doprowadzenie do wycofanie siê w³adz powiatu z zamiaru wygaszania Zespo³u Szkó³
Ponadgimnazjlanych w Dêbem
– Komornicy. Istnienie tego zespo³u s³u¿y nie tylko Gminie
Wieliszew, ale równie¿ m³odzie¿y z gmin oœciennych.
W tym wypadku rozwaga
w³adz powiatu odnoœnie podjêcia decyzji o wycofaniu siê
z uchwa³y o zamiarze wygasza-

nia pomimo niekorzystnego rachunku ekonomicznego by³a
wielka. Du¿ym sukcesem jest
podjêcie prac nad zmian¹ studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Zatwierdzenie studium uchwa³¹ nast¹pi
w 2008 roku i da nowy impuls
do rozwoju gminy. Du¿ym sukcesem jest wieloœæ i ró¿norodnoœæ wydarzeñ kulturalnych,
z których Gmina Wieliszew
s³ynie. Nie chcê kategoriach
sukcesu mówiæ o wykonywanych inwestycjach w Gminie
Wieliszew, bo to ju¿ jest codziennoœæ jeœli chodzi o iloœæ
i skalê realizacji. Przytoczê tylko kilka z wa¿niejszych: przebudowa ul. Modliñskiej w Wieliszewie, przebudowywanie
skrzy¿owania w £ajskach, doprowadzenie do rozruchu kanalizacji w £ajskach przy ul.
Koœcielnej (region ul. Dêbowej
– nazwa zwyczajowa – przyp
red.), przebudowa ul. Warszawskiej w Olszewnicy Starej
i wiele innych, które sukcesywnie podnosz¹ poziom ¿ycia

mieszkañców gminy, lub zachêcaj¹ do osiedlenia siê na naszym terenie. W tym przypadku, jako dowód prawid³owego
rozwoju gminy mo¿na przyj¹æ
przejœcie do gminy Wieliszew
Micha³owa-Reginowa.
Mo¿na by rozwijaæ pozytywne dowody naszej 12 miesiêcznej pracy i zapewne by³by to
temat na d³u¿sz¹ wypowiedŸ.
Jedno mogê powiedzieæ z ca³¹
odpowiedzialnoœci¹ – pracujemy bardzo intensywnie, aby
gmina dobrze siê rozwija³a.
Sylwester
Sokolnicki,
burmistrz
Serocka:
– Najbardziej
cieszy mnie rozpoczêcie, dziêki
naszym usilnym staraniom,
rozbudowy drogi krajowej
nr 61, finansowanej z Krajowego Funduszu Drogowego.
Inwestycja ta ma ogromne znaczenie dla udro¿nienia ruchu. 2500 (!) tirów dziennie,
ruch tranzytowy na Mazury
oraz stale rosn¹ca liczba mieszkañców wymuszaj¹ decyzje,
dziêki którym przejazd przez
Serock, a przede wszystkim
dojazd do niego, bêdzie nie
tylko bezpieczny, ale tak¿e jak
najmniej uci¹¿liwy. Przebudowa drogi w Jadwisinie

(2,7 km) jest wiêc niezwykle
wa¿na i – co najw¹¿niejsze–
bezpoœrednio poprzedzi planowane na III kwarta³ 2008 roku
rozpoczêcie budowy obwodnicy Serocka. Planowany koniec
realizacji tej kluczowej dla Serocka inwestycji to prze³om 2010/2011 roku.
Drug¹ z inwestycji, z której
zakoñczenia i oddania jestem
szczególnie zadowolony, jest
hala sportowa przy Powiatowym Zespole Szkó³ Ponadgimnazjalnych. Z ide¹ powstania
tego obiektu wyst¹piliœmy
w koñcu lat 90. Hala by³a marzeniem wielu. Brakowa³o tego typu obiektu sportowego
w Serocku – miejsca aktywnego spêdzania czasu przez m³odzie¿ i pozosta³ych mieszkañców. Jestem przekonany, ¿e
warto by³o przeznaczyæ 4 miliony z³ (ze œrodków bud¿etowych gminy Serock, powiatu
legionowskiego i samorz¹du
województwa mazowieckiego), aby m³odzie¿ mia³a odpowiednie warunki do zajêæ wychowania fizycznego.
Roman
Smogorzewski,
prezydent
Legionowa:
– Myœlê,
¿e
bardzo istotn¹
inwestycj¹,

a zrealizowan¹ z funduszy rz¹dowych, jest znajduj¹ca siê na
ukoñczeniu budowa obwodnicy Jab³onny. S¹dzê, ¿e u³atwi
ona komunikacje z Warszaw¹
mieszkañcom ca³ego powiatu.
Miasto wykona³o szereg inwestycji, które s¹ istotne dla poprawy jakoœci ¿ycia mieszkañców Legionowa. Do najbardziej istotnych zaliczy³bym nowoczesny plac zabaw z monitoringiem przy ulicy Królowej
Jadwigi, pe³nowymiarowe boisko pi³karskie ze sztuczn¹ nawierzchni¹ znajduj¹ce siê na
terenie Stadionu Miejskiego
oraz kontynuacjê budowy
Centrum Administracyjno-Informacyjnego z sal¹ widowiskow¹, które jest naszym najwiêkszym zadaniem i nwestycyjnym.
Ponadto prowadzimy szereg
prac zwi¹zanych z infrastruktur¹ drogow¹, kanalizacyjn¹
i wodoci¹gow¹, w tym miejscu
nale¿y wymieniæ miêdzy
innymi ca³kowicie zmodernizowan¹ ulicê S³owackiego czy
ci¹g ulic Krakowskiej i Jana
III Sobieskiego, który wykonaliœmy wspólnie z samorz¹dem
powiatowym. £¹cznie na inwestycje w Legionowie wydaliœmy blisko 50 milionów z³otych co stanowi oko³o 39%
wszystkich wydatków z bud¿etu miasta. n

Kurier. Informator Powiatu Legionowskiego, Adres: 05–119 Legionowo, ul. gen. Wł. Sikorskiego 11, tel. 0–22 7640 473
e–mail: promocja@powiat-legionowski.pl, Redakcja: Joanna Kajdanowicz, Mirosław Pachulski (redaktor naczelny)
Redakcja nie odpowiada za treść zamieszczonych reklam.
Zastrzegamy sobie prawo skracania i redagowania tekstów. Nie zwracamy materiałów niezamówionych.
Druk: PolskaPresse Sp. z o.o. tel. 0–22 678 75 09
Skład: Krzysztof Tatarski, 05–120 Legionowo, ul. Zwycięstwa 2 m. 3
Wydawca: Starostwo Powiatowe w Legionowie

