ukazuje się w:
Jabłonnie
Nieporęcie
Wieliszewie
Serocku
Legionowie

Bezpiecznie
przy targowisku
Jedna z głównych ulic Legionowa – ul. Sobieskiego zostanie
wreszcie kompleksowo przebudowana. Najbardziej niebez−
pieczne obecnie skrzyżowanie – z ul. Piłsudskiego całkowicie
zmieni swój kształt. Starostwo Powiatowe zleciło przygotowa−
nie projektu jego przebudowy, który obecnie zostaje poddane
procesowi konsultacji społecznych.
Najważniejszym odcinkiem inwestycji, którego przebudowa
rozpocznie się
w tym roku, jest
skrzyżowanie ul.
Sobieskiego i Piłsudskiego.
Nowa
koncepcja musi rozwiązać
problem
wzmożonego ruchu samochodów osobowych i autobusów komunikacji
miejs k i e j ,
w kontekście dużego

Mazovia CUP
2008
Pierwsze w historii mistrzostwa samorządowców w piłce nożnej or−
ganizuje Powiat Legionowski. W imprezie, nad którą patronat obję−
li m.in. marszałek województwa mazowieckiego i wojewoda mazo−
wiecki, wezmą udział 24 drużyny.
Mazovia CUP, bo tak brzmi
nazwa turnieju, odbędzie się
w dniach 6–7 czerwca na boiskach w Legionowie, Serocku
oraz Wieliszewie i będzie
współorganizowany
przez
wszystkie gminy powiatu legionowskiego. W zawodach mogą
wziąć udział wyłącznie pracownicy jednostek administracji
samorządowej oraz radni niebędący czynnymi piłkarzami.
Wykluczenie „zawodowców”
z imprezy gwarantuje wyrów-

nany poziom i dobrą zabawę
podczas rozgrywek.
W 2012 roku Polska i Ukraina
organizują Mistrzostwa Europy
w Piłce Nożnej, które są doskonałą okazją do popularyzacji tej
dyscypliny. Jedną z form takiej
popularyzacji będzie turniej
Mazovia CUP, zawody, które
przyczynią się do upowszechniania futbolu i integracji środowiska samorządowego.
Impreza, rozgrywana w okolicach malowniczego jeziora Ze-

grzyńskiego, otrzyma staranną
oprawę i powinna wyróżnić się
wysokim poziomem organizacyjnym. Organizatorzy spodziewają
się, że turniej na stałe zagości
w kalendarzu imprez sportowych
w naszym regionie.
Wszelkie informacje związane z imprezą będzie można
znaleźć na stronach www.powiat-legionowski.pl oraz www.mazoviacup.pl.
Organizatorzy:
– Powiat Legionowski
– Miasto Legionowo
– Miasto i Gmina Serock
– Gmina Wieliszew
Patronat:
– Marszałek Województwa
Mazowieckiego
– Wojewoda Mazowiecki
– Związek Powiatów
Polskich
– Związek Gmin Wiejskich RP
– Mazowiecki Związek Piłki
Nożnej
– Gmina Nieporęt
– Gmina Jabłonna
– Serwis Samorządowy
Polskiej Agencji Prasowej
– Gazeta Samorządu
i Administracji
– Gazeta Miejscowa
– LTV
– Gazeta Powiatowa. n

ruchu pieszych – zwłaszcza w dni
targowe. Poważny problem stwarza zapewnienie płynnego i bezpiecznego ruchu na skrzyżowaniu wobec bliskości ul. Wysockiego i dojazdu do ul. Marysieńki. Autorzy koncepcji proponują
ograniczenie możliwości jazdy na
wprost z ul. Wysockiego w kierunku ul. Marysieńki oraz lewoskrętu z ul. Wysockiego w ul. Piłsudskiego, w kierunku ul. Sobieskiego.
Całość inwestycji ma objąć
przebudowę ul. Sobieskiego
od ul. Warszawskiej do ul.
Rycerskiej wraz z chodnikami, ścieżką rowerową,
miejscami parkingowymi
i nowym oświetleniem.
Dzięki współfinansowaniu
kosztów
w 50% przez
Miasto Legionowo
prace budowlane
po przeprowadzeniu
przetargu powinny
się rozpocząć
jeszcze
w tym roku. Koszt
całego
przedsięwzięcia wyniesie ok. 6–7
mln zł. n

maj
nr 6/2008

W numerze…
Słowniczek samorządowy
str. 2
Gdzie jest nasza kasa
str. 3
45 lat minęło…
str. 6

Starosta
Legionowski
i
Prezydent
Legionowa
zapraszają na spotkanie
konsultacyjne dotyczące
koncepcji przebudowy
ul. Sobieskiego
i skrzyżowania
z ul. Piłsudskiego.
4 czerwca 2008 r.
(środa) o godz. 1800
w Klubie „Scena 210”
– rondo przy
ul. Husarskiej

Będzie boisko!
Jeszcze w tym roku rozpoczynamy budowę boiska przy Powiatowym
Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Serocku. Ogłoszony właśnie
przetarg obejmuje I etap budowy wielofunkcyjnego boiska
sportowego o wymiarach 44 m × 26 m.
Tegoroczne roboty są kontynuacją działań rozpoczętych
jeszcze w 2007 roku, kiedy powiat pozyskał na budowę boiska 30 tysięcy złotych z komponentu D Samorządowego
Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza.
Roboty w I etapie mają objąć
między innymi:
1) wykonanie wykopów wraz
z transportem urobku
2) wykonanie warstw
podbudowy
3) wykonanie wykopów do
drenażu
4) wykonanie podsypki
filtracyjnej
5) dostawa rur, kształtek
i innych materiałów
potrzebnych do wykonania
drenażu
6) wykonanie drenażu
rurowego

7) wykonanie studni chłonnej
8) dostawę i wbudowanie
obrzeży betonowych na
podsypce
cementowo-piaskowej
9) osadzenie tulei do słupków
i stojaków bramek do piłki
ręcznej
10)dostawę, montaż
i regulację bramek do piłki
ręcznej
11)osadzenie śrub
stojaków metalowych do
koszykówki
12)osadzenie tulei do słupków
i stojaków bramek do
siatkówki
13)wykonanie ogrodzenia.
To już kolejna inwestycja w infrastrukturę sportową. W ubiegłym roku została oddana do
użytku hala sportowa w Serocku,
wybudowana przez powiat nakładem ponad 4 mln złotych. n

2

Kurier

i n f o r m a t o r

Przedszkolaki
na start!

Dzieci mówią…

2 czerwca odbędą się Mistrzo−
stwa Powiatu w Biegach Przed−
szkolaków.

Wyobraźnia naszych milusińskich nie zna granic, co w połą−
czeniu ze sporą wiedzą na różne tematy stanowi gotowy ma−
teriał dziennikarski. Dziś rozpoczynamy cykl pod nazwą
„Słowniczek samorządowy”, gdzie będziemy podawać defini−
cje różnych pojęć związanych z samorządem, powiatem oraz
sprawdzimy, co na ten temat wiedzą nasze dzieci. Czy ich
wiedza tak bardzo różni się od naszej?

Zawody organizowane są
przez Klub Biegacza Legionowo
pod patronatem Starosty Legionowskiego. Szczegółowe informacje na temat imprezy można
uzyskać w lokalnym ośrodku
kultury lub w Referacie Promocji i Rozwoju Społecznego Starostwa Powiatowego w Legionowie (tel. 022 7640 423).
Regulamin mistrzostw jest
dostępny na www.powiat-legionowski.pl.

Co to jest
paszport?

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

Basia, 6 lat

Co to jest
budżet?
Madzia, 6 lat

To taki portfel, w którym są
takie dokumenty ważne.

Zosia, 6 lat
Maciek, 6 lat
Budżet kojarzy mi się
z bałaganem. W budżecie
może być porządek albo
bałagan.

Bartek, 6 lat

Dawid, 6 lat

Mapa zalewu
może być Twoja!
Wystarczy zgłosić się do staro−
stwa, aby otrzymać aktualną
mapę Jeziora Zegrzyńskiego.

p o w i a t u

To taki portfel. Są w nim
jakieś pieniądze albo coś.

Paszport to jest takie prawie
jak zdjęcie, tylko że podobne.
Jak ktoś nie ma paszportu, to
go nie wpuszczą do innego
kraju.

To taki dokument na wakacje.
Da się panu paszport, pan
sprawdza i wtedy można już
dalej jechać.

Maciek, 6 lat

Wiktoria, 6 lat
Budżet to taki but na rzepy.

Kamil, 6 lat

Piotruś, 6 lat

To coś co się trzyma
w portfelu, żeby wyjeżdżać za
granicę.

To takie coś jakby podobne do
takiego portfela, tylko że
troszkę inne. Tam są takie
rzeczy na wyjazd gdzieś
daleko.

Słowniczek samorządowy
Co to takiego powiat, budżet, pas drogowy? Kim jest radny, staro−
sta? Intuicyjnie każdy z nas wydaje się to wiedzieć. Kiedy jednak
przychodzi do podania definicji, nie jesteśmy już tak pewni swojej
wiedzy. Chcemy pomóc to zmienić.

Budżet…
Starosta legionowski zaprasza wszystkich zainteresowanych do skorzystania z możliwości nieodpłatnego otrzymania Mapy Żeglarsko-Turystycznej Jeziora Zegrzyńskiego.
Chętni powinni zgłosić się do
Starostwa Powiatowego w Legionowie, do Referatu Zarządzania Środowiskiem (ul. Sikorskiego 11, pok. 220 i 221
na II piętrze).

Ostatnie
takie trio
Wójt Gminy Wieliszew Walde−
mar Kownacki, Starosta Legio−
nowski Jan Grabiec i Ośrodek
Kultury w Wieliszewie zaprasza−
ją na koncert muzyki klasycznej,
który wykona Trio Akordeoni−
stów z Ukrainy.
Impreza odbędzie się w niedzielę, 25 maja, o godz. 1900,
w sali widowiskowej przy Urzędzie Gminy Wieliszew. Wstęp
na koncert jest bezpłatny. n

…to plan wyszczególniający ilość środków potrzebnych w określonym
okresie na sfinansowanie
zamierzeń wraz z propozycjami źródeł finansowania,
np. plan przychodów i wydatków na dany okres. Budżet
może dotyczyć dowolnej skali – od budżetu domowego przez budżet przedsiębiorstwa do budżetu państwa.
Budżet powiatu jest planem finansowym, przyjmowanym przez
radę powiatu w formie uchwały budżetowej, dotyczącym okresu
jednego roku. Plan ten obejmuje dochody i wydatki oraz przychody i rozchody powiatu oraz jednostek jej podległych (np.:
centrum pomocy rodzinie, szkoły ponadgimnazjalne itd.). Jest on
więc podobny do budżetu domowego, w którym także planuje się
uzyskiwanie w ciągu roku określonych dochodów i ponoszenie
dostosowanych do nich wydatków, jedynie skala jest nieco inna.
Na budżet powiatu składają się dochody z następujących źródeł:
– udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i osób
prawnych (ok. 38 %)
– subwencja ogólna z budżetu państwa – część oświatowa,
wyrównawcza i równoważąca (ok. 23 %)
– dotacje na zadania administracji rządowej (ok. 9 %)
– dotacje celowe na zadania własne powiatu (ok. 2 %)
– dotacja z Państwowego Funduszu Pracy na zadania bieżące
(ok. 0,5 %)
– pozostałe dochody własne (ok. 10 %).
Pieniądze z powiatowej kasy wydawane są na budowę, modernizację i naprawy dróg powiatowych, utrzymanie szkół ponadgimnazjalnych, bezpieczeństwo, pomoc społeczną, walkę z bezrobociem i promocję zatrudnienia, ochronę środowiska, kulturę, sport i inne zadania, przypisane powiatowi ustawowo.

To trzeba mieć taką karteczkę,
żeby gdzieś dalej pojechać
i jak ktoś nie ma paszportu
to naprawdę nigdzie nie
może wyjechać.

Budżet to taki pasztet. n

Znajomość zagadnień i terminów związanych z samorządem jest ważna dla nas
wszystkich. Wiedząc, co oznaczają poszczególne terminy, jesteśmy bardziej świadomi swoich praw i obowiązków. Łatwiej
nam się też żyje, bo wiemy od
kogo i czego wymagać, gdzie
załatwić różne urzędowe sprawy. Skąd jednak czerpać taką
wiedzę? Nikt przecież nie ma
czasu, ani tym bardziej ochoty,
by wertować ustawy w jej poszukiwaniu. Dlatego też postanowiliśmy Drogim Czytelnikom sprawę ułatwić i podać tę
przydatną wiedzę niejako na
tacy.

Rozpoczynamy cykl pod hasłem „słowniczek samorządowy”, który wbogaci naszą
wiedzę o samorządzie. Pierwszy odcinek naszego cyklu opisuje naszą kasę, czyli budżet
powiatu oraz dokument niezbędny przy dalekich wojażach
wakacyjnych, czyli paszport.
Co ciekawsze, swoją wiedzę
każdy z nas będzie mógł porównać z odpowiedziami
udzielonymi przez naszych milusińskich – czy nie myślimy
podobnie jak nasze dzieci? Zapraszamy do lektury i czekamy
na Państwa sugestie odnośnie
terminów, jakie chcielibyście
w słowniczku znaleźć. n

Paszport…
…to dokument tożsamości,
wydany przez uprawniony organ
państwa, uprawniający do przekraczania granic państwowych
(niektóre państwa mogą wymagać
dodatkowo wiz wjazdowych).
Do 2001 r. w Polsce wydawane były paszporty o ciemnoniebieskiej
okładce, ze srebrnym nadrukiem
Rzeczpospolita Polska, w latach
2001–2006
wydawano
paszporty
o okładce w kolorze burgundzkiego wina, z podobnym, złotym nadrukiem.
Paszporty te mogły być wydawane także od 1 stycznia do 27
sierpnia 2006 r., kiedy to zaczęto wprowadzać nowe wzory paszportów.
Od 1 stycznia 2006 r. wprowadzono nowy wzór paszportu,
z zaznaczeniem członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Od 28
sierpnia 2006 r. wydawane są paszporty zawierające dane biometryczne. Podanie o paszport składa się w siedzibach powiatów. Odbiór odbywa się w Urzędach Wojewódzkich.

i n f o r m a t o r
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Gdzie jest
nasza kasa
Najlepsze w historii okazało się wykonanie budżetu powiatu legionow−
skiego za 2007 rok. Rekordowe były wydatki na inwestycje, imponują−
ca była wielkość budżetu – w ciągu roku dochody zostały zwiększone
o ponad 25%, osiągając wartość blisko 56 milionów złotych.

Inwestycje
Oświata
Pomoc społeczna
Bezpieczeństwo
Administracja
Inne

Tak dobre wyniki to m.in.
efekt pozyskania dużej ilości
środków zewnętrznych. Rekordowa była również wartość
inwestycji. Na same drogi powiat wydał 12,6 mln zł,
a wszystkie wydatki majątkowe
przekroczyły 17 mln zł. Dla porównania, rok wcześniej inwestycje pochłonęły niespełna
11 mln zł.
W ubiegłym roku wykonana
została m.in. największa w historii powiatu legionowskiego
inwestycja drogowa, tj. przebudowa drogi powiatowej, przebiegającej przez Jabłonnę,

16 709 424,00
15 293 459,00
7 379 515,00
3 784 150,00
7 404 999,00
7 109 725,00

Chotomów i Olszewnicę Starą,
a więc przez teren dwóch
gmin. Wartość tego zadania
przekroczyła 10,5 mln zł. W tej
kwocie środki własne powiatu
wyniosły 5,7 mln zł, 3,7 mln zł
pozyskaliśmy z rezerwy budżetu państwa i samorządowego
instrumentu wsparcia rozwoju
Mazowsza, zaś 1,2 mln zł przekazała gmina Jabłonna w formie dotacji.
Kolejną znaczącą inwestycją
drogową, która pochłonęła 1,6
mln zł, była przebudowa ul.
Szkolnej w Wólce Radzymińskiej. Środki na inwestycję po-

112 w trudnej sprawie
Rozstrzygnięty został powiatowy etap ogólnopolskiego konkursu
plastycznego „112 w trudnej sprawie – nie używaj przy zabawie”.

Praca Karoliny Kłosowskiej ze Szkoły Podstawowej w Jadwisinie
To już dziesiąta edycja ogólnopolskiego konkursu dla
dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjów, organizowanego przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej. Etap powiatowy
koordynują referaty zarządzania kryzysowego w starostwach.
22 kwietnia w legionowskim
starostwie zebrało się jury konkursowe, które spośród prac

nadesłanych z gmin wybrały
i nagrodziły następujące:
– w kategorii I (6 – 8 lat):
I miejsce: Dominika
Barszczewska ze Szkoły
Podstawowej nr 1
w Legionowie przy
ul. Zakopiańskiej 4,
opiekun: Joanna Kłak
II miejsce: Jakub Cieśliński
ze Szkoły Podstawowej
im. B. Sokoła w Olszewnicy

chodziły z kasy powiatu (blisko 1,3 mln zł) i gminy Nieporęt (350 tys. zł). Również
w ubiegłym roku zakończona
została największa w historii
powiatu inwestycja w infrastrukturę sportową – budowa
hali sportowej przy Powiatowym Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Serocku. Od ponad pół roku służy ona
uczniom i mieszkańcom naszego powiatu, odbywają się
w niej regularnie rozgrywki
siatkarskie, piłkarskie (halowe) i zawody sportowe w innych dyscyplinach.

28,97%
26,51%
12,79%
6,56%
12,84%
12,33%

Poza wspomnianymi zadaniami przygotowywano kolejne ważne inwestycje drogowe.
W ramach ubiegłorocznego
budżetu inwestycyjnego przygotowano dokumentację remontu kapitalnego mostu na
Kanale Królewskim w ciągu
ul. Izabelińskiej oraz przebudowy drogi powiatowej łączącej Zegrze z Dębem. Realizacja tych zadań została zaplanowana na lata 2008–2009,
powiat będzie starał się pozyskać dofinansowanie z UE,
aby prace zakończyć w jak najkrótszym czasie. n
Starej, opiekun: Barbara
Zielińska
III miejsce: Wojciech Cieśla
ze Szkoły Podstawowej
w Wólce Radzymińskiej,
ul. Szkolna 79, opiekun:
Jolanta Kujawska
– w kategorii II (9 – 12 lat):
I miejsca nie przyznano
II miejsce: Karolina
Kłosowska ze Szkoły
Podstawowej
im. J. Szaniawskiego
w Jadwisinie, opiekun:
Agata Dutkiewicz
III miejsce: Dawid Wicha
ze Szkoły Podstawowej nr 1
w Legionowie przy
ul. Zakopiańskiej 4,
opiekunowie: Ewelina
Gawryluk, Dorota
Przekazińska.
W kategorii III (gimnazjum)
nagród nie przyznano, natomiast w kategorii IV (uczniowie niepełnosprawni) nie wpłynęła żadna praca.
Ponadto jury konkursowe
przyznało wyróżnienie dla pracy Pauliny Nagraba ze Szkoły
Podstawowej w Wólce Radzymińskiej (opiekun: Urszula
Nożyńska) za wysoki poziom
plastyczny pracy.
Nagrodzone prace zostały
wysłane na etap wojewódzki.
Trzymamy kciuki za naszych
artystów! n
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Nowa osiemsetka
21 kwietnia rozpoczęła kursowanie nowa linia autobusowa nr 804
na trasie: Legionowo – Warszawa przez Józefów i Rembelszczyznę.

Trasa nowej linii przebiega
przez dwie gminy – oprócz Legionowa, również przez Nieporęt.
804 jeździ z warszawskiego
Żerania, ulicami: Modlińską,
Płochocińską, przez Rembelszczyznę, Kąty Węgierskie, Józefów do Osiedla Młodych w Legionowie. W godzinach 730
– 1800 linia na terenie Legionowa dojeżdża aż do pętli przy

Starostwie Powiatowym, tak
samo jak linia 731.
804 kursuje w dni robocze
między 500 a 2200. Uruchomienie
dodatkowej linii było podyktowane między innymi apelami
mieszkańców nowego osiedla
w dzielnicy Bukowiec w Legionowie i do tej pory zaniedbanej
komunikacyjnie części gminy
Nieporęt. Szczegółowy rozkład
jazdy na www.ztm.waw.pl. n

E-powi@t
W ostatnim czasie starostwo wprowadziło nowe usługi online: elek−
troniczny wniosek o wypis i wyrys z ewidencji gruntów i budynków
oraz elektroniczną skrzynkę podawczą.

E-wniosek w ewidencji gruntów i budynków jest ułatwieniem dla mieszkańców gmin
Jabłonna, Wieliszew i Legionowo, dla których ewidencja ta
jest prowadzona w starostwie
legionowskim.
Daje możliwość zamówienia
dokumentów za pośrednictwem Internetu, dzięki czemu
do urzędu musi iść tylko raz
– po ich odbiór. Elektroniczna
skrzynka podawcza pozwala
natomiast złożyć każdy wnio-

sek i dokument w starostwie
pod warunkiem, że wiadomość
podpiszemy podpisem elektronicznym.
Obydwie usługi są dostępne
za pośrednictwem strony internetowej powiatu (www.powiat-legionowski.pl). Znaleźć je można
na stronie głównej serwisu
w lewym menu. Nie zapominajmy też o możliwości złożenia przez Internet wniosku
o rejestrację lub wyrejestrowanie pojazdu. n
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Nowy
komendant
CSP
Insp. Jacenty Bąkiewicz zakoń−
czył służbę na stanowisku Ko−
mendanta Centrum Szkolenia
Policji w Legionowie. 14 maja
br., żegnany przez współpra−
cowników, słuchaczy i przedsta−
wicieli lokalnych samorządów,
przekazał obowiązki swojemu
następcy – mł. insp. Arkadiu−
szowi Brzozowskiemu.

Od dnia 8 maja br. na stanowisko Komendanta Centrum
Szkolenia Policji w Legionowie
powołany został mł. insp. Arkadiusz Brzozowski, dotychczasowy Komendant Szkoły
Policji w Katowicach.
Mł. insp. Arkadiusz Brzozowski służbę w Policji rozpoczął 22 lata temu w Komendzie
Wojewódzkiej Policji w Elblągu. Szkołę podoficerską we
Wrocławiu ukończył w 1988 roku, a trzy lata później Wyższą
Szkołę Policji w Szczytnie.
Przez sześć lat pełnił służbę na
stanowisku specjalisty ds. wykroczeń i specjalisty ds. dzielnicowych w Wydziale Prewencji Komendy Miejskiej w Olsztynie. Jest absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu
Warszawskiego, o kierunku administracja, oraz Akademii
Rolniczo-Technicznej w Olsztynie, gdzie ukończył studia podyplomowe w zakresie pedagogiki szkoły wyższej. W latach 1997–2002 był dydaktykiem Zakładu Służby Prewencji w Wyższej Szkole Policji
w Szczytnie, a od 2002 roku
zajmował stanowiska Naczelnika Wydziałów: Organizacji Dydaktyki, a później Metodyki
i Organizacji Procesu Szkolenia WSPol. W dniu 26 lutego 2006 r. objął stanowisko
Komendanta Szkoły Policji
w Katowicach, które pełnił do
dnia 7 maja br. Dzień później,
rozkazem personalnym Komendanta Głównego Policji
został mianowany na stanowisko Komendanta CSP w Legionowie. n

Kurier

N@utobusem
po Internecie
Umiejętność poruszania się w cyberprzestrzeni to dla współczesne−
go człowieka alfabet. Niestety, choć mamy XXI wiek, dostęp do
komputera czy Internetu nie jest wcale powszechny.
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na celu wzmocnienie umiejętności społecznych poprzez lepszą komunikację i przełamywanie barier związanych z wykorzystaniem technologii teleinformatycznych w życiu codziennym.
W naszym powiecie n@utobus odwiedził już Serock, gdzie
przez trzy dni majowe z jego
usług skorzystali głównie
mieszkańcy, pragący poznać
tajniki Internetu, a dotychczas

N@utobus jest edukacyjnym
projektem szkoleniowym. Jego
celem jest walka z tzw. wykluczeniem cyfrowym, innymi słowy: upowszechnianie i rozwijanie umiejętności korzystania
z Internetu wśród społeczeństwa. Projekt jest realizowany
przez MSWiA przy współpracy
z Fundacją Edukacji Ekonomicznej oraz partnerami
z branży informatycznej.
N@utobus wyposażony jest
w jedenaście komputerów
przenośnych wraz z elementami zabezpieczającymi, serwer,
sprzęt sieciowy, ekran plazmowy, urządzenie wielofunkcyjne
oprogramowanie edukacyjne
oraz programy wspomagające
zarządzanie urzędami, szkołami czy przedsiębiorstwami. Interaktywny i zintegrowany program szkoleń n@utobusu ma

Pierwsza dekada maja zakończyła się uroczystością, na którą z utę−
sknieniem czekali miłośnicy jazdy na deskorolkach i rolkach: otwar−
ciem Skate Parku.

Miejsce dedykowane miłośnikom skateboardingu znajduje się przy ul. Parkowej
w Legionowie, na terenie Stadionu Miejskiego. W sobotę,
10 maja po 1300 można było już
oficjalnie rozpocząć sportowe
szaleństwa na przygotowanych
do tego celu urządzeniach. Wydarzenie, jakim było otwarcie
skate parku, stało się okazją do
przeprowadzenia pierwszych

fot. UM Legionowo

W tym roku przypada 45 rocznica powstania Jeziora Zegrzyńskiego
oraz powstania Technikum Gospodarki Wodnej w Dębem. Z tej oka−
zji Powiat Legionowski postanowił zorganizować konkurs plastyczny
dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
się z kilkoma atrakcjami, które
przewidzieli
organizatorzy.
W programie imprezy znajdą
się m.in. prelekcje przedstawicieli Regionalnego Zarządu

nie mający okazji zdobyć takich umiejętności. Odwiedziły
go również grupy zorganizowane – np. uczniowie i urzędnicy
z terenu gminy.
Następne przystanki n@utobusu w naszym powiecie to Legionowo (24 maja na imprezie
z okazji Dni Legionowa) i Jabłonna (31 maja przed Domem
Ogrodnika w Jabłonnie i 1 czerwca w parku pałacowym w Jabłonnie). n

fot. UMiG Serock

Tylko dla
…skaterów

Jezioro marzeń
Obchody 45-lecia powstania
Jeziora i szkoły odbędą się 6
czerwca w Powiatowym Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych
w Dębem. Uroczystość wiąże

i n f o r m a t o r

Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Powiatowego Zespołu
Szkół
Ponadgimnazjalnych
w Dębem.
Dodatkiem do obchodów jest
organizowany przez Starostwo
Powiatowe w Legionowie konkurs pod tytułem „Zalew Zegrzyński – Jezioro Marzeń”.
Jego rozstrzygnięcie i wręczenie nagród laureatom odbędzie się podczas otwarcia wystawy na temat „45 lat Jeziora
Zegrzyńskiego”. n

w historii powiatu zawodów
w tej dziedzinie pod nazwą
Best Trick, poprzedzonych rozgrzewającym zawodników pokazem grupy Kamuflage.
W Best Trick każdy z chętnych
mógł zaprezentować swoje
umiejętności, w ekwilibrystyczny
sposób pokonując urządzenia
świeżo zamontowane na terenie
legionowskiego stadionu. Energii zawodnikom dodawała świadomość, że teraz już codziennie
będą mogli oddawać się szaleństwom na deskorolkach.
Spośród prezentujących najlepsze
skateboardingowe
sztuczki jury wyłoniło zwycięzców:
w kategorii Funbox zwyciężył
Paweł Kopczyński
z Legionowa;
w kategorii Bank Piotr
Kiełbowski z Warszawy;
natomiast najlepiej na curbs'ie
poradził sobie Krzysiek
Chwas z Legionowa.
Laureatów dyrektor MOSiR
obdarował nowymi deskami,
a wszyscy uczestnicy otwarcia
Skate Parku otrzymali gadżety
ufundowane przez Urząd Miasta, MOSiR Legionowo oraz
RMF MAXXX – patrona medialnego sobotniej imprezy.
Skate Park jest czynny codziennie
w
godzinach
800–2200. n
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Z życia Rady
Powiatu
Prawie dwa lata temu, w listopadzie 2006 roku, odbyły się wybory
samorządowe. Wtedy to wybraliśmy m.in. radnych, którzy reprezen−
tują teraz nasze interesy na forum rady powiatu.

Komisja Rozwoju
Zajmuje się w szczególności
sprawami transportu i dróg publicznych, geodezji, kartografii
i katastru, gospodarki nieruchomościami, zagospodarowania
przestrzennego i nadzoru budowlanego, utrzymania powiatowych
obiektów i urządzeń użyteczności
publicznej oraz obiektów administracyjnych, promocji powiatu,
współpraca z Powiatową Izbą Gospodarczą.

Kurier
Komisja Oświaty, Kultury i Sportu:
Zajmuje się w szczególności
sprawami edukacji publicznej,
kultury i ochrony dóbr kultury,
kultury fizycznej i turystyki
Jacek Szczepański
– przewodniczący
Waldemar Jaroń
Andrzej Kicman
Paweł Kownacki
Stanisław Kraszewski
Zenona Powała
Grażyna Trzaskoma
Grażyna Łagocka-Dziadecka

Zbliżający się półmetek kadencji jest dobrą okazją, aby przypomnieć, że jako obywatele i wyborcy, mamy prawo kontrolować naszych przedstawicieli. Zgodnie
z prawem wszystkie sesje rady powiatu i posiedzenia komisji rady
są otwarte dla publiczności – każdy może przyjść i posłuchać, jakie
decyzje w dotyczących nas sprawach podejmują radni.
Poniżej przedstawiamy skład
poszczególnych komisji tematycznych rady powiatu w Legionowie
oraz krótki opis spraw, jakie leżą
w kompetencji danej komisji.
Komisja Rewizyjna:
Stała komisja rady powołana
w celu kontroli Zarządu oraz powiatowych jednostek organizacyjnych pod względem legalności,
gospodarności, rzetelności, celowości działań oraz zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym. Działania kontrolne komisji
mają na celu dostarczenie radzie
informacji niezbędnych dla oceny
działalności Zarządu i powiatowych jednostek organizacyjnych,
zapobieganie niekorzystnym zjawiskom w działalności kontrolowanych jednostek oraz pomoc
w usuwaniu tych zjawisk.
Janusz Wanat – przewodniczący
Marek Mazur
– wiceprzewodniczący
Grażyna Trzaskoma
Piotr Minkowski
Grażyna Łagocka-Dziadecka

Od lewej w pierwszym rzędzie: G. Łagodzka-Dziadecka, I. Górska, Z. Powała, I. Kopańska-Araszkiewicz,
G. Trzaskoma, A. Mateuszczyk.
Stoją od lewej: J. Szczepański, S. Kraszewki, Krzysztof Płaciszewski, P. Minkowski, J. Grabiec, S. Rosiak,
J. Kubicki, W. Jaroń, M. Mazur, P. Kownacki, J. Wanat, A. Kiljan, D. Jakubczak, Kazimierz Płaciszewski.
Na zdjęciu brakuje Andrzeja Kicmana
Komisja Budżetowa
Zajmuje się kwestiami związanymi z budżetem powiatu, jego
projektem, zmianami itp.
Szymon Rosiak – przewodniczący
Irena Kopańska-Araszkiewicz
Andrzej Kiljan
Iwona Górska
Jacek Szczepański
Marek Mazur
Zenona Powała
Stanisław Kraszewski

Kontrola drogowa
Nową, świecką tradycją stały się inspekcje radnych na powiatowych
drogach. Co roku ruszają w teren skontrolować zakończone inwestycje.

W Chotomowie już bezpieczniej
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Iwona Górska – przewodnicząca
Anna Mateuszczyk
– wiceprzewodnicząca
Krzysztof Płaciszewski
Andrzej Kiljan
Kazimierz Płaciszewski
Waldemar Jaroń
Janusz Wanat
Komisja Ochrony Środowiska,
Rolnictwa i Terenów Wiejskich:
Zajmuje się w szczególności
sprawami ochrony środowiska
i przyrody, rolnictwa, leśnictwa
i rybołówstwa śródlądowego, gospodarki wodnej, agroturystyki,
współpracy z Mazowiecką Izbą
Rolniczą
Zenona Powała
– przewodnicząca
Janusz Wanat
– wiceprzewodniczący
Dariusz Jakubczak
Irena Kopańska-Araszkiewicz
Marek Mazur
Kazimierz Płaciszewski
Krzysztof Płaciszewski
Jacek Szczepański
Grażyna Trzaskoma
Komisja Bezpieczeństwa
i Porządku Publicznego:
Zajmuje się w szczególności
sprawami porządku publicznego
i bezpieczeństwa obywateli,
obronności, oceny występujących
zagrożeń dla życia, zdrowia i mienia obywateli, ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej
oraz zapobiegania innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia
i zdrowia ludzi, współpracy ze
służbami, strażami, inspekcjami
i innymi instytucjami zajmującymi
się bezpieczeństwem obywateli
Stanisław Kraszewski
– przewodniczący
Irena Kopańska-Araszkiewicz
– wiceprzewodnicząca
Krzysztof Płaciszewski
Grażyna Trzaskoma
Dariusz Jakubczak
Waldemar Jaroń
Janusz Wanat n

Marek Mazur
– przewodniczący
Grażyna Trzaskoma
– wiceprzewodnicząca
Paweł Kownacki
Iwona Górska
Zenona Powała
Piotr Minkowski
Andrzej Kicman
Dariusz Jakubczak
Andrzej Kiljan

Komisja Rodziny, Zdrowia i Spraw
Społecznych:
Zajmuje się w szczególności
sprawami promocji i ochrony
zdrowia, pomocy społecznej, polityki prorodzinnej, wspierania
osób niepełnosprawnych, przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy,
ochrony praw konsumenta,
współpracy z organizacjami pozarządowymi

Radni wybrali się w teren,
aby naocznie przekonać się
o jakości drogowych inwestycji
wykonanych w ubiegłym roku,
jak również ocenić potrzeby
w tym zakresie na kolejne lata.
Przejechali się bądź pospacerowali po kilkudziesięciu z ponad stu kilometrów dróg powiatowych.
Jak mówi stare porzekadło
„podróże kształcą”. Z tej przejażdżki powiatowi przedstawiciele z pewnością wynieśli bardziej szczegółową wiedzę o naszych drogowych bolączkach.
Jak zapewniają, wiedza ta zaowocuje przy podziale przyszłorocznego budżetu. n

Ekspresowo z Zegrza do Serocka
Przebudowa głównej arterii powiatu legionowskiego, drogi nr 61 na
odcinku Zegrze−Serock posuwa się do przodu. Obecnie budowane
są kładki w Stasim Lesie i Borowej Górze. O postępach prac
będziemy informować na łamach „Kuriera”.

fot. UMiG Serock

Gospodarski rzut oka na poczynione inwestycje

fot. UMiG Serock
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45 lat minęło…
… chciałoby się zaśpiewać, parafrazując piosenkę z
jednego z najpopularniejszych seriali polskiej
telewizji. Tyle że tym razem głównym bohaterem jest
nie inżynier Karwowski, a nasze największe bogactwo
naturalne w powiecie – Jezioro Zegrzyńskie.

korpus zapory. W samym korpusie powstały ogromne wyrwy po
stronie wody górnej i dolnej.
Zapora wodna w Dębem miała
być w założeniu pierwszą z serii
zapór. Następne miały powstać

…wyłaniała się zapora
tach 1993 – 94 poniżej zapory wybudowano więc próg stabilizujący, który pozwalał na utrzymanie
odpowiedniego poziomu wody
dolnej i bardziej efektywną pracę
elektrowni.
45. rocznica powstania jeziora,
stopnia wodnego, elektrowni
wodnej i szkoły średniej będzie
uroczyście obchodzona 6 czerwca
br. w Powiatowym Zespole Szkół
Ponadgimnazjalnych w Dębem.
W ramach uroczystości odbędzie

się otwarcie wystawy fotograficznej pt. „Jak powstało jezioro”, połączone z wygłoszeniem okolicznościowych referatów. W trakcie
uroczystości odbędzie się również
rozstrzygnięcie i rozdanie nagród
w ogłoszonym przez starostę legionowskiego konkursie plastycznym dla dzieci pt. „Zalew Zegrzyński – Jezioro Marzeń”. Następnego dnia odbędzie się Zjazd
Absolwentów Szkoły w Dębem.
Janusz Kubicki n

Czy wiesz, że…

Pomału z wielkiego placu budowy…
Tegoroczna rocznica jest świetną okazją, aby przypomnieć trochę historii. Popularny „Zalew
Zegrzyński” powstał już niemal
pół wieku temu, co roku odpoczywają nad jego brzegami i uprawiają na nim sporty wodne dziesiątki tysięcy turystów i okolicznych mieszkańców. W tym samym czasie ruszyła elektrownia
wodna i Technikum Gospodarki
Wodnej w Dębem. Ale jedynie
nieliczni znają historię ich powstania.
Wiosną 1958 roku wezbrane
wody Narwi i Bugu zalały ponad 100 wsi, w tym Zegrze, Komornicę, Wieliszew, Załubice, Rynię, Białobrzegi, Cupel oraz część
miasta Serock. Ewakuowano ponad 2500 ludzi. Kiedy wody zaczęły opadać, na zalane tereny przypłynął amfibią z wizytą ówczesny
premier Józef Cyrankiewicz.
Trudno ustalić, co obiecywał
mieszkańcom. Być może powódź
i jej skutki przyspieszyły rozpoczęcie robót nad budową pierwszego
z wielu stopni kaskady Bugu, Narwi i Wisły. Faktem jest że prace
nad budową zapory wodnej w Dębem rozpoczęły się w 1958 roku,
a zakończyły w 1963. Inwestorem
stopnia wodnego była Bugobudowa, dokumentację techniczną
opracowało Centralne Biuro Studiów i Projektów Budownictwa
Wodnego „Hydroprojekt”, a generalnymi wykonawcami były
WPBW-I „Hydrobudowa 1” (stopień wodny) i WPBL-I „Hydrobudowa 6” (pozostałe obiekty na
zbiorniku wodnym). Pomysł
obiektu powstał w Centralnym
Urzędzie Gospodarki Wodnej.
W pierwszym etapie budowy
stopnia wodnego w okolicach lewego brzegu rzeki wbito szczelną
ścianę z pali larsenowskich. Z powstałego polderu wypompowano
wodę i wybudowano elektrownię,
przepławkę dla ryb oraz jaz. Dla
wykonania konstrukcji wybudowano dźwig masztowo-linowy,

obejmujący całą długość budowli.
Zaplecze budowy zlokalizowano
na lewym brzegu Narwi. Dziś
w tym miejscu znajduje się Powiatowy Zepół Szkół Ponadgimnazjalnych, a niektóre budynki powstałe przy okazji budowy stopnia
wodnego stoją do dziś pełniąc
różnorakie niezwykle ważne
funkcje.
W drugim etapie, po przegrodzeniu rzeki i skierowaniu wody
na jaz, wykonano zaporę ziemną,
formując imponujący nasyp o kubaturze 190 tys. metrów sześciennych. Obecnie przebiega po nim
droga wojewódzka. Zbiornik
opiera się prawą stroną o wysoki
brzeg Narwi, lewy brzeg tej rzeki
oraz brzegi Bugu zostały przed zalaniem obwałowane zaporami
bocznymi. W książce Włodzimierza Bławdziewicza „Dzieje Nieporętu” znajdujemy taki oto zapis
związany z budową zbiornika:
„Starsze pokolenie mieszkańców
Nieporętu krytycznie opowiada
o krzywdzie, jaka ich spotkała przy
okazji budowy Zalewu Zegrzyńskiego. A oto wypowiedź jednej
z pokrzywdzonych: Wybudowali
w Dębem korak, czyli tamę, usypali wały i napuścili wody. Jak to
w PRL-u spieszyli się z terminem.
Pod wodą zostały resztki domów,
płoty, kikuty drzew, a przede
wszystkim wierzchnia warstwa
gleby. Po prostu zalali łąki, ledwo
co krowy z nich spędzono. Ludzie
pomstowali, ale prawo własności
miano za nic. Mikołaj Kos położył
się pod spychacz, na kilka dni zabrała go milicja […] Nakaz przyszedł w czasie sianokosów – robota w polu, a tu woda bije. Po tygodniu naszła. Przyjechali urzędnicy.
Chłopi ich chwycili i chcieli potopić. Dali po 25 groszy za metr – na
sznurek, żeby się powiesić.”
W 1979 r. dorzecze Narwi nawiedziła powódź, która przerwała
wał przeciwpowodziowy w okolicach Krubina, uszkodziła też drenaż pobierający wodę filtrującą

w okolicach Jabłonny, w Wyszogrodzie oraz we Włocławku.
Zbiornika w Wyszogrodzie nie
wybudowano i poziom wody dolnej na zaporze w Dębem był nieco niższy niż zakładano. W lareklama

…elektrownia wodna w Dębem jest połączona z Krajowym
Systemem Elektroenergetycznym pięcioma liniami o napięciu 110 kV poprzez dwa transformatory o mocy 16MVA każdy.
W okresie od uruchomienia w 1963 roku do roku 2002 wyprodukowała 3640 Gwh, dzięki czemu nie spalono 1,8 mln ton węgla kamiennego.
…nazwa „Jezioro Zegrzyńskie” została nadana temu największemu na Mazowszu sztucznie powstałemu akwenowi
wodnemu na mocy zarządzenia nr 119 Prezesa Rady Ministrów
(wówczas był nim Józef Cyrankiewicz) z 27.12.1962 r. „w sprawie ustalenia nazw niektórych obiektów fizjograficznych”. To
wyjaśnia, dlaczego sztuczny zbiornik wodny nosi oficjalnie
i urzędowo nazwę, sugerującą jego naturalne pochodzenie.
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Z wizytą u św. Wojciecha
3 maja na serockim rynku odbyła się impreza
kończąca tegoroczne obchody święta miasta
i gminy Serock. Nie mogło tam zabraknąć repre−
zentacji powiatu legionowskiego.

Tak, jak w ubiegłym roku przygotowaliśmy dla mieszkańców
stoisko informacyjno – promocyjne. Można w nim było dostać materiały informacyjne zawierające
aktualne telefony do wszystkich

Kurier
wydziałów starostwa, informację
o usprawnieniach w obsłudze
klienta (e-wniosek i inne udogodnienia w wydziale komunikacji),
spotkać się z radnym powiatowym i starostą. Swoją premierę
miało też u nas nowe wydawnictwo powiatu – mapka Jeziora Zegrzyńskiego, niezwykle przydatna
nie tylko turystom, ale i mieszkańcom chcącym korzystać z uroków
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tego akwenu. Jak zawsze nie zapomnieliśmy o najmłodszych. Były więc baloniki, daszki firmowe,
maskotki i – największa atrakcja
– malowanie buziek.
Zapraszamy na kolejne imprezy
gminne do naszego stoiska. Będziemy na Państwa czekać w Legionowie (24.05.), Wieliszewie
(14.06.), Nieporęcie (21.06.) i Jabłonnie (7.09.). n

Czekaliśmy na serockim rynku…

…i jak zwykle mieszkańcy nas nie zawiedli.

Stoisko Powiatu cieszyło się ogromnym zainteresowaniem.

Hitem okazały się mapki jeziora i pamiątkowe monety bite na miejscu.

Niejeden milusiński przeobraził się u nas w Spidermana.

Gwiazdą wieczoru był Szymon Wydra z zespołem Carpe Diem
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Zdrowie za
unijną kasę
w związku z czym kilkakrotnie
musieliśmy wniosek uzupełniać
i uaktualniać do nowych wymogów. Poza tym dość długo trwała
procedura jego rozpatrywania.
Z tego co wiem, obecnie ten proces został znacznie uproszczony.
– Skąd czerpał Pan informacje
o konkursie, naborze wniosków,
jak wniosek wypełnić?
– Wspomagała nas w tym firma
doradcza. Wskazała odpowiedni
program, pomogła wypełnić
wniosek, a później rozliczyć projekt. Sami musieliśmy natomiast
zebrać konieczne dokumenty.
– Co z perspektywy czasu wydaje się Panu najtrudniejsze w procesie starania się o środki unijne? Czy warto korzystać z pomocy doradców?
– Kiedy już po wszystkim analizowałem jeszcze raz wszystkie dokumenty, uderzyło mnie, że są
pewne „formuły”, które muszą się
we wniosku znaleźć w odpowiednich miejscach. Osoby, które wypełniają kolejny już wniosek, wiedzą o tym. Dlatego za pierwszym
razem warto zasięgnąć porady,
aby nie popełnić błędu. Poza tym
dla nas ciężkim momentem była
końcowa faza rozliczenia projektu, a konkretnie oczekiwanie na
refundację poniesionych na roz-

Pomoc dla
przedsiębiorców
Środki z UE na rozwój przedsiębiorstwa to temat, który interesuje
wielu przedsiębiorców. Niestety, jest to dla nich często dziedzina
budząca niepokój, nieznana. Jest szansa, że to się zmieni.

Marszałek Kotlewski odpowiadał na pytania uczestników konferencji
W ostatnim czasie powiat
mocno angażuje się w działania, dzięki którym temat środków unijnych dla firm przestanie być czymś odległym i zagadkowym. W kwietniu i w maju w legionowskim starostwie
odbyły się dwie konferencje dla
przedsiębiorców i samorządowców z naszego terenu.
Pierwsza, objęta patronatem
Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika
na temat „Jak załatwić dofinansowanie na tworzenie nowych miejsc pracy?”. Druga
pod patronatem i z udziałem

wicemarszałka Województwa
Mazowieckiego Stefana Kotlewskiego, dotycząca możliwości pozyskiwania funduszy
UE w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego.
Uczestnicy kwietniowej konferencji mogli usłyszeć co zrobić, aby ich firma się rozwijała
przy wykorzystaniu do inwestycji w jej rozwój środków Unii
Europejskiej. Wiedzę o tym
mieli okazję uzyskać bezpośrednio od przedstawicielki instytucji rozpatrującej wnioski,
jako że wśród prelegentów

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

Pieniądze
do wzięcia

Centrum Medyczne „Vita Med” działa w Chotomowie od końca 2003
roku. Z właścicielem i dyrektorem przychodni dr Robertem Chmielew−
skim rozmawiamy o pozyskiwaniu środków europejskich na rozwój.
– Trzy lata temu pozyskał Pan
fundusze na rozbudowę Centrum
Medycznego „Vita Med”. Co
skłoniło Pana do sięgnięcia po
środki unijne?
– Po około roku działalności
i rozpoznaniu potrzeb naszych
pacjentów okazało się, że musimy
rozbudować naszą siedzibę.
Z własnych środków nie byłoby to
możliwe w takim zakresie, w jakim było to konieczne, postanowiliśmy więc sięgnąć po środki
unijne. Szczęśliwie dla nas w tym
okresie odbywały się nabory
wniosków na tego typu przedsięwzięcia w ramach ZPORR, działania 2.3. Przygotowaliśmy więc
wniosek, zebraliśmy konieczne
dokumenty i złożyliśmy aplikację.
Jak się okazało z pozytywnym
skutkiem.
– Czy trudno jest przygotować
wniosek?
– W zasadzie nie. Ważny jest
dobry pomysł i to, aby dobrze go
we wniosku uzasadnić. Największa trudność to kwestie formalne.
Trzeba być bardzo uważnym, aby
nie przeoczyć żadnego podpisu,
nie postawić pieczątki w złym
miejscu. W czasie, gdy składaliśmy wniosek, dodatkowym utrudnieniem były zmiany w zasadach
wypełniania i naboru wniosków,

p o w i a t u

budowę naszego Centrum kosztów. Zamiast po pół roku, pieniądze otrzymaliśmy po roku. Mało
brakowało, a wpadlibyśmy w pułapkę kredytową, bo aby przeprowadzić zaplanowane przedsięwzięcie musieliśmy na brakujące
środki – te, które mieliśmy otrzymać z UE – zadłużyć się w banku.
– A jak duże było dofinansowanie rozbudowy Centrum Medycznego? Czy warto było zadać sobie
tyle trudu, aby te pieniądze pozyskać?
– Dofinansowanie wyniosło 50% wartości projektu. Oczywiście, że warto było. Bez tych
pieniędzy nie udało by się rozbudować „Vita Medu” w tak krótkim czasie albo w takim zakresie.
Takie środki mogą być szczególnie pomocne dla nowych firm,
które nie mają jeszcze wypracowanego kapitału na duże inwestycje, a przy tym mogą mieć problem z wzięciem dużego kredytu.
Przy zabezpieczeniu w postaci dotacji unijnej, to przestaje być problemem.
– Czyli trzeba się interesować
możliwościami, jakie stwarza nowy okres programowania i próbować?
– Zdecydowanie tak.
– Dziękuję za rozmowę. n
znalazła się Katarzyna Dziuba-Kubicka z Mazowieckiej
Jednostki Wdrażania Programów Unijnych. Swoją wiedzą
podzielili się również Tadeusz
Zając – dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie oraz Anna Aksamit – dyrektor Powiatowego Urzędu
Pracy w Legionowie. W drugiej
części szkolenia przedsiębiorcy
mieli możliwość zasięgnięcia
porad u konsultantów Powiatowego Urzędu Pracy i Powiatowej Izby Gospodarczej.
Uczestnicy spotkania majowego dowiedzieli się, na jakie inwestycje i projekty będzie można pozyskać dofinansowanie
w ramach RPO Mazowsze w latach 2007–2013. Prelegenci
omówili mechanizmy konkursowe, wyjaśnili kluczowe dla starających się o pieniądze pojęcia,
podali przybliżone terminy konkursów. Prezentacje przeprowadzili Edward Wroniewski – wicedyrektor
Wojewódzkiego
Urzędu Pracy w Warszawie, Dariusz Draczka – wiceprezes
Agencji Rozwoju Mazowsza
i Agnieszka Michalska z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania
Projektów Unijnych. Na koniec
konferencji prelegenci i marszałek Kotlewski odpowiadali na
pytania uczestników konferencji. Po zakończeniu części oficjalnej był również czas na rozmowy kuluarowe, które dały
uczestnikom spotkania szanse
bezpośredniej rozmowy z prelegentami i patronem konferencji
– marszałkiem Kotlewskim.
Udział w obydwu konferencjach był bezpłatny. n

85,6 mld euro to wielkość funduszy strukturalnych, jakie Polska
wyda na rozwój w latach 2007 – 2013. 67,3 mld euro z tej kwoty
będzie pochodziło z Unii Europejskiej.
Czym są fundusze strukturalne?
To środki finansowe, których
zadaniem jest wspieranie rozwoju i modernizacji gospodarek krajów UE. Są kierowane
do tych sektorów gospodarki
i regionów, które bez pomocy
finansowej nie są w stanie dogonić lepiej rozwiniętych sąsiadów i dorównać do europejskiej średniej. W latach 2007
– 2013 funkcjonować będą dwa
fundusze strukturalne: Europejski Fundusz Społeczny
(EFS) oraz Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.
Do głównego nurtu programowania został włączony również
Fundusz Spójności (FS), który
w latach 2007–2013 będzie
podlegał podobnym zasadom,
jak Fundusze strukturalne.
W latach 2004 – 2006 FS był instrumentem nienależącym do
funduszy strukturalnych, wdrażanym na poziomie wybranych
państw a nie regionów.
Ile z tych pieniędzy przypadnie
polskim firmom?
Według różnych szacunków
kwota ta może sięgnąć nawet 12 mld euro. Trudno ją dokładnie oszacować, gdyż w ramach tych samych programów
mogą się o środki unijne ubiegać zarówno firmy, jak i instytucje otoczenia biznesu. Niemniej jednak wciąż jest to kwota imponująca i jest o co walczyć.
W jaki sposób przedsiębiorcy
mogą skorzystać z tych
pieniędzy?
Dofinansowanie ma najczęściej formę dotacji, czyli bezzwrotnej pomocy finansowej.
Warto pamiętać, że unijna dotacja stanowi jedynie uzupełnienie środków własnych
przedsiębiorcy, ale ich nie zastępuje. Najczęściej jest refundacją kosztów poniesionych
przez firmę na projekt, który
uzyskał dofinansowanie.

Kto i na co może pozyskać
pomoc z UE?
Najwięcej funduszy ma być kierowanych do małych i średnich
przedsiębiorstw (MŚP), gdyż to
one wytwarzają znaczną część
dochodu narodowego i zatrudniają większość czynnych zawodowo Europejczyków, w tym
i Polaków. Nie oznacza to jednak, że duże firmy zostaną przy
podziale unijnych dotacji pominięte. Największe wsparcie jest
udzielane w tych dziedzinach,
w których polskie firmy mają największe opóźnienia (np.: ochrona środowiska) oraz tam, gdzie
projekt w największym stopniu
zwiększy konkurencyjność (np.:
innowacyjne technologie).
Programy, w ramach których
unijne dotacje będą mogli pozyskać przedsiębiorcy, to:
– Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (PO
IG)
– Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
(PO IiŚ)
– Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL)
– 16 regionalnych programów operacyjnych (dla powiatu legionowskiego jest
to Regionalny Program
Operacyjny Województwa
Mazowieckiego).
Przedsiębiorcy
działający
w sektorze przetwórstwa żywności i rolnictwie mogą dodatkowo skorzystać z Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Szczegółowe informacje na
temat funduszy europejskich
można znaleźć m.in. na:
www.funduszestrukturalne.gov.pl

(serwis informacyjny Ministerstwa
Rozwoju Regionalnego o funduszach)
www.mazowia.eu (strona Mazowieckiej Jednostki Wdrażania
Programów Unijnych)
www.mazovia.pl (strona Urzędu
Marszałkowskiego Województwa
Mazowieckiego)
www.funduszeonline.pl. n

Gdzie uzyskać bezpłatne porady?
W powiecie legionowskim:
Powiatowa Izba Gospodarcza w Legionowie, ul. Sikorskiego
11 – IV piętro, pok. 410, tel. 022 767 96 08 (porady w
zakresie funduszy strukturalnych dla przedsiębiorców,
organizacji pozarządowych itp.)
Powiatowy Urząd Pracy w Legionowie, ul. Sikorskiego 11 –
III piętro, tel. 022 7640 305 (porady dla osób
bezrobotnych zarejestrowanych w PUP, chcących
rozpocząć działalność gospodarczą, porady dla
przedsiębiorców chcących doposażyć stanowisko pracy lub
tworzyć nowe miejsca pracy)
W województwie mazowieckim:
Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw, ul. Smocza 27
w Warszawie, tel. 022 838 03 51 (każdy przedsiębiorca z
Mazowsza ma prawo do 10 bezpłatnych konsultacji, nie
tylko z zakresu środków europejskich)
Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich, ul. Krucza
38/42 w Warszawie, tel. 022 626 06 32 – 33 (bezpłatne
konsultacje dla przedsiębiorców z zakresu funduszy
unijnych)
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Muzeum w godzinie duchów
Już piąty raz w Polsce odbyła się „Europejska Noc Muzeów”. Oka−
zuje się, że nie tylko mieszkańcy największych miast mogli w niej
uczestniczyć.

fot. Muzeum Historyczne w Legionowie
Także mieszkańcy powiatu legionowskiego mogli odwiedzić
gościnne progi swojego lokalnego Muzeum Historycznego
w Legionowie. Już drugi raz
bowiem otworzyło ono swoje

gościnne podwoje właśnie
w ramach „Nocy Muzeów”.
W zabytkowej willi „Bratki”
w sobotę 17 maja w godzinach 1800–2400 oprócz możliwości
oglądania zbiorów historycznych,

Wykłady dla seniorów
Uniwersytety III Wieku wyrastają w Polsce jak grzyby po deszczu.
Także w naszym powiecie działają dwie takie placówki: w Legiono−
wie i Jabłonnie.

fot. UG Jabłonna
Oferta dla słuchaczy jest niezwykle bogata. Seniorzy mogą
wybierać pomiędzy zajęciami
z malarstwa, nauki języków obcych, poprzez kursy komputerowe, warsztaty taneczne, aż

do aerobiku i pływania. Mogą
też uczestniczyć w wielu ciekawych wykładach z różnych
dziedzin. Oprócz tego mogą
wysłuchać wykładów z psychologii, historii, kultury. Każdy

II Wieliszewski Bieg Wiosny
Ponad 100 zawodników wzięło udział w II Wieliszewskim Biegu
Wiosny, który odbył się w niedzielę 18 maja w Wieliszewie.

fot. UG Wieliszew
Wśród uczestników biegu znaleźli się zarówno wyczynowcy, jak
i całe rodziny amatorów. Pierwszy
bieg rozegrał się na dystan-

sie 1 km. Zawodnicy rywalizowali
w trzech kategoriach: dzieci
z klas I–III, dzieci z klas IV–VI
oraz rodziny (osoba dorosła

na zwiedzających czekały liczne
atrakcje. Miłośnicy motoryzacji
i dzieci z podziwem oglądali model „Forda T” z lat dwudziestych
i motocyklu „Podkowa” z 1939
roku. Inni nie mogli oderwać
wzroku od multimedialnego pokazu zdjęć i kronik Legionowa.
Swą premierę miała książka historyczna pt. „Niemiecka Piechota Zapasowa w Generalnym Gubernatorstwie Warszawskim 1915
– 1918” autorstwa dr. Jacka
Szczepańskiego, nie zabrakło
także quizu z nagrodami.
Nocnych zwiedzaczy zapraszamy znowu za rok na kolejną
„Noc Muzeów”. Wszystkich zainteresowanych historią lokalną
zachęcamy do odwiedzania muzeum w Legionowie przez cały
rok od poniedziałku do piątku
w godz. 1000–1600 (czwartki
do 1800) oraz w każdą drugą niedzielę miesiąca w godz. 1100–1700.
Więcej informacji na www.muzeum.legionowo.pl. n
znajdzie dla siebie coś interesującego.
W najbliższym czasie odbędą
się:
Legionowo, sala konferencyjna SML-W, ul. Jagiellońska 11:
13 czerwca br. od godz. 1630
do 1900 wykłady na
następujące tematy:
1. Dwie okupacje niemieckie
w Legionowie 1915–1918,
1939–1944. Wykład
prowadzi dr Jacek
Szczepański – Dyrektor
Muzeum w Legionowie.
2. Kościół Katolicki na
Białorusi. Wykład
przeprowadzi
b. Ambasador RP na
Białorusi – Mariusz
Maszkiewicz.
Jabłonna, sala widowiskowa
Domu Ogrodnika, ul. Modlińska 102
26 maja „Ze sztuką na Ty”
– przedstawienie
komediowe
9 czerwca „W ogrodach
literatury – klasyka zanana
i nieznana”.
23 czerwca „Ze sztuką na Ty”
– koncert muzyki
klasycznej
Wszystkie spotkania w Jabłonnie rozpoczynają się
o godz. 1500. n
i dziecko). Drugi bieg miał 4-kilometrową trasę. Wystartowali
w nim zawodnicy, którzy przekroczyli 13. rok życia.
Najstarszym uczestnikiem biegu był Józef Dziewulski (61 lat),
najmłodszym – 4-letni Dawid Sochocki.
Imprezę zorganizował Ośrodek
Kultury w Wieliszewie, Urząd
Gminy Wieliszew przy współpracy ze Stowarzyszeniem EMKA,
Ochotniczą Strażą Pożarną
z Wieliszewa i Związkiem Harcerstwa Polskiego z Legionowa.
Zawody były częścią ogólnopolskiej akcji Polska Biega, w której
rokrocznie bierze udział ponad 40
tysięcy osób. W 2008 roku uczestniczyły w niej 164 gminy – w tym
dwie: Wieliszew i Jabłonna z powiatu legionowskiego. n
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Zdrowo pośpiewali
Piąty Powiatowy Festiwal Piosenki o Zdrowiu odbył się w auli sta−
rostwa Powiatowego w Legionowie. W konkursowe szranki stanęły
przedszkolaki z naszego powiatu.

i n f o r m a t o r

angażowaniem udzielały śpiewanych rad, jak zdrowo żyć.
Jury po burzliwych obradach
przyznało następujące nagrody:
I miejsce – Przedszkole
Miejskie nr 1 z Legionowa
II miejsce – Przedszkole
Integracyjne nr 5
z Legionowa
III miejsce – Niepubliczne
Przedszkole „Przy Lesie”
z Jabłonny
oraz wyróżnienia dla
Przedszkola Miejskiego
nr 10 i Przedszkola
Samorządowego
w Łajskach.

Zwycięscy raperzy z Przedszkola nr 1 w Legionowie
W tym roku w konkursie, organizowanym przez legionowski sanepid, wzięło udział aż 14

przedszkolnych reprezentacji.
Dzieciaki dały z siebie wszystko i z wdziękiem, i wielkim za-

Mieszk@ńcy pytają…
zapraszamy do zadawania pytań
na www.powiat-legionowski.pl
Pyt@nie
Dlaczego załatwiając formalności przy rejestracji pojazdów muszę dorabiać bank płacąc prowizję przy dokonywaniu wpłaty? To wstyd, że w takiej instytucji jak starostwo
nie ma ogólnie dostępnej kasy!
Dariusz

tówkowych (nie pobieramy na
przykład podatków). Rozważamy możliwość zastosowania rozwiązań pośrednich, umożliwiających uniknięcie kontaktu z bankiem, np.: dostęp klienta do terminalu, umożliwiającego dokonanie płatności z własnego konta
internetowego, czy też płatność
kartą kredytową.

Odpowiedź
Starostwo nie zorganizowało
kasy, ponieważ w odróżnieniu od
gmin, stosunkowo mało spraw
wymaga przyjmowania opłat go-

Pyt@nie
Witam
Czy ulica Sobieskiego w Legionowie przy zbiegu z ulicą

Powiatowy Rzecznik
Konsumentów radzi
Ubezpieczenia komunikacyjne
Umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC)
zobowiązani jesteśmy zawrzeć
na każdy pojazd z mocy ustawy
(ustawa z dnia 22 maja 2003 r.
o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim
Biurze Ubezpieczeń Komunikacyjnych Dz.U. nr 124,
poz. 1152) – tam też określone
są warunki i zakres odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń. Możemy również skorzystać z innych dodatkowych
ubezpieczeń jak popularne Autocasco – w tym przypadku zakłady ubezpieczeń swobodnie
kształtują treść umów, dlatego
też przed podpisaniem tego typu umowy (coraz częściej oferowanej w tzw. pakiecie OC,
AC, Assistance, NNW) należy
nie tylko porównać wysokość
składki, ale także dokładnie zapoznać się z pełnym zakresem
oferowanego nam produktu
ubezpieczeniowego.
Warto zwrócić uwagę na:
– zakres ochrony ubezpieczeniowej,

– wyłączenia i ograniczenia
odpowiedzialności ubezpieczyciela,
– początek i koniec odpowiedzialności,
– wysokość składki ubezpieczeniowej,
– istnienie lub nie udziału
własnego,
– minimalna wartość szkody,
– prawa i obowiązki stron
umowy przed i po wystąpieniu szkody,
– ustalenie wysokości odszkodowania „wycena”,
„warsztat” itp.
Zgodnie z przepisami ustawy
zakład ubezpieczeń ma obowiązek wypłacić nam odszkodowanie z tytułu OC w terminie 30 dni licząc od dnia złożenia przez poszkodowanego lub
uprawnionego zawiadomienia
o szkodzie. Istnieją jednak sytuacje, gdy wyjaśnienie w tym
terminie wszystkich okoliczności sprawy nie jest możliwe.
Wówczas zgodnie z przepisami
odszkodowanie powinno być
wypłacone w terminie 14 dni
od dnia, w którym przy zacho-

Specjalne wyróżnienie od patrona medialnego festiwalu tygodnika „Gazeta Powiatowa”
otrzymali pięcioletni artyści
z Niepublicznego Przedszkola
„Bajkowy Dom” w Jabłonnie.
J.K. n

Warszawską po modernizacji
będzie ulicą dwujezdniową?.
Czy wjazd w Sobieskiego będzie dalej takim wąskim gardłem? A może przewidziane
jest tu skrzyżowanie dwupoziomowe?
Grzegorz
Odpowiedź
Wlot ulicy Sobieskiego w Warszawską będzie poszerzony,
przewidziany jest tam również
azyl dla pieszych. Skrzyżowanie
będzie jednopoziomowe. Natomiast sama ul. Sobieskiego pozostanie drogą jednojezdniową.
Zamierzamy natomiast przebudować znacznie skrzyżowania
ul. Sobieskiego z ul. Piłsudskiego i ul. Husarską. n

waniu należytej staranności
wyjaśnienie tych okoliczności
stało się możliwe, nie później
jednak niż w terminie 90 dni od
dnia złożenia zawiadomienia
o szkodzie (chyba że ustalenie
odpowiedzialności
zakładu
ubezpieczeń albo wysokości
odszkodowania zależy od toczącego się postępowania karnego lub cywilnego). Jednakże
wypłacenie bezspornej części
odszkodowania powinno nastąpić w terminie 30 dni. Jeżeli
zakład ubezpieczeń nie może
wypłacić odszkodowania w ciągu 30 dni, musi zawiadomić nas
na piśmie o przyczynach niemożności wypłaty odszkodowania w całości lub w części,
jak również o przypuszczalnym
terminie zajęcia ostatecznego
stanowiska względem roszczeń
uprawnionego.
Termin na wypłatę odszkodowania z tytułu umowy AC jest
określany przez zakład ubezpieczeń w ogólnych warunkach
ubezpieczenia, które otrzymujemy przy podpisywaniu umowy. Generalnie zakłady ubezpieczeń wypłacają odszkodowanie na podobnych zasadach
jak przy umowach OC.
opracowano na podstawie
materiałów UOKiK n
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Jak załatwić…

…… umieszczenie reklamy
w pasie drogowym drogi
powiatowej
Reklama jest dźwignią handlu – wie to każdy przedsiębiorca. W do−
bie dużego nasycenia rynku produktami i usługami bez reklamy
trudno dotrzeć do klienta. A jedną z jej form, szczególnie skuteczną
w przypadku przedsiębiorców działających lokalnie, są tablice re−
klamowe umieszczane przy drogach. Aby je umieścić, trzeba uzy−
skać zgodę zarządcy drogi i wnieść opłatę za zajęcie pasa drogowe−
go pod reklamę. Poniżej krok po kroku pokazujemy, jak załatwić
ustawienie reklamy przy drodze powiatowej.
Krok 1
Wybieramy miejsce, w którym ma stanąć nasza reklama.
Pamiętajmy, że nie może ona
ograniczać widoczności, ani
w inny sposób zagrażać bezpieczeństwu ruchu. Decydujemy,
jak nasza reklama ma wyglądać
i przygotowujemy jej projekt
graficzny z podaniem wymiarów oraz projekt konstrukcyjny
reklamy. Następnie przygotowujemy plan sytuacyjny, zaznaczając na nim miejsce, w którym chcemy ustawić naszą reklamę.
Krok 2
Wypełniamy wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa
drogowego w celu umieszczenia w nim reklamy, który jest
dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Legionowie
( w w w. b i p . p o w i a t- l e g i o n o w s k i . p l )
w dziale Poradnik Interesanta
– Jak załatwić sprawę (zakładka Inwestycje i Drogownictwo)
lub w starostwie w Referacie
Inwestycji i Drogownictwa
(pok. 122 na I piętrze). Kompletujemy potrzebne dokumenty: aktualny odpis z KRS
lub inny dokument określający
status prawny wnioskodawcy
(w przypadku składania wniosku przez osobę prawną lub
jednostkę organizacyjną nie
posiadającą osobowości prawnej), oryginał lub urzędowo
poświadczony odpis pełnomocnictwa, jeśli wniosek będzie
składał pełnomocnik wnioskodawcy.

Krok 3
Wniosek wraz kompletem dokumentów (projekt graficzny
wraz z wymiarami, projekt konstrukcyjny oraz plan sytuacyjny
ze wskazaniem lokalizacji reklamy, odpis z KRS lub inny dokument opisany w kroku 2, pełnomocnictwo – w przypadku, gdy
wniosek składa pełnomocnik)
składamy w kancelarii Starostwa Powiatowego w Legionowie, ul. Sikorskiego 11. Uwaga:
od każdego pełnomocnictwa
dołączonego do wniosku musimy wnieść opłatę skarbową
w wysokości 17 zł na konto
Gminy Legionowo w ING Bank
Śląski
SA O/Legionowo
nr 61 1050 1012 1000 0005 0241
0715 lub gotówką w kasie Urzędu Miasta Legionowo przy ul.
Piłsudskiego 3. Potwierdzenie
wniesienia opłaty należy dołączyć do dokumentów.
Krok 4
W ciągu miesiąca otrzymamy
decyzję o pozwoleniu na zajęcie pasa drogowego pod reklamę. Jeśli będzie ona pozytywna, musimy wnieść opłatę za
zajęcie pasa drogowego w terminie i na konto wskazane
w decyzji. Jeśli decyzja jest odmowna, przysługuje nam odwołanie do Samorządowego
Kolegium
Odwoławczego
w Warszawie, w terminie 14 dni
od jej doręczenia za pośrednictwem Starosty Legionowskiego. Odwołanie składa się
w Kancelarii Starostwa lub nadaje się w urzędzie pocztowym
na adres starostwa. n

Ile zapłacisz za ustawienie reklamy
w pasie drogowym drogi powiatowej?
1) 1,00 zł za 1 m2 powierzchni reklamy
2) 0,20 zł za m2 powierzchni reklamy, której powierzchnia nie
przekracza 1 mkw, umieszczonej nad lub na obiekcie, w którym
prowadzona jest działalność gospodarcza, zawierającej wyłącznie informacje o prowadzonej przez przedsiębiorcę działalności
gospodarczej
3) 0 zł za reklamy, zawierające wyłącznie informacje o gminie,
powiecie lub województwie, w szczególności w postaci planów,
map, tablic, plansz itp.
4) 0 zł za umieszczenie w pasie drogowym tablic z hasłami
propagującymi bezpieczeństwo ruchu drogowego, pod warunkiem, że treści reklamowe, inne niż dotyczące bezpieczeństwa
ruchu, zajmują mniej niż 10% powierzchni tablicy
5) 1,50 zł za 1 mkw reklamy okolicznościowej nad jezdnią typu „banner”
Uwaga:
Stawki podane powyżej dotyczą zajęcia pasa drogowego pod
reklamę przez jeden dzień.
Dla reklam świetlnych i podświetlanych stawkę opłaty podwyższa się o 100%.
Ustawienie reklamy bez zezwolenia powoduje naliczenie
przez zarządcę drogi kary w wysokości 10-krotności opłaty za
dany typ reklamy. 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

Starostwo Powiatowe w Legionowie

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

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.

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
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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 415
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
Sanitarno-Epidemiologiczna
05–119 Legionowo,
ul. gen. Wł. Sikorskiego 11
tel. 0–22 774 15 76, fax 0–22 774 02 52
www.legionowo.psse.waw.pl
legionowo@psse.waw.pl
Sprawowanie nadzoru nad warunkami higieny
środowiska, higieny pracy w zakładach pracy,
szkołach i innych placówkach
oświatowo-wychowawczych, ośrodkach
wypoczynkowych i rekreacji, zdrowotnymi żywności
i żywienia i produktami użytku.
Powiatowy Urząd Pracy
05–119 Legionowo,
ul. gen. Wł. Sikorskiego 11
tel: 0–22 774 27 73; 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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