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Krótko
Lodowisko od grudnia
Od 8 grudnia ponownie zostaje
otwarte lodowisko miejskie
w Legionowie. Podobnie jak
w ubiegłych latach znajduje się ono
na terenie stadionu miejskiego
przy ul. Parkowej 27.
Lodowisko będzie otwarte
codziennie, z tym że
od poniedziałku do piątku będzie
działać w godzinach 16.00 – 20.30,
natomiast w soboty, niedziele, ferie
i święta – od 9.00 do 20.30.

Zmiany w SKM-ce

Janosik przed trybunałem
Trybunał Konstytucyjny zajął się 4 grudnia sprawą zgodności
z Konstytucją RP przepisów o "janosikowym". Ustawę zawierającą
zapisy, na podstawie których samorządy płacą tę daninę zaskarżyło
Miasto Warszawa.

W

imieniu stołecznego samorządu kwestię niezgodności przepisów o „janosikowym” z Konstytucją przedstawiał prof. Hubert Izdebski. W swoim wywodzie zacytował
m.in. słowa starosty legionowskiego
Jana Grabca, zawarte w publikacji wydanej przez Trybunał Konstytucyjny
w ramach serii Studia i materiały Trybunału Konstytucyjnego pt. „Finanse

komunalne a konstytucja”, pod redakcją Huberta Izdebskiego, Aleksandra
Nelickiego i Igora Zachariasza. Przytoczone słowa starosty dotyczyły trudnej sytuacji finansowej powiatów
ziemskich, spowodowanej koniecznością
płacenia
„janosikowego”.
Sytuacja ta sprawia, że niektóre powiaty mogą mieć problem ze zbilansowaniem budżetu na przyszły rok.

Na sali obecni byli prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz,
marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik, starosta legionowski Jan Grabiec oraz poseł Piotr
Zgorzelski, przewodniczący sejmowej komisji samorządu terytorialnego i polityki regionalnej.
Z ramienia Ministerstwa Finansów zapisów ustawy o dochodach
jednostek samorządu terytorialnego
broniła Zdzisława Wasążnik, dyrektor departamentu finansów samorządu terytorialnego.
Trybunał nie rozstrzygnął sprawy
na pierwszym posiedzeniu. Sędzio-

wie zobowiązali Ministerstwo Finansów do dostarczenia analiz, które były prowadzone przed wprowadzeniem ustawy oraz analizy, która badała skutki działania przepisów o „janosikowym” w dwa lata po jej uchwaleniu. Trzeba jednak pamiętać, że badanie skutków tego prawa było prowadzone w 2006 roku. Od tego czasu
sytuacja gospodarcza, która ma bezpośredni wpływ na finanse samorządów, znacząco się zmieniła.
Następna rozprawa przed Trybunałem Konstytucyjnym została wyznaczona na 15 stycznia 2013 roku.
Joanna KaJdanoWicz

Od 9 grudnia wchodzi w życie
nowy, cykliczny rozkład jazdy
Szybkiej Kolei Miejskiej do Lotniska
Chopina. Ujednolicona zostanie
również trasa linii S3, której pociągi
(za wyjątkiem jednego) będą
kursowały przez Dworzec Centralny.
Poprawić ma się również
koordynacja rozkładu linii S3
z rozkładem pociągów lotniskowych
Kolei Mazowieckich linii KML.
Szczegółowe informacje można
znaleźć na ztm.waw.pl.

Uwaga na „chwilówki”
Przed świętami pokusa wzięcia
pożyczki staje się większa niż
zazwyczaj. Warto jednak zachować
szczególną ostrożność, szczególnie
przy braniu tzw. „chwilówek”.
Mając na uwadze bezpieczeństwo
kredytobiorców, Narodowy Bank
Polski wraz z Bankowym Funduszem
Gwarancyjnym, Komisją Nadzoru
Finansowego, Ministerstwem
Finansów, Ministerstwem
Sprawiedliwości, Policją i Urzędem
Ochrony Konkurencji i Konsumentów
organizuje kampanię społeczną
„Nie daj się nabrać. Sprawdź zanim
podpiszesz”.
O zasadach, których należy
przestrzegać, aby nie dać się oszukać,
można przeczytać na stronie
zanim-podpiszesz.pl.

Powiatowy kalendarz
Powiat Legionowski podobnie jak
w ubiegłych latach wydaje kalendarz
na 2013 rok. Jego ozdobą będą
zdjęcia, nadesłane na konkurs
fotograficzny „Powiat Legionowski
– cztery pory roku w obiektywie”.
Każdy, kto chciałby wejść w jego
posiadanie, może go otrzymać
od początku stycznia w Wydziale
Promocji i Rozwoju Społecznego
Starostwa Powiatowego w Legionowie
(pok. 505 na V piętrze).

2

Kurier

Informator Powiatu Legionowskiego

grudzień nr 28 2012

Dzieci mówią...

Choinki
czar

Co chcielibyście dostać w prezencie pod choinkę?
– to pytanie zadaliśmy przedszkolakom z Przedszkola Miejskiego nr 5 w Legionowie, którymi opiekują się panie
Marianna Ziółkowska, Sylwia Ostrowska i nauczyciel wspomagający Dorota Rusek.

Hania
Głodny
Kotka maskotkę różowego. Małego,
z którym można spać.

Maja
Płońska
Księżniczkę i kiciusia. Żywego. Może
być dachowiec. Jakiś taki rudawy, bo
mama takiego by chciała, a ja też
lubię takie rudawe. Księżniczka ma
być różowa i ma mieć trzy korony
na zmianę.
I jeszcze chciałabym taką koronę
zabawkową. Chciałam jeszcze
do zabawy taki sprzęt do malowania
twarzy i jeszcze bym chciała lakier
do paznokci.

ola
Kielar
Dwa chomiki. Będę się nimi
opiekowała, nauczę się. I akwarium
dla nich.

Kota żywego, telefon i jeszcze
samochoda ze spoilerem i skocznią.
I jeszcze chcę mieć chomika, może
trzy. I jeszcze chcę mieć konsolę
na komputer. Playstation
z samochodami.

Z dziećmi rozmawiała
Joanna Kajdanowicz

Konsolę na której się gra, Playstation.
I jeszcze mój telewizor i mój Internet.
I jeszcze Facebook. Pisałbym tam
różne rzeczy, mogę napisać do
kolegów, wszystko mogę.

Robota na pilota. Ma sprzątać i mi
pomagać we wszystkim. I prać. Cały
dom ma robić. Chcę go dla siebie i dla
mamy i dla taty.

Karolek
Kępiński
Samochodzik ciężarowy ze świnką
i krówką w skrzyneczkach. I pieska.

Michał
Kamiński

Marcin
Łastowski
Marylka
Bartkiewicz

Sterowane auto na antenkę. Suzuki,
czarne. I jeszcze zestaw Hot Wheels'ów.

Zygzaka McQueena sterowanego
i matę do tańczenia, taką co się
podłącza do telewizora.

Piotruś
Jarocki
Piotrek
Skażyński

Jaś
Skarżyński

Kacper
Krynicki

Sterowańca i pilot do sterowańca. To
taki samochód sterowany. To ma być
mercedes.

ola
nagel

Piłkę nożną taką prawdziwą i tor na Hot
Wheels'ów, że najpierw w kulkach są te
Hot Wheels'y a potem się rozrzucają.

Barbie Księżniczkę, która ma długą
suknię czerwono-różową. Jeszcze
pieska Chi-Chi Love w torebce,
wszystko jedno jaki kolor. I jeszcze
jakiegoś księcia Barbie i Barbie
Piosenkarkę.

Staś
Kosek
Radek
Leszko

Gitarę, taką plastikową, która ma taki
nacisk. I jeszcze do tego samochód
seat. Ma być policyjny. I jeszcze
McQueena i jeszcze tego, co go woził
– Mariana z Autek. Wszystkie filmy.

Koparkę sterowaną, traktor sterowany
i kotka zabawkowego. Niebieskiego,
który miauczy.

Choinka to najbardziej
rozpoznawalny symbol świąt Bożego
Narodzenia. To pod nią dzieci
znajdują prezenty, przyniesione
przez Świętego Mikołaja. Wokół niej
zbiera się w Wigilię rodzina
na wspólne śpiewanie kolęd. Skąd
się wzięła w naszych domach?
Tradycja choinek narodziła się
w Alzacji, gdzie wstawiano drzewka
i ubierano je ozdobami z papieru
i jabłkami, co miało być
nawiązaniem do rajskiego drzewa.
W wielu kulturach drzewo,
zwłaszcza iglaste, jest uważane
za symbol życia i odradzania się,
trwania i płodności. Jako drzewko
bożonarodzeniowe, pojawiło się
w XVI wieku, lecz prawdopodobnie
już wcześniej występowało jako
rajskie „drzewo dobrego i złego”
w misteriach o Adamie i Ewie,
wystawianych w wigilię Bożego
Narodzenia.
W Polsce choinka pojawiła się
na przełomie XVIII i XIX wieku
(podczas zaborów), a sprowadzili ją
do nas protestanci. Początkowo
spotkać ją można było tylko
w miastach, później pojawiła się też
na wsi, powoli wypierając tradycyjną
ludową ozdobę, jaką była
podłaźniczka (czubek jodły, świerka
lub sosnowa gałąź wieszane
pod sufitem jako ozdoba w czasie
Święta Godowego, a następnie
Bożego Narodzenia).
W wigilijny wieczór pod choinką
znajdują się prezenty, które
w zależności od regionu przynosi
Aniołek, Dzieciątko, Gwiazdka,
Gwiazdor, Dziadek Mróz lub Święty
Mikołaj. Dla dzieci, a zapewne
– choć się do tego nie przyznajemy
– również dla wielu dorosłych, to
najmilej kojarzący się
bożonarodzeniowy zwyczaj.
Większość z nas pamięta na pewno
dreszczyk emocji i oczekiwania
na pierwszą gwiazdkę,
po zabłyśnięciu której
pod drzewkiem bożonarodzeniowym
w naszym domu pojawiały się
podarunki od Świętego Mikołaja.

Informacja o godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Legionowie w dniach 24 i 31 grudnia 2012 r.
Uprzejmie informuję, że w dniach 24 i 31 grudnia 2012 r. Starostwo Powiatowe w Legionowie będzie czynne w godzinach 8.00 – 14.00.
Uprzejmie prosimy Szanownych Klientów, planujących załatwienie swojej sprawy w naszym urzędzie w tych dniach,
o uwzględnienie zmienionych godzin pracy starostwa.
Jan Grabiec
Starosta Legionowski
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Bezpiecznie, nowocześnie i na czas

W wrześniu pisaliśmy o postępach w przebudowie blisko ośmiu kilometrów powiatowych dróg, w Legionowie i gminie nieporęt. W listopadzie, zgodnie z harmonogramem,
prace zostały zakończone, a mieszkańcy wspólnie z władzami powiatu świętowali oddanie dróg do użytku.

Robert Wróbel,
wicestarosta legionowski
Do końca września tego roku na polskich drogach zginęło ponad dwa i pół tysiąca osób. Niestety w tych statystykach przoduje Mazowsze, dlatego na samorządach naszego województwa spoczywa szczególny obowiązek dbania o poprawę bezpieczeństwa na drogach. Zapewnia ją z pewnością właściwa jakość
dróg. Stąd tak cieszą zakończone właśnie duże przebudowy w Legionowie
i Nieporęcie, finansowane w większości ze środków zewnętrznych. Każda przebudowa czy modernizacja drogi jest okazją do ponownej analizy bezpieczeństwa ruchu. Dlatego wraz z nowymi nawierzchniami asfaltowymi poprawiamy
oznakowanie, budujemy dodatkowe chodniki i ścieżki rowerowe czy zmieniamy lokalizację przejść dla pieszych, jak stało się to na ulicy Mireckiego w Legionowie.

Mieszkańcy i samorządowcy
wspólnie świętowali oddanie
dróg do użytku. Na zdjęciu:
uroczystość w Legionowie
na ul. Jana Pawła I.

Katarzyna Wlazło,
mieszkanka ul. Jana Pawła I
w Legionowie
Ta inwestycja była
na pewno bardzo
potrzebna. Z racji
tego, że jestem
mieszkanką tej ulicy mogę powiedzieć,
że wcześniej było strasznie. Chodniki, nawierzchnia, zniszczenia po budowie kanalizacji. A teraz wygląda
wszystko pięknie: są dojścia, są
ścieżki rowerowe. Na pewno było
ciężko pod tym względem, że mieszkańcy mieli uwagi do projektu, ale
z tego, co mi wiadomo, problemy,
które były zgłaszane do starostwa,
zostały rozwiązane.

Barbara Flak,
mieszkanka ul. Wojska Polskiego
w Białobrzegach
Jesteśmy szczęśliwi z tego powodu.
Mieszkamy tutaj
bardzo długo i jak sobie
wspomnę tamte lata, jak żeśmy żyli,
jak żeśmy chodzili, jak tutaj było, to
nie ma porównania. Mamy samochód, korzystamy z drogi. Cieszymy
się bardzo z nowej drogi.

miasto Legionowo rozkwita. Jedyne
czego jeszcze brak to szpitala i mojej drogi – ul. Wardenckiego – głośno wyrażała swoją radość pani Irena Żukowska, mieszkająca w sąsiedztwie zmodernizowanych legionowskich ulic. Mieszkaniec Białobrzegów pan Stanisław Flak swoje
zadowolenie wyraził krótko: – Tak
trzymać i będzie wszystko dobrze!
Przebudowane drogi to wygoda
dojazdu dla mieszkańców, ale
przede wszystkim bezpieczeństwo
osób korzystających z tych ciągów
komunikacyjnych. Jemu właśnie
służą modernizacje: zapewniają
wszystkim ich użytkownikom więk-

sze bezpieczeństwo. I mimo szczupłych środków budżetowych Powiat
Legionowski stara się dbać o bezpieczeństwo na jak największą skalę,
aplikując – w większości z sukcesem – o dofinansowanie poszczególnych zadań ze źródeł zewnętrznych.
Dzięki tak ustalonym priorytetom
i strategii mieszkańcy powiatu legionowskiego zyskali w sumie 7,5 km
przebudowanych dróg. W Legionowie inwestycja została sfinansowana z udziałem środków z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w kwocie 737 845 zł, środków z budżetu gminy Legionowo
w kwocie 872 474,43 zł oraz środ-

ków z budżetu Powiatu Legionowskiego
w kwocie 992 307,55 zł. W gminie Nieporęt przebudowa była możliwa dzięki
pozyskaniu środków z rezerwy subwencji ogólnej Budżetu Państwa w kwocie 3 317 500 zł oraz pieniądzom z budżetu Powiatu Legionowskiego w takiej
samej wysokości.

To z pewnością nie koniec starań
władz powiatu o poprawę bezpieczeństwa mieszkańców. Trwają prace
nad następnymi wnioskami o dofinansowanie przebudowy kolejnych powiatowych ciągów komunikacyjnych.
Joanna KaJdanoWicz

W ramach inwestycji w Legionowie wykonano:
• nakładkę asfaltową drogi na długości 1,8 km,
• 107 zjazdów na posesje,
• rowy odwadniające drogę w Al. Legionów,
• odwodnienie rozsączające typu Funke w ul. Mireckiego i ul. Jana
Pawła I,
• 1084 m ciągu pieszo-rowerowego w Al. Legionów,
• 286 m ścieżki rowerowej na ul. Jana Pawła I od bocznicy kolejowej
do szkoły,
• 652 m chodnika w Al. Legionów i 817 m chodnika w ulicach Mireckiego i Jana Pawła I,
• dwie zatoki parkingowe przy szkole podstawowej nr 4 (parkowanie
równoległe).

W gminie Nieporęt prace budowlane objęły:
• nową nawierzchnię asfaltową dróg na długości 5,7 km,
• budowę i przebudowę odwodnienia dróg,
• budowę 9 zatok autobusowych,
• budowę 3 zatok parkingowych i 1 parkingu z płyt EKO,
• budowę 1,4 km nowych chodników,
• przebudowę 390 m kw. chodników istniejących,
• przebudowę 1074 m kw. ścieżek rowerowych,
• budowę i przebudowę 98 zjazdów,
• montaż 190 m poręczy ochronnych i 220 m barier wygrodzeniowych,
• umocnienie skarp rowu melioracyjnego siatką ochronną na długości 387 m,
• przebudowę ronda na skrzyżowaniu ul. Wojska Polskiego i Wczasowej w Białobrzegach,
• przebudowę mostu żelbetowego w Wólce Radzymińskiej wraz z budową chodnika i umocnieniem skarpy i koryta rzeki na odcinku 10 m powyżej i poniżej obiektu.

Fot. Paweł Zając

M

dernizacja ulicy Aleja Legionów oraz ciągu ulic Mireckiego i Jana Pawła I w Legionowie oraz przebudowa ul. Wojska
Polskiego i Wypoczynkowej w Białobrzegach wraz z budową mostu
w ulicy Szkolnej w Wólce Radzymińskiej to dwie największe inwestycje drogowe Powiatu Legionowskiego w tym roku. Obydwie bardzo
oczekiwane przez mieszkańców.
– Jedno Pani mogę powiedzieć, że
trzecia parcela była tak zaniedbana,
że teraz to się bardzo cieszę.
Do mnie nikt nie chciał zaglądać,
a teraz jak jest prezydent Smogorzewski i pan Grabiec, to w ogóle

Przed szkołą w Izabelinie mają
powstać dodatkowe miejsca
parkingowe

Walczymy o kolejne schetynówki
do 19 grudnia trwa nabór uzupełniający wniosków o dofinansowanie inwestycji drogowych z narodowego Programu Przebudowy
dróg Lokalnych etap ii Bezpieczeństwo – dostępność – Rozwój.
Legionowskie starostwo przygotowuje wniosek o wsparcie przebudowy kolejnego powiatowego ciągu komunikacyjnego – Szkolnej
i Małołęckiej w izabelinie.

P

rzypomnijmy, że w pierwszym
naborze wniosek powiatu legionowskiego o pieniądze na przebudowę ul. Jagiellońskiej, Parkowej
i Sobieskiego w Legionowie uplasował
się na wysokiej pozycji w rankingu złożonych aplikacji, co oznacza, że prawie
pewne jest uzyskanie dofinansowania
tej inwestycji w wysokości około 3 milionów złotych. W naborze uzupełniającym starostwo przygotowało projekt
pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 1815W – ul. Małołęcka, ul.
Szkolna wraz z wjazdami oraz budowa
chodnika w m. Izabelin w Gminie Nieporęt, od km 0+000 do km 0+960”.
W ramach inwestycji na blisko kilometrowym odcinku drogi planowane

jest wykonanie nowej nakładki asfaltowej, przebudowa jednostronnego chodnika, budowa i przebudowa zjazdów
oraz budowa miejsc parkingowych
przy szkole podstawowej w Izabelinie.
Prace mają na celu poprawę bezpieczeństwa mieszkańców, w szczególności dzieci uczęszczających do szkoły.
W ramach robót przewidziano również
zaprojektowanie i wprowadzenie nowej
organizacji ruchu.
Wyniki naboru uzupełniającego
mają zostać ogłoszone na przełomie 2012 i 2013 roku. W styczniu powinno więc być wiadomo, czy aplikacja powiatu legionowskiego z sukcesem przeszła weryfikację.
JK
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Rekultywacja „dębinek”
Mieszkańcy Marynina i dębinek w gminie Serock boją się skutków rekultywacji wyrobiska po kopalni kruszywa w Maryninie. złożyli
w tej sprawie protest skierowany do Starosty Legionowskiego. czy obawy mieszkańców są uzasadnione?

M

ieszkańcy są zbulwersowani,
bowiem zaczęła krążyć plotka, że do rekultywacji wyrobiska zostaną użyte śmieci. Na posiedzeniu sesji rady miasta i gminy Serock pod koniec listopada starosta
przedstawił treść decyzji i wyjaśnił,
że zgodnie z nią żadne niebezpieczne
odpady nie mogą być używane do rekultywacji wyrobiska. Decyzja zawiera wskazanie, które „odpady” powinny zostać użyte do tego celu.

Jakie odpady trafią do Marynina?
Odpady to, zgodnie z definicją
ustawową, wszystkie substancje lub
przedmioty, których posiadacz pozbywa się, zamierza pozbyć lub
do ich pozbycia się jest zobowiązany.
Odpadem jest na przykład ziemia,
którą wykopiemy w swoim ogrodzie
czy pozostająca po wykopie pod fundamenty domu. Określenie to może
być więc bardzo mylące dla większości osób, gdyż potoczne jego rozumienie wywołuje w nas negatywne skojarzenia. Potocznie odpadami określamy na przykład śmieci komunalne, które jednak zgodnie z przepisami nie mogą być wykorzystane
przy rekultywacji wyrobiska poeksploatacyjnego. Przepisy dzielą odpady na kategorie, które są wymienione i opisane w załączniku nr 1
do ustawy o odpadach.
Wszystkie odpady, dopuszczone
w decyzji starostwa do wykorzystywania w ramach rekultywacji wyro-

Rekultywacja gruntów, to zgodnie
z ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych, to nadanie lub przywrócenie gruntom zdegradowanym
albo zdewastowanym wartości
użytkowych lub przyrodniczych
przez właściwe ukształtowanie
rzeźby terenu, poprawienie właściwości fizycznych i chemicznych,
uregulowanie stosunków wodnych,
odtworzenie gleb, umocnienie
skarp oraz odbudowanie lub zbudowanie niezbędnych dróg.

Fot. Paweł Zając

czy starosta mógł odmówić?
Każdy złożony wniosek jest poddawany wnikliwej analizie. Wniosek,
o którym mowa, spełniał wymogi
art. 27 ust. 1 ustawy o odpadach i Starostwo Powiatowe w Legionowie nie
miało podstaw, by rozpatrzyć go negatywnie. W konsekwencji decyzją
Nr 263/2012 z 9 października 2012 r.
udzielił przedsiębiorcy zezwolenia
na odzysk odpadów. Trzeba podkreślić, że procedura wydawanie tego typu zezwoleń jest ściśle określona przepisami. Nie ma tu miejsca
na dowolność. Jeśli przedsiębiorca
składający wniosek spełnił wszystkie
wymogi, jakie nakładają przepisy,
starostwo było obowiązane wydać decyzję pozytywną.

Dzięki rekultywacji teren wyrobiska odzyska walory przyrodnicze i krajobrazowe.

biska, są odpadami innymi niż niebezpieczne, określonymi w części I załącznika nr 1 do rozporządzenia
Ministra
Środowiska
z dnia 21 marca 2006 r. w sprawie
odzysku lub unieszkodliwiania odpadów poza instalacjami i urządzeniami. Nie ma więc mowy, aby
na podstawie tego zezwolenia wyrobisko wypełniano odpadami niebezpiecznymi, które mogłyby np: skazić wody gruntowe.
Mieszkańcy się niepokoją
Decyzje tego rodzaju zawsze budzą
niepokój w lokalnej społeczności.
Mieszkańcy obawiają się, że rekultywacja może przebiegać niezgodnie
z wydanym pozwoleniem i stanowić
zagrożenie dla ich zdrowia. Taki niepokój jest oczywiście uzasadniony,
szczególnie, że słowo „odpady”, ma
zdecydowanie negatywny wydźwięk
w języku potocznym.
O ile starosta rozumie obawy
mieszkańców, o tyle ustawodawca
w procedurze administracyjnej nie
pozwala organowi na ich uwzględnianie. Ustawa o odpadach
w art. 29a ust. 1 ściśle określa stronę postępowania – wnioskodawcę
lub władającego powierzchnią ziemi. Dzięki decyzji o rekultywacji terenu wyrobiska przywrócone zostaną dawne walory miejscowego krajobrazu.

Będą kontrole
– Bezpieczeństwo mieszkańców jest
najważniejsze, dlatego szczególną uwagę przyłożymy do kontroli prowadzonej
rekultywacji. Pierwsza procedura kontrolna już została zakończona. Przedsiębiorca nie rozpoczął jeszcze gromadzenia odpadów, wykonał natomiast
badania chemiczne gleby, które zostały
włączone do naszych akt. Dzięki temu
będziemy mieć materiał porównawczy
do badań gleby przeprowadzonych

w przyszłości – mówi Jan Grabiec, starosta legionowski.
Dodatkowo funkcje kontrolne
nad tego typu przedsięwzięciami sprawuje Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, który w przypadku
nieprzestrzegania warunków decyzji
wydanej przez starostę i określonych
w rozporządzeniu Ministra Środowiska może wstrzymać przedsięwzięcie.
Podczas listopadowej sesji rady
miasta i gminy Serock zgłoszone zo-

stały propozycje zmiany sposobu rekultywacji wyrobiska „Dębinki” czy
też pozostawienie go w dotychczasowej formie. Wymagałoby to jednak
zmiany koncesji na wydobywanie kruszywa, wydanej przez Wojewodę Warszawskiego w 1997 roku. Starosta zadeklarował podjęcie rozmów w tej
sprawie z właścicielem wyrobiska.
W rozmowach ma wziąć udział również burmistrz Serocka.
Joanna KaJdanoWicz

PRocedURa adMiniStRacyJna
Decyzja zezwalająca na odzysk odpadów jest jednym
z kilku etapów procedury administracyjnej, która została rozpoczęta Decyzją Wojewody Warszawskiego
z dnia 15.04.1997 r. znak OSRL-VI-7512A/1/97, udzielającą przedsiębiorcy koncesji na wydobywanie kruszywa naturalnego i jednocześnie zobowiązującą
przedsiębiorcę do rekultywacji wyrobiska poeksploatacyjnego. By rozpocząć proces rekultywacji należy uzyskać decyzję wydaną na podstawie ustawy o ochronie
gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2004r. nr 121,
poz. 1266 z późn. zm.), określającą kierunek rekultywacji. W przypadku wyrobiska w Maryninie decyzja
taka została wydana przez Starostę Legionowskiego 9
września 2012 r. i określiła kierunek rolny z możliwością zagospodarowania agroturystycznego. Kierunek
musi być, i w tym przypadku jest, zgodny z zapisami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Następnie przedsiębiorca wystąpił do Starosty, który

jest organem właściwym do wydania zezwolenia na odzysk odpadów zgodnie z art. 26 ust. 3 pkt 3 ustawy
o odpadach, z wnioskiem o wydanie zezwolenia na ich
odzysk. We wniosku przedsiębiorca wskazał, że będzie
prowadził odzysk odpadów nie będących odpadami
niebezpiecznymi, polegający na wykorzystaniu ich
do wypełnienia wyrobiska poeksploatacyjnego kruszywa naturalnego „Dębinki II” i „Dębinki IV” w Maryninie, na części działek, do których posiada tytuł prawny.
Odzysk odpadów odbywać się będzie zgodnie warunkami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 21 marca 2006 r. w sprawie odzysku lub
unieszkodliwiania odpadów poza instalacjami i urządzeniami (Dz. U. Nr 49, poz. 356) w procesie R14 – wypełnianie terenów niekorzystnie przekształconych.
Rozporządzenie to precyzuje, które rodzaje odpadów
powinny być używane do rekultywacji wyrobisk poeksploatacyjnych.
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Bo bezpieczeństwo jest
najważniejsze

Bardzo cieszy mnie fakt, że powiat sukcesywnie poprawia komfort i bezpieczeństwo na zarządzanych
przez siebie drogach, czego efekty mogą docenić mieszkańcy Legionowa czy nieporętu. Żałuję jednak,
że tego samego nie mogą powiedzieć mieszkańcy gminy Jabłonna, w której na realizację nie może się
doczekać szereg ważnych drogowych inwestycji.
Ważną i oczekiwaną przez mieszkańców
inwestycją jest dokończenie budowy ciągu
pieszo-rowerowego od ul. Kisielewskiego
w Chotomowie do cmentarza w Jabłonnie.

Prąd do pomocy

Fot. Paweł Zając

P

O

d zakończenia budowy fragmentu ciągu pieszo-rowerowego
wzdłuż ul. Partyzantów w Chotomowie na terenie gminy Jabłonna
nie została wykonana żadna powiatowa inwestycja.
A potrzeby lokalnej społeczności,
w zakresie komfortu i bezpieczeństwa
jazdy, są duże. Zmotoryzowani mieszkańcy Chotomowa, którzy chcą dojechać do Legionowa, najczęściej korzystają z ul. Piusa XI. Jej obecny stan jest
fatalny. Nie sposób policzyć na niej łat,
a po każdym większym deszczu
przy krawędzi jezdni stoi woda co stwarza dodatkowe zagrożenie. Komisja
Rozwoju Rady Powiatu Legionowskiego
wielokrotnie zwracała się do Zarządu
Powiatu z wnioskiem o zabezpieczenie
w budżecie środków na jej gruntowną
przebudowę lub chociaż wymianę nawierzchni. Bezskutecznie.
Inną ważną i oczekiwaną przez
mieszkańców inwestycją jest dokończenie budowy ciągu pieszo-rowerowego od ul. Kisielewskiego w Chotomowie do cmentarza w Jabłonnie.
Droga charakteryzuje się bardzo dużym natężeniem ruchu. Oprócz samochodów osobowych kursują nią także
autobusy komunikacji publicznej.
Jest również uczęszczana przez pieszych i rowerzystów, którzy z powodu
braku chodnika i ścieżki rowerowej
korzystają z pobocza. Nie można zapominać, że po oddaniu do użytku budowanej przy ul. Partyzantów szkoły,
będą tamtędy chodzić również dzieci.
A zapewnienie bezpieczeństwa najmłodszym jest, lub powinno być, priorytetem najwyższym z najwyższych.
A skoro już mowa o rozwiązaniach
komunikacyjnych w związku z budowaną szkołą to warto wspomnieć, że
najprawdopodobniej spowoduje ona,
że ruch na ul. Partyzantów i Chotomowskiej znacznie się zwiększy. Spowoduje to również zmniejszenie bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ul. Kisielewskiego z ul. Partyzantów. Potrzebne jest tam, jak najszybciej, któ-

re pozwoli na poprawę bezpieczeństwa na tym skrzyżowaniu. Rozwiązaniem może być budowa ronda lub inteligentnej sygnalizacji świetlnej.
Niezbędne są również działania,
we współpracy z Urzędem Marszałkowskim, zmierzające do podjęcia
działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ul. Chotomowskiej z ul. Modlińską. Skrzyżowanie
to, z racji dużego natężenia ruchu

na drodze wojewódzkiej, należy
do niebezpiecznych.
Niestety, jak na razie, na żadną
z tych inwestycji nie znalazły się
środki w budżecie powiatu, a – tak samo jak mieszkańcy gminy Jabłonna
oraz część radnych z Komisji Rozwoju
– uważam, że powinny się znaleźć jak
najszybciej! Bo bezpieczeństwo
mieszkańców jest najważniejsze!

owódź, pożar, katastrofa drogowa
– nikomu nie życzymy, by musiał
mierzyć się z takimi wydarzeniami. Jednak one się zdarzają. Dlatego
ważne jest, by służby ratujące nasze
zdrowie i życie dysponowały odpowiednim sprzętem, który to ułatwi.
Straż Pożarna często ratuje życie
i dobytek ludzi, często w miejscach
i warunkach, które uniemożliwiają
skorzystanie z prądu. Na szczęście
istnieją agregaty prądotwórcze. Jeden z nich zostanie zakupiony dla
straży przez starostwo, w dodatku
tylko w połowie z naszych pieniędzy.
W listopadzie zawarta została
umowa dotacji między Starostwem
a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
na dofinansowanie realizacji zadania „zakup agregatu prądotwórczego o dużej wydajności energetycznej dla Komendy Powiatowej Pań-

stwowej Straży Pożarnej w Legionowie dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w formie
dotacji, w kwocie 29.997,00 zł”
(łączna kwota zadania zakupu agregatu wyniosła 59.994,00 zł, pozostałe 50 % zostanie opłacone z budżetu
Starostwa Powiatowego).
Agregat na przyczepie niezbędny
jest do wykorzystania jako źródło
energii na terenach objętych działaniami ratowniczymi – przede
wszystkim podczas awarii i katastrof przemysłowych, katastrof
w transporcie drogowym i kolejowym.
MiRoSŁaW PacHULSKi

iGoR KRaJnoW

Landszturm
w Generalnym Gubernatorstwie
Jan Grabiec, starosta legionowski
Powiat Legionowski w ostatnich latach preznaczył na inwestycje w ostatnich latach w Gminie Jabłonna ogromne środki. Przebudowana została
m.in. ul. Chotomowska, ul. Partyzantów z rondem na skrzyżowaniu z ul.
Piusa. W tym czsie inwestycje w innych gminach zostały ograniczone. Powiat Legionowski nie ma wystarczających środków, by jednocześnie wszędzie prowadzić prace. Przypominam, że znaczną część podatków naszych
mieszkańców musimy oddawać do budżetu państwa w formie „janosikowego”. Tymczasem oczekiwania mieszkańców i radnych są oczywiście
większe. Komisja Rozwoju zgłosiła do przyszłorocznego budżetu propozycje za ok. 200 mln a możliwości powiatu w tym roku to ok 6-7 mln zł.
Oczywiście każdy głos mieszkańców, radnych gminy czy powiatu, ma dla
nas duże znaczenie. Zarząd Powiatu przyjął jednak kryteria pozwalające
dokonać bardziej obiektywnego wyboru zwiększającego efektywność wydawania środków budżetowych. Po pierwsze preferowane są inwestycje,
na które można pozyskać środki spoza budżetu. Dzięki takiej polityce
w przyszłym roku na inwestycje powiatowe możemy uzyskać z zewnątrz
dodatkowo ok. 9 mln zł. Zasadę tę stosujemy konsekwentnie od 6 lat, dlatego w tym czasie zrealizowaliśmy dwa razy więcej inwestycji, niż pozwalały na to zasoby powiatu.
Drugie kryterium to znaczenie inwestycji dla całego powiatu czego wyrazem jest obciążenie ruchem, stopień zużycia nawierzchni, czy wpływ inwestycji na rozwój turystyki (element ze strategii rozwoju powiatu). Trzeci czynnik to znaczenie inwestycji dla samorządu gminy, który jest naszym najważniejszym partnerem przy realizacji, dofinansowując przedsięwzięcie z własnego budżetu.
Zgodnie z tymi kryteriami zarząd powiatu będzie prowadził w najbliższych latach inwestycje również na terenie gminy Jabłonna.

Warszawskim 1915-1918.
Formacja głębokich rezerw.

D

zień odzyskania przez
Polskę niepodległości
świętowany był w Muzeum Historycznym w Legionowie w sposób wyjątkowy.
W sali konferencyjnej nowego pawilonu miała miejsce
promocja książki dyrektora
dr. Jacka Szczepańskiego
Landszturm w Generalnym Gubernatorstwie
Warszawskim 1915-1918.
Formacja głębokich rezerw. Spotkanie
miało być głosem w dyskusji nad historią I wojny światowej. Książka prezentuje pod różnym kątem formację landszturmu, która pełniła liczne zadania
na terenie okupacji niemieckiej: od rekwizycji żywności, przez dbanie
o cmentarze poległych żołnierzy, aż
po pilnowanie obozów także na terenie
powiatu m.in. obozu jeńców, oficerów legionowych w Beniaminowie (dzisiejsze
koszary w Białobrzegach) czy też obozu
internowanych w Twierdzy Modlin.
Frekwencja przeszła oczekiwanie
organizatorów. Wielu mieszkańców

pragnęło spotkać
się tego dnia z historią i wysłuchać
opowieści o czasach I wojny światowej.
Promocję
otworzył prezydent
Roman Smogorzewski, a głos w dyskusji
zabrali przedstawiciele środowisk akademickich:
profesor
Adam Czesław Dobroński z Uniwersytetu w Białymstoku
oraz legionowianin profesor Aleksander Łuczak. Następnie dyrektor
muzeum przedstawił prezentację archiwalnych zdjęć, odnosząc się
do najważniejszych tez książki.
Promocję wzbogacił także pokaz
żołnierzy grupy rekonstrukcji historycznej „Legion” oraz Stowarzyszenie
Historyczno-edukacyjne im. 7. Pułku
Lansjerów Nadwiślańskich.
dR aLeKSandRa JaKóBczyK-GoLa
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andrzej Szczodrowski

Grażyna trzaskoma

Praktycznie zbliżamy się do końca 2012 roku i jak zawsze nadchodzi czas, kiedy możemy podsumowywać
wszelkie plusy i minusy, które się nam przytrafiły. Wydarzenia, które dla mnie miały wyjątkowe znaczenie
z pewnością dla wielu były niemal niezauważone...
Dlatego też w oczekiwaniu na zbliżające się Święta Bożego
Narodzenia i Nowy 2013 Rok pełni nadziei spoglądajmy w przyszłość.
Składam Państwu życzenia zdrowia, pogody ducha, troszkę szczęścia, zawodowej satysfakcji i niech nie zabraknie Wam sił i energii do tworzenia i realizacji
własnych planów.

Ponieważ sukces może dotyczyć osiągania celów z różnych dziedzin życia; rodziny, życia towarzyskiego, spraw osobistych, życia duchowego, finansów, działalności na rzecz innych ludzi, pracy, zdrowia.
Odniosę się do działalności jako radnej powiatu. Otóż, jeżeli powiem, że
odniosłam sukces, ponieważ, zrealizowałam zadania i wymieniam …, to skłamię, ze względu na to, że sama tego nie zrobiłam. Praca w radzie, to gra zespołowa. Raczej powiem, jeżeli mogę te zadania traktować jako swój sukces, to tylko w 1/21. Natomiast
chciałabym wspomnieć wrzesień 2011 roku. Byłam bardzo zaangażowana w przygotowaniu sołectwa
Olszewnica Stara do uczestnictwa w „Festiwalu aktywności społecznej i kulturalnej sołectw”. Na tym
festiwalu sołectwo to zostało nagrodzone. Właśnie wtedy była to piękna praca zespołowa, która odniosła sukces.
Ale do swoich sukcesów zaliczam przede wszystkim wszystkie sprawy, które pomagałam załatwić ludziom.
Życzę wszystkim Państwu najlepszego zdrowia, radości, wytchnienia, nowej nadziei na Nowy Rok! By
się spełniły plany i oczekiwania. I żeby nie zabrakło dobroci i życzliwości tych wszystkich, których
spotykamy na naszej drodze zawodowej i prywatnej.

Bogusława tomasik
Za największy sukces roku 2012 uważam realizację inwestycji pod nazwą „Przebudowa mostu w Wólce Radzymińskiej wraz z dojazdami”. Obejmowała ona przebudowę mostu żelbetonowego na rzece Beniaminówce
w ciągu drogi powiatowej w Gminie Nieporęt wraz z przebudową sieci gazowej oraz modernizację 4 kilometrowego odcinka ulicy Wczasowej oraz 2 kilometrowego odcinka ulicy Wojska Polskiego
wraz z obiektem inżynieryjnym. Realizacja tej inwestycji była długo oczekiwana
zarówno przez mieszkańców jak również właścicieli licznych działek letniskowych i ośrodków rekreacyjno-wypoczynkowych. Firma Skanska wykazała się
profesjonalizmem i ogromną starannością podczas realizacji inwestycji co wpłynęło wysoki stan techniczny i wizualny.
Wszystkim mieszkańcom Powiatu Legionowskiego w nadchodzącym 2013 roku
życzę zdrowia, ciepła rodzinnego i zadowolenia z podejmowanych przez Rade
Powiatu uchwał i decyzji.

igor Krajnow
Największym sukcesem. moim skromnym zdaniem, było to, że powiat kontynuował działania zmierzające
do poprawy komfortu i bezpieczeństwa jazdy po powiatowych drogach. Przebudowane zostały ważne, z punktu
widzenia mieszkańców całego powiatu ciągi komunikacyjne: ul. Mireckiego, ul. Jana Pawła I i al. Legionów w Legionowie
oraz ul. Wczasowa i ul. Wojska Polskiego w gminie Nieporęt. W ramach tego
działania udało się również wybudować sygnalizację ostrzegawczą na przejściu
dla pieszych przy szkole w Olszewnicy Starej. Sukcesem było również to, że
ustalone zostały wreszcie jasne i precyzyjne kryteria według, których przyznawane są dotacje dla gmin na funkcjonowanie komunikacji publicznej. Ale w tej
beczce miodu jest również niestety i łyżka dziegciu. Szkoda, że nie udało się
przeprowadzić żadnej inwestycji drogowej w gminie Jabłonna.
Mieszkańcom powiatu w nadchodzącym roku życzę przede wszystkim spokoju
a także jak najsprawniej działającej powiatowej administracji, tak by do radnych, zamiast z prośbami o interwencję, mogli zwracać się wyłącznie z podziękowaniami:-)

iwona Górska
Mija kolejny rok pracy Rady Powiatu Legionowskiego.
W sferze ochrony zdrowia to czas analiz przygotowawczych do projektu nowego szpitala. Zebrano wiele danych, przeprowadzono szereg konsultacji, co do struktury i formy szpitala w naszym powiecie. Powiatowa przychodnia przy Sowińskiego 4 udowodniła, że nowa forma własności sprzyja jej rozwojowi. Co za tym idzie proponuje pacjentom szerszą ofertę usług medycznych. Opieka społeczna w tym roku zaproponowała większą gamę pomocy osobom, które z różnych przyczyn muszą się do niej uciekać. Martwi tylko fakt, że coraz więcej naszych mieszkańców musi z niej korzystać.
Trudności finansowe niestety coraz częściej dotykają też osoby, które mieszkają
w naszym powiecie.
Życzę mieszkańcom Powiatu Legionowskiego, aby w przyszłym roku dzielnie
radzili sobie z wyzwaniami nowego 2013 r.

ewa Płaciszewska
Nie lubię mówić o sukcesach. Jestem radną działającą
w terenie, dla ludzi. I to działanie jest dla mnie
najważniejsze.
Na nadchodzący rok życzę mieszkańcom powiatu
wszystkiego najlepszego, przede wszystkim zdrowia
i spokoju w rodzinie. A z innych rzeczy życzę mieszkańcom
i sobie, aby w Legionowie był szpital. Jesteśmy dużym powiatem, Legionowo jest
dużym miastem i szpital dla naszych mieszkańców jest niezbędny. Życzę też
mieszkańcom, by jak najszybciej powstał w Legionowie dworzec z prawdziwego
zdarzenia.

Radni: wczorajsze
sukcesy, życzenia
na jutro
Sukcesy w życiu zawodowym, prywatnym, na niwie społecznej. Których było więcej, których mniej? Która ze spraw, jakimi zajmował się powiat legionowski
w mijającym roku wzbudziła najwięcej emocji wśród radnych? Czego nasi przedstawiciele w Radzie Powiatu Legionowskiego życzą sobie i nam w nadchodzącym, 2013 roku? Odpowiedzi na te pytania znajdziemy w krótkich refleksjach,
jakimi podzielili się z nami włodarze samorządu powiatowego. Zapraszamy
do lektury.
Mirosław Pachulski

Jan Grabiec

Robert Wróbel

Ostatni rok to bardzo trudny czas dla
samorządów. Dla naszego powiatu
trudniejszy, bo nie tylko związany
z mniejszymi niż spodziewane wpływami podatków, ale także rok rekordowo wysokiej wpłaty z tytułu janosikowego – ponad 7 mln 800 tys. zł. Po jej zapłaceniu niewiele zostało na inwestycje i na działalność instytucji powiatowych – od których wysokiej sprawności
działania oczekują mieszkańcy. Sukcesem było pozyskanie
ponad 5 mln funduszy zewnętrznych i zrealizowanie planowanych od wielu lat inwestycji np. przebudowy dróg wokół
Jeziora Zegrzyńskiego na terenie Nieporętu i Białobrzegów
czy ul. Jana Pawła I i Al. Legionów w Legionowie. Nie byłoby
to oczywiście możliwe bez pomocy finansowej ze strony
gmin, a w tym roku szczególnie prezydenta Legionowa.
Na Nowy Rok wszystkim mieszkańcom powiatu życzę wewnętrznego spokoju i pogody ducha. Zdrowego dystansu
do oferujących nadzwyczajne okazje bez ryzyka: para-banków i para-polityków lokalnych. Tych, którzy przekonują, że
można łatwo osiągnąć wszystkie cele bez większego wysiłku
i natychmiast. Nie pozwólmy się skłócić. Nie dajmy się „napuszczać” na siebie para-politykom, bo zostaną po nich
zgliszcza i puste kieszenie samorządowych budżetów. Kryzys mimo wszystko może być przecież okazją do przeglądu
priorytetów, restrukturyzacji i rozsądnych oszczędności.
Kryzys może nas wzmocnić.

Ponieważ
w starostwie
odpowiadam
między innymi
za realizację
inwestycji powiatowych
najbardziej cieszą mnie
zakończone właśnie przebudowy dróg
w Legionowie ul. Mireckiego/Al. Legionów
i w Nieporęcie ul. Wojska
Polskiego/Wczasowa. Na obie inwestycje
warte około 10 mln złotych udało się uzyskać
środki zewnętrzne i zakończyć je
w przewidzianymi umowami terminach.
Prywatnie, każdemu z mieszkańców życzę
zdrowia i wszelkiej pomyślności
w nadchodzącym roku. Jako pracownik
samorządu chciałbym zarówno sobie jak
i wszystkim mieszkańcom Powiatu
Legionowskiego, życzyć kolejnych dużych
inwestycji infrastrukturalnych, które budują
komfort i bezpieczeństwo miejsca, w którym
żyjemy.

Informator Powiatu Legionowskiego

Janusz Kubicki
Mieszkańcom naszego powiatu życzę zdrowia, szczęścia i radości z faktu, że mieszkają w tak
wspaniałym miejscu, jakim jest Powiat Legionowski.
Spektakularnych sukcesów nie odnosiliśmy, raczej drobne radości z powodu zakończenia długoletnich procesów i z tego się cieszymy.
Edukacja – Po raz drugi już uczniowie wybierali sobie szkoły ponadgimnazjalne za pomocą witryny internetowej, w tym roku włączyliśmy się w system warszawski, więc ilość możliwych szkół
do wyboru dla ucznia znacznie się zwiększyła, większość uczniów wybrała jednak nasze szkoły i dobrze.
Opieka społeczna – Dobra wiadomość dla kandydatów i kandydatek na Rodziny Zastępcze, od dziś szkolenia w zakresie rodzin zastępczych będą odbywały się w naszym PCPR, bowiem dwie panie pracujące w naszym Centrum Pomocy
Rodzinie uzyskały uprawnienia trenerów dla rodzin zastępczych.
Komunikacja – Kończymy dłuuugi proces likwidacji kilkunastu wraków samochodowych, którymi powiat został „obdarowany” kilka lat temu. Mieszkańcom gmin Nieporęt i Serock, w których zostały zmienione nazwy niektórych ulic wymieniliśmy bez dodatkowych kosztów z ich strony prawa jazdy i dowody rejestracyjne, niby niewiele a też cieszy.
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Piotr Powała
Czym jest sukces? To nie jest łatwe pytanie, a żeby wymienić największy w mijającym roku jest jeszcze trudniej. Sukces to też wykonanie podjętych na miarę swoich możliwości zadań. Jedne są większe inne mniejsze.
Nie ma jednego sukcesu, można osiągnąć sukces w życiu osobistym, zawodowym, twórczym, finansowym lub innym. Dla mnie sukcesem jest radość i wdzięczność innych ludzi za pomoc, której mogłem im udzielić i dokonanie zadań, z których są zadowoleni.
W nadchodzącym 2013 Roku życzę Państwu otwartości serc, ludzkiej życzliwości, realizacji zamierzonych celów oraz optymistycznych perspektyw życiowych.
Niech zbliżające się światło Gwiazdy Betlejemskiej przyniesie Nam moc dobroci, radości, wzajemnego zrozumienia i szacunku.

Sławomir Kwiatkowski
Marek Mazur
Płynność budżetu na 2012 r., a szczególnie wykonanie przebudowy drogi powiatowej w Białobrzegach (ul. Wczasowa i Wojska Polskiego) oraz drogi powiatowej w Legionowie (ul. Mireckiego, Aleja Legionów i ul. Jana Pawła I), osobisty sukces to moja rodzina, a tam dwóch wspaniałych wnuków Szymon i Julian.
Miłości, radości, szczęścia, dobrego zdrowia, pogody ducha i by wszelkie troski zniknęły
w nadchodzącym Nowym Roku 2013.

Za największy sukces mijającego roku uważam coraz
lepszą współpracę z mieszkańcami i wsparcie, jakie od
nich otrzymuję w działalności na rzecz mojej
miejscowości, gminy i powiatu.
Życzę mieszkańcom powiatu legionowskiego, aby
nadchodzący rok 2013 był lepszy od tego, by jakość ich
życia ulegała ciągłej poprawie.

Sławomir osiwała
Matylda durka
Choć żyjemy w czasach, w których trzeba się chwalić, przy okazji Świąt i Sylwestra wolę
myśleć o planach na kolejny rok – a może nawet bardziej strategicznie, na kolejne lata.
Za najważniejsze uważam: rozbudowę Szkoły Specjalnej w Legionowie i przebudowę ulicy
Jagiellońskiej. A także stworzenie i wdrożenie strategii dla szkolnictwa zawodowego
na terenie Powiatu Legionowskiego – tak, by skutecznie walczyć z problemem bezrobocia i dać
młodzieży pewność na bezpieczną przyszłość po skończeniu szkoły.
Kiedy już wiesz, że pierwsza gwiazdka świeci specjalnie dla Ciebie, że wszystkie plany uda się
zrealizować, i że Bliscy są zwyczajnie – tak bardzo blisko, to znaczy, że przyszły Święta.
Życzę Państwu, żeby tak wyglądał każdy dzień nowego – 2013 roku.

Mirosław Kado
Każdy pomyślnie zakończony dzień jest moim największym sukcesem. Jednego dnia jest to
udana skomplikowana operacja chirurgiczna czy uratowanie ciężko chorego pacjenta w mojej
przychodni weterynaryjnej, innym razem udział w rozwiązaniu przez władze lokalne
konkretnego problemu, czasem zrozumienie dialogów w filmie obejrzanym w języku
angielskim lub zajęcie dobrego miejsca w wyścigu rowerowym MTB (lub ukończenie wyścigu
na niesprawnym rowerze).
Życzę wszystkim mieszkańcom powiatu aby w roku 2013 mieli zapewnione szeroko rozumiane
poczucie bezpieczeństwa. Stabilizacja finansowa, ekonomiczna, praca adekwatna do możliwości, brak
problemów z dostępnością do opieki zdrowotnej, zapewnienie mieszkańcom możliwości samodoskonalenia
się a młodzieży i dzieciom edukacji na najwyższym możliwym poziomie powinny być priorytetem
w działalności struktur państwa zarówno na szczeblu centralnym jak i samorządowym.

Cieszę się z każdego wydarzenia, które daje radość innym lub pozwala mi wierzyć, że moje starania jako radnego mają sens i w jakimś stopniu przyczyniają się
do rozwoju i lepszego życia mieszkańców powiatu. Wiele przedsięwzięć, które mam nadzieję zakończą się sukcesem, jest w trakcie realizacji. Zarówno inwestycje infrastrukturalne, jak również przedsięwzięcia, które poprawią funkcjonowanie powiatowych placówek oświatowych. Niewątpliwym sukcesem jest również zakończenie i oddanie do użytku wszelkich inwestycji drogowych realizowanych przez powiat. Nie wolno pominąć również organizacji przedsięwzięć związanych z Euro 2012 i pobytem reprezentacji Grecji
na terenie naszego powiatu oraz awansu naszych siatkarek do grona najlepszych drużyn w Polsce. Mam nadzieję, że w mijającym roku każdy z nas miał
swoje własne sukcesy i tych chciałbym przy tej okazji wszystkim szczerze i serdecznie pogratulować.
Na 2013 rok życzę wszystkim mieszkańcom naszego powiatu, aby wszelkie plany i marzenia się spełniły i aby na każdy dzień starczyło każdemu z nas wiary
w to, czego się podejmuje i optymizmu. Najmłodszym życzę samych radosnych
i zdrowych dni, gimnazjalistom kontynuacji nauki w szkole, która oprócz wiedzy, da im również wiele osobistej satysfakcji, maturzystom pomyślnego egzaminu i wymarzonego kierunku studiów. Nam wszystkim życzę również tego,
aby w życiu publicznym naszego powiatu różne poglądy i przekonania były podstawą do dialogu i działania na rzecz naszej społeczności. Jestem przekonany, że
nadchodzący rok będzie po prostu lepszy, czego Państwu i sobie życzę.

Wiesław Karnasiewicz
olga Wierzbicka
Za swój osobisty sukces mijającego roku 2012 uważam to, że pomimo pogłębiającego się
kryzysu gospodarczego udało mi się utrzymać na rynku legionowskim swoją firmę zajmującą
się pośrednictwem w obrocie nieruchomościami.
Poza tym jako radna mogłam pomóc mieszkańcom gminy Serock w kilku, może w skali
powiatu drobnych, ale dla nich jakże istotnych sprawach.
W tych trudnych dla kraju czasach życzę sobie i wszystkim mieszkańcom całego powiatu
legionowskiego pogody ducha i wiary w lepsze jutro.

Piotr Płaciszewski
Rok 2012 nie był obfity w sukcesy Zarządu Powiatu. Zauważam, że sukcesywnie, od wielu lat,
rola Zarządu sprowadza się do „administrowania”, zamiast stanowić efektywne, kreatywne
zarządzanie naszymi zasobami. Tym samym, nie dostrzegam działań Zarządu, które
można by z łatwością nazwać „sukcesem”. Takie stanowisko prezentuję nie tylko jako radny,
będący w opozycji do Zarządu (oraz 17 radnych regularnie popierających działania Zarządu),
ale przede wszystkim jako mieszkaniec powiatu.
W zakresie sukcesów własnych (klubu radnych) mogę wskazać, że podjęliśmy działania, zmierzające
do spowodowania, aby rządząca koalicja w ogóle zauważyła, że – poprzez uzyskane mandaty – reprezentujemy część
mieszkańców naszego powiatu. Dostrzegam, że coraz więcej radnych zaczyna słyszeć co mówimy. Oczywiście nasze
wnioski nie mają siły przebicia z uwagi na fakt, że Zarząd ma niemalże permanentne poparcie 17 radnych, ale wierzę,
że w niedalekiej przyszłości ta sytuacja ulegnie zmianie.
Mieszkańcom naszego powiatu życzę przede wszystkim spokoju i pogody ducha oraz wytrwałości w dążeniu
do osiągania własnych celów... oby w przyszłym roku napotkało nas więcej pozytywnych doznań, niż niedogodności.
Korzystając z możliwości, zapraszam mieszkańców powiatu do naszych biur w Legionowie, gm. Serock oraz
gm. Jabłonna. Jestem przekonany, że tylko wspólnymi siłami możemy zmienić nasz powiat na lepsze, czego nam
wszystkim – mieszkańcom powiatu legionowskiego – życzę.

To nie był zły rok, bo pomimo odczuwalnego kryzysu gospodarczego udało się zrealizować ważne dla powiatu
inwestycje drogowe. Nie odnotowaliśmy też wpadki
podczas Euro 2012 i wizerunkowo nasz powiat wypadł
całkiem nieźle. Zarząd Powiatu utrzymywały dobrą
współpracę z samorządami, urzędami i organizacjami
działającymi na terenie powiatu a Rada Powiatu potrafiła porozumieć się w sprawach istotnych dla naszej wspólnoty.
Mieszkańcom Powiatu Legionowskiego życzę, ażeby rok 2013 był dla nich łaskawy i przyniósł im wiele dobrych i pogodnych dni, żeby nie opuszczało ich szczęście i dobre zdrowie a każdy dzień dawał im zadowolenie i satysfakcję z tego co
robią.

Szymon Rosiak
Według mnie bardzo istotną sprawą dla funkcjonowania
samorządu jest solidnie zbilansowany budżet. W mijającym roku udało nam się skonstruować go tak, że nie
było w nim ryzykownych zadłużeń ani nierealnych
przedsięwzięć. Tak przygotowany budżet to instrument,
który zapewnia stabilne funkcjonowanie naszego powiatu.
Dzięki niemu samorządowa machina działa zgodnie z założeniami – bez nieprzyjemnych niespodzianek.
Z całego serca życzę mieszkańcom naszego powiatu by nadchodzący rok przyniósł solidną służbę zdrowia – z której nie będą musieli korzystać, stabilne zatrudnienie z godziwym wynagrodzeniem – tym, którzy chcą pracować, i bezpieczną sytuację gospodarczą, która zapewni nam spokojny sen bez lęku o przyszłość.
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nasze słodkie zdrowie

Badanie poziomu cukru

Mieszkańcy powiatu legionowskiego przez cały listopad tłumnie przybywali do przychodni
nzoz "Legionowo", aby sprawdzić, jak słodka krew płynie w ich żyłach.

S

tarostwo Powiatowe w Legionowie,
w ramach Powiatowego Programu
Promocji Zdrowia zorganizowało
Dni Walki z Cukrzycą. Program umożliwił chętnym bezpłatne zbadanie poziomu cukru we krwi i sprawdzenie, czy
grozi im zachorowanie na cukrzycę.
W sumie z akcji skorzystało aż 150 pacjentów, wśród których złe wyniki miało
jedynie 14. Osoby te skierowane zostały
na konsultacje do diabetologa, również
finansowane w ramach programu.
Bezpłatne badania to nie jedyne
przedsięwzięcie, uświadamiające
mieszkańcom, jak ważna jest profi-

laktyka cukrzycy. 5 grudnia w Zespole Szkół Nr 3 w Legionowie odbyła się
akcja o charakterze informacyjno-charytatywnym na rzecz 10-letniego
Maksa, ucznia tej szkoły, chorego
na cukrzycę typu I. Patronat nad akcją objął Starosta Legionowski.
Impreza, która miała na celu pokazanie, że z cukrzycą można normalnie żyć, zawierała bardzo bogaty program zarówno artystyczny, jak i informacyjny. Uczestnicy mogli dokonać
bezpłatnego pomiaru cukru, skonsultować się z lekarzem diabetologiem
oraz skorzystać z porad dietetyka,

który podpowiadał rodzicom, jak
przygotować zdrowe posiłki dla dzieci
W programie były również przedstawienie teatralne dzieci i rodziców
oraz występy wokalne. Całość uświetnił gość specjalny, legionowski olimpijczyk, mistrz Polski w pływaniu stylem klasycznym Dawid Szulich.
Teraz z pewnością mieszkańcy naszego powiatu wiedzą, jak dbać o swoje zdrowie. A cukier już nikomu nie
podskoczy.
MŻ/JG

Ratownicy w przedszkolu

Dzięki akcji „Dbam
o zdrowie” przedszkolaki
są już ekspertami
od mycia zębów.

Kto z nas wie jak wygląda na co dzień praca Ratownika Medycznego? z pewnością wiedzę tę
posiadają przedszkolaki, które gościły u siebie przedstawicieli tego trudnego zawodu.

D

zieci uczęszczające do przedszkoli mieszczących się w powiecie legionowskim miały
okazję poznać prawdziwych Ratowników Medycznych. Podczas ich
wizyt, dzieci zobaczyły, jak wygląda i jak działa sprzęt ratowniczy.
Każdy mógł też pobawić się w doktora i posłuchać bicia serca oraz

prawidłowo zabandażować rękę kolegi lub koleżanki.
Głównym celem wizyty Ratowników Medycznych było jednak zapoznanie uczestników spotkania z numerem alarmowym 999. Obecnie
jest to jedyny numer, który musimy
wybrać, kiedy potrzebujemy nagłej
pomocy medycznej. Na pamiątkę

każde dziecko otrzymało odblaskową
naklejkę z tym właśnie numerem.
Ratownicy Medyczni odwiedzali
przedszkola w ramach pilotażowej
akcji, którą zorganizowała przychodnia NZOZ „Legionowo”, we
współpracy z Wydziałem Promocji
i Rozwoju Społecznego Starostwa
Powiatowego w Legionowie.
MŻ
999 – ten numer
przedszkolaki znają już
na pamięć

Szczotka, pasta...
... według Fasolek to początek wielkiej przygody. Wiedzę o tym,
że mycie zębów wcale nie jest nudne i trudne, zdobyły maluchy
w publicznych przedszkolach powiatu legionowskiego w trakcie
akcji dbam o zdrowie.
na koniec którego każde dziecko otrzymało odznakę „Dbam o zdrowie” i książeczkę, podczas wypełniania mogło pokazać swoim rodzicom, czego się nauczyły.
Kolejna edycja akcji Dbam o zdrowie zakończyła się sukcesem. Teraz
wszyscy razem z naszymi przedszkolakami możemy (zgodnie z tekstem
piosenki Fasolek) głośno powiedzieć:
Żeby zdrowe zęby mieć, trzeba tylko
chcieć!
MŻ

zakończył się trwający siedem miesięcy program, w trakcie
którego przyszli rodzice przygotowywali się na przyjście na świat
potomka.

S

zkoła Rodzenia, dofinansowana
w ramach Powiatowego Programu Promocji Zdrowia, obejmowała pięcioosobowe grupy, z których
każda uczestniczyła w cyklu dziesięciu zajęć, które miały na celu wyjaśnienie niedoświadczonym jeszcze rodzicom, jak wyglądają i przebiegają
ciąża, poród i pierwsze chwile dziecka
na świecie. Uczestnicy wiedzę czerpali

nie tylko od prowadzącej zajęcia, ale
także mieli okazję spotkać się z dietetykiem, pediatrą i instruktorem ruchu
drogowego, który wyjaśnił, jak prawidłowo korzystać z fotelików.
Ze Szkoły Rodzenia skorzystało
w sumie 47 par, które na pamiątkę
otrzymały milutkie kocyki dla przyszłych mieszkańców naszego powiatu.
MŻ

Fot. Sylwia Gebert

T

o już kolejna edycja programu edukacyjnego dla trzylatków. W trakcie
spotkań ze specjalistką z zakresu
higieny jamy ustnej, panią Moniką Stojczyk najmłodsi mieszkańcy powiatu legionowskiego dowiadzieli się, co robić,
a czego unikać, żeby mieć zdrowe zęby.
Podczas zabawy, tańców i śpiewów każde z dzieci mogło nie tylko zdobyć cenną
wiedzę z zakresu zdrowego trybu życia,
ale także pochwalić się tym, co już wie
na ten temat. Maluchy bardzo chętnie
brały udział w tym mini szkoleniu,

Naszym nowym mieszkańcom
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Sportowa przygoda
Przez trzy listopadowe dni maluchy z powiatowych szkół i przedszkoli prezentowały swoją wiedzę
na temat zdrowego trybu życia podczas iV edycji konkursu zdrowie w bajce.

F

estiwal, który już od czterech
lat organizowany jest przez
Wydział Promocji i Rozwoju
Społecznego Starostwa Powiatowego
w Legionowie, Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Legionowie oraz Niepubliczne Przedszkole „Przy Lesie” w Legionowie, z każdym rokiem przyciąga coraz większą liczbę uczestników. W tym roku
chęć wystąpienia na deskach sceny
legionowskiego ratusza zgłosiło
aż 27 grup.
Przedstawienia odbywały się
w czterech kategoriach: Przedszkola,
Przedszkolne Klasy „0”, Szkolne Klasy „0” i Klasy I-III. Dzieci przebrane
były w piękne, kolorowe stroje, śpiewały, recytowały i tańczyły, starając
się jak najlepiej wypaść na tle konkurencji, która była ogromna. Najważniejsze jednak było w tym wszystkim
przesłanie zdrowotne, tym razem
pod hasłem „Sport to zdrowie”. Wszyscy uczestnicy konkursu pokazali, że
wiedzą o tym, że aby być silnym i cieszyć się dobrym zdrowiem należy nie
tylko dobrze się odżywiać, ale także
uprawiać różnego rodzaju sporty.
Zgodnie ze słowami zwycięzców kategorii Klasy I-III „(...) Ćwiczyć trzeba
rozum, ciało, nawet gdyby się nie
chciało. Wtedy zdrowie masz jak ryba
i energii ci przybywa.”
Jury jak zawsze miało duży problem z przyznaniem pierwszych
miejsc w każdej kategorii. Każdy występ był bowiem wyjątkowy i niepo-

wtarzalny, z każdego teatrzyku płynęła cenna wiedza na temat zdrowia.
Po długich i burzliwych naradach,
udało się jednak wyłonić zwycięzców.
W kategorii „Przedszkola” pierwsze
miejsce zajęło Przedszkole Miejskie
nr 7 w Legionowie z przedstawieniem
„Porady Pani Sowy”. Piosenka „Zjadacz komputerowych gier” przyniosła
zwycięstwo Przedszkolu Miejskiemu
nr 14 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Legionowie w kategorii
„Przedszkolne Klasy 0”. Wśród
„Szkolnych Klas 0” jury najlepiej oceniło „Bajkę o księżniczce Meli i księciu Witaminku”, a w kategorii „Klasy I-III” najlepszy okazał się występ

„Klasowy klub sportowy” uczniów ze
Szkoły Podstawowej nr 7 w Legionowie.
Organizatorzy zadbali oczywiście
o to, aby każde dziecko biorące udział
w konkursie miało namacalną pamiątkę po tym wydarzeniu i dostało
skaczącą piłkę i zestaw upominków.
Nie pozwolili także, aby którakolwiek
placówka opuściła legionowski ratusz
z pustymi rękami: wszystkie szkoły
i przedszkola otrzymały piękne puchary w kształcie gruszki, dyplomy
oraz chusty do zabaw grupowych.
MaRTa ŻMiJeWSKa

ewa Wyszomirska-Rolak,
mama jednego z uczniów ze szkoły w chotomowie
Na konkurs Zdrowie w bajce przyjechalismy całą klasą. I choć występuje tylko dziesięć osób, pozostali będą ich gorąco dopingować. W festiwalu bierzemy udział co rok i co rok tu jesteśmy, aby kibicować naszym dzieciom.
Za każdym razem świetnie się bawimy i uczymy się nowych ważnych rzeczy, bowiem każda edycja to nowy temat przewodni. Uważam, że podobnych
akcji, promujących zdrowy tryb życia, powinno być znacznie więcej. Obecnie bardzo dużo dzieci większość wolnego czasu spędza przed komputerem
lub telewizorem, a do tego objadają się fast foodami i słodyczami. Powoduje
to coraz większą liczbę dzieci otyłych, mało odpornych na wszelkie infekcje.
Cieszę się, że moje dziecko bierze udział w tym konkursie. Za rok, jeśli będziemy mieli taką możliwość z pewnością przyjedziemy ponownie.

organizatorzy dziękują sponsorom oraz osobom, które pomogły w organizacji konkursu:
rok zał. 1981

WULKANIZACJA
Jerzy Warzyński

505 094 393

ADWENTUS
ZAKŁAD USŁUG POGRZEBOWYCH I KAMIENIARSKICH
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Samoobrona w Jabłonnie

Gminne centrum Kultury i Sportu w Jabłonnie zaprasza na bezpłatne zajęcia samoobrony.
oferta jest skierowana przede wszystkim do kobiet, seniorów, młodzieży i dzieci, czyli grup najbardziej
zagrożonych przemocą.

U

dział w zajęciach sprawi, że część
osób straci tak zwany „symptom
ofiary”. Projekt zaktywizuje osoby
czujące się zagrożone chuligaństwem
i przestępczością do czynnych reakcji
na oznaki agresji i niewłaściwych zachowań, co równocześnie przyczyni się
do wzrostu bezpieczeństwa pozostałych

mieszkańców. Warsztaty nauczą uczestników odruchów obronnych i sposobów
zapobiegania sytuacjom niebezpiecznym.
Zajęcia poprowadzi trener z wieloletnim stażem. Pierwsze spotkanie,
obejmujące kurs z pokazem oraz trening, odbyło się 24 listopada. Kolejne
są planowane na 8 grudnia 2012, 12

stycznia 2013, 9 lutego 2013 i 9 marca 2013.
Zapisy na kurs są przyjmowane
w Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Jabłonnie pod numerem
tel. 22 782 47 37 oraz adresem poczty elektronicznej gckis@jablonna.pl.
www.jablonna.pl

Bezpłatny autobus
z Olszewnicy Starej
od 3 grudnia kursowanie rozpoczęła bezpłatna linia autobusowa
z olszewnicy Starej do chotomowa. Przetarg na obsługę linii na
odcinku od ronda 11-go listopada w olszewnicy do wsi
chotomów wygrała firma „TRanSLUd”.

P

rzewoźnik zapewnia bezpłatny
transport dla tego rejonu. Gmina Wieliszew dofinansuje 6 kursów w godzinach uzgodnionych z sołtysem wsi. Bezpłatny przejazd obowiązuje
na odcinku Olszewnica Stara – Chotomów. Pasażerowie mogą kontynuować
jazdę bez przesiadki w kierunku War-

Sekretarz u Prezydenta
Sekretarz Miasta danuta Szczepanik na zaproszenie Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego (6 listopada
2012 r.) wzięła udział w konferencji w ramach Forum debaty
Publicznej.

S

potkanie w Pałacu Prezydenckim pt. „Cele, granice, metody
i koszty lokalnych konsultacji
społecznych” odbyło się w ramach Forum Debaty Publicznej w obszarze tematycznym „Samorząd Terytorialny
dla Polski”. Celem konferencji było
poszukiwanie odpowiedzi na podstawowe pytania dotyczące konsultacji
społecznych: czemu mają służyć, jakie zagadnienia powinny im podlegać, kiedy przeprowadzać konsultacje, by mogły mieć rzeczywisty
wpływ na podejmowane w samorządzie decyzje. Uczestnicy konferencji
rozmawiali o formach i metodach
konsultacji, sposobach wykorzystywania ich wyników czy w końcu

kosztów przeprowadzania konsultacji
społecznych.
W dyskusji wzięła udział pani Danuta Szczepanik, Sekretarz Miasta
Legionowo, która podzieliła się
z uczestnikami dyskusji doświadczeniami Legionowa związanymi z konsultacjami, przedstawiła pilotaż konsultacji oraz ich przebieg w minionych dwóch latach. Zdania uczestników dyskusji na temat ustawowego
określenia samorządom form konsultacji społecznych były podzielone,
aczkolwiek Prezydent RP Bronisław
Komorowski opowiedział się za rozległym uczestnictwem społeczeństwa
w kształtowaniu lokalnej polityki.
www.legionowo.pl

szawy przez Legionowo, zgodnie z taryfami obowiązującymi u przewoźnika.
W sprawach związanych z bezpłatną linią informacji udzielają Katarzyna Greśkiewicz i Bernard Ziemak pod nr tel. 22 782-19-12.
www.wieliszew.pl

Serock przekierowany

O

d 30 listopada 2012 adres
www.serock.pl przekierowuje
internautów na stronę zbierającą, tzw. agregującą, na której widoczne są informacje z terenu Miasta
i Gminy Serock. Wiadomości są zamieszczane przez poszczególne jednostki organizacyjne Urzędu Miasta
i Gminy Serock. Stąd też internauci
mają dostęp do stron poszczególnych
jednostek, które pozostają w niezmienionej formie.
Obecnie bezpośredni adres
do strony Urzędu Miasta i Gminy
Serock – www.miasto.serock.pl.
www.serock.pl

dzień życzliwości
„Miej życzliwość w swej naturze, bo życzliwi żyją dłużej” – takie hasło przyświecało uczniom
Szkoły Podstawowej w nieporęcie, którzy obchodzili ogólnoświatowy dzień życzliwości
i pozdrowień, przypadający 21 listopada.

W

szkole znalazła się pokaźna
grupa życzliwych, którzy
przesyłali szkolną pocztą
miłe życzenia i pozdrowienia swoim przyjaciołom. W czasie przerw
na korytarzach rozbrzmiewała muzyka, każdy życzliwy miał przyklejony znaczek z uśmiechniętym słonecznikiem. W samo południe
na boisku odbył się mały happening: wysyłanie kolorowego uśmiechu całemu światu.
www.nieporet.pl
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dane teleadresowe
Starostwo Powiatowe w Legionowie
STaRoSTWo PoWiaToWe
W LeGionoWie
ul. gen. Wł. Sikorskiego 11
05-119 Legionowo
centrala (kancelaria ogólna):
tel. 22 7640 100 (400)
www.powiat-legionowski.pl
starosta@powiat-legionowski.pl
wicestarosta@powiat-legionowski.pl
sekretarz@powiat-legionowski.pl
Godziny pracy:
poniedziałek - 8.00 - 18.00
wtorek - piątek - 8.00 - 16.00
Uwaga: Trzy ostatnie cyfry
numeru bezpośredniego,
zaczynającego się od „7640”,
stanowią jednocześnie numer
wewnętrzny.
Sekretariat Starosty: w. 419, 469
tel. bezp. 22 7640 419, 22 7640 469
fax 22 7640 450
Rada Powiatu, Obsługa Zarządu
Powiatu: 22 7640 423
Sekretarz Powiatu: 22 7640 419
Skarbnik Powiatu: 22 7640 419
Radca Prawny: 22 7640 404
Powiatowy Rzecznik
Konsumentów: 22 7640 124
rzecznik@powiat-legionowski.pl
Porady konsumenckie, wnioski
o interwencje
Rzecznik Praw Klienta:
22 7640 124
rzecznikklienta@powiat-legionowski.pl
Wydział Architektury
Kancelaria 22 7640 530 (531)
Obsługa Gmin 22 7640 536
Centrum Informacji
Inwestycyjnej
22 7640 532 (533)
Naczelnik 22 7640 534
Z-ca Naczelnika 22 7640 535
Pozwolenia na budowę, zgłoszenia
robót nie wymagających pozwolenia,
pozwolenia na rozbiórkę
Wydział Geodezji
Kancelaria 22 7640 122
Naczelnik 22 7640 116
Ewidencja gruntów gm. Serock
22 7640 106
Ewidencja gruntów gm. Nieporęt
22 7640 108
Ewidencja gruntów gm. Jabłonna
22 7640 109
Ewidencja gruntów gm. Legionowo
22 7640 110
Ewidencja gruntów gm. Wieliszew
22 7640 112
Gospodarka Nieruchomościami
22 7640 118 (119, 121)

Naczelnik 22 7640 514
Zajęcia pasa drogowego, budowa zjazdu z drogi, wydawanie pozwoleń
na przejazd pojazdów przekraczających wielkości określone w odrębnych przepisach

Naczelnik 22 7640 421
Rzeczy znalezione 22 7640 421

Wydział Komunikacji
SZYBKA I SPRAWNA
REJESTRACJA – umów się
telefonicznie: 22 764 01 57
fax 22 7640 150
Prawa jazdy 22 7640 113
Rejestracja pojazdów 22 7640 151 (152)
Rejestracja pojazdów dla podm.
gosp. 22 7640 114
Licencje, zezwolenia i zaświadczenia na wykonywanie krajowego
transportu drogowego, karty
parkingowe, stacje kontroli,
ośrodki szkolenia kierowców i in.
22 7640 193 (103)
Naczelnik 22 7640 115
Z-ca Naczelnika 22 7640 153
Godziny pracy:
poniedziałek - 8.00 - 17.30
wtorek - piątek - 8.00 - 15.30

Referat Finansów i Budżetu
22 7640 508
Kierownik 22 7640 507

Wydział Promocji i Rozwoju
Społecznego
Naczelnik 22 7640 594
Promocja, kultura 22 7640 505 (554)
Sport, stowarzyszenia i fundacje,
sprowadzanie zwłok zza granicy
22 7640 555
Zdrowie, stowarzyszenia i fundacje,
zbiórki publiczne 22 7640 504 (593)
Turystyka 22 7640 596
Fundusze zewnętrzne 22 7640 425 (426)
promocja@powiat-legionowski.pl
turystyka@powiat-legionowski.pl
zdrowie@powiat-legionowski.pl
fundusze@powiat-legionowski.pl
Paszporty i zaproszenia dla
cudzoziemców 22 774 33 90
ul. Piłsudskiego 41, 05-120 Legionowo
(budynek ratusza miejskiego)
Obsługa interesantów: przyjmowanie
wniosków paszportowych i o wydanie
zaproszenia:
poniedziałek - 8.00 - 17.30
wtorek - piątek - 8.00 - 15.30
Referat Zarządzania Środowiskiem
22 7640 125, 22 7640 126
Kierownik 22 7640 123
Powiatowy Koordynator
ds. Łowiectwa
22 7640 125
dyżury w środy w godz. 9.00 - 13.00
pok. 125 na I piętrze
Referat Edukacji
22 7640 206
Kierownik 22 7640 218
Referat Zarządzania Kryzysowego
22 7640 417
Kierownik 22 7640 415

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej
Naczelnik 22 7640 160
Składnica map 22 7640 161
Zespół Uzgadniania Dokumentacji
22 7640 162, tel./fax 22 784 38 29

Wydział Administracyjno-Kadrowy
Kadry 22 7640 427
Naczelnik 22 7640 429

Wydział Inwestycji i Drogownictwa
22 7640 512, 22 7640 513

Wydział Obsługi
Informatyk 22 7640 412

Zespół ds. Zamówień Publicznych
22 7640 516
Kierownik 22 7640 525

Wydział Księgowości
22 7640 510, 511
Główny Księgowy 22 7640 509

JednoSTKi oRGanizacyJne
PoWiaTU:
Powiatowy Inspektorat
Nadzoru Budowlanego
ul. gen. Wł. Sikorskiego 11
05-119 Legionowo
tel./fax 22 774 51 53, 22 7640 325
pinb_leg@wp.pl
Pozwolenia na użytkowanie,
zgłoszenia rozpoczęcia
i zakończenia budowy, samowole
budowlane, utrzymanie obiektów
budowlanych, kontrole budów
Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna
ul. gen. Wł. Sikorskiego 11
05-119 Legionowo
tel. 22 774 15 76
fax 22 774 02 52
legionowo@psse.waw.pl
www.legionowo.psse.waw.pl
Sprawowanie nadzoru nad warunkami higieny środowiska, higieny pracy
w zakładach pracy, szkołach i innych
placówkach oświatowo-wychowawczych, ośrodkach wypoczynkowych
i rekreacyjnych, zdrowotnymi żywności i żywienia, itp.
Powiatowy Urząd Pracy
ul. gen. Wł. Sikorskiego 11
05-119 Legionowo
22 7640 305, fax 22 774 22 88
wale@praca.gov.pl
www.puplegionowo.pl
Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie
ul. gen. Wł. Sikorskiego 11
05-119 Legionowo
tel/fax. 22 784 83 33, 22 7640 299
Dyrektor 22 7640 202
Zespół ds. osób niepełnosprawnych
22 7640 201
Rodziny Zastępcze 22 7640 203
Poradnictwo 22 7640 204
pcpr.legionowo@wp.pl
www.legionowo.pcpr.pl
Legitymacje dla osób
niepełnosprawnych:
ul. Sowińskiego 4, 05-120 Legionowo
22 767 07 69
Udzielanie pomocy w zakresie
poradnictwa rodzinnego, terapii
rodzinnej, pracy socjalnej,
oragnizowanie opieki w rodzinach
zastępczych, organizowanie
i prowadzenie lub zlecanie
prowadzenia placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz sprawowanie
nadzoru nad ich funkcjonowaniem

W czym mogę pomóc?
Dom Pomocy Społecznej
„Kombatant”
ul. Jagiellońska 71
05-120 Legionowo
22 766 45 00
dyżurna pielęgniarka wew. 108
fax 22 766 45 02
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 PsychologicznoPedagogiczna w Legionowie
ul. Jagiellońska 2
05-120 Legionowo
tel./fax 22 774 38 14
poradnia@ppplegionowo.pl
www.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.
Powiatowy Zespół Szkół i Placówek
Specjalnych w Legionowie
ul. Jagiellońska 69
05-120 Legionowo
tel./fax 22 774 27 63
zssleg@interia.pl
www.pzszsl.republika.pl

Liceum Ogólnokształcące im. Marii
Konopnickiej w Legionowie
ul. Piłsudskiego 26
05-120 Legionowo
tel. 22 774 27 24, 22 784 40 42
fax 22 774 27 24
lo_konopnicka@wp.pl
konopnicka.eu.org
Powiatowy Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych im. Jerzego
Siwińskiego w Legionowie
ul. Targowa 73 A
05-120 Legionowo
tel. 22 774 28 72
tel/fax 22 774 40 96
wiolett_wuszt@wp.pl
www.pzsplegionowo.waw.pl
Komenda Powiatowa Państwowej
Straży Pożarnej w Legionowie
ul. Mickiewicza 11
05-120 Legionowo
tel. 22 774 28 28, 22 774 35 31
fax. 22 774 28 88
legionowo@mazowsze.straz.pl
Niepubliczny Zakład Opieki
Zdrowotnej „Legionowo”
ul. Sowińskiego 4
05-120 Legionowo
centrala 22 774 51 51, 0 22 774 22 94
22 774 52 72
tel./fax. 22 774 26 34 (sekretariat)
Poradnia Leczenia Uzależnień
22 774 51 51 w. 21 lub 38
sekretariat@nzozlegionowo.pl
www.nzozlegionowo.pl

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

22 774 21 22, 22 774 29 09 lub 999
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Lalki szyją lalki
zawodniczki Siódemki Legionovia Legionowo zaangażowały się
w akcję charytatywną prowadzoną z polskim oddziałem UniceF!
Podopieczne Wojciecha Lalka uszyją lalki, które trafią na aukcję
charytatywną. Swoją pomoc zadeklarowały Urząd Miasta
Legionowo i Starostwo Powiatowe.

U

NICEF to organizacja zajmująca
się niesieniem pomocy dla dzieci
na całym świecie. Często angażuje się we współpracę z klubami sportowymi, przeważnie na wysokim poziomie. Jeszcze niedawno koszulki z logiem UNICEF nosili piłkarze Barcelony. Teraz organizacja chce przeprowadzić akcje charytatywne z siatkarkami
Siódemki Legionovia Legionowo.
Pierwszym akcentem ma być uszycie lalek przez zawodniczki Siódemki.
Zabawki będą eksponowane m.in. w internecie. Aukcja charytatywna odbędzie się 22 grudnia podczas meczu Siódemka Legionovia Legionowo – Muszynianka Muszyna. Pieniądze zostaną
przeznaczone na finansowanie szcze-

pionek dla dzieci w najbiedniejszych
krajach świata. Swoją pomoc i zaangażowanie (także m.in. poprzez uszycie
dodatkowych lalek) zapowiedzieli prezydent Legionowa i starosta legionowski. Zabawki uszyją także m.in. pracownicy Wydziału Promocji Starostwa,
a także działacze Siódemki.
Wszystko wskazuje na to, że nie będzie to jednorazowa akcja, a współpraca
klubu i samorządów z UNICEF będzie
kontynuowana w 2013 roku. Zapraszamy wszystkich do uczestnictwa w aukcji 22 grudnia na meczu z Muszynianką. Wspomóżmy najbiedniejsze dzieci
i zdobądźmy lalki uszyte przez „Lalki”.
MiRoSŁaW PacHULSKi

Zostań ratownikiem
Młodzi sportowcy, którzy cały ubiegły rok szkolny ciężko
pracowali na sukces zostali docenieni przez Starostę. Podczas
Sesji Rady Powiatu otrzymali dyplomy i nagrody.

W

e wtorek 20 listopada odbyło się
pierwsze spotkanie poświęcone
przyszłorocznemu programowi
pt. „Bezpiecznie na lądzie i wodzie z Kapitanem Wyderką”. To kontynuacja działań prowadzonych przez Starostwo Powiatowe w Legionowie od 2011 roku. Program ma na celu poprawę bezpieczeństwa nad wodami Jeziora Zegrzyńskiego.
Przyszłoroczny projekt będzie skierowany do dzieci i młodzieży będącej podopiecznymi Ośrodków Pomocy Społecznej z terenu Powiatu Legionowskiego.
Wtorkowe spotkanie było przeznaczone dla młodzieży w wieku 13-15
lat, która chciałaby wstąpić w szeregi
Młodzieżowej Grupy Ratownictwa
Wodnego. W grupie tej wykwalifikowani Ratownicy Wodni szkolą pod-
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Mamy nadzieję, że kibice na pniu wykupią lalki Lalek

Nagradzamy najlepszych
Młodzi sportowcy, którzy cały ubiegły rok szkolny ciężko pracowali na sukces zostali docenieni przez
Starostę. Podczas Sesji Rady Powiatu otrzymali dyplomy i nagrody.

J

uż po raz szósty, po zakończonym sezonie Mazowieckich
Igrzysk Młodzieży Szkolnej
do Starostwa Powiatowego w Legionowie na uroczyste podsumowanie połączone z rozdaniem nagród zaproszeni
zostali najlepsi spor towcy biorący
w udział w Igrzyskach. W spotkaniu
uczestniczyli dyrektorzy zwycięskich
placówek, trenerzy i uczniowie, którzy
osiągnęli wysokie wyniki. W klasyfikacji ogólnej, na 42 biorące udział
w Igrzyskach powiaty, nasz zajął wysokie czternaste miejsce.

W Szkołach Podstawowych najlepsza była Legionowska „Siódemka”,
która w klasyfikacji ogólnej zdobyła
aż 306,5 pkt. W kategorii Szkoły Gimnazjalne bezkonkurencyjne okazało
się Gimnazjum w Stanisławowie
Pierwszym. Natomiast legionowska
„Konopnicka” od 2009 roku nie daje
szans pozostałym szkołom ponadgimnazjalnym w powiecie legionowskim.
Tym razem zdobyła 86 punktów.
Poza placówkami nagrodzeni zostali indywidualnie trenerzy, przyznano
także nagrody specjalne w postaci

plecaków dla zespołów, które zajęły
najwyższe miejsca w swoich dziedzinach. W tym roku wyróżnieni zostali
również najlepsi zawodnicy całych
igrzysk. Statuetki otrzymali Julia Dąbkowska i Hubert Zakrzewski – oboje
uprawiają gimnastykę. Wszystkim
nagrodzonym serdecznie gratulujemy
sukcesów w sporcie. Trzymamy mocno kciuki, aby również w tym roku
szkolnym, w kolejnej edycji Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej
osiągali tak dobre wyniki.

opiecznych na swoich przyszłych zastępców. Zbiórki odbywają się w każdą sobotę w siedzibie Legionowskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia
Ratunkowego, a w trakcie ich trwania młodzież zdobywa zarówno wiedzę, jak i praktykę związaną z zawodem Ratownika Wodnego.
Już w przyszłym roku młodzi kadeci w ramach praktyk będą pilnować bezpieczeństwa na plażach Jeziora Zegrzyńskiego.
Wszelkie informacje na temat
Młodzieżowej Grupy Ratownictwa
Wodnego otrzymacie Państwo
pod numerem telefonu: 695-889-010,
lub w siedzibie biura Legionowskiego WOPR, ul. Warszawska 39B 05130 Zegrze Południowe.
MP
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Nagrodzeni gimnastycy
Julia Dąbkowska
i Hubert Zakrzewski.

