ukazuje siê w:
Jab³onnie
Nieporêcie
Wieliszewie
Serocku
Legionowie

Planują i… budują
Przebudowa legionowskiego wiaduktu, obwodnica Jab³onny, likwidacja „w¹skiego gard³a” przy granicy z Warszaw¹, wreszcie poszerzenie drogi 61 przez Legionowo – to najwa¿niejsze inwestycje, jakie
czekaj¹ nas w najbli¿szym czasie.

W powiecie legionowskim czeka nas drogowy boom inwestycyjny

Zegrzyk przez cały rok? To możliwe

Szynobusem
do Nieporętu
Istnieje du¿a szansa, ¿e ju¿ od wrzeœnia uruchomione zostanie ca³oroczne po³¹czenie kolejowe Legionowo – Nieporêt – Legionowo.
Aby zapewniæ dogodne przesiadki, kursy szynobusu Zegrzyk bêd¹
zgrane z poci¹gami z Warszawy.

Pociągiem nad zalew przez cały rok…
Samorz¹dowcy z naszego powiatu kilkakrotnie spotykali siê
z Cz³onkiem Zarz¹du Sejmiku
Mazowieckiego
Piotrem
Szprenda³owiczem. Wójtowie,
burmistrz, prezydent i wicestarosta przedstawiaj¹c problemy

komunikacyjne powiatu legionowskiego postulowali potrzebê uruchomienia ca³orocznego
po³¹czenia kolejowego. Najlepszym rozwi¹zaniem by³by tani
szynobus pomiêdzy gminami
Nieporêt, Wieliszew i Legiono-

wo po trasie istniej¹cej linii kolejowej Warszawa – Legionowo
– T³uszcz. W przysz³oœci na
trasie nog¹ kursowaæ tak¿e inne
po³¹czenia.
„(…) Na podstawie przeprowadzonej dyskusji i ww. opracowania (przyp. red.), Wydzia³
Transportu Kolejowego Urzêdu
Marsza³kowskiego przygotowa³
wstêpn¹ propozycjê pilota¿owego uruchomienia po³¹czenia
(…). Propozycja ta polega
na skierowaniu do obs³ugi pojedyñczego autobusu szynowego
w relacji Legionowo – Nieporêt.
(…) Oczywiœcie godziny przyjazdu i odjazdu z Legionowa bêd¹ zgrane z poci¹gami w relacji
Warszawa – (Legionowo, Nasielsk, …, Dzia³dowo) i odwrotnie w celu prawid³owego skomunikowania przesiadek. (…)
Do³o¿ymy wszelkich starañ, by
po³¹czenie zosta³o uruchomione
od 3 wrzeœnia br.” – czytamy
w piœmie otrzymanym przez starostê w ostatnich dniach maja
z Zarz¹du Województwa Mazowieckiego.
– OdpowiedŸ pana Szprenda³owicza na nasze postulaty
jest
zadowalaj¹ca,
choæ
pozostan¹ problemy techniczne i finansowe. Wa¿ne jednak,
¿e ju¿ nied³ugo bêdziemy
mogli pojechaæ poci¹giem
z Legionowa do Nieporêtu.
Mam
te¿
nadziejê,
¿e
w niedalekiej przysz³oœci powiat legionowski bêdzie bogatszy o kolejne, ca³oroczne po³¹czenie kolejowe: Legionowo
– Radzymin przez Nieporêt,
które obecnie dzia³a tylko
w wakacje – powiedzia³ wicestarosta Janusz Kubicki. n

Wspólne dzia³ania w³adz powiatu i gmin wchodz¹cych
w jego sk³ad przynosz¹ kolejne
efekty. W poprzednim numerze
„Kuriera” pisaliœmy o przebudowie wiaduktu. Ju¿ w lipcu
w Legionowie rozpoczn¹ siê
pracê, co wa¿niejsze estakada
bêdzie ca³y czas przejezdna.
Warszawa zapowiada, ¿e do
koñca listopada poszerzona
zostanie Modliñska, od trzypasmówki do budowanej obwodnicy Jab³onny. Wspomniana
obwodnica ma zostaæ oddana do
u¿ytku wczeœniej ni¿ planowano
– nied³ugo po wakacjach.
W przysz³ym roku poszerzona
zostanie droga 61 przez Legionowo (od obwodnicy do wiaduktu). Wreszcie w³odarze
prowadz¹ rozmowy w sprawie
budowy tzw. Olszynki Grochowskiej, czyli obwodnicy
Legionowa, biegn¹cej z Warszawy przez Nieporêt do Zegrza.
Pozostaje mieæ nadziejê, ¿e
wszystkie plany uda siê zrealizowaæ w zapowiadanym
terminie. n

czerwiec
nr 2/2007

W numerze…
Gorące punkty w starostwie
str. 3
Najważniejsze inwestycje
str. 4 i 5
Co dalej z siedzibą powiatu
str. 8

Makijaż drogowy
Porz¹dkowe prace „upiêkszaj¹ce”
powiatowe ulice rozpoczynaj¹ siê
wraz z pocz¹tkiem czerwca.
Po intensywnych opadach i wichurach, trzeba oczyœciæ krawê¿niki z b³ota i piachu. Tak¿e
w czerwcu rozpoczn¹ siê „sianokosy” na poboczach jezdni.
Wreszcie najbardziej rzucaj¹ca
sie w oczy kosmetyka, czyli malowanie linii ci¹g³ych i przerywanych oraz przejœæ dla pieszych.
Prace powinny zakoñczyæ siê na
pocz¹tku lipca. n

Badanie jakości obsługi klientów
w Starostwie Powiatowym W Legionowie
1. W której komórce urzędu załatwiał/–a Pan/–i sprawę
(proszę zaznaczyć właściwe)?
Architektura
Geodezja – ewidencja gruntów, budynków, lokali
Paszporty
Komunikacja
Składnica map
Inwestycje i drogownictwo
Rzecznik Praw Konsumentów
Edukacja
Zarządzanie środowiskiem
Inne (proszę wymienić, jakie) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. Czy w komórce merytorycznej udzielono Panu/–i
wyczerpującej informacji o trybie załatwienia sprawy,
opłatach i czasie oczekiwania na jej rozpatrzenie?
Tak.
Udzielone informacje były niepełne (proszę wpisać,
czego w nich zabrakło) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
...........................................
Nie, mimo pytań nie mogłem/–am dowiedzieć się
wszystkich interesujących mnie szczegółów.
3. Czy Pana/–i sprawę rozpatrzono w przeznaczonym na to
terminie (ustawowym bądź deklarowanym w kartach
informacyjnych Starostwa)?
Moją sprawę załatwiono w terminie krótszym,
niż przewidują przepisy (niż termin deklarowany
w karcie informacyjnej).
Tak.
Nie, musiałem/–am czekać dłużej (prosimy wpisać o ile
został przekroczony termin załatwienia sprawy . . . . . . .
dni/tygodni/miesięcy*).
Mojej sprawy nie załatwiono wcale.
c.d. na nastêpnej stronie
Imię i nazwisko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Telefon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Młodzi artyści jak zawodowcy
Kasa na
zdrowego trybu ¿ycia warto wpajaæ ju¿ najm³odszym. Temu,
Chotomowską Zasady
oczywiœcie poza dobr¹ zabaw¹, s³u¿y³ IV Powiatowy Festiwal Pio2,7 miliona z³otych to kwota z bud¿etu pañstwa, jak¹ Powiat Legionowski zdoby³ na dofinansowanie najwiêkszej w tym roku inwestycji – przebudowy drogi
przebiegaj¹cej przez gminy Jab³onna i Wieliszew.

W bud¿ecie pañstwa utworzona zosta³a rezerwa subwencji
ogólnej, z której dofinansowane
maj¹ byæ m.in. inwestycje
na drogach publicznych powiatowych, rozpoczête przed
dniem 1 stycznia 1999 r. Starostwo otrzyma³o oficjalne potwierdzenie z Ministerstwa
Transportu, ¿e wniosek powiatu
legionowskiego zosta³ rozpatrzony pozytywnie. Dziêki przyznanym z rezerwy bud¿etowej
pieni¹dzom inwestycja ta bêdzie
mog³a zostaæ w ca³oœci wykonana w tym roku. Dofinansowanie
oznacza równie¿ znacz¹ce odci¹¿enie bud¿etu powiatu, a tym
samym kieszeni wszystkich
mieszkañców. W sumie przebudowanych zostanie blisko 6 kilometrów drogi oraz skrzy¿owanie ulic Piusa XI i Partyzantów
w Chotomowie. n

senki o Zdrowiu, który odby³ siê w 29 kwietnia br. w auli Starostwa
Powiatowego w Legionowie.

Młodzi twórcy po raz pierwszy na scenie w auli starostwa
Konkurs, w którym udzia³
wziê³o 12 przedszkoli z terenu
powiatu legionowskiego, zorganizowa³a Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Legionowie. Patronatem honorowy obj¹³ Starosta Legionowski.
Wspó³organizatorem imprezy
by³ legionowski MOK, medialnie patronowa³a jej Gazeta Powiatowa, a wsparcia sponsorskiego udzielili: Hurtownia Zabawek „Kris” ze Stanis³awowa,
Przedsiêbiorstwo
Handlowe
„Markus” i Hurtownia Spo¿yw-

cza „Markus BIS” z Chotomowa, „Papirus” Sklep z artyku³ami
papierniczymi oraz Centrum Poligraficzne „U Adasia”.
Celem Przegl¹du, organizowanego ju¿ po raz czwarty, jest zainteresowanie dzieci i ich opiekunów tematyk¹ zdrowia oraz zainspirowanie uczestników konkursu do poszukiwania treœci
prozdrowotnych i nowych form
wyrazu. Dzieciêce piosenki
mówi³y o zdrowym stylu ¿ycia,
od¿ywianiu, chorobach, na³ogach, ekologii, etc.
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Aby wzi¹æ udzia³ w festiwalu
uczestnicy musieli, m.in. przedstawiæ piosenkê o tematyce objêtej konkursem z tekstem w³asnym
i po raz pierwszy wykonaæ j¹ w
starostwie. Ponadto zespó³ nie
móg³ liczyæ wiêcej ni¿ 10 osób.
M³odzi artyœci dali z siebie
wszystko i t³umnie zgromadzona
publicznoœæ doceni³a ich wystêpy
gromkimi brawami.
Po burzliwych naradach jurorów na podium stanê³y:
I miejsce – Gminne Przedszkole
w Zegrzu z piosenk¹ pt. „Piosenka na dzieñ m¹dry” pod kierunkiem El¿biety Szewc
II miejsce – Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 5 z piosenk¹ pt.
„Oj boli” pod kierunkiem Gra¿yny Brzozowskiej
III miejsce – Przedszkole Miejskie nr 6 z piosenk¹ pt. „Nie b¹dŸ
leniem” pod kierunkiem Janiny
Zaj¹c i Moniki Budzyñskiej.
Specjalne wyró¿nienie za walory muzyczne otrzyma³y dzieci
z Przedszkola Miejskiego nr 9,
które zaœpiewa³y piosenkê pt.
„Sprz¹tanie”, a przygotowa³y siê
pod kierunkiem Ewy B³aszczak
i Katarzyny Zbroch. Wszyscy
uczestnicy otrzymali dyplomy
i maskotki.
W przerwie konkursu czas umili³ wystêp „legionowskiego
bajkopisarza”, pani Anny Kaca,
która zaprezentowa³a zebranym
swoje wiersze. n

Mamy hasło dla powiatu

»Przystań w Legionowie«
pomys³ autorstwa Krzysztofa Rozmiarka z Puszczykowa ko³o Poznania, zwyciê¿y³ w sondzie
og³oszonej na stronie ww.powiat-legionowski.pl. Zwyciêzcy serdecznie gratulujemy

Badanie jakości obsługi klientów Przyszedł urząd do
w Starostwie Powiatowym W Legionowie
mieszkańców…
dokończenie ze str. 1
4. Czy jest Pan/–i zadowolony z jakości obsługi klientów
przez pracowników Starostwa?
(w skali od 1 do 5, gdzie poszczególne wartości
oznaczają:
1 – bardzo niezadowolony, 2 – niezadowolony,
3 – średnio zadowolony, 4 –zadowolony,
5 – bardzo zadowolony)
Jakość obsługi – ocena ogólna . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Życzliwość . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Szybkość obsługi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kompetencja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Udzielanie pomocy w problemach, z jakimi zwraca się
klient . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5. Jak Pan/–i ocenia warunki lokalowe, w jakich
obsługiwani są klienci Starostwa?
(w skali od 1 do 5, gdzie poszczególne wartości
oznaczają:
1 – bardzo niezadowolony, 2 – niezadowolony,
3 – średnio zadowolony, 4 – zadowolony,
5 – bardzo zadowolony)
Warunki lokalowe – ocena ogólna . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lokalizacja urzędu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Możliwość parkowania w pobliżu urzędu . . . . . . . . . . . .
Liczba osób obsługujących . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6. Jeśli ma Pan/–i jakieś dodatkowe uwagi, proszę wpisać
je poniżej:
.............................................
.............................................
.............................................
7. Jeśli Pana/–i zdaniem należy wyróżnić za dobre
załatwienie sprawy konkretnego pracownika Starostwa
proszę wpisać jego nazwisko oraz uzasadnienie:
.............................................
.............................................
.............................................
* niepotrzebne skreœliæ
Dziękujemy za poświęcony czas i wypełnienie ankiety.
Można ją wrzucić do urny w stoisku informacyjnym Powiatu
Legionowskiego na Dniach Legionowa (2–3.06, Święcie Gminy
Wieliszew (9.06) oraz Święcie Gminy Nieporęt (16.06).
Ponadto ankietę można zostawić w kancelarii Starostwa
Powiatowego (Legionowo, ul. Sikorskiego 11), przesłać listownie
na adres Starostwa lub faksem pod numer 0–22 774 25 51.

Potrzebujesz informacji o sposobie za³atwienia swojej sprawy
w starostwie, a brak ci czasu, by siê do nas wybraæ? Co gorsza, nie
masz dostêpu do Internetu, nie mo¿esz wiêc zaczerpn¹æ potrzebnych danych z Biuletynu Informacji Publicznej? Zastanawiasz siê,
co zrobiæ? Mamy dla Ciebie radê – wpadnij na imprezê w swojej
gminie!

W Serocku pierwszy numer Kuriera rozszedł się błyskawicznie
W tym roku po raz pierwszy
w historii legionowskie starostwo w³¹czy³o siê w finansowanie i organizacjê imprez
z okazji obchodów œwi¹t poszczególnych gmin powiatu.
Uruchomiliœmy podczas gminnych festynów stoiska informacyjne powiatu. Mo¿na
w nich nasze gad¿ety, wydawnictwa na temat powiatu legionowskiego,
porozmawiaæ
z pracownikami poszczególnych wydzia³ów i referatów
starostwa, zasiêgn¹æ rady Powiatowego Rzecznika Konsumentów czy pracownika Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie. W stoisku spotkacie

te¿ starostê i radnych powiatowych, bêdzie wiêc mo¿liwoœæ
bezpoœredniej rozmowy i osobistego przekazania uwag, postulatów i – kto wie – mo¿e
nawet pochwa³.
Byliœmy ju¿ na obchodach
Œwiêta Patrona Serocka œw.
Wojciecha, które odby³y siê 5
maja br. Nasze stoisko w najbli¿szym czasie mo¿na odwiedziæ podczas obchodów Dni
Legionowa na miejskim stadionie 2 i 3 czerwca, a nastêpnie znajdziecie nas 9 czerwca
w Wieliszewie i 16 czerwca
w Nieporêcie. W Jab³onnie
spotkamy siê z Pañstwem we
wrzeœniu. n

Zbadaj się za
darmo
Siódma ods³ona powiatowego
Samorz¹dowego Programu
Promocji Zdrowia obejmuj¹cego profilaktykê chorób nowotworowych rusza w czerwcu.

Od 8 czerwca do 17 grudnia
zapraszamy na:
Badania raka sutka
dla mieszkanek wszystkich
gmin powiatu legionowskiego
w wieku 40–49 lat
NZOZ Mediq”
ul. Pi³sudskiego 20,
Legionowo, tel. 774 26 40
Badania raka gruczołu
krokowego
dla mieszkañców gmin powiatu legionowskiego powy¿ej
50. roku ¿ycia
NZOZ Mediq ul. Pi³sudskiego
20 Legionowo, tel. 774 26
40
Samodzielny Publiczny Zespó³
Lecznictwa Otwartego,
Legionowo, ul.
Sowiñskiego 4, tel. 774 51
Badania raka jelita grubego
dla mieszkañców wszystkich
gmin powiatu legionowskiego
w wieku 50–74 lata (wy³onionych drog¹ ankiet kwalifikacyjnych)
NZOZ Mediq ul. Pi³sudskiego
20 Legionowo,
tel. 774 26 40
Badania raka szyjki macicy
dla mieszkanek Wieliszew
i Jab³onna w wieku 25–59 lat
dla mieszkanek Wieliszewa
– NZOZ Mediq
ul. Pi³sudskiego 20
Legionowo, tel. 774 26 40
dla mieszkanek Jab³onny
SZPZOZ w Jab³onnie
ul. Parkowa 21,
tel. 782 43 35
NZOZ Mediq ul. Pi³sudskiego
20 Legionowo,
tel. 774 26 40
Ankiety kwalifikacyjne do badań
raka jelita grubego
dla mieszkañców gmin powiatu legionowskiego w wieku
50–74 lata (w celu wype³nienia
ankiety zapraszamy do wyznaczonych przychodni w swojej
gminie, mieszkañców Nieporêtu prosimy o zg³aszanie siê do
NZOZ Mediq)
Edukacja w zakresie profilaktyki
nowotworów
Na edukację zapraszamy
mieszkańców gmin Legionowo, Jabłonna, Wieliszew i Serock powyżej 16 roku życia,
do wyznaczonych przychodni
w swojej gminie. n
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Gorące punkty
w starostwie

Hala lada
moment
Ju¿ na pocz¹tku wrzeœnia pierwsi uczniowie skorzystaj¹ z nowej hali sportowej przy Powiatowym Zespole Szkó³ Ponadgimnazjalnych w Serocku.

Musisz szybko wys³aæ przelew, znaleŸæ w Internecie informacjê, wys³aæ maila? Masz przenoœny komputer, a w nim kartê sieciow¹, ale
potrzebny Ci dostêp do sieci? Jeœli jesteœ akurat w budynku Starostwa Powiatowego w Legionowie, nie sprawi to Ci problemu.
Hotspot (ang. hot spot – „gorący punkt”) to otwarty punkt
umożliwiający dostęp do Internetu za pomocą sieci bezprzewodowej (WiFi).
Hotspoty są instalowane w miejscach publicznych. Umożliwiają one posiadaczom komputerów przenośnych laptopów
i palmtopów wyposażonych w bezprzewodową kartę sieciową
standardu 802.11 podłączenie się do Internetu i korzystanie
z zasobów www. Usługa czasami jest darmowa, ewentualnie
płatność następuje za pomocą karty kredytowej lub zakupienia odpowiedniej zdrapki. Czasami też, gdy podłączenie jest
bezpłatne, ograniczony bywa zakres usług – na przykład tylko
do strony www instytucji udostępniającej hotspot.
Podstawowym elementem hotspotu jest AP (ang. Access
Point) – Punkt Dostępowy. Jest to urządzenie, dokonujące
transmisji sygnału analogowego na sygnał radiowy w pasmie ISM umożliwiając w ten sposób świadczenie określonych przez administratora usług np. dostęp do zasobów sieci, korzystanie z połączenia internetowego. Niezabezpieczone otwarte sieci służą jako hotspoty, cieszące się również
coraz większą popularnością w Polsce. Sieci bezprzewodowe funkcjonują również w standardzie 802.16. Standard ten
wykorzystywany jest do sieci szkieletowych o wysokich
przepustowościach.
*Ÿród³o: Wikipedia

Beczka śmiechu
przy Sikorskiego
Œmiech to zdrowie. Kolejna ods³ona Legionowskich Spotkañ Kabaretowych zapewni³a zebranym jego ogromn¹ dawkê.
W œrodowy wieczór, 23
maja, w auli Starostwa
wyst¹pi³ Artur Andrus. Przez blisko
pó³torej godziny
artysta zapewni³
zebranym doskona³¹ œmiechoterapiê.
Ludowe klimaty, piosenka ¿o³nierska, absurdy
codziennego
¿ycia i polityka oraz
du¿a dawka
autoironii
– przedstaAndrus rozbawił widownię do łez

Wędrowna komisja
Radni powiatu legionowskiego nie ograniczaj¹ siê do posiedzeñ
w starostwie. Zdarza siê im równie¿ odbywaæ komisje wêdrowne.

Jednym z punktów objazdu była ulica Kościelna w Wieliszewie
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Wystarczy laptop i jesteśmy w stałym kontakcie ze światem
Od pewnego czasu w naszym
budynku dzia³aj¹ dwa punkty
dostêpu do Internetu, tzw. hotspoty:
– jeden przy wejœciu g³ównym do budynku w holu
i auli Starostwa,
– drugi w Wydziale Komunikacji.
Hotspot w legionowskim starostwie zapewnia klientom
urzêdu bezp³atny dostêp do
sieci z prêdkoœci¹ 512 kB/s.
Osoba pragn¹ca po³¹czyæ siê
z Internetem powinna udaæ siê
w jedno z miejsc, w których
wione w zabawnych gagach
i piosenkach – wzbudzi³y zas³u¿ony aplauz. Nie zabrak³o najbardziej znanych piosenek satyryka „Beczka piwa”, „Wiesiek
idzie” i wielu innych. Niewykluczone, ¿e wiele osób do dziœ leczy zakwasy w zmêczonych nieustannym œmiechem miêœniach
twarzy. Wyrazem zadowolenia
uczestników trzeciej ods³ony
Legionowskich Spotkañ Kabaretowych w starostwie by³a
owacja na stoj¹co, któr¹ publicznoœæ zgotowa³a Andrusowi
n a koniec wystêpu.
Artur Andrus na co dzieñ jest
redaktorem trójkowej „Powtórki z rozrywki”, co tydzieñ
gospodarzem spotkañ w warszawskiej „Piwnicy pod Harend¹”, co jakiœ czas konferansjerem ró¿nych imprez kabaretowych, a poza tym poet¹, autorem tekstów piosenek, artyst¹ kabaretowym. Mo¿na go
równie¿ regularnie ogl¹daæ
w popularnym programie satyrycznym TVN24 „Szk³o kontaktowe”. n
Tak te¿ mo¿na nazwaæ Komisjê Rozwoju, która odby³a siê
w czwartkowe popo³udnie, 24
maja br. Radni, wicestarosta, sekretarz powiatu oraz pracownicy Referatu Inwestycji i Drogownictwa wybrali siê na objazd
dróg powiatowych, aby osobiœcie skontrolowaæ ich stan i oceniæ potrzeby inwestycyjne.
– To doskona³a okazja, aby
przekonaæ siê, jak naprawdê
wygl¹daj¹ drogi powiatowe, co
zosta³o ju¿ wykonane oraz ile
mamy jeszcze do zrobienia.
Radni, dla których bie¿¹ca kadencja jest pierwsz¹ w ich ¿yciu,
to równie¿ szansa na poznanie
terenu powiatu – tak¿e poza
gmin¹, któr¹ reprezentuj¹ w radzie – powiedzia³ Marek Mazur, przewodnicz¹cy Komisji
Rozwoju. n

zlokalizowane s¹ punkty dostêpowe i uruchomiæ komputer.
Warunkiem po³¹czenia siê
z sieci¹ jest dzia³aj¹ca i w³¹czona karta sieciowa (bezprzewodowa). W takim przypadku
system automatycznie wykryje
dostêpn¹ sieæ bezprzewodow¹
o nazwie „Point”.
Uruchomienie bezprzewodowych punktów dostêpu do Internetu w urzêdzie powiatowym to kolejna inicjatywa,
maj¹ca na celu zwiêkszenie
komfortu za³atwiania spraw
przez mieszkañców. n

Sfotografuj zwierzaka
Miejska Biblioteka Publiczna
w Legionowie og³osi³a konkurs
fotograficzny pod tytu³em
„Zwierzêta wokó³ nas”.

Obecnie w obiekcie prowadzone s¹ prace wykoñczeniowe, obejmuj¹ce m.in. monta¿
balustrad, po³o¿enie parkietów, tynków i glazury. Jeszcze
w czerwcu wybrany zostanie
dostawca wyposa¿enia hali. Do
Serocka przyjad¹ elektroniczne
tablice, nag³oœnienie, kosze,
siatki czy pi³ki. Nie zabraknie
tak¿e siedzeñ dla kibiców.
Oficjalne otwarcie hali planowane jest na pocz¹tek roku
szkolnego 2007/2008. n

Fundusze dla NGO!
Coraz wiêcej w³odarzy gmin
i powiatów zdaje sobie sprawê, ¿e
wspieraj¹c lokalnych liderów
mo¿na zaspokoiæ wiele potrzeb
lokalnych spo³ecznoœci.

Paweł Kownacki

Organizatorzy chcą pobudzać
i promować twórczą aktywność
mieszkańców, rozwijać ich zainteresowania fotografią i literaturą
z zakresu fotografii oraz literaturą
o tematyce przyrodniczej. W konkursie mogą wziąć udział mieszkańcy powiatu legionowskiego,
nie związani profesjonalnie z fotografią przez wykształcenie lub
wykonywany zawód i nie będący
członkami związków artystów fotografików.
Organizatorom można zgłosić
autorskie, dotychczas nie publikowane i nie nagradzane fotografie przedstawiające zwierzęta
(ptaki, ssaki, owady itd.), wykonane w dowolnym miejscu, porze
dnia i roku. Nie powinno ich być
więcej niż 5, nie należy ich oprawiać. Zdjęcia mogą być wykonane dowolną techniką i w dowolnym formacie, nie mniejszym jednak niż 18 × 24 cm i nie większym niż 30 × 40 cm. Fotografie
mogą tworzyć cykl.
Prace można składać w Bibliotece osobiście lub przesłać pocztą na adres:
Miejska Biblioteka Publiczna
ul. W. Broniewskiego 7
05–120 Legionowo
Termin składania prac upływa 15 września 2007 r.
Regulamin konkursu jest dostępny we wszystkich placówkach Miejskiej Biblioteki Publicznej w Legionowie oraz pod adresami internetowymi:
http: //www. bibliotekalegionowo. pl
http: //www. legionowo. pl
http: //www. powiat-legionowski. pl n

Tak¿e stowarzyszenia coraz odwa¿niej siêgaj¹ po œrodki mog¹ce
zagwarantowaæ efektywn¹ realizacjê ich celów statutowych. Dla
doœwiadczonych organizacji polecam Fundusz dla Organizacji Pozarz¹dowych z tzw. funduszy norweskich. Stowarzyszenie, które
dzia³aj¹ ponad 12 miesiêcy mog¹
ubiegaæ siê o dofinansowanie dla
projektów w ramach: demokracja i spo³eczeñstwo obywatelskie, ochrona œrodowiska i zrównowa¿ony rozwój, równe szanse
i integracja spo³eczna. Wysokoœæ
dofinansowania waha siê od 5 do
250 tysiêcy euro, a termin sk³adania wniosków to koniec
czerwca. Szczegó³y znajdziecie
Pañstwo na www.funduszngo.pl.
Inni mog¹ zacz¹æ przygotowywaæ
siê do konkursu w ramach
Partnerstwa w Wid³ach Trzech
Rzek. Istotnym warunkiem jest
realizacja projektu na terenie
objêtym dzia³aniem Partnerstwa
tj. gmin: Pomiechówek, Leoncin,
Czosnów, Nowy Dwór Mazowiecki, Wieliszew i Zakroczym.
Maksymalna kwota dofinansowania to 80 tysiêcy z³otych.
O dofinansowanie mog¹ siê ubiegaæ równie¿ organizacje nieformalne, potrzebuj¹ jedynie organizacji rejestrowej bêd¹cej organizacj¹-opiekunem. Szczegó³y
znajdziecie na www.widlytrzechrzek.pl n
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Najważniejsze
inwestycje w powiecie
Legenda:
Inwestycja gminy Jabłonna
Inwestycja gminy Legionowo
Inwestycja gminy Nieporęt
Inwestycja gminy Serock

39
Inwestycja gminy Wieliszew

38

Inwestycja Powiatu legionowskiego

37

Inwestycja wojewódzka

35
Inwestycja krajowa

36

3

43

34

45
48
46
44
42

40

49
47

2

41

3

25

17
4

13

12 1810 11 14
15
16
19
5 6
8

9
1

7

2
29

27
20
26
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Lokalizacja – gdzie?

Termin
wykonania

Wartość
inwestycji

1

Budowa chodnika wzdłuż drogi 630 (zadanie
Chodnik wzdłuż drogi 630
współfinansowane przez Gminę Jabłonna i Mazowiecki
Zarząd Dróg Wojewódzkich)

2007

900 000

2

Przebudowa drogi nr 1820 W

Jabłonna – Wieliszew

2007

7 000 000

3

Przebudowa drogi w Trzcianach

Droga w Trzcianach

2007

425 000

4

Wykonanie ulicy lipowej w Skierdach

ul. Lipowa w Skierdach

2007

326 000

5

Przebudowa uli Akacjowej i Spokojnej w Jabłonnie

ul. Akacjowa i Spokojna w Jabłonnie

2007

226 000

6

Przebudowa ulicy Wiejskiej (zadanie współfinansowane ul. Wiejska
przez Gminę Jabłonna i Miasto Legionowo)

2007

250 000

7

Budowa obwodnicy Jabłonny

od Legionowa do Warszawy

8

Program budowy kanalizacji ściekowej – budowa
przepompowni PII i kanalizacji ściekowej w Jabłonnie

Przepompownia PII w Jabłonnie

9

Budowa hali sportowej w Jabłonnie

Hala sportowa w Jabłonnie

2007

48 761 600

2008/2009

5 500 000

2007

4 700 000

…w gminie Legionowo

31 32

Lp Nazwa zadania inwestycyjnego

30

22

Lokalizacja – gdzie?
ul. Batorego

Termin
wykonania

10

Projekt i przebudowa ul. Batorego (od ul. Mickiewicza
do ul. Barskiej)

11

Projekt i przebudowa ul. Słowackiego (od ul. Kościuszki ul. Słowackiego
do Jagiellońskiej i od ul. Mrugacza do ul. Sowińskiego)

2007

2 234 900

12

Projekt i przebudowa ul. Mazowieckiej

ul. Mazowiecka

2007

1 000 000

13

Projekt i przebudowa ul. T. Kościuszki (od ronda
Piłsudskiego do granicy Legionowa) – wspólna
inwestycja Miasta i Powiatu

ul. Kościuszki

2007

1 500 000

14

Przebudowa wiaduktu w drodze nr 61

Legionowo

2007/2008

63 500 000

15

Projekt i budowa drugiego budynku wielorodzinnego
przy ul. gen. B. Roi 2

ul. gen. B. Roi 2

2007/2008

2 930 000

16

Projekt i budowa centrum administracyjnego z salą
widowiskową

ul. J. Piłsudskiego

2008
(zakończenie)

8 496 346

17

Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w Legionowie – III Parcela, Przystanek, Ludwisin
II etap

2007

7 194 046

18

Projekt i budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią na
stadionie miejskim

2007

1 500 000

19

Projekt i budowa placu zabaw przy ul. Królowej Jadwigi Przy ul. Królowej Jadwigi

2007

1 500 000

Stadion Miejski

Czerwiec 2007

Wartość
inwestycji
949 918

…w gminie Nieporęt
Lp Nazwa zadania inwestycyjnego
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…w gminie Jabłonna

33

23
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28

Lokalizacja – gdzie?

Termin
wykonania

Wartość
inwestycji

Marzec 2007

2 400 000

2007

1 000 000

20

Budowa Stacji Uzdatniania Wody

Józefów, ul. Szkolna, przy SP

21

Przebudowa drogi 1813W

Wólka Radzymińska

22

Budowa sieci wodociągowej w Ryni

Od ośr. Skarbczyk do ośr. Allianz

23

Budowa sygnalizacji świetlnej i przebudowa
skrzyżowania drogi 633 z ul. Izabelińską

Nieporęt

24

Budowa chodnika wzdłuż ul. Małołęckiej w Izabelinie

ul. Małołęcka w Izabelinie

25

Przebudowa ulicy Długiej w Michałowie Reginowie

ul. Długa w Michałowie Reginowie Wrzesień 2007 r.

26

Projektowanie i budowa sali gimnastycznej przy Szkole Szkoła Podst. w Józefowie,
Podst. w Józefowie
ul. Szkolna

27

Projektowanie i budowa kompleksu boisk przy
gimnazjum w Stanisławowie Pierwszym

ul. Jana Kazimierza 16 D,
Stanisławów Pierwszy

Październik
2007 r.

pl. koszt: 650 000

28

Budowa kanalizacji sanitarnej w drodze od. ul. Wojska
Polskiego w Nieporęcie

droga od ul. Wojska Polskiego
w Nieporęcie

Październik
2007 r.

pl. koszt: 650 000

29

Przebudowa drogi 632 (jezdnia i odwodnienie)

od Legionowa do Józefowa

Lipiec 2007

374 000

2007

650 000

Lipiec 2007

pl. koszt: 150 000
pl. koszt: 300 000

Grudzień 2008 r. pl. koszt: 2 600 000

2007

2 300 000

…w gminie Serock
Lp Nazwa zadania inwestycyjnego

21
24

Lokalizacja – gdzie?

Termin
wykonania

Wartość
inwestycji

30

Hala sportowa w Serocku

Powiatowy Zespół Szkół w Serocku Wrzesień 2007

31

Rozbudowa drogi i chodnika

ul. Polna Serock

2006 – 2008

4 234 500
630 000

32

Kanalizacja sanitarna

ul. Wyzwolenia i poprzeczne

2005 – 2008

1 035 000

33

Sieć wodociągowa

Borowa Góra – Zegrze

2006 – 2008

672 000

34

Sieć wodociągowa

Zegrze

2006 – 2008

35

Adaptacja pomieszczeń biurowych na lokale
mieszkaniowe

Jachranka

2007

1 152 000

36

Projekt przebudowy drogi nr 1802W

Zegrze – Dębe

2007

180 000

37

Rozbudowa stacji wodociągowej

Borowa Góra

2007

916 000

38

Modernizacja budynku komunalnego użytkowego

Dębe

2007

190 000

39

Termomodernizacja budynku i przebudowa instalacji
c.o. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym

Wola Kiełpińska

2007

108 000

890 000

…w gminie Wieliszew
Lp Nazwa zadania inwestycyjnego

Lokalizacja – gdzie?

Termin
wykonania

Wartość
inwestycji

40

Urządzanie parku im. Jana Pawła II (projekt i budowa). Wieliszew, ul. Modlińska

2007 – 2008

3 000 000

41

Centrum Kultury (roboty wykończeniowe).

Łajski, ul. Nowodworska

grudzień 2007

2 200 000

42

Przebudowa ul. Wiejskiej.

Olszewnica Stara

wrzesień 2007

500 000

43

Przebudowa ul. 600-lecia.

Wieliszew

czerwiec 2007

285 000

44

Projekt „Wodociągowanie środkowo-zachodniej części Janówek Pierwszy, Krubin, Góra,
Gminy Wieliszew”
Olszewnica N., Olszewnica S.

lipiec 2007

250 000

45

Przebudowa ul. Szkolnej

Skrzeszew

czerwiec 2007

200 000

46

Projekt „Budowa Gimnazjum Gminnego” (budowa
w latach 2009–2012

Wieliszew, ul. Kościelna/
al. Solidarności

lipiec 2007

170 000

47

Projekt kanalizacji Łajsk – część ul. Nowodworskiej,
Suwalnej, Choinowej, Grzybowej i Leśnej.

Łajski

sierpień 2007

160 000

48

Projekt koncepcji przebudowy drogi nr 631

Wieliszew

2007

1 880 000

49

Przebudowa drogi nr 1820 W

Jabłonna – Wieliszew

2007

7 000 000
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Jak załatwić…

11 maja w Wirtualnym Biurze Obs³ugi uruchomiliœmy formularz,
dziêki któremu mo¿na wys³aæ wniosek do Wydzia³u Komunikacji.

…paszport dla
niepełnoletnich

Przypomnijmy, ¿e od 1 marca
br. dzia³a pilota¿owy program,
dziêki któremu mo¿emy sk³adaæ
wnioski o rejestracjê pojazdów
przez Internet. Przez dwa
miesi¹ce wnioski musieliœmy
wysy³ac mailem. Obecnie na
www.powiat-legionowski.pl dzia³a
formularz, który mo¿na wype³niæ
on-line i wys³aæ bezpoœrednio z
naszej strony. Jego najwiêksz¹ zalet¹ jest fakt, ¿e prowadzi wype³niaj¹cego krok po kroku,
– Liczymy, ¿e dziêki temu udogodnieniu, liczba osób korzystaj¹cych z mo¿liwoœci z³o¿enia wniosku drog¹ elektroniczn¹ bêdzie

Krok 1
Gromadzimy potrzebne dokumenty:
• wype³niony kwestionariusz
paszportowy podpisany
przez jednego z rodziców –
mo¿emy go pobraæ
wczeœniej w Starostwie
Powiatowym lub wype³niæ
na miejscu przed samym
z³o¿eniem
• pisemn¹ zgodê rodziców lub
opiekunów prawnych na
wydanie dziecku paszportu
(formularz dostêpny w
Starostwie w pok. 1. na 3.
piêtrze)
• odpis skrócony aktu
urodzenia dziecka (mo¿e byæ
kserokopia)
• 2 prawid³owe zdjêcia
paszportowe
• ostatni posiadany paszport
dziecka – jeœli taki posiada³o
• dowody osobiste obojga
rodziców
• wa¿n¹ legitymacjê szkoln¹
dziecka
• dowód wniesienia op³aty
paszportowej na konto
Mazowieckiego Urzêdu
Wojewódzkiego
Op³aty za wydanie paszportu
dla osoby niepe³noletniej wynosz¹:
• dzieci do 7 roku ¿ycia –
30 z³

wzrastaæ. Kolejki do okienek
zmniejsz¹ siê, a tym samym czas
oczekiwania na za³atwienie sprawy powinien ulec skróceniu. A to
w³aœnie jest naszym celem.
– powiedzia³ starosta Jan Grabiec.
Pozosta³a czêœæ procedury pozosta³a bez zmian. Po otrzymaniu
wniosku pracownicy starostwa
kontaktuj¹ siê z klientem i podaj¹
termin za³atwienia sprawy. Pamiêtajmy, ¿e w umówionym dniu
nale¿y przybyæ z kompletem koniecznych dokumentów. Jeœli nie
bêdziemy za³atwiaæ sprawy osobiœcie, mo¿e to zrobiæ prawnie
umocowany pe³nomocnik. n

Powiatowy Rzecznik
Konsumentów radzi
Sprzeda¿ konsumencka * c.d.
W jakim terminie od daty zakupu mo¿na sk³adaæ reklamacjê?
ZU – mo¿na to zrobiæ w ci¹gu
dwóch lat (24 miesiêcy) od daty
wydania towaru,
G – termin powinien byæ okreœlony w gwarancji, nie ma jednego obowi¹zuj¹cego wszystkich
terminu trwania gwarancji. Jeœli
termin ten jest krótszy ni¿ dwa lata – warto siê zastanowiæ, czy warunki gwarancji s¹ dla konsumenta korzystne.
W jakim terminie od ujawnienia siê niezgodnoœci z umow¹
mo¿na z³o¿yæ reklamacjê?
ZU – konsument musi powiadomiæ sprzedawcê o stwierdzeniu
niezgodnoœci towaru z umow¹
w ci¹gu dwóch miesiêcy od ujawnienia siê niezgodnoœci – jeœli nie
zrobi tego w ci¹gu dwóch miesiêcy – traci uprawnienia do reklamowania,
G – nie ma ¿adnych ogólnych
zasad – termin mo¿e byæ ewentualnie okreœlony w gwarancji.
W jakim terminie konsument
ma byæ poinformowany o tym,
czy jego reklamacja zosta³a uznana?
ZU – niezw³ocznie! Jeœli sprzedawca nie ustosunkuje siê do ¿¹dania konsumenta wyra¿onego
podczas sk³adania reklamacji
w ci¹gu 14 dni – uwa¿a siê, ¿e reklamacja zosta³a uznana. Ustosunkowanie siê sprzedawcy do reklamacji oznacza dostarczenie
na adres podany przez konsumenta pisemnej odpowiedzi
– konsument nie musi chodziæ

do sklepu, ¿eby siê dowiedzieæ, co
z jego reklamacj¹,
G – termin powinien byæ okreœlony w gwarancji. Jeœli termin
ten jest d³u¿szy ni¿ 14 dni – warto siê zastanowiæ, czy warunki
gwarancji s¹ dla konsumenta korzystne.
Czego może żądać konsument?
ZU – konsument mo¿e ¿¹daæ doprowadzenia towaru do stanu
zgodnego z umow¹ poprzez:
– nieodp³atn¹ naprawê lub
– wymianê na nowy.
W sytuacji gdy naprawa albo
wymiana s¹ niemo¿liwe lub wymagaj¹ nadmiernych kosztów,
b¹dŸ gdy sprzedawca nie zdo³a
uczyniæ zadoœæ takim ¿¹daniom
w odpowiednim czasie lub gdy
naprawa albo wymiana nara¿a³aby konsumenta na du¿e niedogodnoœci konsument ma prawo
¿¹daæ:
– obni¿enia ceny lub
– zwrotu pieniêdzy (odst¹pienia
od umowy).
Uwaga: Konsument nie mo¿e
odst¹piæ od umowy, jeœli niezgodnoœæ towaru z umow¹ jest nieistotna.
G – mo¿liwoœci okreœlone s¹
w gwarancji, zwykle jest to bezp³atna naprawa w wyznaczonym
punkcie serwisowym. Jeœli gwarant nie okreœla po ilu naprawach
konsument bêdzie móg³ wymieniæ towar na nowy – warto siê zastanowiæ, czy warunki gwarancji
s¹ dla konsumenta korzystne.
W jakiej formie nale¿y sk³adaæ
reklamacjê?

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

ZU – najbezpieczniej jest z³o¿yæ
reklamacjê na piœmie, wyraŸnie
precyzuj¹c swoje ¿¹dania, za pokwitowaniem lub wysy³aj¹c list
polecony za potwierdzeniem odbioru,
G – najbezpieczniej jest z³o¿yæ
reklamacjê na piœmie, a ponadto
zgodnie z postanowieniami gwarancji.
W jakim terminie uznana reklamacja musi byæ za³atwiona?
ZU – nie ma takiego ustawowego terminu – reklamacja musi byæ
za³atwiona w „odpowiednim czasie”,
G – termin powinien byæ okreœlony w gwarancji.
Kto pokrywa koszty dostarczenia towaru do naprawy?
ZU – nieodp³atnoœæ naprawy lub
wymiany oznacza, ¿e sprzedawca
ma obowi¹zek zwrotu kosztów
poniesionych przez kupuj¹cego,
w tym kosztów demonta¿u, transportu, ponownego monta¿u
i uruchomienia,
G – odpowiedzi na to pytanie
udzieli gwarancja.
Co zrobiæ, jeœli s³uszna reklamacja jest odrzucona?
ZU – mo¿na skierowaæ sprawê
do:
– polubownego s¹du konsumenckiego (przy Inspekcji Handlowej),
– do s¹du powszechnego, korzystaj¹c z trybu postêpowania
uproszczonego (jeœli cena towaru
nie przekroczy³a 10 tys. z³),
– s¹du powszechnego w postêpowaniu zwyk³ym (jeœli cena
przekracza10 tys. z³)
G – mo¿na siê zwróciæ z reklamacj¹ do sprzedawcy, korzystaj¹c
z tytu³u niezgodnoœci towaru
z umow¹. (c.d.n.)

ZU – zgodnoœæ z umow¹,
G– gwarancja

• dzieci od 7 do 13 roku
¿ycia – 60 z³
powy¿ej 13 roku ¿ycia – 140 z³
Op³aty ulgowe w wysokoœci 50
% normalnej op³aty wskazanej
powy¿ej przys³uguj¹ po okazaniu
wa¿nej legitymacji uprawniaj¹cej
do zni¿ek.
Nie jest pobierana op³ata za
wydanie paszportu w przypadku
d³ugotrwa³ego leczenia lub koniecznoœci poddania siê operacji
za granic¹ od osób przebywaj¹cych w domach opieki spo³ecznej lub zak³adach opiekuñczych,
korzystaj¹cych z pomocy spo³ecznej w formie zasi³ków sta³ych
oraz przy wymianie paszportu
z powodu wady technicznej.
Obni¿ona op³ata ustalona
przez odjêcie od op³aty obowi¹zuj¹cej w dniu z³o¿enia podania o paszport 1/10 za ka¿dy rok
pozostaj¹cy do up³ywu terminu
wa¿noœci dotychczas posiadanego paszportu, pobiera siê
przy
wymianie
paszportu
w zwi¹zku:
ze zmian¹ nazwiska, imienia lub
innych danych, które
wpisuje siê do paszportu,
ze zmian¹ wygl¹du osoby
posiadaj¹cej paszport,
utrudniaj¹c¹ ustalenie jej
to¿samoœci,
z brakiem w paszporcie miejsca
na stemple wizowe lub

pieczêcie poœwiadczaj¹ce
przekroczenie granicy.
Krok 2
Z ww. dokumentami zg³aszamy siê osobiœcie (obydwoje rodzice wraz z dzieckiem) do pokoju
nr 1. na 3. piêtrze Starostwa
Powiatowego w Legionowie,
gdzie wniosek zostaje przyjêty
i wydany kwitek do odbioru
paszportu.
Krok 3
Dziecko po ukoñczeniu 13.
roku ¿ycia odbiera paszport
z jednym z rodziców w wyznaczonym terminie pod adresem
Plac Bankowy 3/5 wejœcie od
ul. Solidarnoœci 81 w Warszawie.
Nale¿y pamiêtaæ o zabraniu
kwitka otrzymanego przy sk³adaniu wniosku i dowodu osobistego (rodzic).
Termin za³atwienia sprawy
wynosi 30 dni w przypadku jeœli
osoba, dla której sk³adany jest
wniosek, w ci¹gu ostatnich 10 lat
by³a zameldowana na terenie
województwa mazowieckiego,
oraz 44 dni, jeœli w ci¹gu ostatnich 10 lat dana osoba by³a zameldowana poza granicami
naszego województwa.
Numer konta na który nale¿y
wnieœæ op³atê paszportow¹:
Mazowiecki Urz¹d Wojewódzki w Warszawie
Wydzia³ Finansów i Bud¿etu
NBP O/O Warszawa
nr 83101010100137102231000000
Tytu³em: Op³ata paszportowa
dla (imiê i nazwisko oraz adres
osoby, której op³ata dotyczy). n

Mieszk@ńcy pytają…
zapraszamy do zadawania pytań na www.powiat-legionowski.pl
Pyt@nie
Najpierw dziêkujê za odpowiedŸ na wczesniejsze pytanie.
To budujace, ¿e kontakt elektroniczny jest prez pana Starostê
wykorzystywany do u³atwiania
wszystkim ¿ycia Petentom bo
znj¹ odpowiedŸ przed wyjœciem
do urzêdu, urzêdnikom bo niektórzy z petentów nie bêd¹
zawracac im g³owy. Tak trzymaæ
panie Starosto.
Co do pytania. Jak obecnie za³atwia se sprawy paszportowe?
Czy jedynie w Urzêdzie Wojewódzkim?
Z góry dziêkuje za odpowiedŸ
(Jacek, 16.04.2007 r.)
Odpowiedź
Wniosek paszportowy sk³ada
siê w Starostwie Powiatowym na
III piêtrze w pok. 1 (od windy w
prawo). Natomiast odebraæ
gotowy paszport mo¿na jedynie
w Urzêdzie Wojewódzkim w
Warszawie, choæ prowadzimy
rozmowy, aby mo¿na by³o tak¿e
odbieraæ paszporty u nas.
Decyzjê w tej sprawie musi
podj¹æ Wojewoda Mazowiecki.
Pyt@nie
Panie Starosto, jacy to ludzie
korzystaj¹ z ulic Partyzantów i
Chotomowskiej i co oni z nimi
robi¹?. Od jakiegoœ czasu przegl¹dam stronê Powiatu legionowskiego to prawie we

wszystkich przypadkach problemy s¹ tylko z tymi ulicami:
w zimê œliskie a ponadto dziurawe, zakrzaczone, zaœmiecone,
zalane wod¹, bez inwestycji itd.,
a mo¿e jest to metoda na
poprawê wygl¹du innych dróg
powiatowych nale¿y tylko du¿o
pisaæ na temat jakiejœ drogi, ¿e
jest zawsze bardzo z³a to wtedy
pójd¹ za tym takie pieni¹dze jak
na Chotomowsk¹ w tym roku.
(mieszkaniec Powiatu,
10.04.2007 r.)
Odpowiedź
Taka liczba pytañ dotycz¹ca
jednej drogi œwiadczy z pewnoœci¹ o tym, ¿e mieszkañcy interesuj¹ siê swoim otoczeniem i aktywnie zabiegaj¹ o poprawê jakoœci ¿ycia, na któr¹ wp³yw ma
m.in. stan dróg. Nie ma nic z³ego
w zwracaniu uwagi instytucji
odpowiedzialnych na potrzebê
za³atwienia spraw, bêd¹cych w
ich gestii. Z uwag¹ ws³uchujemy
siê we wszystkie tego typu opinie.
Nie oznacza to oczywiœcie, ¿e
s³u¿by Starosty interesuj¹ siê jedynie tymi sprawami, w odniesieniu
do których s¹ monitowane przez
mieszkañców. Staramy siê prowadziæ racjonaln¹ gospodarkê
inwestycyjn¹, wiêc liczba petycji
od mieszkañców nie jest podstawowym wyznacznikiem przy
ustalaniu kolejnoœci wykonywania robót. n
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Dane teleadresowe
Starostwo Powiatowe w Legionowie
05–119 Legionowo,
ul. Gen. Sikorskiego 11
sekretariat: tel. 0–22 774 06 41
fax 0–22 774 25 51
starosta@powiat-legionowski.pl
wicestarosta@powiat-leginowski.pl
sekretarz@powiat-legionowski.pl

Numery wewnętrzne są dostępne
jedynie poprzez centralę:
tel. 0–22 774 20 17 (18)
Godziny pracy:
poniedziałek – 800 – 1800
wtorek – piątek – 800 – 1600
Sekretariat
tel. 0–22 774 06 41, 774 20 17, 774
20 18, wew. 104, 404
Rada Powiatu: wew. 115
Radca Prawny – Powiatowy Rzecznik
Konsumentów
wew. 101

gminnych nieruchomościach,
pozwolenia wodnoprawnymi,
wydawanie kart wędkarskich
i rejestracje łodzi, rejestr zwierząt
chronionych, geologia.
Referat Promocji i Rozwoju
Społecznego
wew. 322
promocja@powiat-legionowski.pl

Promocja, kultura, sport i zdrowie,
legalizacja stowarzyszeń paszporty
i zaproszeniami dla cudzoziemców,
zbiórki publiczne, rzeczy znalezione,
sprowadzanie zwłok zza granicy.

Kurier

budowlane, utrzymanie obiektów
budowlanych, kontrole budów.
Powiatowa Stacja SanitarnoEpidemiologiczna
05–119 Legionowo,
ul. gen. Wł. Sikorskiego 11
tel. 0–22 774 15 76,
fax 0–22 774 02 52
www.legionowo.psse.waw.pl
legionowo@psse.waw.pl

Sprawowanie nadzoru
nad warunkami higieny środowiska,
higieny pracy w zakładach pracy,
szkołach i innych placówkach
oświatowo-wychowawczych,
ośrodkach wypoczynkowych

Starostwo Powiatowe w Legionowie

Porady konsumenckie, wnioski
ointerwencje.
Referat Architektury
wew. 106, 108, bezp. 0–22 767 98 85
Kierownik Ref. Architektury, wew. 107
tel. 0–22 767 98 86
Pozwolenia na budowę,
zgłoszenia robót nie wymagających
pozwolenia, pozwolenia na
rozbiórkę.
Zamiejscowy Referat Architektury
w Serocku
05–140 Serock, ul. Rynek 21
tel. 0–22 782 88 00, wew. 826, 825
Zamiejscowy Referat Architektury
w Nieporęcie
05–126 Nieporęt, Plac Wolności 1
tel. 0–22 767 04 00
Wydział Geodezji

komunikacja@powiat-legionowski.pl

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

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

Kierownik Ref. Zarządzania
środowiskiem wew. 208
Gospodarka odpadami; pozwolenia
na emisję zanieczyszczeń do
środowiska, usuwanie drzew na

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

spzlo1@unet.pl

W czym mogê pomóc?

geodeta@powiat-legionowski.pl

Kierownik Referatu Drogownictwa
wew. 121, bezp. 0–22 784 86 33
Zajęcia pasa drogowego, budowa
zjazdu z drogi, wydawanie zezwoleń
na przejazd pojazdów
przekraczających wielkości
określone w odrębnych przepisach.
Wydział Komunikacji
fax wew. 150, bezp. 0–22 774 21 56

kombatantleg@poczta.onet.pl

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

architektura@powiat-legionowski.pl

drogi@powiat-legionowski.pl

-wychowawczych oraz sprawowanie
nadzoru nad ich funkcjonowaniem.
Dom Pomocy Społecznej
„Kombatant”
05–120 Legionowo,
ul.Jagiellońska 71
tel. 0–22 784 08 31
poniedziałek – piątek – 800 – 1600
(dyż. pielęgniarka wew. 108)
tel. 0–22 784 29 03
fax 0–22 784 29 03

www.ppplegionowo.pl
poradnia@ppplegionowo.pl

rzecznik@powiat-legionowski.pl

Ewidencja gruntów Gminy
Jabłonna wew. 109
Ewidencja gruntów Gminy
Legionowo wew. 110
Gospodarka Nieruchomościami
wew. 111
Gmina Wieliszew wew. 112
Geodeta Powiatowy wew. 113
Referat Inwestycji i Drogownictwa
wew. 122
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Paszporty
tel. 0–22 767 96 03, wew. 329
Referat Finansów i Budżetu
wew. 124
Kierownik Budżetu
wew. 123
Wydział Księgowości
wew. 126
Gł. Księgowy i Płace
tel. wew. 125, 0–22 784 42 20
Kadry wew. 117
Wydział Obslugi, wew. 118
Naczelnik wew. 418,
bezp. 0–22 784 08 72
Referat Zarządzania Kryzysowego
wew. 217, bezp. 0–22 774 32 55
Ochrona Starostwa
wew. 157
PFRON wew. 201
Jednostki organizacyjne Powiatu
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej
wLegionowie
05–119 Legionowo,
ul. gen. Wł. Sikorskiego 11
tel. 0–22 774 20 17, 774 20 18
tel. /fax 0–22 784 38 29
Kierownik wew. 160
Zespół Uzgadniania Dokumentacji
wew. 162
podgik@powiat-legionowski.pl

Przechowywanie map zasadniczych,
wydawanie map do celów
opiniodawczych, udostępnianie
zasobów dla geodetów.
Powiatowy Inspektorat Nadzoru
Budowlanego
05–119 Legionowo,
ul. gen. Wł. Sikorskiego 11
tel. 0–22 774 51 53, 774 20 17, 774
20 18, wew. 326
Kierownik wew. 328,
fax 0–22 774 25 51
pinb_leg@wp.pl

Pozwolenia na użytkowanie,
zgłoszenia rozpoczęcia
i zakończenia budowy, samowole

i rekreacji, zdrowotnymi żywności
i żywienia i produktami użytku.
Powiatowy Urząd Pracy
05–119 Legionowo,
ul. gen. Wł. Sikorskiego 11
tel. 0–22 774 27 73, 774 25 16,
fax 0–22 774 22 88
www.pup-legionowo.neostrada.pl
wale@praca.gov.pl

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

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

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

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

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

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

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

Kurier
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Co dalej z siedzibą powiatu
Jednym z kluczowych zadañ jakie w³adze powiatu maj¹ do zrealizowania w tej kadencji jest poprawa obs³ugi klientów. Elementem realizacji tego zadania jest odpowiednie ulokowanie starostwa, jego
lepsza dostêpnoœæ i funkcjonalnoœæ. Potrzebna jest na ten temat
szeroka dyskusja publiczna.
Uważam, że warto budować…

Uważam, że nie warto budować…

Jan Grabiec
1. Siedzibê starostwa warto
przenieœæ do centrum Legionowa,
poniewa¿ w obecnej lokalizacji
utrudniona jest obs³uga interesantów korzystaj¹cych z naszych
us³ug. Rejestracja samochodów,
prawa jazdy, pozwolenia na
budowê, rejestracja bezrobotnych,
ewidencja gruntów, pomoc dla
osób niepe³nosprawnych – to tylko niektóre zadania, które wymagaj¹ wizyty w starostwie. Dzisiejsza
siedziba – po³o¿ona na skraju Legionowa, w otoczeniu terenów
przemys³owych sprawia, ¿e wizyta
w starostwie jest prawdziw¹ wypraw¹. Zw³aszcza dla korzystaj¹cych z komunikacji publicznej,
która kursuje co kilkadziesi¹t minut. Problem komunikacyjny dotyczy mieszkañców Legionowa,
Nieporêtu, Serocka i Jab³onny. Siedziba w centrum miasta w pobli¿u
lini kolejowej, komunikacji ZTM
i PKS, w pobli¿u drogi krajowej 61
rozwi¹za³aby ten problem.
2. W centrum Legionowa zlokalizowane s¹ inne urzêdy samorz¹dowe i pañstwowe (nowy ratusz
miejski, urz¹d skarbowy, ZUS, s¹d,
prokuratura, policja, stra¿ po¿arna, pogotowie itp.) Wraz ze starostwem do centrum przeniesione
zosta³yby te¿ inne s³u¿by i inspekcje (sanepid, nadzór budowlany, urz¹d pracy itd.) Po s¹siedzku mo¿na by za³atwiæ wiele
spraw administracyjnych.
3. Co najwa¿niejsze inwestycja
nie musia³aby obci¹¿aæ bie¿¹cego
bud¿etu powiatu, który powinien
przede wszystkim wystarczyæ na
inwestycje drogowe. Dziêki niskim stopom procentowym zaci¹gniêcie kredytu jest uzasadnione ekonomicznie i sprawiedliwie. Koszty budowy ponosiliby bowiem korzystaj¹cy z
nowego obiektu ju¿ po jego
oddaniu do u¿ytku. n

Janusz Kubicki
Po pierwsze: dla zapewnienia
odpowiedniej jakoœci naszych
us³ug i spe³nienia wymogów
odpowiednich przepisów, bêdziemy modernizowaæ i remontowaæ obecnie wykorzystywany
budynek i jego okolice.
Musimy modernizowaæ sieæ
CO zbudowan¹ w latach 70.
i ociepliæ budynek, co poch³onie
1 mln z³.
Wymiana nawierzchni parkingu przy Starostwie bêdzie
kosztowaæ 450 tysiêcy.
Zanim zbudujemy now¹ siedzibê trzeba wyremontowaæ jeszcze:
sieæ sanitarn¹, elektryczn¹, logiczn¹, telefoniczn¹, alarmow¹,
windy, dach i Bóg wie co jeszcze,
a potem ca³¹ te zmodernizowan¹
i wyremontowan¹ siedzibê: oddamy/sprzedamy/wydzier¿awimy
(niepotrzebne skreœliæ) – uwa¿am, ¿e to zbêdny wydatek pieniêdzy.
Po drugie: koszt budowy
nowego budynku bêdzie wynosi³
15 do 20 mln. z³otych.
Za du¿o mniejsze pieni¹dze
utrzymamy odpowiedni standard
obecnego budynku, a zaoszczêdzone pieni¹dze przeznaczymy na
wa¿niejsze inwestycje.
Po trzecie: przed budynkiem
Starostwa stoi ok. 250 samochodów.
Odrobina wyobraŸni wystarczy
by przewidzieæ, ¿e taka iloœæ
samochodów w centrum miasta
Legionowa (bo gdzie indziej jest
sens budowaæ) skutecznie sparali¿uje komunikacjê w centrum
stolicy powiatu.
Po czwarte: jeœli siê uda, a
wszystko w na to wskazuje,
w okolice Starostwa od wrzeœnia
tego roku bêdzie doje¿d¿a³ autobus ZTM 723 i wtedy zniknie
najwiêkszy problem: komunikacji
i dostêpnoœci. n

Aktualizacja PRL

rzystania z pieniêdzy UE. Okreœlone zostan¹ nowe priorytety
i cele, s³u¿¹ce zrównowa¿onemu
rozwojowi naszego powiatu.
Je¿eli chcieliby Pañstwo dowiedzieæ siê wiêcej o Planie Rozwoju Lokalnego, poznaæ zadania samorz¹du na najbli¿sze lata
i porozmawiaæ o swoich ewentualnych propozycjach, zapraszamy na debatê poœwiêcon¹ temu zagadnieniu w niedzielê, 3 czerwca o godzinie 1430
na Stadionie Miejskim (podczas
Dni Legionowa). n

Dni Legionowa
– wspó³organizowane i wspó³finansowane przez Starostê Legionowskiego
2 i 3 czerwca – wyst¹pi¹ m.in. Maryla Rodowicz i Robert Janowski
Stadion Miejski w Legionowie

Święto Gminy Wieliszew
– wspó³organizowane i wspó³finansowane przez Starostê Legionowskiego
9 czerwca – wyst¹pi m.in. Golec Orkestra
Stadion przy hali sportowej w Wieliszewie
u

XIII Legionowskie Prezentacje Teatralne LUBY 2007
12 – 15 czerwca – zaprezentuj¹ siê m.in. Teatr Stary z Krakowa i Teatr Form Niewymyœlnych
Rondo przy ul. Husarskiej w Legionowie

Święto Gminy Nieporęt
– wspó³organizowane i wspó³finansowane przez Starostê Legionowskiego
16 czerwca – wyst¹pi¹ m.in. Leszcze
Port jachtowy w Nieporêcie

I Festiwal Muzyki Szantowej Zegrze 2007
– wspó³organizowany i wspó³finansowany przez Starostê Legionowskiego
18 sierpnia – wyst¹pi¹ m.in. Mechanicy Szant
Pla¿a gminna w Wieliszewie

Wiatr w żagle
Po raz pierwszy w historii Powiat Legionowski zorganizowa³ Regaty
o Puchar Starosty Legionowskiego. 19 maja, w sobotnie popo³udnie, najlepszymi ¿eglarzami okazali siê zawodowcy z Legionowa.

Załoga powiatu legionowskiego w żeglarskim debiucie
Zorganizowane wspólnie z
firm¹ Sailing Events regaty

zbieg³y siê z inauguracj¹ sezonu ¿eglarskiego. Jednym z ce-

lów, który przyœwieca³ organizatorom imprezy, by³a promocja urokliwego akwenu jakim
niew¹tpliwie jest Jezioro Zegrzyñskie. Starosta Legionowski Jan Grabiec oraz Piotr Soko³owski, przedstawiciel firmy
Sailing Events, otwieraj¹c Regaty oficjalnie przywitali ¿eglarsk¹ braæ, ¿ycz¹c udanej,
sportowej rywalizacji i dobrego wiatru w ¿agle.
Na starcie stanê³o dziewi¹æ
zespo³ów, sk³adaj¹cych siê
z przedstawicieli gmin powiatu
legionowskiego oraz pracowników dwóch Komend – Policji oraz Stra¿y Po¿arnej. Zdecydowanym faworytem od pocz¹tku zawodów by³a dru¿yna
Urzêdu Miasta Legionowo,
która ostatecznie wygra³a ca³e
regaty. Tu¿ za ni¹ uplasowa³a
siê za³oga Urzêdu Gminy Wieliszew oraz KPP Legionowo.
Po ogromnym wysi³ku zwi¹zanym ze zmaganiami z wiatrem
i wod¹, przy dŸwiêku gitar zespo³u szantowego pop³yne³a
¿eglarska piosenka, przeplatana barwnymi opowieœciami
dzielnych wodniaków.
Uczestnicy regat podkreœlali,
¿e by³a to udana impreza, która powinna na sta³e wpisaæ siê
w kalendarz wydarzeñ organizowanych na wodach Jeziora
Zegrzyñskiego. n

Zarz¹d Powiatu Legionowskiego
podj¹³ decyzjê o aktualizacji Planu
Rozwoju Lokalnego Powiatu Legionowskiego na lata 2006 – 2013.
Dokument jest narzêdziem planowania i programowania rozwoju powiatu legionowskiego
z okreœleniem szans wykorzystania funduszy Unii Europejskiej.
Nowy okres programowania
unijnego wymusza potrzebê aktualizacji Planu pod k¹tem ko-

Kurier. Informator Powiatu Legionowskiego, Adres: 05–119 Legionowo, ul. gen. Wł. Sikorskiego 11, tel. 0–22 774 06 41 wew. 322
e–mail: promocja@powiat-legionowski.pl, Redakcja: Joanna Kajdanowicz, Mirosław Pachulski (redaktor naczelny)
Redakcja nie odpowiada za treść zamieszczonych reklam.
Zastrzegamy sobie prawo skracania i redagowania tekstów. Nie zwracamy materiałów niezamówionych.
Druk: Multico Sp. z o.o. tel. 0–22 678 75 09
Skład: Krzysztof Tatarski, 05–120 Legionowo, ul. Zwycięstwa 2 m. 3
Wydawca: Starostwo Powiatowe w Legionowie

