ukazuje siê w:
Jab³onnie
Nieporêcie
Wieliszewie
Serocku
Legionowie

wrzesień
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Powiat buduje. I modernizuje

W numerze…

Nasze nowe drogi
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2008 zostanie zapamiêtany jako rok najwiêkszego boomu inwestycyjnego w historii Powiatu Legionowskiego. Droga Jachranka – Dêbe, ulica Koœciuszki w Legionowie, most na Izabeliñskiej
w Nieporêcie, termomodernizacja Starostwa oraz Zespo³u Szkó³
Ponadgminazjalnych w Serocku… Wreszcie, d³ugo oczekiwane,
przebudowy ulic Wyszyñskiego i Parkowej w Legionowie.

Nieco ponad trzy tygodnie odczuwaliśmy niedogodności związane z przebudową Wyszyńskiego i Parkowej. Jednak było warto. Zmodernizowane ulice przez
długie lata powinny służyć ich
użytkownikom.

– Ulica Wyszyńskiego to dojazd do kościoła p.w. Miłosierdzia Bożego, cmentarza i do
Osiedla Młodych. Jest więc niezwykle ważną dla mieszkańców
arterią komunikacyjną. Dlatego
cieszę się, że udało się doprowadzić tę drogę do cywilizowanego
stanu, a przede wszystkim zlikwidować ogromne kałuże, powstające tam po każdym większym deszczu. – powiedział starosta Jan Grabiec.
Rzeczywiście. Jednym z najbardziej dotkliwych problemów
użytkowników Wyszyńskiego były ogromne kałuże wody, pojawiające się po większych opadach deszczu. Jak zapewniają
wykonawcy – sytuacja nie powtórzy się więcej. Ma temu zaradzić nowowybudowany system
odwodnienia drogi.
Warto przypomnieć, że zmodernizowany odcinek Parkowej
także, jeszcze kilka lat temu,
przypominał bajoro po ulewach.
Sytuacja zmieniła się po wybudowaniu kanalizacji.
Inwestycje były współfinansowane przez miasto Legionowo.
Koszt wykonania prac na obu
ulicach to 1 747 067,59 zł.
O
innych
powiatowych
inwestycjach czytaj także na
stronach 4, 5 i 9. n

Starostwo jednak
w ratuszu!

Choć to tylko cząstka starostwa, jej obecność w legionowskim ratuszu stanowić będzie
niewątpliwie spore ułatwienie dla
mieszkańców Legionowa, ale nie
tylko dla nich. Interesanci z innych gmin, szczególnie ci niezmotoryzowani, będą mieli
z pewnością dużo łatwiejszy dojazd do centrum miasta, niż do
siedziby starostwa na peryferiach. W punkcie obsługi, który
powiat zorganizował w nowej siedzibie legionowskiego urzędu
miasta, można pobrać druki
wniosków, zasięgnąć podstawowych informacji i złożyć dokumenty na dziennik podawczy.
Docelowo stanowisko kancelaryjne ma zostać połączone, za
pośrednictwem Internetu, z siecią powiatowego urzędu. Pozwoli to na bezpośredni dostęp do
systemu elektronicznego obieku
dokumentów el-dok i przyspieszy
rejestrację wpływających pism.
Delegatura powiatowej kancelarii mieści się w Biurze Obsługi
Klienta legionowskiego ratusza
w stanowisku nr 9.

Koleje dużych prędkości

Ju¿ od 1 wrzeœnia postulaty zwolenników przeniesienia siedziby starostwa do nowego ratusza zostan¹, przynajmniej w czêœci, spe³nione.
Rozpoczê³a tam bowiem dzia³alnoœæ delegatura biura podawczego powiatowego urzêdu.

fot. A. Ulkie

Inwestycje Powiatu
str. 8 i 9
Ciekawie o historii Legionowa
str. 10

Minister infrastruktury przygotowa³ projekty, dotycz¹ce uruchomienia
przewozów kolejami du¿ych prêdkoœci i ich oddzia³ywania na
œrodowisko. Teraz rozpoczynaj¹ siê konsultacje spo³eczne w tej sprawie.
Wojewoda mazowiecki Jacek
Kozłowski zaprasza do udziału
w debacie publicznej, organizowanej w ramach konsultacji społecznych projektów: „Program budowy
i uruchomienia przewozów kolejami dużych prędkości w Polsce”
oraz „Prognoza oddziaływania na
środowisko dla Programu budowy
i uruchomienia przewozów kolejami dużych prędkości w Polsce”
przygotowanych przez Ministra Infrastruktury.
Konsultacje mają otwarty charakter. W związku z tym do udziału
w debacie, organizowanej wspólnie
przez Ministerstwo Infrastruktury
oraz MUW, zaproszeni są wszyscy
chętni, zwłaszcza przedstawiciele
tych instytucji i organizacji społecznych, które zajmują się tematyką
ochrony środowiska naturalnego,
jak również organizacji pozarządo-

wych, stowarzyszeń transportowych, technicznych, naukowych
i biznesowych, działających na rzecz
rozwoju transportu kolejowego i infrastruktury kolejowej.
Spotkanie odbędzie się 2 października 2008 r., w godzinach
1100–1500, w sali nr 169 (wejście B
z głównego dziedzińca, I piętro)
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie przy pl.
Bankowym 3/5. Więcej informacji
na www.mazowieckie.pl. n
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Słowniczek
samorządowy
Rada powiatu…
… to organ stanowiący i kontrolny samorządu powiatowego.
Jego członkowie (radni) wybierani są w wyborach bezpośrednich w systemie wyborów proporcjonalnych.
W skład rady powiatu wchodzą radni w liczbie 15 w powiatach liczących do 40 000 mieszkańców oraz po dwóch na każde
kolejne rozpoczęte 20 000
mieszkańców, ale nie więcej
niż 29 radnych (art. 9 ustawy
o samorządzie powiatowym).
Rada powiatu legionowskiego
liczy 21 radnych.
Zakres działania rady to:
• stanowienie prawa
miejscowego
• wybór i odwołanie zarządu
• powołanie i odwołanie na
wniosek starosty sekretarza
powiatu i skarbnika powiatu
• uchwalenie budżetu
• stanowienie o kierunkach
działania zarządu powiatu
oraz rozpatrywanie
sprawozdań z działaności
zarządu, w tym działalności
finansowej
• rozpatrywanie sprawozdania
z wykonania budżetu oraz
podejmowanie uchwały
o udzielaniu bądź
nieudzielaniu
absolutorium dla zarządu
z tego tytułu
Prawo jazdy…
… dokument, wydany przez
odpowiednie organy państwowe, regionalne lub samorządowe, potwierdzający umiejętności
jego posiadacza do prowadzenia
pojazdów mechanicznych. Prawo jazdy jako pierwsi wprowadzili Francuzi. Zgodnie z zarządzeniem paryskiej policji od
1893 roku musiał je posiadać
każdy kierowca w tym mieście.
Od 1899 roku zasada ta została
rozszerzona na cały kraj.
Prawa jazdy używane przez
kierowców, będących mieszkańcami państw stowarzyszonych
w Unii Europejskiej mają standardowy wygląd i zawierają
standardowe informacje o kierowcy, wspólne dla wszystkich
krajów, opracowane w 1998.
Odstępstwa od tej ogólnej zasady dotyczą drobnych elementów
tego dokumentu. Polskie prawa
jazdy, wydawane od końca
lat 90. spełniają te standardy.
Prawo jazdy jest zatopione
w przezroczystym plastiku
kształtu i rozmiarów karty kredytowej (54 × 86 mm), utrudniającym podrabianie lub przerabianie oraz zapobiegającym
przedwczesnemu zniszczeniu.
Od 1 maja 2004 polskie prawa
jazdy wydawane są na nieco innym druku niż przed przystąpieniem Polski do UE:
• zamiast elipsy wokół liter
PL w lewym górnym rogu
umieszczono 12 gwiazd
• zdjęcie jest większe
• na tle nowego druku
umieszczone są napisy
„prawo jazdy” we wszystkich
unijnych językach
Dotychczasowe prawa jazdy,
wydane przed 1 maja 2004 zachowują ważność. n
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Dzieci mówią…
W kolejnym odcinku naszego cyklu dzieci mówi¹ nasi najm³odsi
mieszkañcy powiedzieli, czym wed³ug nich jest rada powiatu
i prawo jazdy. Definicje, jakie powsta³y, jak zwykle zaskakuj¹
œwie¿oœci¹ spojrzenia. Bardziej encyklopedyczne wyjaœnienie
tych terminów obok – w naszym s³owniczku samorz¹dowym.

Co to jest rada
powiatu?

Madzia

Ewa
Na przykład, że jak ktoś nie ma
prawa jazdy to nie może jechać.
Musi ktoś inny pokierować, jak
ma prawo jazdy.

Bartek

Maciek
Jak sie nie ma prawa jazdy to
nie można jeździć.

Maciek

Małgosia
Kojarzy mi się ze starostwem
powiatowym, ale nie wiem
co to jest.
To jest, że powiat komuś radzi,
żeby coś zbudował.

Prawo jazdy to taka karta,
że jak ktoś jej nie ma, to nie
może jeździć samochodem
ani nie może go kupić.

Zosia
Jak kogoś zatrzyma policja,
to trzeba mieć.

Leszek

Zosia

Dawid

Że ktoś sobie doradza.
Ewa

Jak się jeździ samochodem
to trzeba mieć prawo jazdy
dlatego bo złapie policja.

Taki domek, w którym mieszka
jakaś rodzina.
Jak nie ma się prawa jazdy
to policja może złapać.

Dawid

Leszek

Bartek
To jest taka gazeta.
Basia
Myślę, że to jest taki dom,
w którym wszyscy sobie radzą.

Jak się nie ma prawa jazdy
to nie można jeździć
samochodem.
Prawo jazdy to takie
dokumenty do samochodu.

Maciek

Maciek

Ewa
Ja myślę, że to jest taki dom.

Że ktoś komuś radzi, żeby
gdzieś pojechał na coś ważnego.

Co to jest
prawo jazdy?
Maja
Jak się jeździ samochodem
to trzeba je mieć.

Piotruś

To takie coś, że policja
nie złapie, jak się jeździ
bez prawa jazdy.
Przedszkolaki z „Bajkowego Domu”

Wirtualny Zalew

Jak ktoś sobie nie radzi, to rada
powiatu mu pomaga.

Jak się chce jechać, np. do
Disneylandu, to trzeba mieć
taką karteczkę bez krzyżyka,
to wtedy można jechać.

13 września startuje przygotowany przez Powiat Legionowski
portal turystyczny regionu Jeziora Zegrzyńskiego.
Pod adresem www.jezioro.zegrzynskie.pl znajdziemy
kompleksową informację turystyczną, obejmującą bazę
hotelową i gastronomiczną, zabytki, ciekawe miejsca, trasy
rowerowe i wiele innych.
Serdecznie zapraszamy do korzystania z portalu.
Wszelkie uwagi można przesyłać na
turystyka@powiat-legionowski.pl
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Informator oddam
w dobre ręce
Kolejne wydawnictwo dla mieszkañców powiatu ju¿ w starostwie.
Tym razem jest to informator teleadresowy.

Pierwsze w historii Powiatu Legionowskiego bilboardy
z samorz¹dowymi informacjami ju¿ pe³ni¹ swoj¹ funkcjê. Ustawiliœmy je w siedmiu, czêsto uczêszczanych
miejscach w powiecie.
Nośniki informacji zwane fachowo billboardami stanęły
w miejscach przy drogach na terenie całego powiatu. Za ich pośrednictwem będziemy przekazywać mieszkańcom istotne z ich
punktu widzenia informacje
o podejmowanych działaniach
i skierowanych do nich akcjach.
Na pierwszy ogień poszedł Samorządowy Program Promocji
Zdrowia w Zakresie Prewencji
Chorób Nowotworowych, Kardiologicznych i Otyłości (szczegóły dot. programu na str. 16). Jest
to przedsięwzięcie koordynowane przez starostwo, a finansowane wspólnie przez powiat legionowski i wszystkie pięć gmin.
W jego ramach mieszkańcy powiatu, spełniający określone

w programie warunki, mogą poddać się bezpłatnym badaniom
profilaktycznym. Akcja ma na celu edukację zdrowotną i wczesne
wykrywanie nowotworów, chorób
serca, jak również zapobieganie
i leczenie otyłości. Dwie ostatnie
dziedziny to nowy kierunek badań, wprowadzony w tym roku.
Bilboardy to kolejna inicjatywa
powiatowych służb informacyjnych, mająca na celu dotarcie
z ważnymi komunikatami do jak
najszerszego grona mieszkańców.
Od kilku lat funkcjonuje już strona internetowa powiatu (www.powiat-legionowski.pl), oferująca możliwość zadawania staroście pytań
oraz wysyłania wniosków on-line,
a od półtora roku wydawany jest
„Kurier”. n

Sąsiedzkie otwarcie
W niedzielne popo³udnie, 24 sierpnia zosta³a oficjalnie otwarta, oddana do u¿ytku kilka tygodni przed terminem, ulica Koœciuszki w Legionowie – droga wylotowa na Chotomów.
Choć meteorolodzy straszyli
deszczem, pogoda dopisała,
a mieszkańcy licznie stawili się
na wspólne świętowanie. Po
krótkiej części oficjalnej, podczas której mieszkańcy wspólnie
z przedstawicielami Miasta Legionowo i Powiatu Legionowskiego dokonali symbolicznego
przecięcia wstęgi, odbył się piknik sąsiedzki.
Podczas tego niedzielnego
spotkania mieszkańcy tej części
Legionowa mieli okazję osobi-

ście przedstawić swoje bolączki
i sugestie staroście Janowi
Grabcowi i jego zastępcy Januszowi Kubickiemu oraz prezydentowi Romanowi Smogorzewskiemu. Nie zabrakło również
miejskich radnych. Ci z mieszkańców, którzy nie mają czasu
czy możliwości wybrać się na
spotkanie ze swoim przedstawicielem w radzie podczas dyżurów radnych, mieli teraz okazję
do osobistej rozmowy i wielu
z tego skorzystało.

Międzynarodowy obóz pracy
Brzmi groŸnie, a to jedynie dos³owne t³umaczenie angielskiego s³owa
workcamp. I nie ma nic wspólnego z kar¹ – to sposób na po¿yteczne
spêdzenie wakacji.
Już po raz kolejny wieliszewskie
stowarzyszenie EMKA zorganizowało międzynarodowy workcamp
dla młodych ludzi z całego świata.
W tym roku gminę odwiedzili goście z Japonii, Korei Płd., Kanady,
Maroka, Turcji, Hiszpanii, Francji,

Czech, Niemiec, Portugalii, Serbii
i Ukrainy. Przyjechali do nas poznawać polską kulturę i zapoznać
Polaków ze swoją, a przede wszystkim propagować postawy proekologiczne, robiąc coś pożytecznego
dla środowiska naturalnego, a tym

Workcampowicze z owocami swojej pracy

Pachnące jeszcze farbą drukarską wydawnictwo zawiera adresy, telefony, maile do wszystkich
instytucji na terenie naszego powiatu. Nie zabrakło także danych ośrodków szkoleniowo-wypoczynkowych, hoteli i ośrodków zdrowia. Dodatkowo informator zawiera mapę Powiatu
Legionowskiego.
Wydawnictwo można otrzymać w Referacie Promocji
i Rozwoju Społecznego, Legionowo, ul. Sikorskiego 11,
pok. 423. Po informator zapraszamy także do stoiska promocyjnego powiatu legionowskiego 7. września na Święcie Gminy
Jabłonna i 13 września podczas
Ekologicznego Zakończenia
Lata w Legionowie. n

Ulica Kościuszki to niejedyna
inwestycja drogowa powiatu.

O pozostałych można przeczytać
na str. 4 i 5. n

samym dla goszczącej ich od 26 lipca do 25 sierpnia społeczności.
I jak co roku nie zawiedli.
W ciągu 16 dni zebrali wokół Jeziora Zegrzyńskiego 177 worków
śmieci. Poza pracą workcampowicze zwiedzali Polskę oraz integrowali się z mieszkańcami gminy Wieliszew. Byli na wycieczce
w Kazimierzu Dolnym i Janowcu, spływali kajakami Narwią
i Wkrą, poznawali historię i zabytki Warszawy. Rozegrali mecz
z reprezentacją gminy Wieliszew, zakończony remisem 3–3.
Uczestniczyli w organizowaniu
Wieliszewskiego Festiwalu Folkowo-Szantowego, podczas którego zaprezentowali przedstawienie o tematyce ekologicznej.
W przyszłym roku z czterech
stron świata znów zjadą do Wieliszewa młodzi ludzie chcący poprzez sprzątanie śmieci działać
proekologicznie. Oby przykład,
który dają nam od kilku lat,
w końcu zadziałał, co przełoży
się na znacznie mniejszą liczbę
worków ze śmieciami wokół naszego jeziora. n

Dbają o bezpieczeństwo
Podczas lipcowej sesji rady powiatu I Zastêpca Komendanta Sto³ecznego Policji odznaczy³ dwóch samorz¹dowców z naszego powiatu za
szczególne zas³ugi dla policji.

Minister Spraw Wewnętrznych
i Administracji Grzegorza Schetyny odznaczył starostę legionowskiego Jana Grabca i prezydenta Legionowa Romana Smogorzewskiego brązowymi medalami za zasługi dla Policji. Odznaczenia wręczył I Zastępca

Komendanta Stołecznego Policji podinsp. dr Robert Bałdys.
– To odznaczenie traktuję jako
wyróżnienie dla całego samorządu powiatowego – radnych i zarządu powiatu – za zrozumienie
potrzeb policji – powiedział Jan
Grabiec, dziękując. n
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Powiatowa dekada okiem
samorządowca
W tym roku mija 10 lat od pierwszych wyborów do powiatu. Ta okr¹g³a rocznica sk³ania do refleksji na temat, jak przez ostatni¹ dekadê zmienia³ siê i dzia³a³
ten szczebel samorz¹du.
Reforma samorządowa z 8 marca 1990 r. wprowadziła wspólnoty
samorządowe na określonych terytoriach – gminach. Do zakresu
działania gminy należą wszystkie
sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym. To był dopiero początek
samorządności.
Reforma administracyjna Polski wprowadzona Ustawą o samorządzie powiatowym z 5
czerwca 1998 roku wprowadziła
z kolei 3-stopniową strukturę
podziału terytorialnego. Oprócz
województw rządowo-samorządowych i istniejących gmin
wprowadzono także powiaty.
Reforma miała na celu budowę
samorządności, usprawnienie

działań władz w terenie i przybliżenie ich do obywatela.
Przez ostatnie 18 lat swojego
istnienia samorząd stał się bardzo ważnym elementem życia
lokalnych społeczności. Oprócz
zaspokajania istotnych, bieżących potrzeb mieszkańców samorządy, mając ustawowo zagwarantowane udziały w podatkach PIT i CIT, prowadzą własną, często wieloletnią politykę
inwestycyjną. Planowane wydatki budżetowe jednostek samorządu terytorialnego z terenu
powiatu legionowskiego w roku 2008 kształtują się w następujący sposób:

gmina Jabłonna
– 46 436 379 zł
gmina Legionowo
– 130 986 556 zł
gmina Nieporęt
– 40 897 511 zł
gmina Serock
– 35 013 633 zł
gmina Wieliszew
– 58 492 616 zł
powiat legionowski
– 58 917 750 zł
Za odpowiednie rozdysponowanie tej niebagatelnej kwoty: 371 644 445 zł odpowiadają
odpowiednie organy samorządów lokalnych.
Obserwuję rozwój samorządności lokalnej uczestnicząc od
początku od roku 1990 aktywnie
w jej działaniach.
Mogę zapewnić, że każda złotówka zanim zostanie wydana
jest obejrzana kilkukrotnie,
przez organ wykonawczy na etapie planowania budżetu, przez
radnych podczas pracy samorzą-

dowych organów stanowiących.
Oczywiście często występują
spory o celowość wydania środków na ten czy inny cel. To zjawisko normalne i korzystne dla
mechanizmów wydatkowania
pieniędzy publicznych. Wzajemne „ucieranie” się, czyli uzyskiwanie wzajemnej zgody podczas
tworzenia budżetu, jest jednym
z elementów pracy samorządów.
Powiat, choć stosunkowo młody,
bo zaledwie dziesięcioletni, „wymościł” już swoje miejsce wśród
innych samorządowych szczebli.
Wspomniana na wstępie ustawa
o samorządzie powiatowym zleciła powiatowi szereg zadań,
m.in. z zakresu edukacji, ochrony zdrowia, pomocy społecznej,

architektury, geodezji, obronności, ochrony praw konsumenta,
rynku pracy czy z zakresu transportu drogowego i dróg publicznych. Cały ich katalog można
znaleźć w art. 4 powołanego dokumentu.
Oprócz wymienionych zadań
wykonuje także niezwykle ważną
funkcję integrowania społeczności lokalnej, stworzenia świadomości regionalnej. W przypadku
powiatu legionowskiego i gmin
leżących w jego obrębie powstaniu tej świadomości lokalnej pomaga istnienie Jeziora Zegrzyńskiego, powszechnie zwanego
Zalewem, a powstałego na skutek wybudowania zapory wodnej. Większość strategii lokalnych, począwszy od Strategii
Rozwoju Powiatu Legionowskiego, uznaje, że Jezioro Zegrzyńskie jest ważnym elementem dla
rozwoju naszego regionu.
W swoich planach inwestycyjnych powiat legionowski widzi
potrzeby związane z funkcjonowaniem zalewu, jako miejsca,
które będzie się intensywnie rozwijało, a przez to generowało nowe miejsca pracy.
Janusz Kubicki n

Jak drzewiej bywało…

W Twoim domu znajdują się pamiątki związane z miastem i gminą Serock?
Od lat zbierasz przedmioty, które łączą się z historią tego miejsca, a może przypadkiem
trafiła do Ciebie rzecz, która stanowi o tożsamości naszej „małej ojczyzny”?

Zapraszamy, by wspólnie z nami włączyć się do tworzenia
unikatowego miejsca, jakim będzie Sala Historyczna – miejsca,
gdzie zgromadzimy pamiątki związane
z miastem i gminą Serock!
Może na strychach naszych domostw drzemią przedmioty trochę zapomniane,
zakurzone, może czas, by je przypomnieć, by znaleźć dla nich wyjątkowe miejsce.
Nie wahaj się! Każda najmniejsza rzecz może okazać się niezwykle cenną!
Zgłoś się do nas!
Pamiątki i fotografie prosimy przynosić do pokoju nr 2
Urzędu Miasta i Gminy w Serocku.
Potrzebnych informacji udziela

Referat Administracji i Promocji:
(pokój nr 2), pod nr tel. 0–22 782 88 43
adres mailowy: marketing@serock.pl
Pamiątki można przekazać lub jedynie wypożyczyć, do każdego eksponatu dołączona
zostanie metryczka z opisem pamiątki i nazwiskiem darczyńcy
(lub osoby wypożyczającej).

Historia Powiatów w Rzeczypospolitej ma swoją długą i godną
uwagi tradycję. Po raz pierwszy powiaty w Polsce wprowadzono
w XIV wieku. W systemie podziału terytorialnego kraju pojawiła się
jednostka administracyjna zwana po łacinie districtus. W końcu XIV w. funkcjonował system podziału terytorialnego, opierający
się na ustroju sądowo-ziemskim. Sądy ziemskie nie miały stałych
siedzib, ale dokonywały objazdów całego terytorium, zatrzymując
się na pewien czas w znaczniejszych ośrodkach. Okolice tych ośrodków, przeważnie miejskich, wraz z mieszkańcami podległymi jurysdykcji sądów ziemskich utworzyły powiaty. Termin „powiat” wywodzi się od „dnia wietnego” czyli „wiecu”, zgromadzenia sądowego
o z góry wyznaczonym terminie. Oddzielny, dla każdej z ziem, zarząd majątkiem władcy spoczywał w rękach specjalnych rządców
(łac. procuratores), zwanych od połowy XV wieku starostami. Starostowie posiadali rozległą władzę administracyjno-sądową; sądzili
wszystkich, którzy dopuścili się przestępstw zagrażających spokojowi publicznemu. Do starosty należała również piecza nad wykonywaniem wyroków sądowych oraz ogólny nadzór nad aparatem skarbowym. W tym kształcie funkcjonowały do czasu rozbiorów.
Powiaty znalazły swoje miejsce również w strukturze administracyjnej odrodzonej w 1918 r. Polski tak by wspólnota lokalna mogła skutecznie decydować o swoich sprawach, szczególnie w tak
kluczowych sferach życia społecznego, jak oświata, służba zdrowia, bezpieczeństwo publiczne czy też rozwój i utrzymanie szeroko pojętej infrastruktury komunalnej.
W związku z reformą podziału administracyjnego kraju od
1.01.1999 r. nastąpiły kolejne zmiany dotyczące samorządu terytorialnego. W celu zapewnienia mieszkańcom większego wpływu na podejmowanie decyzji lokalnych oraz ograniczenia roli władzy centralnej
powołane zostały na mocy ustawy o samorządzie powiatowym oraz
ustawy o samorządzie wojewódzkim – samorządowe powiaty i województwa. W skład powiatu wchodzą gminy lub miasta. Organem stanowiącym powiatu jest rada powiatu. Rada powiatu powołuje i odwołuje zarząd powiatu oraz starostę, który organizuje pracę zarządu i starostwa, kieruje jego bieżącymi sprawami oraz reprezentuje powiat.
11 października 1998 r. przeprowadzone zostały pierwsze wybory
do samorządu powiatowego, w wyniku których do Rady Powiatu
Legionowskieog weszły nastepujące osoby: Krzysztof Baczyński,
Hubert Bogusławski, Waldemar Cieplak, Zenon Durka (pełniący
jako pierwszy funkcję Przewodniczącego Rady Powiatu), Dariusz
Ejdys, Iwona Górska, Waldemar Jaroń, Mirosław Kado, Wiktor
Kojro, Waldemar Korzeniewski, Seweryn Kosiorek, Stanisław Kraszewski, Grzegorz Kubalski, Zygmunt Kuśnierz, Rafał Kwiatkowski, Ignacy Mackiewicz, Walentyna Madejska-Skorupska, Małgorzata Matuszewska, Zbigniew Michalski, Witold Modzelewski,
Marcin Mroziński, Janinia Osińska, Stanisław Pazio, Kazimierz
Płaciszewski, Krzysztof Płaciszewski, Mieczysław Rudnicki, Roman Smogorzewski, Elżbieta Szkoda, Kazimierz Szumański, Grzegorz Tasak, Edward Trojanowski, Maria Turczyńska, Elzbieta Orłowaska-Wrzosek, Józef Zając.
W dniu 29 grudnia 1998 r. uchwałą Rady Powiatu powołano
pierwszy Zarząd Powiatu w składzie starosta – Przemysław Kiełczewski, wicestarosta – Roman Smogorzewski, członkowie: Waldemar Jaroń, Mirosław Kado, Witold Modzelewski, Elżbieta
Szkoda. n
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Uwaga! Utrudnienia w ruchu Komfortowo na Mazury
1 września rozpoczęła się przebudowa mostu na Kanale Królewskim w Nieporęcie w ciągu
ul. Izabelińskiej. Ponieważ mo-

dernizacja obejmuje podniesienie przęsła, most będzie zamknięty przez cały okres robót,
czyli około 2 miesiące. W tym

czasie objazd będzie prowadził
ulicami: Jana Kazimierza – Strużańską – Przyszłość. n

Od jesieni ubieg³ego roku trwa rozbudowa drogi Warszawa – Augustów
na odcinku od Zegrza do parku w Jadwisinie. Po prawie roku roboty
maj¹ siê ku koñcowi.

Droga nabiera ostatecznego kształtu
Pomimo kilkumiesięcznych
utrudnień w ruchu na tym odcinku kierowcy mają się z czego
cieszyć. Widać już nową jezdnię,
kształtu nabrały też dwie kładki,
powstające nad tą ruchliwą arterią. Zgodnie z planami GDDKiA, inwestora rozbudowy, jeszcze w tym roku powinna również

Ratusz już otwarty!
Oczekiwane zarówno przez mieszkañców Legionowa, jak i miejskich
urzêdników otwarcie nowego ratusza sta³o siê faktem. W sobotnie popo³udnie (30.08.) odby³a siê uroczysta inauguracja jego dzia³alnoœci.

Sala widowiskowa

Informacja w holu głównym

Na wspólne świętowanie zakończenia największej miejskiej inwestycji kubaturowej stawili się
tłumnie mieszkańcy Legionowa,
przedstawiciele władz miasta, powiatu oraz zaprzyjaźnionych
gmin. Uroczystości rozpoczęły się
w samo południe specjalną sesją
rady miasta, podczas której zasłużeni dla Legionowa zostali
w szczególny sposób uhonorowani. Do grona Honorowych Obywateli dołączyli: Teofila Bojkowska i Zygmunt Pryszmont, a Marek Niewiadomski, Leszek Czerniak, Tadeusz Szulc, Włodzimierz
Zieliński i Cezariusz Kalinowski
otrzymali statuetki „Zasłużony
dla Miasta Legionowo” im. Gen.
Bolesława Roi. Na sesji gościły
m.in. delegacje z miast partnerskich: z Kowla (Ukraina), Sevlieva (Bułgaria) i Jiujiang (Chiny).
Delegacja chińska podpisała na
sesji umowę o współpracy między
miastami. Nie obyło się bez symbolicznej lampki szampana, mury
zostały poświęcone. Tego dnia
każdy chętny mógł zwiedzić nowy
ratusz, a nawet osobiście sprawdzić, czy fotel prezydenta Smogorzewskiego jest wygodny, i jaki
ma on widok z przylegającego do
gabinetu balkonu. Imponujące
wrażenie na zwiedzających nowy
budynek urzędu zrobiła nie tylko
sala widowiskowa, lecz także nowoczesna sala konferencyjna, stanowiąca jednocześnie salę obrad
rady miejskiej. Wielu mieszkańców chętnie fotografowało się
w Sali Ślubów. Chwalono ładnie
zagospodarowane otoczenie ratusza i przestronność sali obsługi
mieszkańców.
Nowy budynek urzędu miejskiego, ze swoją nowoczesną, niebanalną architekturą, z pewnością ma szansę stać się wizytówką 50 tysięcznego Legionowa.
Miejmy nadzieję, że lepsze warunki pracy zaowocują jeszcze
większą skutecznością miejskich
urzędników. n

ruszyć budowa kolejnego odcinka drogi – obwodnicy Serocka.
Jest więc nadzieja, że urokliwe
miasteczko, jakim jest Serock,
pozbędzie się w końcu uciążliwego dla mieszkańców weekendowego korka, a kierowcy jadący na Mazury będą podróżować
bardziej komfortowo. n

Jedna z kładek dla pieszych – na ukończeniu
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Z życia Rady Powiatu
W poprzednim numerze rozpoczêliœmy ten cykl od przedstawienia
sk³adu i kompetencji poszczególnych komisji Rady Powiatu Legionowskiego. Przysz³a kolej na przybli¿enie sylwetek poszczególnych radnych. Na pocz¹tek: Irena Kopañska-Araszkiewicz, Gra¿yna £agocka-Dziadecka i Pawe³ Kownacki.

Wzorcowe
porozumienie
Preludium sesji rady powiatu w ostatni czwartek lipca by³o uroczyste
przypieczêtowanie porozumienia, dziêki któremu powstan¹ dwie wa¿ne dla mieszkañców inwestycje.

Gośćmi posiedzenia rady powiatu byli Wojewoda Mazowiecki Jacek Kozłowski, Komendant
Wojewódzki Państwowej Straży
Pożarnej gen. Ryszard Psujek,
włodarze wszystkich gmin powiatu legionowskiego, przedstawiciele rady gminy Jabłonna
oraz szefowie Komendy Powiatowej PSP w Legionowie. Ich
obecność wiązała się z uroczystym przypieczętowaniem zawartego pomiędzy powiatem legionowskim, gminą Jabłonna,
miastem Legionowo, Komendą
Wojewódzką Państwowej Straży
Pożarnej i Wojewodą Mazowieckim porozumienia, dzięki
któremu legionowska strażnica
Komendy Powiatowej PSP zostanie unowocześniona i rozbudowana. To inwestycja niezwykle ważna dla bezpieczeństwa
mieszkańców całego powiatu legionowskiego, którym służy legionowska jednostka państwowej straży pożarnej. Dzięki
wspomnianemu porozumieniu
możliwa będzie realizacja jeszcze jednego ważnego przedsięwzięcia – budowa gimnazjum
w Chotomowie. W przeciwieństwie do wielu gmin w Polsce,
dynamicznie rozwijająca się
gmina Jabłonna notuje w ostatnich latach znaczący wzrost liczby uczniów. Obecnie funkcjonujące na jej terenie placówki
oświatowe osiągnęły już granice
swojej „pojemności” i budowa
kolejnej jest zadaniem priorytetowym dla władz samorządowych tej gminy.
Wojewoda Jacek Kozłowski
przekazując staroście legionowskiemu dwa zarządzenia, umoż-

liwiające przekazanie odpowiednich nieruchomości pod te dwie
kluczowe inwestycje stwierdził,
że zawarte między gminami Jabłonna i Legionowo, strażą pożarną i wojewodą porozumienie
jest wzorcowe. – Jego podpisanie było możliwe jedynie dzięki
temu, że wszystkie jego strony
z równą determinacją i zaangażowaniem dążyły do celu. – powiedział. Przedstawiciele samorządów uczestniczących w porozumieniu, zarówno starosta, prezydent Legionowa, jak i wójt Jabłonny zgodnie podkreślali, że
ich działania nie przyniosłyby zapewne tak szybko i tak zadowalających wszystkie strony efektów, gdyby nie zrozumienie problemów, zaangażowanie i umiejętność stworzenia dobrego klimatu do ich rozwiązania, jakim
wykazał się Jacek Kozłowski.
Strażnica legionowskiej PSP
zostanie rozbudowana dzięki
otrzymaniu działki sąsiadującej
z obecną siedzibą straży, natomiast chotomowskie gimnazjum
powstanie na działce o powierzchni ok. 2,5 ha, zlokalizowanej przy ul. Kisielewskiego
w Chotomowie, przy granicy
z Jabłonną.
Jan Grabiec podziękował też
wojewodzie za przychylność
i wsparcie, jakim obdarza powiat legionowski w wielu przedsięwzięciach, dzięki czemu przyczynia się do stworzenia lepszych warunków rozwoju dla naszego regionu. W imieniu lokalnej społeczności wyraził nadzieję, że ta dobra współpraca będzie trwała z korzyścią dla
mieszkańców powiatu. n

Radni z innej strony…
Irena Kopańska-Araszkiewicz…
…z Michałowa-Grabiny, jest wiceprzewodniczącą Rady Powiatu
w Legionowie. Z wykształcenia ekonomistka. Od 30 lat prowadzi
działalność gospodarczą związaną z branżą motoryzacyjną. Rodzina:
mąż, dwóch synów i wnuczka. Antykomunistka od urodzenia: obecnie
członkini Platformy Obywatelskiej, przewodnicząca koła PO w Nieporęcie, wcześniej związana ze środowiskiem Solidarności. Mówi o sobie, że jest niezmiernie szczęśliwą osobą.
Najbardziej lubię…
moją rodzinę (piękno i szczęście).
Najbardziej nie lubię…
awanturnictwa.
Moja największa wada…
palenie tytoniu.
Moja największa zaleta…
odpowiedzieć może mój mąż (30 lat szczęśliwego pożycia).
Moje magiczne miejsce to…
Zalew Zegrzyński, tu rozpoczęłam swoją przygodę ze sportami wodnymi w latach 70.
ubiegłego wieku i tak mi pozostało.
Z wielką przyjemnością jem…
tort, a piję whisky.
Największe zagrożenie dla powiatu…
pieniacze i awanturnicy, którzy nie widzą nic poza czubkiem własnego nosa.
Największa szansa przed powiatem…
turystyka, która jest dziś na marginesie, a mogłaby być kołem zamachowym rozwoju.
Moje motto…
wszystko jest możliwe, trzeba tylko naprawdę chcieć (dużo, dużo pracować).

Grażyna Łagocka-Dziadecka…
…z Legionowa, lekarz pediatra z wieloletnim doświadczeniem.
Leczyła niejedno pokolenie małych legionowian. Do rady weszła
w 2007 roku na miejsce Zenona Durki, który złożył mandat radnego,
uzyskawszy mandat poselski.
Najbardziej lubię…
dzieci.
Najbardziej nie lubię…
braku kompetencji.
Moja największa wada…
bałaganiarstwo.
Moja największa zaleta…
upór w dążeniu do realizacji celów.
Moje magiczne miejsce to…
wszystkie te miejsca, gdzie jeszcze nie byłam, a które chciałabym zobaczyć.
Z wielką przyjemnością jem…
wszystko, jestem łakomczuchem.
Największe zagrożenie dla powiatu…
brak kompetencji ludzi mających wpływ na funkcjonowanie powiatu.
Największa szansa przed powiatem…
turystyka i rekreacja.
Moje motto…
„Żeglować jest rzeczą konieczną, żyć nie jest rzeczą konieczną.”

Paweł Kownacki…
…z Komornicy. Członek zarządu powiatu. Absolwent Instytutu Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Założyciel
i prezes Stowarzyszenia Młodzi dla Rozwoju eMka (od 2003 r.), organizator międzynarodowych obozów dla młodzieży tzw. „workcamp'ów”
oraz programu stypendialnego dla młodzieży z gminy Wieliszew.
Najbardziej lubię…
ludzi wiernych zasadom.
Najbardziej nie lubię…
przesady – w zachowaniu ludzi, w pogodzie.
Moja największa wada… nie potrafię przestać być
zabieganym.
Moja największa zaleta…
zaangażowanie w moje działania.
Moje magiczne miejsce to…
Kanał Komornicki – opanowany przez bobry, które z małego strumyka zrobiły kilka jezior
i wodospadów, plaże w Wieliszewie po sezonie – podczas zachodu słońca, kiedy w tle
widać zaporę w Dębem.
Z wielką przyjemnością jem…
ser mozarella.
Największe zagrożenie dla powiatu…
niedrożność szlaków komunikacyjnych.
Największa szansa przed powiatem…
zrównoważony wzrost ruchu turystycznego.
Moje motto…
ustąp, żeby zwyciężyć.
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Powiat na świętach gmin

1

2

3

4
Ju¿ po raz drugi Powiat Legionowski wspó³finansuje i wspó³organizuje œwiêta gmin. Byliœmy ju¿ w kwietniu w Serocku,
w czerwcu w Legionowie, Nieporêcie i Wieliszewie, a we
wrzeœniu zawitamy do Jab³onny. Dziêkujemy wszystkim
za wspóln¹, dobr¹ zabawê i obiecujemy podobne atrakcje
w przysz³ym roku.
1.
2.
3.
4.

5

5.

Jak zwykle stoisko powiatu przyci¹ga³o wielu
mieszkañców Legionowa, od tych ca³kiem doros³ych…
…po najm³odszych. Tych ostatnich przyci¹ga³y przede
wszystkim baloniki, bicie pami¹tkowej monety
i malowanie buziek.
Nie ruszaj¹c siê od powiatowego stoiska na serockim
rynku mo¿na by³o obejrzeæ wystêpy zaproszonych na
imprezê artystów.
Wieliszewianom równie¿ spodoba³o siê bicie monet.
Wprowadzili nawet now¹ œwieck¹ tradycjê – rodzinne
bicie powiatowej waluty.
Mieszkañcy gminy Nieporêt miêdzy stoiskami z wat¹
cukrow¹ i zabawkami, przemieszczali siê tanecznym
krokiem.
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Ciekawie o historii
Legionowa
W ksi¹¿ce pt. „Niemiecka piechota zapasowa w Generalnym Gubernatorstwie Warszawskim 1915–1918” dyrektor legionowskiego muzeum
dr Jacek Szczepañski, przedstawi³ najmniej znany okres w dziejach Legionowa – I wojnê œwiatow¹.

Dotychczasowy skromny stan
wiedzy wynikał przede wszystkim z braku źródeł. Z tego powodu
wydarzenia
z
lat
1914–1918 były zazwyczaj pomijane w dotychczasowych książkach o historii Legionowa.
Szczególnie mało wiadomo było

o przeznaczeniu legionowskiego
garnizonu w czasie I wojny. Problem ten J. Szczepański po raz
pierwszy
zasygnalizował
w 1997 r. w opracowaniu pt.
„Obóz Hurki. Dzieje garnizonu
w Legionowie do 1918 r.”. Zdołał wówczas ustalić nazwę i ogól-

Mazovia Cup 2008
Pierwsze w historii mistrzostwa samorz¹dowców w pi³ce no¿nej zorganizowa³, wspólnie z gminami, Powiat Legionowski. W imprezie, nad któr¹
patronat objêli m.in. marsza³ek województwa mazowieckiego i wojewoda mazowiecki, wziê³o udzia³ 18 dru¿yn z województwa mazowieckiego.

Legionowo kontra Łyse

i n f o r m a t o r

ną strukturę formacji Infanterie
Ersatz Truppe Warschau, stacjonującej w legionowskich koszarach. Przez następne 11 lat badań, po sięgnięciu do niemieckich archiwów, legionowski historyk odkrył nowe fakty, odsłaniające ważne, ponadlokalne
znaczenie koszar w Legionowie,
(a także w Zegrzu) w systemie
mobilizacyjnym niemieckiej armii.
W sierpniu 1915 r. po przesunięciu się frontu niemiecko–rosyjskiego na wschód, na ziemiach polskich Niemcy utworzyli Generalne Gubernatorstwo
Warszawskie (GGW). Jednocześnie w grudniu 1915 r. cesarz
Niemiec Wilhelm II rozkazał założyć w podwarszawskim Legionowie (wówczas Jabłonna)
i w twierdzy Zegrze duże zgrupowanie piechoty mające szkolić
uzupełnienia dla frontu wschodniego. Stale ćwiczyło tu około 8
tysięcy żołnierzy, którzy regularnie zasilali pułki walczące z Rosją. Oddziały składały się z czterech szkolnych batalionów piechoty, z których trzy (nr I, III,
IV) stacjonowały w obozie ćwiczebnym w Legionowie, a jeden
(nr II) i dowództwo w twierdzy
Zegrze.
Mieszkańców Legionowa niewątpliwie zainteresują opisy ćwiczeń prowadzone na poligonie
na Piaskach, jak i formy spędzania wolnego czasu m.in. w Domu
Żołnierza przy ul. Koszarowej,
jak i w teatrze wojskowym nad
Narwią w Zegrzu. Ciekawostką
są relacje z zawodów sportowych
i meczów piłkarskich rozgrywanych przez Niemiecki Klub
Sportowy „Jablonna”.
Książka jest pierwszą w Polsce
monografią okupacyjnego garnizonu niemieckiego w Generalnym Gubernatorstwie Warszawskim. Ukazała się staraniem wydawnictwa „Bellona” w lutym 2008 r. Jej recenzentami naukowymi są profesorowie: Adam
Dobroński, Arkadiusz Kołodziejczyk i Janusz Odziemkowski. Niewątpliwie wartość publikacji podnoszą ciekawe, niepublikowane dotąd zdjęcia oraz dokładny plan garnizonu w Legionowie. Książkę można nabyć
m.in. w legionowskiej księgarni
„U Leszka”. n

I Mistrzostwa Pracowników Samorządowych w Piłce Nożnej
Mazovia Cup, bo tak brzmiała
nazwa turnieju, odbył się
w dniach 6–7 czerwca na boiskach w Legionowie, Serocku
oraz Wieliszewie. Impreza okazała się ze wszech miar udana, a organizatorzy spodziewają się, że
turniej na stałe zagości w kalendarzu imprez sportowych organizowanych w naszym regionie.
Rywalizacja była zacięta i dostarczyła mnóstwa emocji zarówno zawodnikom – samorządowcom z mazowieckich urzędów, jak i kibicującym im widzom. Mistrzostwo Mazovia
Cup zdobyła reprezentacja Kozienic, najlepszym strzelcem
okazał się Jarosław Karolewski
ze starostwa w Białobrzegach
pod Radomiem, a najlepszym
bramkarzem Jacek Kowalski
– burmistrz Nowego Dworu Mazowieckiego. n
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Niepewna Olszynka
Na wakacyjnym posiedzeniu Zarz¹du Województwa Mazowieckiego
poruszono wa¿ny dla naszego regionu temat budowy Trasy Olszynki
Grochowskiej oraz jej funkcji w systemie transportowym Warszawy
i Mazowsza.
W spotkaniu uczestniczyli
przedstawiciele m. st. Warszawy,
Mazowieckiego Zarządu Dróg
Wojewódzkich, Mazowieckiego
Biura Planowania Regionalnego
oraz okolicznych samorządów.
Powiat legionowski reprezentował wicestarosta Janusz Kubicki.
Dobra wiadomość to fakt, że
została ona uwzględniona w aktualnych opracowaniach planistycznych oraz w planie zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego. Według Bartłomieja Kolipińskiego,
przedstawiciela Mazowieckiego
Biura Planowania Regionalnego, trasa ma znaczenie strategiczne ze względu na plany
utworzenia portu lotniczego
w Modlinie. Władze stolicy są
obecnie na etapie angażowania
środków na przygotowanie ana-

liz programowych związanych
z przebiegiem drogi.
Zaniepokojenie może budzić
fakt, że w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym m.st. Warszawy do 2012 roku nie zostały
zabezpieczone środki na realizację tej inwestycji. Tym bardziej,
że zgodnie ze słowami marszałka województwa mazowieckiego
Adama Struzika na zrealizowanie wszystkich niezbędnych inwestycji drogowych na Mazowszu brakuje 1,8 mld zł.
W wyniku spotkania powstało
wspólne pismo samorządowców
do Generalnej Dyrekcji Dróg
Krajowych i Autostrad, dotyczące możliwości budowy Trasy Olszynki Grochowskiej. Niestety
pytanie, kiedy droga powstanie,
nadal pozostaje bez odpowiedzi.

Zdolni nagrodzeni
Znana jest już lista kadydatów
do nagrody starosty legionowskiego dla uzdolnionych uczniów za
rok szkolny 2007/2008. Warunkiem jej uzyskania była średnia
conajmniej 4,8 oraz uzyskanie po-

zytywnej opinii rady pedagogicznej i samorządu uczniowskiego.
Uczniowie powiatowych szkół,
którzy spełnili te wymagania,
otrzymają nagrody pieniężne
w wysokości 1500 zł brutto.

Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Legionowie
• Tomasz Płocharski
5,23
• Zbigniew Banach
5,15
• Aleksandra Wiśniewska
5,11
• Tadeusz Hucał
5,00
• Ada Brzostowicz
5,00
• Paulina Brodowska
5,00
• Marlena Sterbicka
5,00
• Aneta Srebrnik
4,93
• Konrad Romanowicz
4,92
• Ilona Składanek
4,92
• Agnieszka Malinowska
4,92
• Adrian Kowalski
4,90
Powiatowy Zespół Szkół Specjalnych w Legopnowie
• Damian Jasiński
• Monika Kalinowska
• Katarzyna Skibińska

5,20
5,00
5,00

Klasyfikacja finałowa:
I miejsce
II miejsce
III miejsce
IV miejsce
V miejsce

–
–
–
–
–

VI miejsce
VII miejsce
VIII miejsce
IX miejsce
X miejsce
XI miejsce
XII miejsce
XIII miejsce
XIV miejsce
XV miejsce
XVI miejsce
XVII miejsce
XVIII miejsce

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Gmina Kozienice
Powiat Białobrzeski
Gmina Nowy Dwór Mazowiecki
Gmina Legionowo
Urząd Marszałkowski Województwa
Mazowieckiego
Powiat Płoński
Gmina Serock
Gmina Łyse
Powiat Pułtuski
Gmina Olszewo Borki
Gmina Jabłonna
Powiat Legionowski
Gmina Wieliszew
Gmina Wołomin
Gmina Nieporęt
Powiat Wołomiński
Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie
Powiat Legionowski II
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Żeglarskie klimaty
Pi¹tek i sobota (22–23.08) na wieliszewskiej pla¿y
up³ynê³y w ¿eglarskim klimacie. Odbywa³a siê tam bowiem cykliczna impreza kulturalna pod nazw¹ „Szanty
nad Zalewem”.

Żeglarze z liną za pan brat
Tegoroczny, dwudniowy festiwal wzbogacił swój repertuar
o myzykę folkową. Prawie 3 tysiące miłośników zarówno muzyki ludowej, jak i żeglarskiej,

uczestniczyło w dwudniowej zabawie na plaży, przy osiedlu 600-lecia w Wieliszewie.
Pierwszy dzień imprezy upłynął
w rytmach muzyki folk. Uczest-

Mazowieckie
Święto Plonów
Tegoroczne, ju¿ dziesi¹te Do¿ynki Województwa Mazowieckiego, odby³y siê w Zwoleniu 31 sierpnia. Nie zabrak³o tam delegacji powiatu
legionowskiego.

Delegacja Powiatu Legionowskiego
Tegoroczne Święto Plonów połączone było z Dożynkami Diecezjalnymi, więc oprócz oficjalnych
delegacji ze wszystkich mazowieckich powiatów przybyły gru-

py wieńcowe z parafii całej Diecezji Radomskiej. Delegacja
z powiatu legionowskiego, licząca 25 osób, przewodzona przez
starościnę dożynkową Dorotę

nicy festiwalu bawili się na koncertach zespołów „Percival
Shuttenbach”, „Kapela Drewutnia” i „Żywiołak”. Zapowiedzią
szantowej soboty, a jednocześnie podsumowaniem piątku był
występ Romana Roczenia, któremu akompaniował na gitarze
Waldemar Lewandowski.
Drugi dzień „Szant nad Zalewem” od rana obfitował w różne
atrakcje. W warszawskiej tawernie „Gniazdo Piratów” odbył się
konkurs szantowych zespołów
amatorskich. Jury w składzie:
Dariusz Wołosiewicz „Grzywa”
(Strefa Mocnych Wiatrów),
Krzysztof Kłos „Brat” (Mordewind) i Sławomir Bańbura (sołtys Topoliny – Gmina Wieliszew) wyłoniło zwycięzcę. którym okazał się zespół Velbot
z Warszawy. Równolegle, przy
wieliszewskiej plaży, odbyły się
regaty o puchar Wójta Gminy
Wieliszew. Zwyciężyła w nich
ekipa Warszawskiego Przedsiębiorstwa Geodezyjnego, zaś pozostałe miejsca na pudle zajęły
reprezentacje powiatu legionowskiego (II miejsce) i gminy
Wieliszew (III miejsce).
O 1600 występem laureata konkursu muzycznego – zespołu
Velbot rozpoczął się koncert
szantowy. Dla licznie zgromadzonej publiczności zagrały takie

Słupek z parafii w Józefowie oraz
starostę dożynkowego Janusza
Wanata (radny powiatowy z Chotomowa, przewodniczący komisji
rewizyjnej), przygotowała dwa
wspaniałe wieńce. Zostały one
zaprezentowane podczas korowodu dożynkowego, poprzedzającego polową mszę świętą, ceremonię wręczania i dzielenia się
chlebem i występ Państwowego
Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze”. Tegorocznemu
Świętu Plonów towarzyszyły również prezentacje laureatów konkursów „Polski Producent Żywności”, „Konkurs o Laur Marszałka Województwa Mazowieckiego” oraz wystawy rękodzieła
artystów ludowych. Imprezę swą
obecnością zaszczycili m.in. Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik, Minister
Zdrowia Ewa Kopacz, Wicemarszałek Województwa Piotr
Szprendałowicz i Wicemarszałek
Sejmu Jarosław Kalinowski.
Dożynki to tradycyjny sposób
na ukoronowanie całorocznego
trudu rolników i podziękowanie
za ich ciężką pracę. Dożynki mazowieckie to również okazja do
integracji mieszkańców regionu
oraz promocji lokalnych producentów i ich wyrobów. Szkoda
tylko, że nie odbył się konkurs
wieńców dożynkowych, bo wieńce z naszego powiatu miały
ogromne szanse na nagrodę.
Przygotowywane przez parafian
z Józefowa przez dwa tygodnie,
codziennie od szóstej po południu do drugiej nad ranem, budziły wielkie zainteresowanie
i zachwyty uczestników zwoleńskich dożynek. n

Grupa Mordewind porwała publiczność
gwiazdy muzyki żeglarskiej, jak:
„Gdańska Formacja Szantowa”,
„Mordewind”, „Strefa Mocnych
Wiatrów”, „Banana Boat”, „Mechanicy Szanty”. Muzyczna uczta
okraszona była atrakcjami w postaci wielu konkursów plażowych, przygotowanych i prowadzonych przez pracowników
Ośrodka Kultury w Wieliszewie.
Chętni mogli sprawdzić swoje siły w najprzeróżniejszych konkurencjach; od przeciągania liny,
przez rzut workiem siana, aż po
przerzucanie sterty drewna.
Zwycięzcy otrzymywali nagrody
w postaci ozdobionych herbem

gminy Wieliszew: plecaków, parasoli plażowych, toreb termoizolacyjnych i ekologicznych. Na
boisku chętni grali w plażową
siatkówkę.
W stosunku do ubiegłorocznego
debiutu tegoroczny festiwal przyciągnął kilkakrotnie większą liczbę
uczestników, co należy złożyć na
karb świetnej organizacji i bogatej
oferty muzycznej. Wzbogacony repertuar tej edycji daje nadzieję, że
zadowoleni szantymaniacy przybędą do nas w przyszłym roku
jeszcze liczniej, przywożąc ze sobą
rodziny i znajomych.
fot. UG Wieliszew n
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Mieszk@ńcy pytają…
zapraszamy do zadawania pytań na www.powiat-legionowski.pl
Pyt@nie
Jako mieszkaniec legionowa i miłosnik zagli i takiego klimatu bywając na wielu imprezach tego typu. zastanawia mnie jedno….? Czemu mrągowo
ma kantry a Zegrze nie ma nic? Otuż na jednej
z imprez zeglarskiej po koncercie szantowym wpadlismy na pomysł by moż zalew zegrzynski uczynic
stolicą muzyki żeglarskiej… jes tu klimat fajni ludzie… i jest pomysł! A to juz coś. niech raz w roku to tu do zegrza zjadą żeglaże z całej polski,
i wykonawcy szant! To cudowny klimat! Wielka rodzinna impreza i super zabawa:) uczyńmy zegrze
stolicą muzyki zeglarskiej… festiwal muzyki żeglarskiej – Keja 2008 nad zalewem zegrzynskim….. Mamy zalew więc miejmy swój festiwal
zeglarski….. To super promocja dla tego terenu.
Pozdrawiam gorąco.
Mariusz Kruszewski
Szanowny Panie Mariuszu, z przyjemnością
mogę Pana poinformować, że również nasz region ma swoją imprezę w klimacie, jakiego jest
Pan miłośnikiem. Impreza nosi nazwę „Szanty
nad Zalewem” i po raz pierwszy odbyła się
w sierpniu ubiegłego roku na plaży gminnej
w Wieliszewie.
Zamysłem organizatorów, wójta Wieliszewa
i starosty legionowskiego, było zapoczątkowanie
cyklicznej imprezy w klimacie związanym z żeglowaniem, jako że jezioro Zegrzyńskie to perełka
naszego powiatu i chcemy ją promować. Już niedługo, bo 22 – 23 sierpnia odbędzie się tegoroczna edycja „Szant nad Zalewem”, podczas której
wystąpią m. in. Żywiołak, Banana Boat i Mechanicy Szanty. Wcześniej zapraszamy w imieniu
gminy Wieliszew w to samo miejsce (plaża gmin-

na w Wieliszewie) już 26 lipca na godz. 20.00. Będzie Pan mógł bawić się przy koncercie formacji
„Pan Piotr & Panpan”.
Janusz Kubicki, Wicestarosta Legionowski
Pyt@nie
Panie Starosto,
z tego co się orientuję to niebawem ma być remontowany drugi odcinek ulicy Sobieskiego, na
której wczoraj malowano nowe pasy. Czy takie
działanie ma sens?
Jarek
Remont kolejnego odcinka ul. Sobieskiego
rozpocznie się w przyszłym roku, natomiast w
roku bieżącym wykonywana jest dokumentacja
techniczna tej inwestycji. Z uwagi na złożoność
tego zadania i prowadzone w związku z nim
konsultacje społecznego, faza projektowa uległa
wydłużeniu i prace projektowe potrwają dłużej,
niż pierwotnie zakładaliśmy.
Jan Grabiec, Starosta Legionowski
Pyt@nie
Witam,
Czy przebieg trasy mostowej uległ zmianom od
pierwotnego planu, ponieważ słyszałam że będzie
ona przecinać ulicę Wypoczynkową w Chotomowie.
Magdalena
Nie, przebieg trasy mostowej nie uległ zmianie
i nie będzie ona przecinać ul. Wypoczynkowej
w Chotomowie.
Jan Grabiec, Starosta Legionowski

Powiatowy Rzecznik
Konsumentów radzi

Zanim kupisz
coœ przez Internet
Kupując towary i usługi przez
Internet mamy większy wybór
produktów i możemy łatwiej porównać ceny. Jednakże korzystając z możliwości jakie dają zakupy przez Internet należy też pamiętać o zagrożeniach.
Nie kupuj w firmie, która nie
podaje wystarczających danych
kontaktowych
Nigdy nie polegaj wyłącznie na
adresie poczty elektronicznej
lub numerze skrzynki pocztowej. Może to oznaczać, że kontrahent chce uniknąć kontaktu
w przypadku niepomyślnej
transakcji.
Musisz wiedzieć z kim
prowadzisz interesy
Na stronie internetowej powinny znajdować się następujące informacje: nazwa (nazwisko)
kontrahenta, adres pocztowy,
adres e-mail, numer telefonu
i numer z rejestru handlowego
lub numer wpisu do ewidencji
działalności gospodarczej.
Nie podawaj nikomu numeru PIN
swojej karty
Nikt nie może żądać numeru
PIN twojej karty – nawet gdy podaje się za pracownika banku
lub funkcjonariusza policji. Ni-

gdy nie przesyłaj nikomu swojego numeru PIN!
Nie stwarzaj zagrożenia dla
własnej prywatności!
Jeżeli kupując przez Internet
musisz podać wiele danych osobowych – to zastanów się czy
warto kupować w takiej firmie!
Zachowaj ostrożność, jeżeli nie
możesz uzyskać potwierdzenia
co do danych osobowych (imię,
nazwisko, adres, rodzaj transakcji, wiek itp.), które sprzedający
zachowa i z których będzie korzystać. Nigdy nie podawaj swoich danych osobowych tym kontrahentom, do których nie masz
zaufania!
Nie daj się zmusić do otrzymania
informacji reklamowych pocztą!
Musisz potwierdzić swoją zgodę na otrzymywanie informacji
handlowych pocztą od kontrahentów. Nie wolno nikogo zmuszać do przyjmowania takiej
poczty stawiając to za warunek
dokonania zakupu przez Internet od danej firmy!
Pamiętaj, że poza terytorium
Polski mogą Ci przysługiwać inne
prawa
Musisz upewnić się, czy przysługują Ci takie same prawa

konsumenta, gdy kupujesz w firmie z siedzibą poza terytorium
Polski. Stosowane zasady będą
również różnić się zależnie od
tego, czy firma ma siedzibę
w UE czy poza jej terytorium.
W praktyce odzyskanie pieniędzy od firmy zagranicznej może
okazać się bardzo trudne.
Pamiętaj, że przy zakupie na
aukcji internetowej Twoje prawa
są ograniczone
Kupując na aukcji internetowej z reguły nie nabywasz ich od
firmy obsługującej aukcję na
stronie internetowej. To ważne,
gdyż Twoje prawa różnią się
w zależności od tego, czy kupujesz towar od przedsiębiorcy czy
prywatnego sprzedawcy. Przysługuje Ci mniej praw, gdy kupujesz prywatnie!
Wiedz o tym, że jeśli jesteś
konsumentem i zawierasz umowę
z przedsiębiorcą możesz od niej
odstąpić
Generalnie przysługuje Ci prawo do odstąpienia od umowy
w ciągu 10 dni, bez podania przyczyny, pod warunkiem wysłania
w tym terminie pisemnego
oświadczenie o odstąpieniu od
umowy (terminie liczony jest od
dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usług
– od dnia jej zawarcia). Pamiętaj
o wyjątkach od tej reguły, np.
w przypadku rozpakowania zamówionej płyty CD z muzyką lub
oprogramowaniem komputerowym. W przypadku wniesienia
jakichkolwiek przedpłat sprzedający musi je zwrócić wraz
z ustawowymi odsetkami w możliwie najkrótszym terminie,
a najpóźniej w ciągu 14 dni. n
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Jak załatwić…

… kartę wędkarską /
łowiectwa podwodnego
Jezioro Zegrzyñskie to najwiêkszy akwen wodny na Mazowszu. Liczne ³owiska to magnes przyci¹gaj¹cy amatorów wêdkarstwa. Jeœli
nie chcemy, aby wypoczynek z wêdk¹ zakoñczy³ siê mandatem, powinniœmy wyposa¿yæ siê – obok odpowiedniego sprzêtu – w kartê
wêdkarsk¹ (kartê ³owiectwa podwodnego). W tym odcinku naszego
cyklu pokazujemy krok po kroku, jak to za³atwiæ.
Krok 1
Aby ubiegać się o kartę wędkarską (kartę łowiectwa podwodnego) należy przede wszystkim zdać egzamin sprawdzający
wiedzę z zakresu ochrony i połowu ryb. Takie egzaminy przeprowadzają uprawnione do tego organizacje społeczne, na
przykład koła wędkarskie.
Krok 2
Ze strony BIP starostwa powiatowego (www.bip.powiat-legionowski.pl) z zakładki „Jak załatwić sprawę/Zarządzanie środowiskiem” lub z Referatu Zarządzania Środowiskiem Starostwa Powiatowego w Legionowie (pok. 221, II piętro) pobieramy wniosek o wydanie
karty wędkarskiej/karty łowiectwa podwodnego. Gromadzimy załączniki: aktualne zdjęcie, oryginał dokumentu potwierdzającego zdanie egzami-

nu, o którym mowa w kroku
1 lub jego kopia potwierdzona
za zgodność z oryginałem oraz
dowód wniesienia opłaty za
wydanie karty w wysokości 10 zł.
Opłaty dokonujemy na rachunek bankowy starostwa
33 8013 0006 2001 0000 2424 0003.
Krok 3
Wypełniony i podpisany
wniosek wraz z załącznikami
składamy w Referacie Zarządzania Środowiskiem Starostwa Powiatowego w Legionowie przy ul. Sikorskiego 11,
pok. 221 na II piętrze. W razie
wątpliwości informacje można
znaleźć na www.bip.powiat-legionowski.pl lub uzyskać pod numerem
tel. 0–22 7640 221. Karty wędkarskie/łowiectwa podwodnego wydawane są bez zbędnej
zwłoki, co w praktyce oznacza,
że wydawane są od ręki. n

Zdrowa linia
Od 8 wrzeœnia rusza nabór do programu profilaktyki chorób niezakaŸnych poprzez zapobieganie i leczenie oty³oœci.
Nabór ma wyłonić kandydatów,
którzy zostaną objęci dwumiesięczną opieką dietetyka, fizjoterapeuty (m.in. zajęcia na basenie,
w sali gimnastycznej i nordic walking) i psychologa. Bezpłatnym
świadczeniom profilaktycznym
mogą poddać się mieszkańcy po-

wiatu legionowskiego w wieku
od 18 do 57 lat, których BMI (Body Mass Index) wynosi 25–40
kg/m2. Zgłoszenia są przyjmowane przez pielęgniarki w wyznaczonych przychodniach (patrz
strona 16) do końca września.
Liczba miejsc jest ograniczona. n

BMI – jak go policzyć: masę
ciała w kilogramach należy
podzielić przez wzrost w metrach podniesiony do kwadratu, np.: przy wzroście 1,69 m
i wadze 100 kg BMI wyniesie 100 ÷ (1,69) × 2 = 35. n
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Kurier

Dane teleadresowe
Starostwo Powiatowe
w Legionowie
05–119 Legionowo,
ul. gen. Wł. Sikorskiego 11
centrala (kancelaria ogólna):
022 774 20 17 (18), 022 7640 100 (400)
www. powiat–legionowski.pl
starosta@powiat–legionowski.pl
wicestarosta@powiat–legionowski.pl
sekretarz@powiat–legionowski.pl
Godziny pracy:
poniedziałek – 800 – 1800
wtorek – piątek – 800 – 1600
Uwaga: Trzy ostatnie cyfry numeru
bezpośredniego, zaczynającego się od
„7640”, stanowią jednocześnie numer
wewnętrzny, dostępny przy połączeniu
przez centralę, np.: dla numeru 7640 101
numer wewnętrzny przy połączeniu za
pośrednictwem centrali to 101.
Sekretariat Starosty: w. 419, 469
tel. bezp. 022 7640 419, 022 7640 469,
022 774 06 41
Rada Powiatu, Obsługa Zarządu Powiatu:
022 7640 426
Sekretarz Powiatu: 022 7640 419
Skarbnik Powiatu: 022 7640 419
Radca Prawny: 022 7640 404
Powiatowy Rzecznik Konsumentów:
022 7640 407
rzecznik@powiat–legionowski.pl

Starostwo Powiatowe w Legionowie

Zamiejscowy Referat
Architektury w Serocku
05–140 Serock, ul. Rynek 21
tel. 022 782 88 00 w. 825, 826
Zamiejscowy Referat
Architektury w Nieporęcie
05–123 Nieporęt, Plac Wolności 1
tel. 022 767 04 27
Wydział Geodezji
Ewidencja gruntów gm. Jabłonna:
022 7640 109
Ewidencja gruntów gm. Legionowo:
022 7640 110
Ewidencja gruntów gm. Wieliszew:
022 7640 112
Gospodarka nieruchomościami:
022 7640 119, 022 7640 118,
022 7640 108
Geodeta Powiatowy: 022 7640 117
geodeta@powiat–legionowski.pl
Referat Inwestycji
i Drogownictwa
022 7640 121, 022 7640 122
Kierownik: 022 7640 120
drogi@powiat–legionowski.pl
Zajęcia pasa drogowego, budowa zjazdu z drogi,
wydawanie pozwoleń na przejazd pojazdów
przekraczających wielkości określone w odrębnych
przepisach.
Wydział Komunikacji
tel. bezp. 022 774 21 56, fax: w. 150
Rejestracja pojazdów: 022 7640 151,
022 7640 152
Rejestracja pojazdów dla podmiotów gosp.: 022
7640 114
Licencje, zezwolenia i zaświadczenia na wyk.
krajow. transp. drogow., karty parkingowe,
stacje kontroli, ośr. szkol. kierowców itd.: 022
7640 115
Prawa jazdy: 022 7640 113
Naczelnik: 022 7640 153, fax: 022 7640 150
komunikacja@powiat–legionowski.pl

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

Legitymacje dla os. niepełnosprawnych,
kierowanie do DPS, uchodźcy, repatrianci:
wew. 205
fax 0–22 784 83 33 wew. 299
pcpr.legionowo@wp.pl
Udzielanie pomocy w zakresie poradnictwa
rodzinnego, terapii rodzinnej, pracy socjalnej,
organizowanie opieki w rodzinach zastępczych,
organizowanie iprowadzenie lub zlecanie prowadzenia
placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz
sprawowanie nadzoru nad ich funkcjonowaniem.
Dom Pomocy Społecznej
„Kombatant”
05–120 Legionowo,
ul.Jagiellońska 71
tel. 0–22 784 08 31, tel. /fax 0–22 784 29 03
poniedziałek – piątek – 800 – 1600
(dyż. pielęgniarka wew. 108)
kombatantleg@poczta.onet.pl
Przeznaczony dla osób starszych, w szczególności dla
kombatantów. Skierowanie na pobyt stały wydają
dyrektorzy ośrodków pomocy społecznej, właściwi
dla miejsca zamieszkania osób zainteresowanych.
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Legionowie:
05–120 Legionowo,
ul. Jagiellońska 2
tel. /fax 0–22 774 38 14
www.ppplegionowo.pl; poradnia@ppplegionowo.pl
Placówka oświatowa świadcząca pomoc
psychologiczno-pedagogiczną dla dzieci młodzieży
i ich rodziców i wychowawców.
Działalność diagnostyczna, terapeutyczna i doradcza
z zakresu problematyki psychologicznej,
pedagogicznej i logopedycznej.
Wydawanie orzeczeń i opinii.

Porady konsumenckie, wnioski o interwencje.
Referat Architektury
Wieliszew: 022 7640 103
Jabłonna: 022 7640 104
Legionowo: 022 7640 105
Kancelaria: 022 7640 106
Kierownik: 022 7640 116
Pozwolenia na budowę, zgłoszenia robót nie
wymagających pozwolenia, pozwolenia na rozbiórkę
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W czym mogê pomóc?
Referat Edukacji
022 7640 206
edukacja@powiat–legionowski.pl
Kierowanie do kształcenia w placówkach specjalnych,
wpisy szkół i placówek
do ewidencji prowadzonej przez Starostę
Legionowskiego
Referat Zarządzania
Środowiskiem
022 7640 220,
022 7640 221
Kierownik: 022 7640 208
zs@powiat–legionowski.pl
Gospodarka odpadami, pozwolenia na emisję
zanieczyszczeń do środowiska, usuwanie drzew
na gminnych nieruchomościach, pozwolenia
wodnoprawne, wydawanie kart wędkarskich
i rejestracja łodzi, rejestr zwierząt chronionych,
geologia
Referat Promocji
i Rozwoju Społecznego
Promocja powiatu: 022 7640 473
promocja zdrowia, kultura, sport,
stowarzyszenia: 022 7640 423
Fundusze europejskie: 022 7640 425
Paszporty: 022 7640102
Kierownik: 022 7640 424
promocja@powiat–legionowski.pl
Promocja powiatu, kultura, sport,
promocja zdrowia, rejestr stowarzyszeń, zbiórki
publiczne, rzeczy znalezione,
sprowadzanie zwłok z zagranicy, przyjmowanie
wniosków paszportowych, zaproszenia
dla cudzoziemców.
Referat Finansów i Budżetu
022 7640 124
Kierownik: 022 7640 123
Wydział Księgowości: 022 7640 126
Główny Księgowy i Płace: 022 7640 125
Wydział Obsługi Starostwa
Obsługa starostwa: 022 7640 422
Kadry: 022 7640 406
Zamówienia publiczne: 022 7640 421,
022 784 08 72
Naczelnik: 022 7640 422
Referat Zarządzania
Kryzysowego
022 7640 415
PFRON: 022 7640 201

Jednostki organizacyjne
Powiatu
Powiatowy Ośrodek
Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej wLegionowie
05–119 Legionowo,
ul. gen. Wł. Sikorskiego 11
tel. 0 22 7640 156, 0 22 7640 160
tel. /fax 0 22 784 38 29
Zespół Uzgadniania Dokumentacji:
0 22 7640 162
podgik@powiat-legionowski.pl
Przechowywanie map zasadniczych,
wydawanie map do celów opiniodawczych,
udostępnianie zasobów dla geodetów.
Powiatowy Inspektorat
Nadzoru Budowlanego
05–119 Legionowo,
ul. gen. Wł. Sikorskiego 11
tel. /fax 022 774 51 53, 022 7640 325
pinb_leg@wp.pl
Pozwolenia na użytkowanie, zgłoszenia rozpoczęcia
i zakończenia budowy, samowole budowlane,
utrzymanie obiektów budowlanych, kontrole budów.
Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna
05–119 Legionowo,
ul. gen. Wł. Sikorskiego 11
tel. 0–22 774 15 76, fax 0–22 774 02 52
www.legionowo.psse.waw.pl
legionowo@psse.waw.pl
Sprawowanie nadzoru nad warunkami higieny
środowiska, higieny pracy w zakładach pracy,
szkołach i innych placówkach
oświatowo-wychowawczych, ośrodkach
wypoczynkowych i rekreacji, zdrowotnymi żywności
i żywienia i produktami użytku.
Powiatowy Urząd Pracy
05–119 Legionowo,
ul. gen. Wł. Sikorskiego 11
tel: 0–22 774 27 73; 0–22 7640 305
fax: 0–22 774 22 88
www.pup-legionowo.neostrada.pl
wale@praca.gov.pl
Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie
05–119 Legionowo,
ul. gen. Wł. Sikorskiego 11
Dyrektor Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie: 0–22 7640 202
Zespół ds. osób niepełnosprawnych:
0–22 7640 201
Rodziny Zastępcze: 0–22 7640 203
Poradnictwo: fax. 0–22 784 83 33, 0–22 7640 299
e–mail: pcpr.legionowo@wp.pl

Samodzielny Publiczny
Zakład Lecznictwa Otwartego:
05–120 Legionowo,
ul.Sowińskiego 4
tel. centrala 0–22 774 51 51; 0–22 774 22 94,
0–22 774 52 72
tel. /fax. 0–22 774 26 34 (sekretariat)
spzlo1@unet.pl
Pogotowie ratunkowe:
0–22 774 21 22, 774 29 09 lub 999
Poradnia Leczenia Uzależnień:
ul.3 Maja tel. 0–22 774 51 51 w. 21 lub 38
Powiatowy Zespół Szkół
Specjalnych w Legionowie
05–120 Legionowo,
ul.Jagiellońska 69
tel. /fax 0–22 774 27 63
www. pzszsl.republika.pl
zssleg@interia.pl
Powiatowy Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych w Dębem
05–140 Serock,
ul. Nasielska 6
tel. 0–22 774 20 21,
tel. /fax 0–22 782 30 25
http: //zswd.webpark.pl
pz.debe@wp.pl
Powiatowy Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych
im.Włodzimierza Wolskiego
w Serocku
05–140 Serock,
ul. Wł. Wolskiego 8
tel. 0–22 782 71 01,
fax 0–22 782 74 98
http: //free.polbox.pl
/z/zsserock zsserock@op.com
Liceum Ogólnokształcące
im. Marii Konopnickiej
w Legionowie
05–120 Legionowo,
ul. Piłsudskiego 26
tel. 0–22 774 27 24,
784 40 42,
fax 0–22 774 27 24
http: //konopnicka.eu.org
lo_konopnicka@wp.pl
Powiatowy Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych
im. Jerzego Siwińskiego
w Legionowie
05–120 Legionowo,
ul. Targowa 73 A
tel. 0–22 774 28 72,
tel. /fax 0–22 774 40 96
www.pzsplegionowo.waw.pl
wiolett_wuszt@wp.pl
Komenda Powiatowa
Państwowej Straży Pożarnej
05–120 Legionowo,
ul. Mickiewicza 11
tel. 0–22 774 28 28,
774 35 31,
fax 0–22 774 28 88
legionowo@mazowsze.straz.pl
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