ukazuje się w:
Jabłonnie
Nieporęcie
Wieliszewie
Serocku
Legionowie

Droga śmierci
Siedmiokrotny wzrost liczby śmiertelnych ofiar wypadków drogowych to efekt warunków
panujących na drodze krajowej nr 62, biegnącej z Nowego Dworu, przez Dębe do Serocka.
Starosta Legionowski włączył się w batalię o zwiększenie na niej bezpieczeństwa.

TIR-y stwarzają największe niebezpieczeństwo na drodze nr 62
Od kiedy władze Warszawy
wprowadziły zakaz wjazdu
TIR-ów do stolicy i dodatkowo
rozpoczęła się budowa estakad
bielańskich, cały ruch tranzytowy przeniósł się na drogę krajową 62, przebiegającą również
przez nasz powiat. Niestety,
droga nie jest przygotowana na
przyjęcie dużej liczby pojazdów,
szczególnie ciężarowych. Mimo
nowej nawierzchni brakuje tam
pobocza, wydzielonego dla rowerów czy pieszych.

Na efekty nie trzeba było długo czekać. W 2006 roku na odcinku drogi przebiegającym
przez powiat legionowski zdarzyły się 4 wypadki i 8 kolizji.
Zginęła 1 osoba, a 3 zostały
ranne. W ubiegłym roku te liczby dramatycznie wzrosły: 11
wypadków i 21 kolizji, 7 zabitych i 14 rannych. Dla porównania w całym ubiegłym roku
na wszystkich drogach powiatu
legionowskiego zginęło 19
osób, czyli blisko 40% ofiar po-

chłonęła droga 62. W większości wypadków śmiertelnych
sprawcami, bądź uczestnikami
były TIR-y.
Powiatowa policja…
…dwukrotnie zwracała się
w ubiegłym roku do zarządcy
drogi – Generalnej Dyrekcji
Dróg Krajowych i Autostrad
w Warszawie – o zgodę na ustawienie przy drodze odpowiedniego oznakowania, tzw. „czarnego punktu”. Starania policji

poparli pismami starosta oraz
komendant powiatowy straży
pożarnej. Warto dodać, że tego
typu oznakowanie funkcjonuje
na drodze wojewódzkiej 631
(ul. Pogonowskiego w Wólce
Radzymińskiej) i od czasu jego
ustawienia przez ostatnie 2,5
roku nie było w tym miejscu
żadnego wypadku, w którym
zginęliby ludzie.
GDDKiA planuje aktualizację stałego oznakowania na drodze. – Bliższy termin zrobienia
aktualizacji będzie znany po zaakceptowaniu planu wydatków
na 2008 r. – powiedziała nam
Małgorzata Tarnowska, rzecznik warszawskiego oddziału
GDDKiA.
Burmistrz Serocka…
…od lat walczy o poprawę
bezpieczeństwa na tej drodze.
Pod koniec lutego serocki ratusz
dostał pismo z GDDKiA, w którym obiecano opracowanie
w tym roku projektu przebudowy skrzyżowania w Szadkach,
które jest kolejnym bardzo niebezpiecznym punktem tej drogi.
Ma tam powstać rondo.
Na razie sytuacja jest więcej
niż niepokojąca. Legionowska
drogówka stara się zapobiegać
wypadkom na wszelkie sposoby: współpracuje z Inspekcją
Transportu Drogowego, która
wzmogła kontrole pędzących
TIR-ów, częściej patroluje drogę. W tym roku jeszcze nikt
tam nie zginął. Miejmy nadzieję, że nie trzeba będzie czekać
na kolejne ofiary, aby przekonać zarządcę drogi do odpowiednich działań zapobiegających nieszczęściu. n

marzec
nr 5/2008

W numerze…
Zostań patriotą lokalnym
str. 8
Jesteśmy najlepsi
str. 3
Oddaj 1% podatku
str. 6

Powiadomią
SMS-em
Wydział komunikacji legionow−
skiego starostwa wprowadził
kolejne udogodnienie. Od pew−
nego czasu informuje swoich
klientów sms−em, gdy gotowy
jest ich dowód rejestracyjny.

Rejestrując pojazd zostaniemy zapytani o numer telefonu
komórkowego. Jeśli go podamy, w momencie, gdy dowód
rejestracyjny będzie dla nas gotów, dostaniemy wiadomość
o treści: „Zapraszamy do odbioru dowodu rejestracyjnego.
Proszę zabrać ze sobą pozwolenie czasowe (tzw. „miękki
dowód rejestracyjny”– przyp.
red.), dowód osobisty i kartę
pojazdu, jeżeli była wydana”.
Po otrzymaniu takiego sms-a
mamy pewność, że dokument
czeka na odbiór. n

Naprawiamy
po zimie
Rozpoczęły się remonty
cząstkowe powiatowych dróg
o nawierzchni asfaltowej. Ponadto lada dzień rozpocznie
się pozimowe oczyszczanie
przykrawężnikowe
naszych
ulic.
Jeszcze przed świętami wielkanocnymi
powinna
być
oczyszczona większość z nich.
Kolejne roboty porządkowe, tj.
koszenie poboczy i zieleńców
wzdłuż dróg powiatowych, zostały zaplanowane na maj.
Wcześniej, bo jeszcze w kwietniu, gruntowe odcinki dróg powiatowych zostaną poddane
profilowaniu. n
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Kurier

Wirtualne Zegrze
Turystyka to niezwykle prężna gałąź gospodarki. Trzeba tylko stwo−
rzyć jej odpowiednie warunki rozwoju i właściwie wypromować.
W Powiecie Legionowskim leży Zalew Zegrzyński, który aż się pro−
si o własny portal internetowy.

i n f o r m a t o r
w jednym miejscu będą stanowiły kompletną i przejrzystą
bazę danych o całym regionie
i oferowanych przez niego
atrakcjach.
Obecnie przygotowywana jest
„mapa strony” wraz z wizualizacją graficzną serwisu. Rozpoczęto już kompletowanie i weryfikację danych, które będą
wykorzystane w bazie turystycznej (noclegi, gastronomia, usługi itp.). Do końca zbliżają się
rozmowy z wykonawcami portalu. Zaawansowanie i postęp
prac wskazują, że uruchomienie portalu może nastąpić już
w pierwszej połowie maja br.
Równolegle do prowadzonych prac trwają przygotowania do pozyskania na projekt
środków zewnętrznych. Zajmuje się tym specjalny zespół
do spraw promocji, turystyki
i rekreacji, którego zadaniem
będzie opracowanie wniosków,
stanowiących podstawę do
ubiegania się o dotacje z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego. n

Władze powiatu legionowskiego postawiły na rozwój turystyki. Od kilku miesięcy legionowskie starostwo prowadzi
prace nad stworzeniem pierwszego, profesjonalnego portalu

internetowego, który będzie
stanowić kompendium wiedzy
o rejonie jeziora Zegrzyńskiego. Strona będzie zawierała
wszelkie przydatne turystom
informacje.
Zgromadzone

Nowy dyrektor
sanepidu

Nowa era SPZLO?

Od 1 lutego br. Powiatowa Sta−
cja Sanitarno−Epidemiologiczna
w Legionowie ma nowego dy−
rektora. Jest nim wyłoniona
w konkursie Maria Kloc.

Zorganizowany przez powiat konkurs na dyrektora Samodzielnego
Publicznego Zakładu Lecznictwa Otwartego w Legionowie wygrał
dr nauk med. Krzysztof Szala

Maria Kloc
Maria Kloc ma specjalizację 1. stopnia z higieny i epidemiologii. Ukończyła Szkołę
Zdrowia Publicznego w Instytucie Medycyny Pracy w Łodzi
oraz studia podyplomowe z zakresu bezpieczeństwa, higieny
i ochrony pracy w Państwowej
Wyższej Szkole Ochrony Środowiska w Radomiu.
Od 1978 r. pracowała w inspekcji sanitarnej w Nowym
Dworze Mazowieckim. Wtedy inspekcja nowodworska
obejmowała swym zasięgiem
również Legionowo, stąd Marii Kloc nasz teren jest nieobcy.
Przed objęciem funkcji dyrektora legionowskiego sanepid-u pracowała w powiatowej inspekcji sanitarnej w Warszawie.
– Chcę wprowadzić szkolenia
dla przedsiębiorców z zakresu
obowiązujących norm i wymagań sanitarnych i epidemiologicznych – powiedziała nowa dyrektor. – Uważam, że najpierw
powinniśmy naszym petentom
przekazać naszą wiedzę, a dopiero potem kontrolować, czy
wiedza jest wykorzystywana.
Chcę pokazać „ludzką twarz”
naszej służby. Stawiam również
na swoją załogę, którą będę próbowała edukować w miarę posiadanych możliwości finansowych oraz kierować nią zgodnie
z procedurami systemu jakości.
– dodaje pani Maria Kloc. n

– Jak się Pan czuje w nowej
roli?
– Pełniłem już w życiu różne
funkcje. Byłem ordynatorem
i prezesem prywatnej kliniki, kierownikiem zespołu operacyjno
zabiegowego i naczelnym lekarzem. Funkcja dyrektora nie jest
to dla mnie niczym nowym. Także
Powiat Legionowski nie jest mi
obcy, kiedyś tu mieszkałem, żyje
tu moja rodzina.
– Zapewne ma Pan plany na
długofalowy rozwój przychodni?
– To był podstawowy element
konkursu prowadzonego przez
starostwo: stworzenie pewnej wizji placówki na przyszłość.
SPZLO kiedyś było wiodącą placówką w tym rejonie, teraz jego
udział w sprzedaży świadczeń medycznych znacząco się zmniejszył.
Musimy to zmienić.
Mieszkańcy chcą mieć na miejscu specjalistyczną konsultację,
dobrego lekarza rodzinnego czy
badania diagnostyczne. Dobrze
byłoby uzyskać świadczenie szpitalne, oczywiscie w ograniczonym
zakresie, np. chirurgii jednego
dnia. Te usługi na wysokim poziomie powinno zapewniać SPZLO.
– Na początek trzeba zapewne
zmienić wygląd placówki, uczynić
ją bardziej „przyjazną” pacjentom?
– Oczywiscie. Wszystko wiąże
się jednak z finansami. Żeby poprawić standard samej placówki
należy zacząć od zmiany wyglądu
wejścia i samej recepcji. Musimy
wprowadzić program koputerowy, który pozwoli na efektywne

p o w i a t u
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Pociąg Modlin
– Okęcie?
Już w przyszłym roku ruszy budowa lotniska w Modlinie. Port musi
być skomunikowany z Warszawą i Legionowem. Marszałek Woj.
Mazowieckiego chce go połączyć także linią kolejową z Okęciem.
Docelowo pociąg pojedzie
z Modlina na Okęcie przez dworzec Gdański lub Centralny. Na
trasie połączenia znajduje się też
Legionowo.
– Po planowanej przez nas modernizacji infrastruktury kolejowej, podróżni będą mogli dojechać do centrum Warszawy
w 20–25 minut. Myślimy także
o stworzeniu sieci połączeń
z Okęciem. Częstotliwość kurso- wej na terenie portu lotniczego
wania pociągów będzie oczywi- oraz wiaduktu nad trasą krajoście dostosowana do potrzeb wą nr 62. Samorząd wojewódzi oczekiwań podróżnych – pod- twa mazowieckiego przeznaczył
kreśla marszałek Adam Struzik. na pokrycie kosztów tego
Uruchomienie połączenia bę- przedsięwzięcia 60 mln zł.
dzie wymagało położenia
Niewykluczone, że projekt zo5,5 km nowych torów. W pla- stanie również zgłoszony do
nach jest również budowa pero- ubiegania się o dofinansowanie
nów w Modlinie, stacji kolejo- z Unii Europejskiej. n

Starosta Legionowski
i Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego
Im. Marii Konopnickiej
Zapraszają
gimnazjalistów, rodziców i nauczycieli
na

VIII Powiatową Giełdę Szkół
Ponadgimnazjalnych

Krzysztof Szala
i przyjazne obsługiwanie pacjentów. Oczywiście na wszystko potrzebne są odpowiednie środki.
– Czy przewiduje jakieś zmiany
w organizacji pracy Pogotowia
Ratunkowego?
– Nasza stacja obsługuje pięć
gmin i jest to dosyć odległy teren.
Mamy tylko jeden zepoł reanimacyjny, dwa zespoły wypadkowe
w których mogą jeździć ratownicy
którzy mają odpowiednie wykształcenie i doświadczenie. Problemem jest to że pacjent, ktory
ma być hospitalizowany, musi być
wieziony do najbliższego ośrodka.
Są to dosyć duże odległości. Najbliższym takim ośrodkiem jest
Szpital Bródnowski. Gdyby został
u nas stworzony odział chirurgii
jednodniowej, można by zorganizować w przyszłości minioddział
chirurgii urazowej – ogólnej.
– Czy widzi potrzebę przekształcenia SPZLO w niepubliczny zakład opieki zdrowotnej?
– Przy obecnym poziomie finansowania i limitowania usług
medycznych jest wręcz wskazane
przekształcenie publicznego za-

Krzysztof Szala ma stopień naukowy doktora nauk medycznych oraz specjalizację II stopnia z chirurgii ogólnej.
Wykształcenie podyplomowe zdobywał w ośrodkach medycznych w Polsce, Wielkiej Brytanii i Francji. Pracował jako konsultant chirurg w Wielkiej Brytanii i Niemczech, sprawował
funkcję ordynatora Oddziału Chirurgii Naczyniowej i Ogólnej
w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Olsztynie, Dyrektora Medycznego, Prezesa Zarządu i Głównego Chirurga w BK
Euromed Centrum Medyczne. 51 lat, żonaty, czworo dzieci. n

która odbędzie się 4 kwietnia 2008 r.
w godzinach od 1100–1530
w hali sportowej
Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej
w Legionowie ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 26
Swoja ofertę edukacyjną zaprezentują:
• Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Legionowie
• Liceum Ogólnokształcące im. Króla Jana III Sobieskiego
w Legionowie
• Salezjańkie Liceum Ogólnokształcące im. św. Jana Bosko
w Legionowie
• Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Legionowie
• Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Serocku
• Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Dębem
• Środowiskowy Hufiec Pracy nr 7 w Warszawie
• Cech Rzemiosł Różnych
Swoją pomocą i doświadczeniem służyć będą pracownicy:
• Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
• Powiatowego Urzędu Pracy
• Referatu Edukacji Starostwa Powiatowego
Dobry wybór – dobra szkoła
w Twoim Powiecie

kładu na niepubliczny. To wcale
nie oznacza, że będzie ograniczony czy tylko pełnopłatny dostęp
do usług. Będa świadczone usługi
w sposób mieszany, (ubezpieczenia dodatkowe, rabaty kart kredytowych, umowy pomiędzy świadczeniodawcami i pełnopłatne).

Obecnie takie możliwości mają
tylko przychodnie prywatne.
Uważam że w celu równouprawnienia podmiotów przychodnie
powinny być sprywatyzowane,
aby zapewnić równy dostęp do
szybko rozwijającego sie rynku
usług medycznych. n

Uwaga kombatanci!
29.09.2007 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
Zmiana przepisów zaowocowała następującymi przywilejami:
• Prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń
opieki zdrowotnej i usług farmaceutycznych dla inwalidów
wojennych i wojskowych oraz kombatantów,
• Bezpłatne zaopatrzenie w leki oznaczone symbolami „Rp”
i „Rpz” dla:
– inwalidów wojennych,
– osób represjonowanych i ich małżonków pozostających
na ich wyłącznym utrzymaniu,
– wdów i wdowców po poległych żołnierzach i zmarłych
inwalidach wojennych oraz osobach represjonowanych,
uprawnionych do renty rodzinnej
• Dostęp do ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych
finansowanych ze środków publicznych bez skierowania
od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego dla kombatantów,
inwalidów wojennych i osób represjonowanych. n

i n f o r m a t o r
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Uwaga gimnazjaliści!
Przed uczniami trzecich klas gimnazjów decyzja o wyborze szkoły. W tym
numerze Kuriera oraz na www.powiat−legionowski.pl, w dziale zaprosze−
nia, zamieszczamy ofertę powiatowych szkół ponadgimnazjalnych.

Już czas wybrać swoje przyszłe liceum

Niewątpliwie warto się nią zainteresować. Poniżej zamieszczamy
informację o tegorocznej rekrutacji absolwentów gimnazjów do
szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat legionowski. Rekrutacja zaczyna się
7 maja i potrwa do 7 lipca, kiedy
to zostaną wywieszone listy przyjętych do szkół uczniów.
4 kwietnia, w godz. 1100–1500
w LO im. Marii Konopnickiej
w Legionowie odbędzie się kolejna powiatowa giełda szkół ponadgimnazjalnych. Zapraszamy na
nią serdecznie, to tam właśnie będzie można – jak co roku – poznać aktualną ofertę poszczególnych szkół, porozmawiać ze starszymi kolegami, zaopatrzyć się
w materiały informacyjne. n
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Najlepsi na Mazowszu!
Awans o kilkadziesiąt pozycji zanotował Powiat Legionowski w ran−
gingu samorządów, prowadzonym przez Związek Powiatów Pol−
skich. Obecnie zajmujemy pierwsze miejsce na Mazowszu!

Informacja o planie rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych
prowadzonych przez Powiat Legionowski na rok szkolny 2008/2009
Zgodnie z § 24 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r.
w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych
typów szkół do innych (Dz.U. nr 26, poz. 232), Powiat Legionowski jako organ prowadzący publiczne
szkoły ponadgimnazjalne, przedstawia informację dla kandydatów o planie rekrutacji do szkół ponad−
gimnazjalnych na rok szkolny 2008/2009.
Licea Ogólnokształcące – 12 oddziałów, w tym:
• Liceum Ogólnokształcące im. M. Konopnickiej
w Legionowie
ul. J. Piłsudskiego 26
– 9 oddziałów, w tym 1 oddział klasy sportowej
(piłka siatkowa),
• Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
w Dębem, Komornica, gm. Wieliszew,
05–140 Serock – 3 oddziały w tym 2 oddziały
z innowacją pedagogiczną.
Licea Profilowane – 2 oddziały, w tym:
• Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
w Dębem, Komornica, gm. Wieliszew,
05–140 Serock – 1 oddział
(zarządzanie informacją),
• Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
im. Wł. Wolskiego w Serocku, ul. Wolskiego 8
– 1 oddział (zarządzanie informacją).
Technika – 7 oddziałów, w tym:
• Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
w Dębem, Komornica, gm. Wieliszew,
05–140 Serock – 1 oddział
(technik budownictwa),

• Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
im. J. Siwińskiego w Legionowie,
ul. Targowa 73A – 3 oddziały
(technik hotelarstwa, technik informatyk,
technik obsługi turystycznej),
• Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
im. Wł. Wolskiego w Serocku, ul. Wolskiego 8 – 3
oddziały (technik żywienia i gospodarstwa
domowego, technik hotelarstwa i technik logistyk).
Zasadnicze Szkoły Zawodowe – 4 oddziały, w tym:
• Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
w Dębem, Komornica, gm. Wieliszew,
05–140 Serock – 1 oddział (oddział
wielozawodowy ze szczególnym ukierunkowanie
na zawody budowlane),
• Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
im. J. Siwińskiego w Legionowie,
ul. Targowa 73A – 2 oddziały
(oddziały wielozawodowe),
• Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
im. Wł. Wolskiego w Serocku, ul. Wolskiego 8
– 1 oddział (kucharz małej gastronomii).
• Szkoła Przysposabiająca do Pracy 1 oddział
w Powiatowym Zespole Szkół w Legionowie,
ul. Jagiellońska 69. n

LGD dla wsi
Związek Stowarzyszeń „Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego” Lokalna
Grupa Działania bierze udział w projekcie na rzecz realizacji Zinte−
growanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich, który jest realizo−
wany w ramach Pilotażowego Programu LEADER+. Jest to powiąza−
nie działań ludzi w zakresie rozwoju gospodarczego wsi.
Pomysł powstał jako odpowiedź
na proces wyludniania się obszarów wiejskich w wyniku nadprodukcji rolnej po wdrożeniu
„Wspólnej polityki rolnej UE”.
W skład LGD Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego wchodzi szereg partnerów społecznych, w tym
powiat legionowski.
Projekt obejmuje: realizację
przedsięwzięć, które przyczynią
się do promocji regionu; mobilizację ludności do wzięcia aktywnego udziału w procesie rozwoju
naszych gmin; wykorzystanie zasobów naturalnych i kulturowych,
w tym potencjału obszarów o walorach turystycznych.
W ramach wymienionych działań LGD zrealizowano już m.in.:
szkolenie z zakresu działania
LGD oraz pozyskiwania środków
UE w okresie 2007–2013; bezpłatne, semestralne studium języka angielskiego; udział w targach
poznańskich; opracowanie informatorów o podmiotach gospodarczych; folderów turystycznych;
wydanie mapy turystycznej; opracowanie strategii rozwoju turystyki; projektu renaturyzacji zbiorni-

Janusz Kubicki
ków wodnych; projektu sieci szerokopasmowej i rewitalizacji ruin
i dworków.
W najbliższej przyszłości LGD
zamierza rozszerzyć obszar swego
działania o gminy Dąbrówka
i Radzymin.
Od roku 2009 nastąpi wdrożenie Lokalnej Strategii Działania.
Środki finansowe (163 zł na
mieszkańca) zostaną przeznaczone na: minigranty dla organizacji
pozarządowych, odnowę i rozwój
wsi, wsparcie w tworzeniu mikroprzedsiębiorstw, zróżnicowanie
działalności rolniczej o nowe kierunki.
Janusz Kubicki n

Jeszcze w ubiegłym roku powiat plasował się w drugiej setce samorządów, jednak zdecydowane działania promujące
m.in. ekologię oraz rozwijanie
działań, które ułatwiają budowę
społeczeństwa informacyjnego
zostały dostrzeżone. Coraz więcej ułatwień dla internautów,
rozbudowana strona informacyjna powiatu, promowanie walorów ekologicznych i turystycznych naszego regionu to tylko

niektóre z naszych działań.
Zmiany w starostwie, obejmujące także konsekwentną promocję wizerunku powiatu zyskały
uznanie w niezależnych instytucjach. – Mamy nadzieję, że nasze działania najbardziej docenią mieszkańcy naszego powiatu, ludzie, którzy na codzień korzystają z usług oferowanych
przez Starostwo Powiatowe
w Legionowie. – mówi starosta
Jan Grabiec. n

100 lat to za mało
W piątek, 29 lutego, na zaproszenie starosty w siedzibie powiatu ze−
brali się przedstawiciele organizacji kombatanckich, działających w
naszym regionie.

E-wniosek po
raz drugi!
Na początku kwietnia starostwo wprowadzi kolejne ułatwienie dla klientów. Tym razem dotyczyć ono będzie ewidencji gruntów i budynków.
Wypis i wyrys z tejże będzie
można zamówić za pośrednictwem internetowego formularza. Dzięki temu załatwić sprawę będzie można odwiedzając
urząd tylko raz w umówionym
terminie odbioru dokumentów.

Przedszkolaki
na start
Po raz pierwszy w historii odbędą się Mistrzowstwa Powiatu Legionowskiego w Biegach
Przedszkolaków. Dotąd impreza, organizowana przez
Klub Biegacza Legionowo,
obejmowała jedynie 10 legionowskich przedszkoli. W tym
roku, dzięki włączeniu się w jej
organizację starostwa, obejmie
swym zasięgiem cały powiat.
Zainteresowane
udziałem
w imprezie przedszkola mogą
dowiadywać się o szczegóły
w lokalnym ośrodku kultury
lub Referacie Promocji i Rozwoju Społecznego Starostwa
Powiatowego w Legionowie
(tel. 0–22 7640 423). n

Wspólne zdjęcie kombatantów ze starostą i prezydentem Legionowa
Było to jedno z cyklicznie odbywających się spotkań władz samorządowych z tym środowiskiem. Piątkowe zebranie, poza
omówieniem m.in kwestii inwestycji i ochrony zdrowia stało się
okazją do uhonorowania jubilatów, którzy obchodzą w tym roku
okrągłą rocznicę urodzin.
W sumie wyróżnionych pamiątkową tabliczką zostało 12
osób w wieku od 80 lat. Najstarszą z nich był pan Marian Makowski z Chotomowa – Członek
Zarządu Koła Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów
Politycznych w Chotomowie, który w tym roku kończy 95 lat. Gratulacje jubilatom składali wspólnie starosta Jan Grabiec oraz
Zdzisław Sokalski – przewodniczący Powiatowej Rady Kombatantów. Ponadto uhonorowani
zostali:
80-latkowie: Jan Grzywaczewski – Członek Zarządu Stowarzyszenia „Szare Szeregi” Oddział w Legionowie; Grzegorz
Paster – Członek Zarządu Stowarzyszenia „Szare Szeregi”
Oddział w Legionowie; Tadeusz

Pokrant – Członek Zarządu
Stowarzyszenia „Szare Szeregi”
Oddział w Legionowie; Zdzisław Sokalski – Członek Zarządu Stowarzyszenia „Szare Szeregi” Oddział w Legionowie;
Stanisław Sosiński – Członek
Zarządu Stowarzyszenia „Szare
Szeregi” Oddział w Legionowie;
Adam Tarnowski – Członek Zarządu Związku Inwalidów Wojennych, Oddział w Legionowie;
Zygmunt Gajda – Członek Zarządu Związku Kombatantów
Polskich w Kraju
85-latkowie: Piotr Sierawski
– Członek Zarządu Koła Związku Kombatantów RP i Byłych
Więźniów Politycznych w Chotomowie; Ryszard Gubała
– Członek Zarządu Koła nr 1
Światowego Związku Żołnierzy
Armii Krajowej w Legionowie;
Czesław Rajszewicz – Członek
Zarządu Koła nr 1 Światowego
Związku Żołnierzy Armii Krajowej w Legionowie
90-latkowie: Julian Kielichowski – Członek Zarządu Światowego Związku Żołnierzy Armii
Krajowej Okręg Warszawa. n
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Zostań dobroczyńcą
Od kilku lat możemy przekazywać jeden procent naszego podatku
organizacjom pożytku publicznego. W tym roku ma to być wygod−
niejsze niż dotąd.
Prawo daje nam możliwość
wspierania organizacji społecznych setną częścią naszego podatku już od kilku lat. Jednak
jak dotąd niewiele osób z niej
korzystało. Dlaczego? Powód
był prosty: wymagało to najpierw wyszukania numeru konta wybranej organizacji, dokonania wpłaty uprzednio obli-

czonej kwoty i wpisania jej do
zeznania podatkowego.
Od bieżącego roku jednoprocentowa dobroczynność będzie
dużo łatwiejsza. Teraz wystarczy w zeznaniu podatkowym
wskazać nazwę organizacji
i numer jej wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego (tzw.
KRS). Obliczeń i przekazania

i n f o r m a t o r
odpowiedniej kwoty obdarowanemu stowarzyszeniu lub
fundacji dokona za nas urząd
skarbowy. Kwoty 1% podatku
nie można dzielić pomiędzy
kilka organizacji.
Dla osób, które chcą wesprzeć jedną z organizacji działających na terenie naszego powiatu, publikujemy ich listę
(w ramce). Po szczegółowe instrukcje, jak krok po kroku postępować, aby przekazać swój
1% na szlachetny cel, można
zajrzeć na http: //pozytek.gov.pl, http:
//www.jedenprocent.pl.

Lista organizacji pożytku publicznego
z terenu powiatu legionowskiego:
Klub sportowy „Legionovia”,
nr KRS 0000175391
Legionowskie Towarzystwo Siatkówki „Legionovia”,
nr KRS 0000171864
Fundacja Europejskiej Współpracy Naukowej,
nr KRS 0000172993
Fundacja Na Rzecz Dzieci i Młodzieży im. Wandy Tomczyńskiej,
nr KRS 0000111294
Fundacja Fun Kayak,
nr KRS 0000222856
Samodzielne Koło Terenowe nr 132 Społecznego
Towarzystwa Oświatowego,
nr KRS 0000027457
7. Legionowskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe,
nr KRS 0000232144
8. Stowarzyszenie Pomocy Potrzebującym „Nadzieja”,
nr KRS 0000193124
9. Fundacja Animacji Artystycznej „Szachraj”,
nr KRS 0000247711
10. Stowarzyszenie „Samorządność, Prawo i Sprawiedliwość”,
nr KRS 0000163330
11. Fundacja Dla Edukacji
nr KRS 0000268281
12. Fundacja „Promień Słońca”,
nr KRS 0000226337
13. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego
Oddziału Wojewódzkiego,
nr KRS 0000134684
(adnotacja: „Dla Koła Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski w Legionowie”)
14. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego
Oddziału Wojewódzkiego,
nr KRS 0000134684
(adnotacja: „Dla Ogniska TPD w Legionowie”).
15. Mazowiecka Fundacja Rodzin Zastępczych
nr KRS 0000261167
adnotacja: „dla Pogotowia Rodzinnego M. J. Kordowscy w Skierdach”
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Powiatowy Rzecznik
Konsumentów radzi
15 marca – Światowy Dzień Konsumenta
Dzień 15 marca obchodzony
jest jako Światowy Dzień Konsumenta. Jego obchody są organizowanew tradycyjnie przez
Consumers
International
– międzynarodową organizację
reprezentująca interesy konsumentów i zrzeszającą 250 organizacji ze 115 krajów. Termin
wiąże się z rocznicą przemówienia Johna F. Kennedy'ego, skierowanego w 1962 roku do amerykańskiego Kongresu. Było to
pierwsze w historii publiczne
wyraźne zaakcentowanie potrzeby ochrony konsumentów
i uznanie ich praw. W posłaniu
do Kongresu, prezydent J. F.
Kennedy wypowiedział się za
koniecznością
zapewnienia
konsumentom należytej reprezentacji i obrony, której są pozbawieni, jako słabsza w stosunku do profesjonalistów grupa
na rynku oraz ogłosił ich cztery
podstawowe prawa:
• prawo do bezpieczeństwa
• prawo do informacji
• prawo do wyboru
• prawo do tego, by zostać
wysłuchanym.
Kilka lat później Organizacja
Narodów Zjednoczonych postanowiła, żeby co roku
dzień 15 marca na całym świecie poświęcać prawom konsumentów, a od 15 marca 1999 r.
równolegle na szczeblu Unii

Europejskiej dzień ten obchodzony jest jako Europejski
Dzień Konsumenta. Państwom
członkowskim UE zależy na
tym, by opinii publicznej
uświadomić, że nie tylko organizacje konsumenckie, ale też
Unia Europejska prowadzi politykę na rzecz konsumentów
oraz by informować o podejmowanych przez nią w tej dziedzinie działaniach.
W Polsce uznanie praw konsumentów potwierdza w art. 76
Konstytucja RP („Władze publiczne chronią konsumentów,
użytkowników i najemców
przed działaniami zagrażającymi ich zdrowiu, prywatności
i bezpieczeństwu oraz przed
nieuczciwymi praktykami rynkowymi”) oraz kolejne strategie polityki konsumenckiej rządu. Centralnym organem administracji państwowej, powołanym do występowania w interesie publicznym i interweniowania w przypadku naruszenia
zbiorowych interesów konsumentów, jest Urząd Ochrony
Konkurencji i Konsumentów.
Do kompetencji Prezesa
UOKiK należy kształtowanie
polityki antymonopolowej oraz
polityki ochrony konsumentów. W przypadkach naruszeń
indywidualnych interesów konsumentów właściwi są Powiato-

wi (Miejscy) Rzecznicy Konsumentów. Ich kompetencje
obejmują m. in. udzielanie porad i informacji prawnych, podejmowanie interwencji i występowanie do przedsiębiorców, pomoc w kierowaniu
spraw na drogę sądową oraz
współdziałanie z rządowymi
oraz pozarządowymi instytucjami i organizacjami. Organizacje pozarządowe, jak np.
Stowarzyszenie Konsumentów
Polskich czy Federacja Konsumentów, również mają prawo
udzielać porad prawnych i zajmować się indywidualnymi
skargami konsumenckimi. Wyspecjalizowanym
organem
kontroli powołanym do ochrony interesów i praw konsumentów oraz interesów gospodarczych państwa jest zaś Inspekcja Handlowa. Od stycznia 2005 roku polscy konsumenci mogą również liczyć na
pomoc Europejskiego Centrum Konsumenckiego w Warszawie, które wspomaga konsumentów w konfliktach ponadgranicznych. Powstało ono
na mocy porozumienia Komisji
Europejskiej z UOKiK i jest
członkiem sieci Europejskich
Centrów
Konsumenckich
(ECC-Net), istniejących we
wszystkich krajach UE, a także
w Norwegii i Islandii.
W tym roku tematem przewodnim obchodów Światowego Dnia Konsumenta w Polsce
jest konsument w sieci, a hasłem „Zanim klikniesz – poznaj swoje prawa”.
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Jak załatwić…

… skierowanie do kształcenia
w szkole specjalnej
Krok 1
Udajemy się do Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej
w Legionowie przy ul. Jagiellońskiej 2. W poradni składamy
wniosek o wydanie orzeczenia
(mogą to zrobić rodzice lub
prawni opiekunowie dziecka), do
którego dołączamy dokumentację niezbędną do wydania orzeczenia (mogą to być w szczególności wyniki obserwacji, badań
czy zaświadczenia o stanie zdrowia). Szczegółowych informacji
o rodzaju koniecznych załączników można zasięgnąć u dyrektora poradni. Placówka w przypadku pozytywnej weryfikacji wniosku wystawi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
Krok 2
Wypełniamy wniosek. Jest on
dostępny w biuletynie informacji publicznej starostwa (http:
//www. bip. powiat–legionowski. pl) w dziale „Jak załatwić
sprawę” lub w Referacie Edukacji starostwa w pok. 206
na II piętrze budynku przy ul.
Sikorskiego 11 w Legionowie.

Do wniosku załączamy orzeczenie uzyskane w Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej.
W przypadku wątpliwości,
bądź trudności w wypełnieniu
wniosku, można skontaktować
się z pracownikami Referatu
Edukacji, którzy udzielą wszelkich
wyjaśnień
(telefon
022 7640 206).
Krok 3
Wypełniony wniosek wraz załącznikiem składamy w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Legionowie na parterze budynku (ewentualnie
przesyłamy pocztą na adres:
Starostwo Powiatowe w Legionowie, ul. Sikorskiego 11,
05–119 Legionowo).
Przy załatwieniu sprawy nie
ma żadnych opłat. Wniosek zostanie rozpatrzony w terminie
tygodnia, jeśli występujemy
o skierowanie do szkoły specjalnej w Legionowie, natomiast w przypadku skierowania do szkoły w Warszawie termin załatwienia sprawy wynosi
około 3 tygodnie. n

Mieszk@ńcy pytają…
zapraszamy do zadawania pytań
na www.powiat-legionowski.pl
Pyt@nie
Witam,
Poproszę Pana o odpowiedź
na poniższe pytania:
1) Jaka jest podstawa
prawna podatków
obowiązująych w naszym
mieście?
2) Czy informacje zawarte
na stronach Starostwa należy
traktować jako obowiązujące
i czy są one zgodne
z zatwierdzonymi
podatkami?
Z poważaniem.
Rafał Grzęda
Odpowiedź
Podatki i opłaty lokalne są
uchwalane przez radę gminy
(miasta), stąd podstawą prawną ich poboru jest zawsze
uchwała rady gminy (miasta).
Na stronie internetowej publikujemy treści informacyjne,
które nie mogą stanowić źródła prawa. Obowiązujące przepisy prawa miejscowego publikowane są w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, a pozostałe uchwały jednostek samorządu terytorialnego w Biuletynie Informacji Publicznej, właściwym dla
określonych podmiotów.
Pyt@nie
Szanowny Panie,
Slyszalem o planach przebudowy ulicy Sobieskiego
w Legionowie. Bardzo mnie to
ucieszylo i chcialbym zapytac
czy jest tez planowane ustawienie sygnalizacji swietlnej

na przejsciu dla pieszych
przez ul. Sobieskiego na wysokosci ul. Husarskiej? Ze
wzgledu na duzy ruch ul. Sobieskiego i wyjazd z ul. Husarskiej jest to przejscie niebezpieczne. Niestety musza
przez nie przechodzic dzieci
np. w drodze do SP7 (dotyczy
to rowniez mojego dziecka).
Wiem, ze czasami pojawia sie
tam Straz Miejska, ale nie sa
to wizyty czeste i regularne.
Bede wdzieczny za informacje
badz uwzglednienie mojej
prosby poprawy bezpieczenstwa w tym miejscu. Pozdrawiam
Kamil
Odpowiedź
Tak, jak informowałem
w odpowiedzi na Pana pytanie
z 02.12.2007, w roku 2008 planowane jest opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej remontu ul. Sobieskiego na odcinku od ul. Rycerskiej do ul. Warszawskiej oraz
ewentualne wykonanie powyższego zadania inwestycyjnego w ramach posiadanych
środków finansowych.
Wstępna koncepcja przebudowy przedmiotowej ulicy nie
przewiduje wprowadzenia sygnalizacji świetlnej przy skrzyżowaniu ulic Sobieskiego/Husarska, natomiast rozważana
jest możliwość wyznaczenia
nowego przejścia dla pieszych
z sygnalizacją świetlną przy
skrzyżowaniu ul. Sobieskiego
z ul. Kazimierza Wielkiego.
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Dane teleadresowe
Starostwo Powiatowe
w Legionowie
05–119 Legionowo,
ul. gen. Wł. Sikorskiego 11
centrala (kancelaria ogólna):
022 774 20 17 (18), 022 7640 100 (400)
www. powiat–legionowski.pl
starosta@powiat–legionowski.pl
wicestarosta@powiat–legionowski.pl
sekretarz@powiat–legionowski.pl
Godziny pracy:
poniedziałek – 800 – 1800
wtorek – piątek – 800 – 1600
Uwaga: Trzy ostatnie cyfry numeru
bezpośredniego, zaczynającego się od
„7640”, stanowią jednocześnie numer
wewnętrzny, dostępny przy połączeniu
przez centralę, np.: dla numeru 7640 101
numer wewnętrzny przy połączeniu za
pośrednictwem centrali to 101.
Sekretariat Starosty: w. 419, 469
tel. bezp. 022 7640 419, 022 7640 469,
022 774 06 41
Rada Powiatu, Obsługa Zarządu Powiatu:
022 7640 426
Sekretarz Powiatu: 022 7640 419
Skarbnik Powiatu: 022 7640 419
Radca Prawny: 022 7640 404
Powiatowy Rzecznik Konsumentów:
022 7640 407
rzecznik@powiat–legionowski.pl

Starostwo Powiatowe w Legionowie

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

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

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

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

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

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

Kurier
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i n f o r m a t o r

p o w i a t u

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

Różne są sposoby okazania patriotyzmu i różne jego rodzaje. Lokalnym patriotą
można zostać na przykład płacąc podatki tam, gdzie się mieszka.
Znacząca część budżetów gmin i powiatu pochodzi z podatku od osób fizycznych, popularnie zwanego PIT-em. Samorządowcy z naszego powiatu podjęli
wspólną akcję pod hasłem „Zostań patriotą lokalnym. Twoje podatki dla Twojej Małej Ojczyzny”, zachęcającą do rozliczania się z fiskusem w legionowskim urzędzie
skarbowym.
Ponad 39% PIT trafia do budżetu gminy, którą wskażemy, jako miejsce zamieszkania w zeznaniu podatkowym. Udział powiatu wynosi ponad 10%. Warto wiedzieć,
że w strukturze dochodów gminnych i powiatowych budżetów dochody z podatku od osób fizycznych stanowią jedną z największych pozycji. Innymi słowy
rozliczając się z podatku tam, gdzie faktycznie mieszkamy, przyczyniamy się do poprawy jakości naszego życia. Znaczy to tyle, że im więcej złotówek wpływa do budżetu samorządu z tego tytułu, tym więcej środków na budowę dróg, wodociągów, kanalizacji, utrzymanie szkół i przedszkoli, kulturę i inne zadania realizowane przez gminę czy powiat. W tym kontekście nie dziwi inicjatywa starosty i szefów gmin naszego powiatu, którzy wraz z radnymi na codzień
mierzą się z niełatwym zadaniem zaspokojenia jak największej ilości potrzeb mieszkańców w ramach środków, którymi dysponują.
W powiecie legionowskim samorządy wydają najwięcej na oświatę, drogi, pomoc społeczną. W gminach niebagatelną pozycję stanowi również ochrona
środowiska, pod którym to hasłem kryje się również budowa sieci kanalizacji sanitarnej.

Jak się zameldować?

Jak się rozliczyć w US Legionowo
bez zameldowania?

Krok 1
Przygotowujemy dokumenty potrzebne do zameldowania:
1. Dokument stwierdzający tożsamość (dowód osobisty, paszport)
2. Książeczka wojskowa (w przypadku osób podlegających
obowiązkowi służby wojskowej)
3. Poświadczenie wymeldowania z poprzedniego miejsca pobytu
stałego.
4. Potwierdzenie tytułu prawnego do lokalu np.: akt notarialny, wyciąg
z księgi wieczystej, umowa najmu.

Jeśli z jakiegoś powodu nie możecie Państwo zameldować się na terenie
miasta Legionowo, również macie możliwość rozliczania się z podatku od
osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Legionowie.
W tym celu należy podjąć następujące kroki:

Krok 2
Udajemy się do Urzędu Miasta Legionowo przy ul. Piłsudskiego 3 w Legionowie, do budynku B pokój nr 29. Tam pobieramy druk zgłoszenia pobytu stałego, który wypełniamy.
Krok 3
Wypełniony druk zgłoszenia pobytu stałego oraz wymienione w kroku
1 dokumenty składamy osobiście w pokoju nr 29 w budynku B, gdzie zostaniemy wpisani do ewidencji stałych mieszkańców oraz otrzymamy poświadczenie zameldowania na pobyt stały.

Krok 1
W rocznym rozliczeniu podatku, składanym w Urzędzie Skarbowym, jako
miejsce zamieszkania na koniec roku wskazujemy miejsce zamieszkania na
terenie powiatu legionowskiego (w jednej z pięciu gmin: Jabłonna, Legionowo, Nieporęt, Serock lub Wieliszew), a jako właściwy wskazujemy Urząd
Skarbowy w Legionowie.
Krok 2
Wypełniamy formularz NIP–3 w części dotyczącej adresu zamieszkania
i dołączamy go do zeznania podatkowego. W zeznaniu podatkowym zaznaczamy liczbę załączników NIP–3 (1 lub 2 w zależności od tego, czy rozliczamy się sami, czy ze współmałżonkiem).
Krok 3
Rozliczenie wraz z formularzem NIP-3 przesyłamy do Urzędu Skarbowego
w Legionowie, ul. Piłsudskiego 43C, 05–120 Legionowo.

Poniżej prezentujemy na co zostały wydane pieniądze z budżetu Waszego miasta i powiatu w ubiegłym (2007) roku. Pamiętajmy, że w dużej części pochodziły one z podatku od osób fizycznych, jeśli więc rozliczacie się z PIT w Urzędzie Skarbowym w Legionowie, bezpośrednio przyczyniliście się do wykonania tych zadań.
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